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BRUKSANVISNING

KLIMAANLEGG

NORSK

Les denne veiledningen nøye innen du betjener enheten, og oppbevar den for senere
referanse.
4-VEIS TAKKASSETT
Oversettelse av de originale instruksjonene

www.lg.com
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FOR EGNE NOTATER
Skriv modell- og serienummer her:
Modell #
Serie #
Numrene finner du på en etikett på siden av den enkelte enhet.
Forhandlers navn
Kjøpsdato
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 bruksanvisningen vil du finne mange praktiske tips om hvordan
du bruker og vedlikeholder klimaanlegget på en korrekt måte. Eksempelvis kan noen enkle forholdsregler fra din side spare deg for
en god del tid og penger i klimaanleggets levetid.
Du vil finne mange svar på vanlige problemer i feilsøkingstabellen.
Dersom 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 enheten.
• Klimaanlegget er ikke beregnet for bruk av små barn
eller svake 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
• Installasjonsarbeid må utføres av en autorisert installatør og i samsvar med nasjonale standarder.
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Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter
For å forhindre skader på brukeren eller andre personer og skader på eiendom, skal følgende instruksjoner følges. Feil bruk som følge av at instruksjonene ignoreres, kan resultere i personskade eller materiell skade.
Alvoret klassifiseres av følgende indikasjoner.

ADVARSEL

Dette symbolet indikerer risikoen for død eller alvorlig skade.

FORSIKTIG

Dette symbolet indikerer risikoen for skade eller materiell skade.

ADVARSEL
Enheten skal alltid være
jordet.

Ikke bruk en kretsbryter
som er defekt eller med
for lav kapasitet. Bruk avbryter eller sikring med
riktig ampere.

Ikke bruk en veggkontakt
med flere uttak. Bruk alltid en egen krets med sikring.

• Det er en risiko for elektrisk • Det foreligger fare for brann • Hvis ikke kan det forårsake
brann eller elektrisk støt.
eller elektrisk støt.
støt.
Produktet skal jordes i
samsvar med koplingsskjemaet. Gassledninger,
vannledninger, lynavledere eller telefonledninger må ikke kobles til
jordingen.

Installer panelet og kontrollboksens deksel sikkert.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

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

Bruk avbryter eller sikring med riktig ampere.

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

For installasjonen, endringer eller sammensetting skal alltid
forhandleren eller en autorisert serviceforhandler
kontaktes.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

• Det foreligger en fare for
brann, elektrisk støt eller
skader.

NORSK

For elektrisk arbeid kontaktes forhandleren, selgeren, en kvalifisert
elektriker eller en autorisert serviceforhandler.
Ikke demonter eller reparer enheten.

Bruksanvisning 3
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Ikke installer enheten på
et ødelagt stativ. Forsikre
deg om at installasjonsområdet ikke vil forringes
med årene.

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

Hvis produktet er gjennombløtt av vann, kontakt et autorisert servicesenter for
reparasjon før det settes i
bruk igjen.

• Det kan føre til at produktet • En utendørsenhet som fal- • Det foreligger en fare for
ler ned kan forårsake
ramler ned.
brann eller elektrisk støt.
skade, personskade eller til
og med død.
Husk å sjekke kjølemiddel
som brukes. Les etiketten
på produktet.

Ikke bruk strømledning,
strømstøpsel eller løs
stikkontakt som er skadet.

Ikke berør, betjen eller reparer produktet med våte
hender. Grip fatt i støpselet når du trekker det ut.

• Feil kjølemiddel kan medføre at produktet fungerer
unormalt.

• Det kan resultere i brann
eller elektrisk støt.

• There is risk of electric
shock or fire.

Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.
Ikke plasser varmeapparater eller varmekilder i nærheten av strømledningen.

Ikke la det renne vann inn
i de elektriske delene.
Installer enheten i god avstand fra vannkilder.

Ikke oppbevar eller la antennbare gasser eller
brennstoff komme i nærheten av produktet.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

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

Koplingene på innendørs/utendørsenhetene må utføres forskriftsmessig og
kabelen må strekkes slik
at det ikke er noen kraft
som trekker kabelen ut av
tilkopplingsterminalene.

Deponer emballasjen på
en trygg måte. Som
skruer, spiker, batterier,
brukkede ting 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.

4 Takkassett – Modell klimaanlegg
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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.

• En ladet kondensator kan
forårsake elektrisk støt.

• Hvis ikke kan enheten falle
ned og forårsake alvorlig
personskade.

• Bruk av uoriginale deler
kan forårsake elektrisk støt,
overdreven varmeutvikling
eller brann..

Ikke bruk enheten på et
trangt sted over lenger
tid. Luft ut rommet regelmessig.

Ikke åpne produktets
frontgrill under drift. (Ikke
rør det elektrostatiske filteret, hvis enheten er utstyrt med dette.)

Hvis det oppstår rare
lyder, lukter eller at det
kommer røyk fra enheten.
Skru straks av kretsbryteren og trekk ut strømkabelen.

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

• Det foreligger en fare for fy- • Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.
sisk skade, elektrisk støt
eller produktsvikt.

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 over lengre tid,
kople fra strømstøpselet
eller slå av skillebryteren.

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

• Det foreligger en fare for
elektrisk støt.

• Det foreligger en fare for
produktskade eller svikt,
eller feilfunksjon.

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

Vær nøye med å sikre at
strømkabelen ikke trekkes ut eller skades under
bruk.

Ikke plasser NOE SOM
HELST oppå strømledningen.

• Dette kan resultere i alvorlige personskader og skader på enheten.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

Bruksanvisning 5
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I utendørsenheten forsyner boosterkondensatoren høyspent strøm til
elektriske komponenter.
Forsikre deg om å utlade
kondensatoren fullstendig innen vedlikeholdsarbeid utføres.
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Ikke bruk strømstøpselet for å slå enheten PÅ/AV.

Når det oppstår lekkasje av brannfarlig gass,
skal gassen skrus av og et vindu åpnes for å
ventilere innen enheten skrus på.

• Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

• Ikke bruk telefonen eller skru bryterne på
eller av. Det foreligger en fare for eksplosjon eller brann.

FORSIKTIG
Det må være to eller flere
personer for å løfte og
transportere produktet.

Ikke installer enheten på
et sted hvor den vil utsettes for direkte sjøluft
(saltvannsprut

Installer en dreneringsslange for å sikre god drenering.

• Unngå personskader.

• Dette kan forårsake korrosjon på enheten.

• En dårlig tilkobling kan forårsake vannlekkasje.

Installer enheten i vater.

Ikke installer produktet
slik at støy eller varmluft
fra utendørsenheten kan
være til skade eller sjenanse for naboene.

Kontroller om det lekker
gass (kjølemiddel) etter
enheten er installert eller
det er utført reparasjoner
på den.

• Dette for å unngå vibrasjoner eller støy.

• Det kan føre til problemer
for naboene og resultere i
stridigheter.

• Lavt nivå med kjølemiddel
kan forårsake produktsvikt.

Ikke bruk enheten til andre hen- Ikke blokker innløpets
sikter enn den er ment for, så
eller utløpets luftstrøm.
som oppbevaring av mat, kunstverk osv. Enheten er ment for
bruk som klimaanlegg og ikke
for oppbevaring av gjenstander.

Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk sterke
vaskemidler, løsemidler
eller spray osv.

• Det foreligger en fare for ska- • Dette kan forårsake produktsvikt.
der eller tap av eiendom.

• Det foreligger en fare for
brann, elektrisk støt eller skader på enhetens plastdeler.

Rør aldri metalldelene på
klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.

Ikke stå på eller legg noe
på enheten. (Utendørsenhetene)

• Det foreligger en fare for
personskader.

• Det foreligger en fare for per- • Et tilsmusset filter reduserer
effekten.
sonskader og produktsvikt.

6 Takkassett – Modell klimaanlegg

Monter alltid filteret på
plass igjen etter rengjøring. Rengjør filteret hver
14. dag, eller oftere hvis
dette er nødvendig.
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Ikke før hender eller gjenstander inn i åpninger for
luftinntak eller utgang
mens produktet er i drift.

Vær forsiktig ved utpakking og ved installasjon av
enheten.

• Det er skarpe kanter og be- • Skarpe kanter kan forårvegende deler som kan for- sake skader.
årsake personskader.

Dersom det lekker ut kjølemiddelgass under reparasjon
av systemet, er det viktig at
du ikke kommer i kontakt
med gassen som lekker ut.
• Kjølemiddelgassen kan forårsake frostskader (frostbrannskader).

Ikke vipp enheten under
demontering eller avinstallasjon.

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

• Kondensert vann inne i enheten kan renne ut.

• Kommer det luft inn i kjølesystemet • Hvis ikke kan det resultere i
helseskader.
oppstår det et svært høyt trykk,
noe som kan resultere i skade på
utstyret eller personskade.
Bytt alle batteriene i fjernIkke lad opp eller demonkontrollen samtidig og bruk
ter batteriene. Kast ikke
batterier av samme type. Ikke batterier på varmen.
bland gamle og nye batterier
eller ulike typer batterier.

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

Hvis det lekker ut kjølemiddelgass under installasjonen, må området
umiddelbart luftes ut.

• De kan brenne eller eksplodere.

Hvis væsken fra batteriene
kommer i kontakt med huden
eller klær, skal det vaskes
nøye med rent vann. Ikke bruk
fjernkontrollen hvis det har
vært lekkasje fra batteriene.

Får du batterivæske i
munnen, børst tennene
og oppsøk lege. Ikke bruk
fjernkontrollen hvis det
har vært lekkasje fra batteriene.

Ikke la klimaanlegget gå
over en lengre periode
når luftfuktigheten er veldig høy, eller når en dør
eller et vindu er åpent.

• Kjemikaliene i batteriene
kan forårsake brannskader
eller andre helseskader.

• Kjemikaliene i batteriet
kan føre til brannsår eller
annen helseskade.

• Fukt kan kondensere og
skape fukt som kan ødelegge møbler.

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

Ikke drikk vannet som
dreneres ut fra enheten.

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

• Dette kan være helseskadelig.

• Vannet er ikke rent og kan
forårsake helseproblemer.

• Vær forsiktig og unngå personskader.
Bruksanvisning 7
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• Det er en risiko for brann
eller funksjonssvikt.
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Produktintroduksjon

Produktintroduksjon
Navn og funksjon på deler
6 7

1: Innendørsenhet
2: Utendørsenhet
3: Fjernkontroll
4: Inngangsluft
5: Luftutslipp
6: Kjølemiddelrør, tilkobling elektrisk
ledning
7: Drensrør
8: Jordledning
Jord utendørsenheten for å forhindre
elektrisk sjokk.

2
1

5

44

3

8

Dette gjør du før bruk
Parvist system eller system med samtidig drift
Hvis installasjonen har et tilpasset kontrollsystem, må du spørre LG-forhandleren etter drift som korresponderer med
systemet.
1: Enhet med fjernkontroll
2: Enhet uten fjernkontroll (ved bruk i
samtidig drift)

Multisystem

Driftsindikatorlamper
På/Av

: Lyser opp under systemdriften.

Filter symbol

: Lyser opp etter 2.400 timer fra tiden av første driftsenhet.

Timer

: Lyser opp under ”Timer” drift.

Avrimingsmodus : Lyser under avrimingsmodus eller hot start.(Kun varmepumpemodell)
•

Tvunget

: For å betjene enheten når fjernkontrollen ikke kan brukes av noen anledning.

8 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Produktintroduksjon

Fjernkontroll med kabel

1
10
9
8
7
11
12
13

2
3
4
5
6

14
15

Fest informasjonsetiketten på innsiden av døren.
Velg ønsket språk i forhold til land.

1 DRIFT INDIKASJONSKJERM
2 INNSTILLINGSKNAPP FOR
TEMPERATUR
3 VIFTEHASTIGHET-KNAPP
4 PÅ-/AV-KNAPP
5 DRIFTMODUSVALG-KNAPP
TRÅDLØS FJERNKONTROLL
6 MOTTAKER
• Noen produkter mottar ikke de
trådløse signalene.
7 LUFTSTRØM-KNAPP
8 UNDERFUNKSJON-KNAPP
9 FUNKSJONINNSTILLINGSKNAPP
10 VENTILASJONSKNAPP
11 RESERVASJON
12 OPP-, NED-, VENSTRE-,
HØYRE-KNAPP
• For å sjekke innendørstemperatur, trykk
knapp.

Noen funksjoner vil kanskje ikke bli betjent og anvist avhenging av produkttype.
MERK
Vist temperatur kan være forskjellig fra virkelig temperatur hvis fjernkontrollen er installert på et sted hvor solstråler
faller direkte eller et sted nærliggende varmekilde.
Det aktuelle produktet kan være forskjellig fra ovenfor innhold avhenging av modell type.
Ved bruk av simultandrift, når som helst når fjernkontrollknappen blir trykket, vil systemet starte etter ca. 1~2 minutter.

Bruksanvisning 9

NORSK

13 ROMTEMPERATUR-KNAPP
14 INNSTILLINGS-/ANNULERINGSKNAPP
15 UTGANG-KNAPP
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Trådløs fjernkontroll (tilleggsutstyr)
Dette klimaanlegget er utstyrt med ledningsforsynt fjernkontroll.
Men hvis du ønsker tilgjengelig trådløs fjernkontroll, betaler du for det.

˚C / ˚F (5 s)

(3 s)

PQWRHQ0FDB

FORSIKTIG: Betjening av fjernkontrollen
• Sikt på signalmottakeren på den ledningsforsynte fjernkontrollen for betjening.
• Fjernkontrollsignalet kan bli mottatt på en distanse opp til omtrent 7m.
• Påse at det ikke er hindringer mellom fjernkontrollen og signalmottakeren.
• Ikke mist eller kast fjernkontrollen.
• Ikke plasser fjernkontrollen på et sted hvor den er eksponert for direkte sollys, eller nær varmeenheten,
eller enhver annen varmekilde.
• Blokkér et sterkt lys over signalmottakeren med en gardin eller liknende for å unngå unormal drift.
(Eks. Elektronisk hurtigstart, ELBA, inverterer modell flueroserende lampe)
MERK
Denne trådløse fjernkontrollen betjener ikke spjeld vinkelkontroll. (4-veis modell)
For flere detaljer referer til trådløse fjernkontrollens tilbehørsmanual.
Det aktuelle produktet kan være forskjellig fra ovenfor innhold avhenging av modelltype.
Den trådløse fjernkontrollen fungerer ikke ved bruk av simultant driftsystem.

10 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Driftsinstruksjoner

Driftsinstruksjoner
Standard drift – Standard kjøling
Den kjøler rommet ved komfortabel og ren luft.
knappen for å slå på
1 Trykk
innendørsenheten.

knappen for å velge
2 Trykk
kjølemodus.

den ønskede
3 Juster
temperaturen ved å trykke
knapper. Trykk
knapp for å
sjekke romtemperatur. Ved
innstilling av den ønskede
temperaturen høyere enn
romtemperatur, er det bare
ventilasjonsluft som blåser ut
istedenfor kjølende luft.

Bruksanvisning 11
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Innstilling temp.områd: 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)
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Standard drift - Hurtigkjøling
Det gjør at rommet kjøles behagelig og med frisk luft hurtig.
knappen for å slå på
1 Trykk
innendørsenheten.

knappen for å velge
2 Trykk
kjølemodus.

knapp gjentatte ganger
3 Trykk
inntil 'Po' vises.

Hva er Hurtigkjøling?
• Ønsket temperatur: Po (for øyeblikket 18°C)
• Luftstrøm: energiluft.
• Luftretning: fest til luftkjølingsposisjon.

}

Det gjør at romtemperaturen
faller hurtig ved kjøring.

Særskilte produkter har ingen hurtig luftkjølingsfunksjon.

Standard drift – varmemodus
Det leverer varm luft innendørs.
knappen for å slå på
1 Trykk
innendørsenheten.

knappen for å velge
2 Trykk
varmemodus.(For å sjekke
innendørstemperatur, trykk
romtemperaturknappen.)
den ønskede temperaturen
3 Juster
ved å trykke
knapper.
Ved innstilling av den ønskede
temperatur lavere enn
romtemperaturen, er det bare
ventilasjonsluft.

• Varmedrift fungerer bare på kjøle- og varmemodell.
• Varming fungerer ikke på kun kjøling-modell.
12 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Driftsinstruksjoner

Standard drift – Avfuktingsmodus
Den fjerner fuktighet mens luftkjølingen er svak.
knappen for å slå på
1 Trykk
innendørsenheten.

knapp for å velge
2 Trykk
avfuktningsmodus.
Temperaturinnstillingen kan ikke
justeres under drift i denne modus.
knappen for å velge
3 Trykk
luftstrømmengde → svak →

medium → sterk → automatisk.(Den
innledende vindstyrken avfuktigfjerning
drift er 'svak'.)

• I regnsesonger eller høyfuktighetsklima, er det mulig å kjøre på samme tid avfuktingsapparat og
kjølemodus for å fjerne fuktighet effektivt.
• Menyelementet av vindstyrke er kanskje ikke korrekt valgt i henhold til produktet.

Auto omstillingsmodus
knapp for å slå på innendørsenheten.

2 Trykk

knappen for å velge auto omstillingsmodus

NORSK

1 Trykk

innstilte temperaturen som bilde på høyre side kan bli innstilt på
3 Den
både kjøle-/varmemodell.
Innstilling temp.område : 18˚C~30˚C.

Bruksanvisning 13
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Driftsinstruksjoner

Standard drift – Viftemodus
Den blåser luften som den er innendørs, ikke den kalde luften.
knappen for å slå på
1 Trykk
innendørsmodus.

knappen for å velge
2 Trykk
viftemodus.

gang det trykkes på
3 Hver
knapp, kan du velge luftstrøm i
rekkefølge mengde → svak →
medium → sterk → automatisk. Ved
kjøring av ventilasjon, virker ikke
AHU kompressor.

• Ventilasjonsdrift frigjør ikke kald luft men generell vifte.
• Fordi den frigjør luften som ikke har noen temperaturforskjell fra rommet, er dens funksjon å sirkulere innendørsluften.

• Menyelementet av vindstyrke er kanskje ikke korrekt valgt i henhold til produktet.

14 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Standard drift – Auto driftmodus
knappen for å slå på
1 Trykk
innendørsmodus.

knappen for å velge
2 Trykk
kunstig intelligensmodus.

kan justere
3 Du
temperaturen
som i bildet til
høyre for kjøle og
varmemodell.

tilfeller for kun
4 Ikjøling,
som
bildet til høyre,
kan du justere
temperaturen fra
varm til kald, fra
"-2" til "2" basert
på "00".

Når kald
Når kjølig
Når passe
Når den er varm
Når det er varm

NORSK

Under betjening autodriftmodus:
• Vi kan bruke VIFTEHASTIGHETS-knappen.
• Vi kan forandre manuelt til annen driftmodus.

Bruksanvisning 15

17,MFL67870307,노노노노 17. 7. 19. 노노 7:24 Page 16

Driftsinstruksjoner

Standard drift – Luftstrøminnstilling
Luftstyrke : Du kan enkelt justere ønsket
luftstyrke.
sett opp ønsket luftstyrke
1 Vennligst
med luftstyrke-knappen.
• Hver gang du trykker vindstyrke,
kan du velge luftstrøm i rekkefølge
’mengde → svak → svak medium → medium
→ medium sterk → sterk → kraft →
automatisk’.
• Menyelementet av vindstyrke er kanskje ikke
korrekt valgt i henhold til produktet.
• Vennligst henvis til produktmanual for
detaljert produktfunksjon.

Luftretning : Du kan enkelt justere ønsket
vindretning.
innstill luftretning ved å
1 Vennligst
trykke
knappen. Du kan
velge vindretning fra (komfortabel
vind → opp/ned og høyre/venstre
→ høyre/venstre → opp/ned) ved å
trykke
knappen. Delvis element av
vindretninger vil kanskje ikke bli valgt i
henhold til produktfunksjon. Vennligst referer
til produktmanual for detaljert
produktfunksjon..

16 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Driftsinstruksjoner

Standard drift – temperaturinnstilling /Romtemperatursjekk
Temperaturinnstilling
kan enkelt justere den ønskede
1 Vitemperaturen.
• Trykk
knappen for å justere den
ønskede temperaturen.
: Øker 1°C eller 2°F for hvert trykk.
: Senker 1°C eller 2°F for hvert trykk.
• Romtemp: Indikerer den aktuelle romtemperaturen.
• Innstille temp: Indikerer temperaturen som
bruker ønsker å stille inn.
Avhengig av hvilken type regulator, kan
den ønskede temperatur bli justert til
0,5°C eller 1°F.
Kjøling:
- Kjølemodusen fungerer ikke hvis ønsket
temperatur er høyere enn romtemperaturen.
Oppvarming:
- Varmemodusen fungerer ikke hvis ønsket
temperatur er lavere enn romtemperaturen.
NORSK

Romtemperatursjekk
som helst trykk
romtemperaturen
1 Når
vil bli anvist innen 5 sekunder. Etter 5
sekunder, slår den over for visning av
ønskede temperaturen. På grunn av
lokalisering av fjernkontroll, kan den
virkelige romtemperaturen og den
anviste verdien være forskjellig.

• For luftkjøling, fra 18°C til 30°C, og for varme drift, fra 16°C til 30°C, kan du velge ønsket temperatur.
• 5°C er korrekt for forskjellen mellom rom- og utendørstemperatur.

Bruksanvisning 17
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Underordnet funksjon - Plasmarensing
Bare produkter med fuktmiddelfunksjon kan bruke dette.

Metode for oppsett av luftrengjøring.
å trykke
knappen
1 Gjenta
inntil
ikonet blinker.

eller annuller
2 Betjen
plasmarengjøringsfunksjonen
ved å trykke
knappen.
(
ikonet kommer til
syne/forsvinner på
displayet opp til utvelging.
innstilling, trykk
3 Etter
for å gå ut.

knappen

❈ Etter innstillingene er utført vil den gå ut av
innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen
knapper i løpet av 25 sekunder.
❈ Ved avslutning uten at innstillinngsknappen
trykkes, vil ikke den manipulerte verdien lagres.

• Luftrensingsfunksjon er tilleggsfunksjon og det vil kanskje ikke bli indikert eller drevet på det aktuelle produkt.
• Luftrensingsfunksjon er mulig bare når produktet kjøres.
• Hvis du ønsker uavhengig luftrensingsdrift, vennligst sett opp luftrensing ved å trykke driftknapp
på ventilasjondrift.

18 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Funksjoninnstilling - Barnelås
Det er funksjonen for å forhindre barn eller andre fra uforsiktig bruk.
knappen gjentatte
1 Trykk
ganger inntil
blinker.

flytting til 'setup' ikonområde
2 Hvis
ved å bruke
knappen, blinker
'setup', og barnelåsfunksjon er
oppsatt hvis trykking av
knappen skjer samtidig.
kansellering av låsefunksjonen, hvis
3 Ved
flytting til 'cancel' ikonet ved å trykke
knapp og så, trykking av
barnelåsfunksjon ugyldig.

knappen, er

- knappen for å avslutte.
4 Trykk
❈ Etter innstillingene er utført vil den gå ut
av innstillinger-modus hvis det ikke
trykkes på noen knapper i løpet av 25
sekunder.
❈ Ved avslutning uten at
innstillingsknappen trykkes, vil ikke den
manipulerte verdien lagres.

NORSK
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Funksjoninnstilling - forandre temp
Forandre temperatur er funksjonen til ‘setup’ luftkjøling og varme automatisk utskiftbar i henhold til
temperaturen på kunstig intelligens driftmodus.

å trykke
knappen
1 Gjenta
inntil
ikonet blinker.

knappen for å forandre.
2 Trykk
❈ Konverterer temp.verdi : 1~7

knappen for fullføre og
3 Trykk
aktivere innstillingsprosessen.

knappen for å gå ut
4 Trykk
eller systemet vil automatisk
frigjøre uten en input etter 25
sekunder.
❈ Ved avslutning uten at
sett-knappen trykkes, vil ikke
den manipulerte verdien lagres.

20 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Funksjoninnstilling - Heving rist
Denne funksjon er for å flytte innendørsfilter opp/ned for rengjøring av filter.
knappen
1 Trykk
Gjenta å trykke
knappen
inntil

ikonet blinker.

til nedstigning ved å bruke
2 Flytt
knappen og trykk
knappen vil
displayet vise nedstigning ikon og
opp/ned grill vil gå ned.
opp/ned gitter går ned til ønsket
3 Når
posisjon, flytt til stopp ikon ved å bruke
knappen og trykk
for å stoppe opp/ned grill

knappen

filterrengjøring er ferdig, fest filteret til
4 Når
opp/ned grillen, flytt til oppstigningsikon ved
å bruke
knappen, og trykk
knappen for oppstigning av opp/ned grill.
-knappen for å avslutte.
5 Trykk
❈ Etter innstillingene er utført vil

• Hevegrillfunksjonen betjenes bare i innendørsenheten med hevegrillen.

Bruksanvisning 21
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den gå ut av innstillingsmodus
hvis det ikke trykkes på noen
knapper i løpet av 60 sekunder.
❈ Ved avslutning uten at sett-knappen
trykkes, vil ikke den manipulerte
verdien lagres.
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Funksjoninnstilling – Filtersignal tydelig
Denne funksjon er for å slette indikatoren av innendørsfilterrengjøring.
knappen gjentatte
1 Trykk
ganger inntil
blinker.

blinker, trykk
2 Når
slette dette displayet.

for å

• Når filter er dekket av støv, vil det redusere kjøle-/oppvarmingseffekten og akkumulere mer elektrisk kraft. Rengjør derfor filteret når som helst rengjøringstiden er utgått.
Filterrengjøringsindikasjon er automatisk strøket uten den separate strykningen etter en viss periode
av tid.

22 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Funksjoninnstilling – Vinkelkontroll vifteblad
Denne funksjonen er for å justere vinkelen til luftstrømutblåsning.
å trykke
knappen
1 Gjenta
inntil
ikonet blinker.

2 Trykk
vifteblad:

knappen for å velge aktiv

1 / 2 / 3 / 4 / Alle / Standard
Velg viftebladnummer ved å bruke knapper.
❈ Vifteskovl nummer : Nr. 1, 2, 3, 4, alle,
eller standard
- Valgt vifteblad er i drift.
- Vennligst bekreft driftvifteblad.
- For å innstille vinkelen for alle
vifteblader, velg 'alle'.
- For å innstille til fabrikkstandardinnstillinger,
velg 'standard'.
luftvinkel ved å bruke
3 Velg
og trykk
knappen.

knappen,

- Grensen for luftvinkelinnstillinger kan
forandres til 5 nivåer eller 6 nivåer i
henhold til produktet.
- Ved velging av 'standard' for vifteblad
nummer, flytter ikke luftvinkelen.
inn luftvinklene for de resterende
4 Still
viftebladene som det samme som over.

Trykk

-knappen for å avslutte.

innstillingene er utført vil
5 ❈ Etter
den gå ut av innstillingsmodus

hvis det ikke trykkes på noen knapper i
løpet av 60 sekunder.
❈ Ved avslutning uten at sett-knappen
trykkes, vil ikke den manipulerte
verdien lagres.
knappen for fullføre og
6 Trykk
aktivere innstillingsprosessen.
(Luftstrømretningsfunksjon vil bli
frigjort når som helst innstilling av
knappen for å gå ut
7 Trykk
eller systemet vil automatisk
frigjøre uten en input etter 25
sekunder.
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❈ Det er produkter med vifteblader med nr.
1 og nr. 2 bare i henhold til produkttyper.
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Funksjoninnstilling – Forandre aktuell tid
trykk oppsettknapp.
1 Vennligst
Hvis trykking av
funksjonsinnstillingsknapp
gjentatte ganger, flytter den til
tids innstillingsmeny. ‘Time setup’ ikonet
indikeres på den tid og dato øyeblikk til
aktuell tidsindikasjonsområde.
Eks.) Forandre aktuell tid som
'Mandag / AM 10:20'.

2 Trykk
dag.

for å justere den aktuelle

- knappen for å fjerne AM/PM
3 Trykk
innstillingsmodus(AM-/PM-segmentet vil
blinke)

av AM/PM
4 Innstilling
verdi ved å trykke
knappen.

knappen for å flytte til 'time'
5 Trykk
modus. ('Time' segmentet vil blinke)

inn timeverdi ved å trykke
6 Still
knappen.

24 Takkassett – Modell klimaanlegg
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knappen for flytte til 'minutt'
7 Trykk
innstillingsmodus.('Minutt' segmentet vil
blinke)

inn minuttverdi ved å trykke
8 Still
knappen.

9 Press
10

knappen for å avslutte.

Bruksanvisning 25
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I prosessen, trykk
knappen for å frigjøre og gå
ut av innstillingsmodus.
(I tilfeller av utgang med
ufullstendig informasjon, vil den
returnere til forutgående innstilling)
❈ Ved avslutning uten at sett-knappen
trykkes, vil ikke den manipulerte
verdien lagres.
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Programmering – Enkel reservasjon
Du kan innstille reservasjonen enkelt i enhetene for 1 time fra 1 time til 7 timer.
knappen for å gå inn i
1 Trykk
programmeringsmodus.
(

segmentet blinker)

Eks.) Innstilling enkel reservasjonstid
som '3'.
knappen for å justere
2 Trykk
reservasjonstid.

knappen for å avslutte
3 Trykk
innstilling.

-knappen for å gå ut.
4 Trykk
❈ Etter innstillingene er utført vil den gå
ut av innstillingsmodus hvis det ikke
trykkes på noen knapper i løpet av 25
sekunder.
❈ Ved avslutning uten at sett-knappen
trykkes, vil ikke den manipulerte
verdien lagres.

Ved enkel reservasjonsoppsett, kjører eller stopper produktet automatisk etter den tid som
er innstilt.

26 Takkassett – Modell klimaanlegg
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Programmering : Ukentlig reservasjon
Du kan innstille den daglige reservasjonen i ukentlig enhet.
Ukentlig reservasjon fortsetter å kjøre inntil du annullerer det én gang i din setup.

1

Vennligst gå til reservasjon oppsettmodus ved å trykke reservasjonsknapp.
❈ Du kan stille inn to ukentlige reservasjoner for én dag, og opp til fjorten
reservasjoner for en uke.
For eksempel, for å stille inn (tirsdag morgen 11:30 slått på ~ ettermiddag
12:30 slått av), gjør du innstilling i rekkefølgen under.

flytt ‘ukentlig’ ved gang på
2 Vennligst
gang trykke reservasjonsknapp
'Ukentlig' blinker på dette tidspunkt.
velg ukentlig reservasjon
3 Vennligst
eller ukentlig reservasjon ved å
bruke
knappen.
❈ Du kan stille inn to ukentlige
reservasjoner 1 og ukentlig
reservasjon 2, for en dag.
flytt til 'dato' oppsett ved å
4 Vennligst
bruke
knappen. Hvis 'dato'
indikatoren blinker, vennligst still inn
dato. Du kan setup dato fra Mandag
til Søndag.

NORSK

flytt til 'AM/PM' oppsett for
5 Vennligst
å slå på ved å bruke
knappen.

flytt til 'time' oppsett for å
6 Vennligst
slå på ved å bruke
knappen.
- Det er delen for å stille inn tiden
som klimaanlegget er slått på.

endre tid ved å bruke
knappen.
7 Vennligst
- Du kan stille inn time 0~12.
8 Vennligst flytt til 'minutt' oppsett for å slå på ved å bruke knappen.
9 Hvis 'minutt' indikatoren blinker, vennligst still inn 'minutt' ved å bruke

knappen.

Bruksanvisning 27
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flytt til 'AM/PM' oppsett for
10 Vennligst
å slå av ved å bruke
knappen.
- AM/PM oppsett er identisk med å
skru på tidsoppsett.

11

Vennligst flytt til 'time' oppsett for
å slå av ved å bruke høyre knapp.
- Det er delen for å reservere tiden
som klimaanlegget er slått av.
- Hvis 'time' indikatoren blinker,
vennligst still inn 'time'.

❈ Vennligst still inn 'time' og 'minutt'
identisk med metoden for å skru
på tiden.

du er ferdig med innstilling av ukentlig reservasjon vennligst trykk oppsett-/
12 Hvis
annuleringsknapp Ukentlig reservasjonsoppsett for dagen som du stilte inn er ferdig.
du stiller inn med en metode identisk med den over ved å velge dagen
13 Hvis
som du ikke vil sette opp, kjører den ukentlige reservasjonen.
Hvis du velger både å slå på på reservasjonstid og å slå av på
reservasjonstid, kjører den ikke reservasjonsdrive.
Forklaring ukentlig reservasjon

Reservasjonsnummer
Slå på tid

Slå av tid

Under bar: indikasjonen på at det er ukentlig
reservasjon for tilsvarende dag.
Innendørsenhet er slått på til ønsket temperatur hvis den er konfigurert ved å bruke opp/ned knapp under forhåndsinnstilt driftstid.
(Temperaturvalgområde : 18℃~30℃)
- Hvis ønsket temperatur ikke er innstilt, slås den på automatisk med ønsket temperatur fra forutgående drift.
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Programmering – Sovereservasjon
Sovereservasjon er funksjonen for klimaanlegg til å kjøre og stoppe etter en viss tid i sovemodus før
man skal sove. Hvis tilkoblet til et ventilasjonsprodukt og innstilt på sovereservasjon, når det går til
sovemodus, etter at innstilt tid har gått.
knappen for å gå inn i
1 Trykk
programmering modusen.
Eks.) Innstilling sovereservasjonstid som '3'.
trykking på
knappen for å stille
2 Gjenta
inn innstillingsmodus for SOVE-reservasjon.
(

segment blinker)

knappen for å justere
3 Trykk
reservasjonstid.
SOVE-reservasjonstiden er fra 1 til 7
timer.

knappen for å avslutte
4 Trykk
innstilling.
Når som helst reservasjon er gjort.
knappen for å avslutte.
5 Trykk
❈ Etter innstillingene er utført vil den gå ut

ferdigbehandlet sovereservasjonoppsett,
6 Hvis
kjører produktet sovedrive og stopper etter
tiden som er innstilt.

FORSIKTIG
Vennligst reserver riktig tid i soving (For mye luftkjøling er ikke bra for din helse.)
• Fordi den justerer automatisk ønsket temperatur for komfortabel luftkjøling i sovedrive, kan det
være en differanse mellom fjernkontrollens ønskede temperatur og klimaanleggets ønskede temperatur.
• Sovereservasjon opererer som en av reservasjon for produktet hvis temperaturjustering ikke er
kontrollert av enhet ved 0,5°C.

Bruksanvisning 29
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av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes
på noen knapper i løpet av 60 sekunder.
❈ Ved avslutning uten at sett-knappen
trykkes, vil ikke den manipulerte
verdien lagres.
- Hvis reservasjon er satt opp, vises
'sove' indikasjon opp på nedre del av
LCD-skjerm.
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Programmering – PÅ reservasjon
Automatisk slått på til den tiden som du har innstilt.

1 Trykk

knappen.

Eks.) Innstilling PÅ
sovereservasjontid som 'AM 10:20'.
trykking på
2 Gjenta
knappen for å stille inn PÅ
reservasjonsinnstillingsmodus.
(
segment blinker)
knappen for å justere AM/
3 Trykk
PM innstilling.

knappen for
4 Trykk
timeinnstillingsmodus. Når timeikonet
blinker, vennligst still inn tid.
Innstillingsområde er innenfor 1~12.

knappen for å skifte til
5 Trykk
minuttmodus. Når minuttikonet blinker,
vennligst still inn, minuttinnstillingsområde
er innenfor 00~59.

knappen for å avslutte
6 Trykk
innstilling.
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-knappen for å avslutte.
7 Trykk
❈ Etter innstillingene er utført vil den gå ut
av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes
på noen knapper i løpet av 25 sekunder.
❈ Ved avslutning uten at sett-knappen
trykkes, vil ikke den manipulerte
verdien lagres.
- Hvis reservasjon er innstilt, 'slått på'
indikasjon vises opp på nedre del av
LCDskjermen, og klimaanlegget
kjører nå på tiden som er innstilt.
- Hvis reservasjon er avlyst, forsvinner
'slått på' indikasjon.

NORSK
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Programmering – AV reservasjon
Slår av automatisk på reservert tid som du har stilt inn.

1 Trykk

knappen.

Eks.) Innstilling AV reservasjonstid
som ''AM 10:20'.
trykking av
2 Gjentatt
for å sette inn AV

knapp

reservasjoninnstillingsmodus.
(
segment blinker)
knappen for å justere AM/
3 Trykk
PM innstilling.

knappen for å skifte til
4 Trykk
timeinnstillingsmodus. Når timeikonet
blinker, vennligst innstill tid.
Innstillingsområde er innenfor 1~12.

knappen for å skifte til
5 Trykk
minuttmodus. Når minuttikonet blinker,
vennligst still inn minuttsinnstillingområde
innenfor 00~59.

knappen for å avslutte
6 Trykk
innstilling.
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-knappen for å avslutte.
7 ❈Trykk
Etter innstillingene er utført vil den gå ut
av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes
på noen knapper i løpet av 25 sekunder.
❈ Ved avslutning uten at set-knappen
trykkes, vil ikke den manipulerte
verdien lagres.
- Hvis reservasjon er innstilt, vises
'slått av' på nedre del av LCD-skjerm,
og klimaanlegget kjører til tiden som
er innstilt.
- Hvis reservasjon er avlyst, forsvinner
'slått av' indikasjon.

NORSK
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Programmering : Feriereservasjon
Den stopper automatisk på reservert dag du har innstilt.
trykk
1 Vennligst
Den går inn i

knappen.

reservasjonsoppsettmodus.
flytt til 'ferie' ved å trykke
2 Vennligst
gjentatte ganger på
knappen.

flytt til 'dato' som du
3 Vennligst
ønsker å stille inn ferie ved å
bruke

knappen.

utpek eller annuller ferie ved å
4 Vennligst
bruke
eller
knappen. For eksempel,
når du stiller inn mandag/fredag til ferie.
- 'Mandag', 'Fredag' bokstav kommer til
syne.

trykk
knappen hvis
5 Vennligst
ferdigbehandling av ferieoppsett.
❈ Hvis det kommer til utpekt ferie,
stopper klimaanlegget automatisk.
Når du først har satt opp ferie, inntil før
du annulerer ferieoppsett stopper
klimaanlegget automatisk innen en
time selv om ditt klimaanlegg kjører.
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Ventilasjonsutrustningskontroll (valgfritt)
Den er brukt når klimaanlegget er koblet sammen med ventilasjonsprodukt.
Det er en funksjon som kjøler og forfrisker innendørsluft ved bruk av ventilasjonsproduktet på samme
tid som drift av klimaanleggfunksjonen.
Ventilasjonssammenkoblet drift
knappen på
1 Trykk
fjernkontrollen på kontrollpanelet.
- Det er bare brukt når klimaanlegget
og generell ventilasjon er
sammenkoblet.

av 'Start-/Stopp-' knappen på
2 Trykking
ventilasjonsmodus vil starte ventilasjon.
av
knappen vil forandre
3 Trykking
ventilasjonsdriftmodus.Trykking av
driftsvalgknappen vil forandre
modusen i rekkefølgen av
'Varmeskifte → normal → automatisk'
❈ Den viser bare på fjernkontrolldisplayet når
den er i ventilasjonsmodus, og den viser den
ønskede temperaturen når den returner til
klimaanleggmodus.

luftstrømhastigheten. Trykking av
luftstrømhastighetsknappen vil
forandre modusen i rekkefølgen av 'svak →
sterk → ekstra sterk'. Hvis CO2 sensor er
installert, kan den velge fra 'svak → sterk →
svært sterk → automatisk'.
tilbake til klimaanleggmodus.
5 Forandre
1) Automatisk konvertering: Når ingen knapp
er trykket i 15 sekunder eller lengre,
konverterer den automatisk tilbake til
klimaanleggmodus.
2) Manuell konvertering: Trykking av
knappen i ventilasjonsmodus vil konvertere
manuelt.
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Vedlikehold og service
Innendørsenhet
Grill, hus og fjernkontroll
Slå systemet av før rengjøring. For rengjøring, tørk med en bløt, tørr klut. Bruk aldri blekemiddel eller skurende
rengjøringsmidler.
MERK
Strømtilførsel må bli frakoblet før rengjøring av innendørsenheten.

Luftfiltere
Luftfilterne bak frontgrillen bør sjekkes og rengjøres
hver 2.uke eller oftere om nødvendig.

1

Fjern luftfilteret.
n Ta tak i tappen og skyv lett fremover for å
fjerne filteret.

FORSIKTIG: Når luftfilteret skal
fjernes, ikke berør metalldelene på innendørsenheten.
Det kan føre til skade.

2
n Bruk aldri noe av de følgende:
• Vann varmere enn 40 °C.
Kan føre til deformasjon og/eller misfarging.
• Flyktige substanser.
Kan skade overflaten
på klimaanlegget.
SI

B en

z ene

N N ER

n Hvis skitt er fremtredene, vask med et
nøytralt vaskemiddel i lunkent vann.
n Hvis varmt vann (40°C eller mer) blir
brukt, kan det bli deformert.

3

Etter vasking med vann, tørk godt i skyggen.
Ikke utsett luftfilteret for direkte sollys eller
hete fra flamme når det tørkes.

4

Installer luftfilteret.

S CO
U RI N
CLB
ARGE
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Rensefilter (valgfritt)
Rengjøring
PLASMA-filteret bak luftfilterene bør sjekkes og
rengjøres hver 3.måned eller oftere om nødvendig.

1

Etter fjerning av luftfilteret, trekk lett fremover for å
fjerne PLASMA-filteret.

2

Dypp PLASMA-filteret i vann blandet med nøytralt vaskemiddel, i 20~30 minutter.

3

Tørk PLASMA-filteret én dag i skyggen(Fuktighet må
fjernes helt spesielt fra disse delene).

4
5

Merk kuttene til elektriske utløpsledninger.
Sett inn PLASMA-filteret igjen i den opprinnelige posisjonen.

FORSIKTIG: Ikke berør dette
PLASMA-filteret innen 10 sekunder etter åpning av innløpsgrillen; det kan føre til elektrisk støt.

Erstatning
• Anbefalt bruksperiode: Omtrent 2 år.
Åpne frontpanel og fjern luftfilter.

2

Fjern luftrensende filter.

3

Sett inn nytt luftrensende filter.

1

4

Sett inn luftfilter igjen og lukk frontpanel

NORSK
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Tips om bruk!
Ikke overdriv nedkjølingen
av rommet.
Det er ikke bra for helsen, og det er
sløsing med energi.

Vær sikker på at dørene og
vinduer er helt lukket.
Unngå i størst mulig grad å åpne
dører og vinduer slik at du holder på
kulden i rommet.

Hold persienner eller gardiner trukket for.

Hold en jevn romtemperatur.

Ikke la det komme direkte sollys inn
i rommet når klimaanlegget er i drift.

Juster luftstrømmen vertikalt og horisontalt for å sikre en jevn temperatur i rommet.

Rengjør luftfilteret regelmessig
Blokkeringer i luftfilteret reduserer
luftstrømmen og reduserer kjøle- og
avfuktingseffekten. Rengjør minst
annenhver uke.

Luft ut rommet av og til.
Siden vinduer er holdt lukket, er det
en god idé å åpne dem og ventilere
rommet nå og da.

Når klimaanlegget ikke virker ….
Når klimaanlegget ikke skal brukes over lengre tid.
1 Betjen klimaanlegget på følgende måte i 2 til 3 timer.
• Type drift: Viftemodus.(Henvis til siden "Viftemodus")
• Dette vil tørke ut den interne mekanisme.
2 Slå av bryteren.

FORSIKTIG: Slå av bryteren når klimaanlegget ikke skal brukes i en lengre tid.
Skitt kan ansamles og føre til brann.
3. Fjern batteriene fra fjernkontrollen.

Nyttig informasjon
Luftfilteret og din elektriske regning.
Hvis luftfilteret blir tilstoppet med støv, vil kjølekapasiteten avta, og 6% av brukt elektrisitet for å drive klimaanlegget vil være bortkastet.

Når klimaanlegget skal brukes igjen.
1. Rengjør luftfilteret og installer det i innendørsenheten.
(Henvis til siden “Vedlikehold og Service”
2. Sjekk at luftinntak og utløp på innendørs-/utendørsenheten ikke er tett.
3. Sjekk at jordingskabelen er korrekt tilkoblet. Den kan være tilkoblet til innendørsenhetens side.
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Tips for feilsøking! Spar tid og penger!
Kontroller følgende punkter før du ber om servicetekniker... Dersom problemet vedvarer, må du kontakte din forhandler.

Situasjon
Klimaanlegget fungerer ikke.
Det er en merkelig lukt i rommet.
Det ser ut som om lekker kondens
fra klimaanlegget.
Klimaanlegg fungerer ikke i ca. 3
minutter etter omstart.
Verken kjøler eller varmer effektivt.

Klimaanleggets drift er støyende.

Sprakelyd høres.
Filter sign.lampe (LED) er på.

Feilkoden inntreffer etter lynnedslag.

• Har du gjort en feil under betjening av tidsbryteren?
• Er sikringen gått eller er automatsikring koblet ut?
• Kontroller at det ikke kommer dårlig lukt fra vegger, tepper, møbler eller tekstiler i rommet.
• Kondens oppstår når luftstrømmen fra klimaanlegget kjøler den varme luften i
rommet.
• Dette er for å beskytte mekanismen.
• Vent ca. 3 minutter for at driften skal starte.
• Er luftfilteret skittent?
• Se instruksjoner for luftfilterrengjøring. Rommet kan ha vært veldig varmt når
klimaanlegget først ble slått på.
• La det kjøle seg ned en tid.
• Er innstillingstemperaturen satt feil?
• En støy som likner rennende vann.
-Det er lyden av freon flytende på innsiden av klimaanleggenheten.
• Lik en lyd som likner komprimert luft som slippes ut i atmosfæren.
-Dette er en lyd av fuktig vann som blir bearbeidet på innsiden av klimaanleggets enhet.
• Denne lyden lages ved ekspansjon/sammentrekning av inntaksgrillen, og liknende p.g.a. forandring av temperatur.
• Ved rengjøring av filteret, trykk på Timer-knappen og ◀-knappen fra den kablede lfjernkontrollen samtidig i 3 sek.
• Er automatsikringen aktivert?
• Er batteriene satt inn i motsatt (+) og (-) retning?
• Dette produktet har blitt anvendt til overnevnte aktuelle beskyttelsekrets.
Feil kan oppstå, men er normal atferd.
Etter noen få minutter, vil den fungere normalt.

Kontakt umiddelbart kundeservice 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 egenhånd 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 rutinesjekk & rengjøring for å unngå dårlig ytelse.
I tilfelle spesielle omstendigheter, skal jobben kun utføres av servicepersonell.

Bruksanvisning 39

NORSK

Fjernkontroll er svak, eller absolutt ingen display.

Forklaring

17,MFL67870307,노노노노 17. 7. 19. 노노 7:24 Page 40

40 Takkassett – Modell klimaanlegg

1,MFL67870307,영영(19) 17. 7. 19. 영영 3:23 Page 100

