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DANSK

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til
fremtidig brug.
Installationsarbejdet må kun udføres af autoriseret personale og i henhold til de
gældende, nationale regler på området.
Dette udstyr skal forsynes med en forsyningsleder, der overholder den nationale
lovgivning.
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2 Indendørs enhed

Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger
Følgende symboler vises på indendørs og udendørs enheder.
Læs forholdsreglerne i denne manual
grundigt, før du betjener apparatet.

Apparatet påfyldes med brandfarligt
kølemiddel (R32).

Dette symbol angiver, at
betjeningsvejledningen skal læses nøje
igennem.

Dette symbol angiver, at en servicetekniker
skal håndtere udstyret med henvisning til
installationsvejledningen

For at undgå skader på brugeren eller andre personer og tingskade, skal følgende anvisninger følges.
n Ukorrekt betjening på grund af tilsidesættelse af instruktionerne vil forårsage skade eller beskadigelse.
Alvorlighedsgraden er klassificeret i henhold til følgende betegnelser.

!
!

ADVARSEL
FORSIGTIG

Dette symbol indikerer fare for død eller alvorlig personskade.
Dette symbol indikerer udelukkende fare for beskadigelse af ejendom.

n Betydninger af symboler, der anvendes i denne manual er som vist nedenfor.

Dette må du ikke gøre!
Sørg for at følge instruktionerne!

!

ADVARSEL
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Installation
• Brug ikke en defekt eller undervurder afbryderen. Brug altid dette apparat
på en dedikeret afbryder.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Til el-arbejde, skal du kontakte forhandleren, sælgeren, en kvalificeret
elektriker, eller en autoriseret servicecenter.
- Skil ikke enheden ad eller udfør ikke tilfældige reparationer på produktet.
Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Altid jord produktet.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Installer altid en dedikeret kredsløb og afbryder.
- Forkert ledninger eller installation kan forårsage brand eller elektrisk
stød.
• Brug den korrekte afbryder eller sikring.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Du må ikke ændre eller udvide strømkablet.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Sikkerhedsforanstaltninger

• Du må ikke installere, fjerne eller genopsætte anlægget selv (som kunde).
- Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.
• Vær forsigtig når du udpakker og installerer produktet.
- Skarpe kanter kan forårsage personskade. Vær især forsigtig med
kanter og lamellerne på kondensator og fordamper.
• For installation, fjernelse eller geninstallation, skal du kontakte din
forhandler eller et Autoriseret Servicecenter.
- Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.
• Du må ikke installere produktet på en defekt installations stand.
- Det kan forårsage skade, ulykker eller beskadigelse af produktet.
• Undlad at aktivere afbryderen eller tænde for strømmen, hvis
frontpanelet, kabinettet, det øverste dæksel eller dækslet på
kontrolboksen er fjernet eller åbnet.
- I modsat fald kan det medføre brand, elektrisk stød, eksplodion eller dødsfald.
• Vær sikker på, at anlæggets område ikke forringes med alderen.
- Hvis basen kollapser, kan klimaanlægget falde og forårsage skade på
ejendom, produkt svigt og personskade.
• Brug en vakuumpumpe eller inert (nitrogen) gas, når du laver
tæthedsprøvning eller luft udrensning. Du må ikke komprimere luft eller ilt
og ikke bruge brandfarlige gasser. Ellers kan det forårsage brand eller
eksplosion.
- Der er risiko for dødsfald, skade, brand eller eksplosion.
• Apparatet skal opbevares på et godt ventileret område, hvor rummets
størrelse svarer til det område som specificeret til drift. (for R32)
• Rørledninger, der er tilsluttet et apparat, må ikke indeholde en
antændelseskilde. (for R32)
• Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder, som er i
kontinuerlig drift (for eksempel: åben ild, et tændt gasapparat eller en
tændt el-varmer).
• Alle påkrævede ventilationsåbninger skal holdes frie for forhindringer.
Betjening
• Vær omhyggelig med at sikre, at strømkablet ikke trækkes ud eller
beskadiges under drift.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Anbring ikke NOGET på strømkablet.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Du må ikke røre, betjene, eller reparere produktet med våde hænder.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
4 Indendørs enhed

Sikkerhedsforanstaltninger
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• Du må ikke placere en radiator eller anden opvarmning apparat i
nærheden af ledningen.
- Der er risiko for brand og elektrisk stød.
• Lad aldrig vand til at løbe ind i elektriske dele.
- Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.
• Du må ikke opbevare eller anvende eller endda tillade brandfarlige gas
eller brændbare elementer i nærheden af produktet.
- Der er risiko for brand eller produkt fejl.
• Du må ikke bruge produktet i en tæt lukket rum for en lang tid.
- Iltmangel kan forekomme.
• Ved brandfarlige gasudslip, skal du slukke for gassen og åbne et vindue
for ventilation før du tænder produktet.
- Brug ikke telefonen eller slå on eller off. Der er risiko for eksplosion eller
brand.
• Hvis du hører mærkelige lyde, eller der kommer lugt eller røg fra
produktet. Umiddelbart slå afbryderen fra eller afbryd strømforsyningen.
- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
• Stop drift og luk vinduet hvis der er strom eller orkan. Hvis det er muligt,
fjern enheden fra vinduet, før orkanen ankommer.
- Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.
• Undlad at åbne kølergrill af produktet under operationen. (Rør ikke ved
elektrostatiske filter, hvis enheden er sådan udstyret.)
- Der er risiko for fysisk skade, elektrisk stød eller produkt fiasko.
• Når produktet er gennemblødt (oversvømmet eller nedsænket), skal du
kontakte et Autoriseret Servicecenter.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Vær forsigtig så der ikke kommer vand ind i produktet.
- Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.
• Udluft produkt rummet fra tid til anden, når de opererer det sammen med
et komfur, eller varmelegeme osv.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Tænd for strømmen ved rengøring af produktet.
- Der er risiko for elektrisk stød.
• Vær omhyggelig med at sikre, at ingen især børn kunne træde på eller
falde ned på udendørs enhed.
- Dette kan resultere i personskade og beskadigelse af produktet.
• Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget
høj, og en dør eller et vindue er åbent.
- Fugt kan fortættes og våde eller skade møbler.

Sikkerhedsforanstaltninger

• Undlad at aktivere afbryderen eller tænde for strømmen, hvis frontpanelet,
kabinettet, det øverste dæksel eller dækslet på kontrolboksen er fjernet eller åbnet.
- I modsat fald kan det medføre brand, elektrisk stød, eksplodion eller
dødsfald.
!

FORSIGTIG

Installation
• Altid tjek for gas (kølemiddel) efter installation eller reparation af produktet.
- Lav kølemiddel niveau kan forårsage fejl på produktet.
• Installer afløbsslangen til at sikre, at det kondenserede vand er drænet
ordentligt.
- En dårlig forbindelse kan forårsage vand mangel.
• Hold et niveau, selv når du installerer produktet.
- For undgå vibrationer eller vandlækage.
• Brug to eller flere personer om at løfte og transportere produktet.
- Undgå personskader.
• Enhver person, der er involveret i arbejdet med eller reparerer et
kølekredsløb skal have et gyldigt certifikat fra den kompetente myndighed
for industri, til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en
industri anerkendt specifikationer. (for R32)
• Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekanisk
beskadigelse.
• Undlad at installere produktet et sted, hvor støj eller varm luft fra
udendørsenheden kan forstyrre naboerne.
- Det kan muligvis give problemer med naboerne.
Betjening
• Udsæt ikke huden for kold luft direkte for lange perioder.
(Må ikke sidde i udkastet.)
- Dette kunne skade dit helbred.
• Brug ikke produktet til særlige formål, såsom at bevare fødevarer,
kunstværker mv. Det er en forbruger klimaanlæg, ikke en præcision
køleanlæg.
- Der er risiko for skader eller tab af ejendom.
• Blokér ikke indløb eller udløb af luft flow.
- Det kan forårsage produktfejl.
• Brug en blød klud til rengøring. Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
opløsningsmidler eller vandsprøjt mv.
- Der er risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af plastdele af
produktet.
6 Indendørs enhed
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• Rør ikke ved metaldelene af produktet, når du fjerner luftfilteret. De er
meget skarpe!
- Der er risiko for personskade.
• Træd ikke på eller put noget på produktet. (Udendørs enheder)
- Der er risiko for personskade og fiasko af produktet.
• Sæt altid filteret sikkert. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis
det er nødvendigt.
- Et snavset filter reducerer effektiviteten af klimaanlægget og forårsager
produkt fejl eller skader.
• Sæt ikke hænder eller andre ting gennem luftindtaget eller udløb, mens
produktet er i drift.
- Der er skarpe og bevægelige dele, der kan forårsage personskade.
• Drik ikke vandet drænet fra produktet.
- Det er ikke sundheds-og kan forårsage alvorlige sundhedsmæssige
problemer.
• Brug en fast skammel eller stige, når rengøring eller vedligeholdelse af
klimaanlægget.
- Vær forsigtig og undgå personskader.
• Service på udstyr må kun udføres som anbefalet af producenten.
Vedligeholdelse og reparation kræver assistance fra faglært personale og
skal udføres under tilsyn af en kompetent person i brugen af brændbare
kølemidler. (for R32)
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende
erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet
instrueret i, hvordan apparatet anvendes, af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
- Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
ventilatoren.
• Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år eller af personer med
nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på
erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i,
hvordan dette apparat anvendes sikkert og forstår risikoen ved at anvende
det. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke udføre rengøringseller
vedligeholdelsesarbejde uden opsyn.
• Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes
servicerepræsentant eller en tilsvarende ekspert for at undgå fare.
• Rør ikke kølemiddelrør og vandrør eller nogen interne dele, mens apparatet er
i drift eller umiddelbart efter drift.
- Det kan forårsage forbrændinger eller forfrysninger.

Inden betjening

Inden betjening
Forberedelse til betjening
1. Kontakt en fagmand i forbindelse med installation.
2. Brug et dedikeret kredsløb.

Anvendelse
1. Udsættelse for direkte luftstrøm i en længere periode kan være farlige for dit helbred. Udsæt ikke
beboere, kæledyr eller planter for direkte luftstrøm i længere perioder.
2. På grund af mulighed for ilt mangel, skal du ventilere rummet når det bruges sammen med
brændeovne eller andre varmeapparater.
3. Brug ikke denne airconditionanlægget for ikke-specificeret særlige formål (f.eks bevare præcision
udstyr, mad, kæledyr, planter og kunstgenstande). En sådan brug kan beskadige elementerne.

Rengøring og vedligeholdelse
1. Rør aldrig ved metaldelene på enheden, når du fjerner filteret. Skader kan opstå, ved håndtering
af skarpe metalkanter.
2. Lad aldrig løbe vand ind i airconditionanlægget. Udsættelse for vand kan ødelægge isoleringen,
hvilket kan føre til elektrisk stød.
3. Ved rengøring af enheden, skal du først kontrollere, at strømmen, og afbryderen er slukket.
Ventilatoren roterer med en meget høj hastighed i løbet driften. Der er mulighed for personskade,
hvis enhedens strøm ved et uheld udløses ved rengøring af indre dele af apparatet.

Service
Ved reparation og vedligeholdelse, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

8 Indendørs enhed

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning
Forceret drift
Drift procedurer, når fjernbetjeningen ikke kan bruges. Tryk på tact switch (ON/OFF knappen) og hold i 2
sekunder. Hvis du ønsker at stoppe driften, gen-tryk på knappen.
I tilfælde af der igen tændes efter strømsvigt ved forceret drift mode, vil de driftsbetingelser automatisk følge:
Under forceret drift, vil den oprindelige tilstand fortsætte.
<LOFT KASSETTE - 1-VEJS>

<LOFT KASSETTE – 2-vejs>

ON/OFF knappen

ON/OFF knappen

<Art Cool Gallery Series>

<KONSOL>

ON/OFF knappen

ON/OFF knappen

• Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.
Køling
Model
Køling
Høj
22 ℃

Varmepumpe model
21 ℃ ≤Rumtemperatur
＜24 ℃
Affugtning
Høj
-

Rumtemperatur
≥ 24 ℃
Køling
Høj
22 ℃

DANSK

Driftsindstilling
Indendørs FAN Speed
Indstilling af temperatur

Rumtemperatur
＜ 21 ℃
Varme
Høj
24 ℃

Automatisk genstartsfunktion
I tilfælde af at strømmen kommer igen efter et strømsvigt, Auto Genstart Operation er den funktion, anvender
procedurer automatisk til de forrige driftsbetingelser.

Instruktionsbog
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Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og service
Loft KAssette - 1-Vejs (Plasma + Grill type)
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening
o Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af
med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller
slibemidler.

Luftudtag

ADVARSEL Strømforsyne skal frakobles før rengøring af
indendørs enhed.

Luftindtag
Tråd forbundet fjernbetjening
(Tilbehør)

Luftfilter
Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en
gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

1. Fjern luft rensende filtre.
o Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at
fjerne filteret.

!
Stativ

Plasma filtrere

2. Fjern plasma filter.
o Skru 2 skruer fra plasma filter.
3. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en
støvsuger eller vask med vand.
o Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et
neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
o Hvis varmt vand (50 °C eller mere) bruges,
kan det blive deformeret.

Luftfiltrer

TT kabinet: 6 EA stativ
TU kabinet: 4 EA stativ
o Brug aldrig af følgende:
• Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller
misfarvning.
• Flygtige stoffer.
Kan beskadige
overfladerne af
SI
klimaanlægget.
N NER
B en

10 Indendørs enhed

FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke
berøre metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.

zene

4. Efter vask med vand, tør godt i
skyggen.
o Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys
eller varme fra en brand, når du tørrer
den.
5. Installer plasma filter og luftfilter.

SCO
U R IN
CLB
ARGE

Vedligeholdelse og service

Loft KAssette - 1-Vejs (Plasma + Panel type)
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Panel, fald og fjernbetjening
o Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af
med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller
slibemidler.

Luftudtag

ADVARSEL Strømforsyne skal frakobles før rengøring af
indendørs enhed.

Luftindtag
Tråd forbundet fjernbetjening
(Tilbehør)

Luftfilter
Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en
gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

Plasma filtrere

1. Fjern luft rensende filtre.
o Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at
fjerne filteret.

!

FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke
berøre metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.
2. Fjern plasma filter.
o Skru 2 skruer fra plasma filter.
3. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en
støvsuger eller vask med vand.
o Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et
neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
o Hvis varmt vand (50 °C eller mere) bruges,
kan det blive deformeret.

Luftfiltrer
TT kabinet: 6 EA stativ
TU kabinet: 4 EA stativ

B en

zene

4. Efter vask med vand, tør godt i
skyggen.
o Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys
eller varme fra en brand, når du tørrer
den.
5. Installer plasma filter og luftfilter.

DANSK

o Brug aldrig af følgende:
• Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller
misfarvning.
• Flygtige stoffer.
Kan beskadige
overfladerne af
SI
N NER
klimaanlægget.

SCO
U R IN
CLB
ARGE

Instruktionsbog

11

Vedligeholdelse og service

Loft KAssette - 2-vejsLoft
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening
o Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af
med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller
slibemidler.
Strømforsyne skal frakobles før rengøring af
ADVARSEL indendørs enhed.
Luft
Udløb

Luft filtre

Tråd forbundet
fjernbetjening(Tilbehør)

Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en
gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.
Tryk knappen

1. Fjern Luftfiltre.
n Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at
fjerne filteret.

Rack

!

FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke
berøre metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.
2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en
støvsuger eller vask med vand.

Luft filtre

n Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et
neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
n Hvis varmt vand (50 °C eller mere) bruges,
kan det blive deformeret.
3. Efter vask med vand, tør godt i
skyggen.
n Brug aldrig af følgende :
• Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller
misfarvning.
• Flygtige stoffer.
Kan beskadige
overfladerne af
SI
klimaanlægget.
N NER
B en

12 Indendørs enhed

zene

n Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys
eller varme fra en brand, når tørre den.
4. Installer luftfilteret.

SCO
U RIN
CLB
ARGE

Vedligeholdelse og service

Loft KAssette - 4-vejsLoft
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening
o Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af
med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller
slibemidler.
Luft filtre

ADVARSEL Strømforsyne skal frakobles før rengøring af
indendørs enhed.

Luftindtag
Luft Udløb

Luft filtre

Tråd forbundet fjernbetjening
(Tilbehør)

Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en
gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.
1. Fjern Luftfiltre.
n Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at
fjerne filteret.

!

FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre
metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.

Rack

2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en
støvsuger eller vask med vand.

Luft filtre

B en

zene

3. Efter vask med vand, tør godt i
skyggen.
n Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys
eller varme fra en brand, når tørre den.

DANSK

n Brug aldrig af følgende :
• Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller
misfarvning.
• Flygtige stoffer.
Kan beskadige
overfladerne af
SI
klimaanlægget.
N NER

n Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et
neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
n Hvis varmt vand (50 °C eller mere) bruges,
kan det blive deformeret.

4. Installer luftfilteret.
SCOU
R IN G C
CLBA
R G ERG C
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Vedligeholdelse og service

Loft Skjult Kanal & Fresh Air Intake Unit
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening
o Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af
med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller
slibemidler.

ADVARSEL

o Brug aldrig af følgende:
• Vand varmere end 40 ° C.
Kan forårsage deformation og/eller
misfarvning.
• Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af
klimaanlægget.

Strømforsyne skal frakobles før rengøring af
indendørs enhed.

Luftfiltrer

SI

B en

Luftfiltrene bag Indendørs enhed
(Sugesiden) bør kontrolleres og rengøres en gang hver 2.
uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

N NER

z ene

SCO
U RIN
CLB
ARGE

1. Fjern Luftfiltre.
n Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at
fjerne filteret.

!

Luftfilter

FORSIGTIG

Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre
metaldele af indendørs enhed.
Det kan forårsage en skade.
Luftfilter
Luft aftræk

2. Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en
støvsuger eller vask med vand.
n Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et
neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
n Hvis varmt vand (50 °C eller mere) bruges,
kan det blive deformeret.

Luft aftræk

Luftfilter

3. Efter vask med vand, tør godt i
skyggen.
n Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys
eller varme fra en brand, når tørre den.
4. Installer luftfilteret.

Luft aftræk

Luftfilter

• Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.

14 Indendørs enhed
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Skjult gulv stående
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening
o Sluk for systemet før rengøring. For at rengøre, tørres af
med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller
slibemidler.
ADVARSEL Strømforsyne skal frakobles før rengøring af
indendørs enhed.

o Brug aldrig af følgende:
• Vand varmere end 40 °C.
Kan forårsage deformation og/eller
misfarvning.
• Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af
klimaanlægget.

Luftfiltrer

SI

Luft filtre bund Indendørs enhed
(Sugesiden) bør kontrolleres og rengøres en gang hver 2.
uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

Luftudtag

B en

z ene

N NER

SCO
U RIN
CLB
ARGE

1. Rengør filteret med en støvsuger eller
varmt sæbevand.
• Hvis meget beskidt, vaskes med en
opløsning af rengøringsmiddel i
lunkent vand.
• Hvis varmt vand (50 °C eller mere)
bruges, kan det blive deformeret.
2. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.

Luftfiltrer

3. Geninstallér luftfilteret.

Luftindtag

DANSK

Instruktionsbog
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Art Cool Gallery Series
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet, skal du afbryde
afbryderen og trække stikket.
Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

!

FORSIGTIG

Aldrig bruge nogen af disse
• Vand varmere end 40 ° C. Det kan forårsage deformering og misfarvning.
• Flygtige stoffer. De kan beskadige overfladen af klimaanlægget.

P o wd

er

G a s o li n e

Luft filtre
Luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og renses en gang hver 2.
uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se
selvforklarende diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en
støvsuger eller varmt sæbevand. Hvis snavs ikke er let at fjerne, vaskes
med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i
skyggen efter vask og geninstallere filtrene på plads igen.

Plasma filtre
Plasma filtre bag luftfilteret bør kontrolleres og renses en gang hver 3.
måned eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se
selvforklarende diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en
støvsuger. Hvis det er snavset vask det med vand og tør omhyggeligt i
skyggen og sæt tilbage på plads.

Lugtfjerner filtre
Fjern lugtfjerner filtre bag luftfilteret og udsæt dem i direkte sollys i 2 timer.
Derefter indsæt disse filtre til oprindelig position.

Fjernelse af filter
Art Cool type:
Træk den øverste del af frontpanelet, og løft den op. Tag et filter med front holdt panel. PUSH knappen trykkes
ind, træk grebet ud for at tage plasma-filtrer. Tør den helt i skygge efter rengøring. Sæt et plasma filter og et filter
velordnet. Sæt krogen i frontpanelet på bøjlen, for at lukke frontpanelet.

Front panel

Luftfiltrer

Plasma filtrere

!

Luftfiltrer

Front panel krog
Krog-bøjle

FORSIGTIG

Undgå at berøre dette plasma filter inden for 10 sekunder efter åbning af luftindtagsgitteret, ellers kan det
forårsage elektrisk stød.

16 Indendørs enhed
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Sådan erstatter du billedet & fotografi

1. Sluk for strømmen og derefter
åben den øverste del af
frontpanelet.

4. Tag billedet ud.

2. Træk begge links i nederste

3. Skub og luk den øverste del af

del af fronten, som beskrevet i
nedenstående billede.

frontpanelet og træk den
nederste del af panelet
fremad, indtil det er sikret.

5. Vend på hovedet af billedet og 6. Placer billede/foto mellem
vend mat, derefter tag ud en
beskyttende tape fastgjort på
måtten.

forlades billede og mat.
(Anbefalet størrelse på et
foto/billede: 450 mm x 450 mm)

Beskyttende tape

Mat

450 mm

Mat
450 mm

7. Dæk mat og tryk ned med
hånden(er), indtil du kontakter
nøje.

8. Skub foto graf/tegning anmodet 9. Tryk på begge led i nederste
om i henhold til både bøjle dele
som følgende, og ret dem. Tryk
på frontpanelet for at lukke.

del af panelet indvendig og ret
dem. Tænd derefter.

DANSK

I tilfælde af en mat ikke anvendes, anbefalede størrelse af et foto/billede:
522 mm x 522 mm
Når du tænder efter udskiftning af filter og billede,
vil frontpanelet ikke gribe ind.
522 mm
522 mm

Instruktionsbog
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VÆGMONTERET
!

FORSIGTIG

Før du udfører enhver form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.
Aldrig brug noget af følgende:
• Vand som er varmere end 40 °C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
• Flygtige substanser. Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.

P ulve

B e nz

r

en

B e n zi n

Luftfiltre
Luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og rengøres en gang hver 2. uge
eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se de selvforklarende
diagrammer for hver model type. Rengør filtrene med en støvsuger eller varmt
sæbevand. Hvis snavset er svært at fjerne, skal det vaskes med en opløsning af
rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen efter vask og
geninstallerer filtrene tilbage på plads.

Rengøring af luftfilteret
Rens luftfilteret en gang hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.
1. Sluk for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten.
2. 5~24 kBtu/h : Tag fat i luftfilterets håndtag, og løft det en smule opad
30~36 kBtu/h : Åbn frontpanelet som vist.
30~36 kBtu/h

5~24 kBtu/h

ON/OFF knappen

Luftfilter
Frontgrill

Luftindtag

Frontgrill
Signal modtager
Display

Signal modtager
Drifts lampe

Luftudblæsning
Luftdeflektor (Lodret
lamelgitter og vandret klap)

Luftfilter
Luftudblæsning

ON/OFF knappen

Vandrettevinge

Lodrette luftspjæld

* Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.
3. 5~24 kBtu/h : Tag fat i luftfilterets håndtag, og løft det en smule opad og fjern luftfilteret fra enheden.
30~36 kBtu/h : Træk derefter filterfanen lidt fremad for at fjerne luftfilteret.
5~24 kBtu/h

30~36 kBtu/h

* Funktionen kan ændres afhængigt af modellen.
4. Rengør filteret med en støvsuger eller med varmt vand.
- Hvis det er vanskeligt at fjerne snavset, vask filteret i lunkent vand tilsat lidt rensemiddel.
5. Lad filteret tørre i skyggen.

ADVARSEL Luftfilteret kan blive beskadiget, hvis det bøjes.
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Konvertibel
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet.

Gitter, fald og fjernbetjening
o Sluk for systemet før rengøring.
For at rengøre, tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.
ADVARSEL
Strømforsyne skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.
o Brug aldrig af følgende:
• Vand varmere end 40 °C. Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
• Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.

P owd

er

G a s o li n e

LUFT FILTRE
Luftfiltrene bag kølergrill bør kontrolleres og renses en gang hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.
1. Løft den forreste adgangspanel og træk filteret fanen lidt fremad for at fjerne filteret.
2. Rengør filteret med en støvsuger eller varmt sæbevand.
• Hvis snavs er iøjnefaldende, vaskes med en opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand.
• Hvis varmt vand (40 °C eller mere) bruges, kan det blive deformeret.
3. Efter vask med vand, tør godt i skyggen.
4. Geninstallér luftfilteret.

Lodrette luftspjæld Vandrette luftspjæld
Luft aftræk

Luftfiltre
(bag frontpanelet)
DANSK

Luftindtag udluftning
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Konsol
!

FORSIGTIG

Inden du udfører nogen form for vedligeholdelse, skal du slukke for strømmen til systemet, skal du afbryde
afbryderen og trække stikket.

Indendørs enhed
Rengør enheden med en tør, blød klud. Brug ikke blegemiddel eller slibemidler.

!

FORSIGTIG

Aldrig bruge nogen af disse
• Vand varmere end 40 °C. Det kan forårsage deformering og misfarvning.
• Flygtige stoffer. De kan beskadige overfladen af klimaanlægget.

Luftfiltre
Den luftfiltre bag frontpanelet/grill bør kontrolleres og renses en gang i
hver 2. uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Hvis du vil fjerne filtrene se
forklarende diagrammer nedenfor. Rengør filtrene med en støvsuger eller
varmt sæbevand. Hvis snavs ikke er let at fjerne, vaskes med en
opløsning af rengøringsmiddel i lunkent vand. Tør omhyggeligt i skyggen
efter vask og geninstallere filtrene på plads igen.

Allergi Filtrer
Fjern Allergi Filtrer bag luftfilteret og udsæt dem i direkte sollys i 2 timer.
Derefter indsæt disse filtre til oprindelig position.

Fjernelse af Grille
1. Åbn stoframmen ved at trække fremad.
2. Træk derefter linket til gitter fra rillen i frontpanelet.
3. Træk derefter 2 hængsler ud af gitter fra riller i frontpanelet.

Fjernelse af filter
1. Træk lidt ned i filteret fanen for
at fjerne luftfilteret.
2. Hold fanerne af rammen, og
fjern kløerne i 4 steder.

20 Indendørs enhed
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Når klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid
Når det kommer ikke til at blive brugt i lang
tid.
Betjen klimaanlægget på følgende
indstillinger for 2 til 3 timer.
• Type operation: Fan Betjeningstilstand
• Dette vil tørre de interne mekanismer.

Sluk for afbryder.

FORSIGTIG
Sluk for afbryderen, når airconditionanlægget
ikke skal bruges i længere tid.
Snavs kan samle sig og kan forårsage en
brand.

Nyttige oplysninger

Når klimaanlægget skal bruges igen.
Rengør luftfilteret, og installere det i
den indendørs enhed.

Kontroller at luftindtaget og afgang fra
indendørs / udendørs enhed ikke er
blokeret.

Kontroller at jordledningen er tilsluttet
korrekt. Det kan være forbindelse til
indendørsenheden side.

Luftfiltre og din elregning. Hvis luften filtrene bliver
tilstoppet med støv, vil kølekapacitet drop, og 6 %
af den elektricitet, der anvendes til at drive
klimaanlægget vil være spildt.

Drift Tips
Hold persienner eller gardiner
lukket.

Hold rumtemperaturen
ensartet.

Det er ikke godt for helbredet
og spild af elektricitet.

Lad ikke direkte solskin ind i
lokalet, når klimaanlægget er i
drift.

Juster den lodrette og
vandrette luftstrømsretning at
sikre en ensartet temperatur i
rummet.

Sørg for, at døre og vinduer er
lukket tæt.

Rengør luftfilteret med jævne
mellemrum.

Udluft rummet lejlighedsvis.

Undgå at åbne døre og
vinduer så meget som muligt
for at holde den kølige luft i
rummet.

Blokeringer i luftfilteret
reducere luftstrømmen og
lavere afkøling og affugtning
effekter. Rens mindst en gang
hver anden uge.

Da vinduer er lukket, er det en
god ide at åbne dem og
ventilere rummet nu og da.

Instruktionsbog
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Må ikke overkølle rummet.
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Før du ringer efter service…
Tip til fejlfinding! Spar tid og penge!
Kontroller følgende punkter, inden du bestiller reparation eller service .... Hvis fejlen
fortsætter, kontakt venligst din forhandler.

Airconditionanlægge
t fungerer ikke.

Mærkelig lugt i
rummet.

Det lader til, at der
mangler kondens fra
klimaanlægget.

Klimaanlægget
virker ikke i cirka 3
minutter, efter
genstart

• Har du lavet en fejl i
timeren drift?
• Har en sikring eller
en afbryder udløst?

• Kontrollerer, at dette
ikke er en fugtig lugt
af vægge,
gulvtæppe, møbler
eller klud elementer i
rummet.

• Kondens opstår, når
luftstrømmen fra
klimaanlægget køler
den varme luft i
rummet.

• Dette beskytter
mekanismen.
• Vent cirka tre
minutter, og
transaktionen vil
begynde.

Kølen eller varmen er
ikke effektivt.

Klimaanlæggets drift
er støjende.

Knæk lyd

• Er luftfilteret beskidt?
Se luftfilterns
rengørings
instruktioner.
• Rummet har muligvis
været meget varmt, da
airconditionanlægget
blev tændt for første
gang. Giv lidt tid til, at
det køler ned.
• Er indstillingen af
temperatur indstillet
forkert?
• Indendørs enheds
luftindtag eller
aftræksåbninger er
spærret?

Fjernbetjeningens
display er svag,
eller ingen skærm
overhovedet.

• En støj, der lyder som
• Denne lyd er genereret
• Er batterierne udtømte?
vand der løber.
af udvidelsen/konstriktion • Er batterierne sat i den
- Dette er lyden af freon af frontpanelet, osv. På
modsatte (+) og (-)
som flyder inde i
grund af ændringer i
retninger?
klimaanlæggets
temperaturen.
enhed.
• En støj, der lyder som
den komprimerede luft
slipper ind i
atmosfæren.
- Dette er lyden af
affugtnings vand, der
behandles inden i
klimaanlæget.

ADVARSEL
• Vandtæt : Udendørs side af dette apparat er VANDTÆT.
Den indendørs side er ikke vandtæt og må ikke udsættes for overskydende vand.
• Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.
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