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SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NO

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre
uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig
bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som
beskrevet nedenfor.
Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og
bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet
nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det
fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk
støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må
du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også
barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under
oppsyn slik at de ikke leker med produktet.
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NO

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått
informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår
farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Montering

•Ikke
•
monter klimaanlegget på en ustabil overflate, eller på et sted
hvor det er fare for at det velter.
•Kontakt
•
et autorisert servicesenter når du skal montere eller flytte
på klimaanlegget.
•Monter
•
panelet og dekselet på kontrollboksen på en trygg måte.
•Ikke
•
monter klimaanlegget på et sted hvor brennbare væsker eller
gasser, som bensin, propan, malingstynner, osv., er oppbevart.
•Sørg
•
for at røret og strømkabelen som forbinder inne- og
uteenheten, ikke er trukket for stramt når du monterer
klimaanlegget.
•Bruk
•
standard automatsikring og sikring som er i samsvar med
klimaanleggets krav.
•Ikke
•
tilsett luft eller gass i systemet, bortsett fra med det spesifikke
kjølemiddelet.
•Bruk
•
ikke-brennbar gass (nitrogen) for å sjekke om det er
lekkasje, og for å rense luften ; bruk av trykkluft eller brennbar
gass kan forårsake brann eller eksplosjon.
•Koblingsforbindelser
•
inne/ute må festes godt, og kabelen skal
legges på riktig måte, slik at det ikke er noen kraft som trekker
kabelen fra tilkoblingsterminalene. Tilkoblinger som er festet feil
eller er løse, kan føre til varmeutvikling eller brann.
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•Monter
•
en egen stikkontakt og automatsikring før du bruker
klimaanlegget.
•Ikke
•
koble jordledningen til et gassrør, en lynavleder, eller en
telefonjordledning.
•Metoder
•
for frakobling må innarbeides i fast kabling i samsvar
med kablingsnormer.

Bruk

•Pass
•
på å kun bruke de delene som er oppført på listen over
servicedeler. Forsøk aldri å utføre endringer på utstyret.
•Sørg
•
for at barn ikke klatrer eller slår på utendørsenheten.
•Lever
•
batteriene på et sted hvor det ikke er fare for brann.
•Bruk
•
kun det kjølemiddelet som er spesifisert på merkelappen på
klimaanlegget.
•Kutt
•
strømforsyningen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra
klimaanlegget.
•Ikke
•
la brennbare stoffer som bensin, benzen eller tynner stå nær
klimaanlegget.
•Kontakt
•
et autorisert servicesenter når klimaanlegget står under
flomvann.
•Ikke
•
bruk klimaanlegget over lengre tid på et lite sted uten
ordentlig ventilasjon.
•I• tilfelle av en gasslekkasje (av gasser som Freon, propangass,
flytende petroleumsgass, etc.), må du ventilere tilstrekkelig før du
bruker klimaanlegget igjen.
•For
•
å rengjøre på innsiden, ta kontakt med et autorisert
servicesenter eller en forhandler. Bruk av sterke vaskemidler kan
forårsake korrosjon eller skade på enheten.
•Sørg
•
for å lufte tilstrekkelig når klimaanlegget og et
oppvarmingsapparat som en varmeovn brukes samtidig.
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•Ikke
•
blokker luftinntaket eller luftutløpet.
•Ikke
•
stikk hender eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller
utløpet mens klimaanlegget er i drift.
•Sørg
•
for at strømkabelen hverken er skitten, løs, eller ødelagt.
•Aldri
•
ta på, betjen, eller reparer klimaanlegget med våte hender.
•Ikke
•
plasser gjenstander på strømkabelen.
•Ikke
•
plasser en varmeovn eller andre varmekilder i nærheten av
strømkabelen.
•Du
• må ikke endre eller forlenge lengden på strømledningen. Riper
i eller avskalling av isolasjonen på strømkabler kan føre til brann
eller elektrisk støt, og disse skal derfor byttes ut.
•Kutt
•
strømtilførselen umiddelbart dersom det skulle forekomme et
strømbrudd eller tordenvær.
•Pass
•
på at strømkabelen ikke kan trekkes ut eller bli skadet under
drift.
•Ikke
•
ta på kjølerøret, vannrøret eller interne deler mens enheten
er i drift, eller umiddelbart etter drift.

Vedlikehold

•Ikke
•
rengjør apparatet ved å spyle vann direkte på produktet.
•Før
•
rengjøring eller vedlikehold utføres, koble fra strømforsyningen
og vent til viften stopper.
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Teknisk sikkerhet

•Montering
•
eller reparasjoner utført av, uautoriserte personer, kan
utgjøre fare for deg og andre.
•Informasjonen
•
i bruksanvisningen er ment for bruk av en kvalifisert
servicetekniker, som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og utstyrt
med riktig verktøy og testinstrumenter.
•Unnlatelse
•
av å lese og følge alle anvisninger i denne
bruksanvisningen kan føre til funksjonsfeil på utstyret, skade på
eiendom, personskade og-/-eller død.
•Apparatet
•
skal monteres i samsvar med nasjonale
monteringsforskrifter.
•Når
•
strømkabelen skal byttes, skal utskiftingsarbeidet utføres av
autorisert personell, ved kun å bruke originale reservedeler.
•Dette
•
apparatet må jordes for å redusere risikoen for elektrisk støt.
•Ikke
•
kutt eller fjern jordkontakten fra strømpluggen.
•Apparatet
•
blir ikke jordet av å feste adapterens jordingsterminal til
dekselskruen for veggkontakten, med mindre skruen er av metall,
uisolert, og veggkontakten er jordet gjennom husets ledningsnett.
•Hvis
•
du er i tvil om klimaanlegget er jordet, få veggkontakten og
anlegget kontrollert av en kvalifisert elektriker.
•Kjølevæsken
•
og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet
må behandles som spesialavfall. Be serviceagenten eller noen
med tilsvarende kunnskap om råd før disse avhendes.
•Hvis
•
strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, en
autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for i
unngå en farlig situasjon.
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FARE

For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller
skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette
produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler,
inkludert følgende:

Montering

•Ikke
•
monter klimaanlegget i et område hvor det eksponeres for
direkte havvind (saltsprut).
•Monter
•
avløpsslangen riktig for jevn drenering av vannkondens.
•Utvis
•
forsiktighet ved utpakking og montering av klimaanlegget.
•Ikke
•
berør kjølemiddel som lekker ut under montering eller
reparasjon.
•Transporter
•
klimaanlegget med to eller flere personer, eller bruk
en gaffeltruck.
•Monter
•
utendørsenheten slik at den er beskyttet mot direkte sollys.
Ikke plasser inneenheten på et sted hvor den er direkte utsatt for
sollys fra vinduene.
•Avhend
•
emballasje som skruer, spiker eller batterier på en sikker
måte og med riktig emballasje etter montering eller reparasjon.
•Monter
•
klimaanlegget på et sted der støy fra uteenheten eller
avgassene ikke vil være til bry for naboene. Hvis det ikke gjøres,
kan det føre til konflikt med naboene.
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Bruk

•Ta
• ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre
tid.
•Sørg
•
for at filtret er montert før klimaanlegget brukes.
•Sørg
•
for å sjekke om det lekker kjølemiddel etter montering eller
reparasjon av klimaanlegget.
•Ikke
•
plasser gjenstander oppå klimaanlegget.
•Ikke
•
bland ulike typer batterier, eller gamle og nye batterier, i
fjernkontrollen.
•Ikke
•
la klimaanlegget stå på over lendre tid når luftfuktigheten er
svært høy, eller når en dør eller et vindu har stått åpent.
•Ikke
•
bruk fjernkontrollen hvis det er en væskelekkasje i batteriet.
Hvis batterivæske som har lekket ut, kommer i kontakt med klær
eller hud, vask med rent vann.
•Ikke
•
utsett mennesker, dyr eller planter for den kalde eller varme
vinden fra klimaanlegget over lengre perioder av gangen.
•Hvis
•
noen svelger batterivæske som har lekket ut, vask innsiden
av munnen grundig og oppsøk lege.
•Ikke
•
drikk det kondenserte vannet fra klimaanlegget.
•Ikke
•
bruk produktet til spesielle formål, for eksempel oppbevaring
av matvarer, kunstverk, og osv. Det er et klimaanlegg med
forbrukerformål, ikke et presisjonskjølesystem. Det er fare for
skade eller tap av eiendom.
•Ikke
•
lad opp eller demonter batteriene.
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Vedlikehold

•Aldri
•
ta på metalldelene av klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
•Bruk
•
en solid krakk eller stige når du rengjør, vedlikeholder eller
reparerer klimaanlegg høyt oppe.
•Bruk
•
aldri sterke rengjøringsmidler eller, løsemidler, eller sprut
vann, ved rengjøring av klimaanlegget. Bruk en myk klut.
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NO

Bruksmerknader
Anbefalinger for strømsparing
••Ikke kjøl ned unødvendig mye inne. Dette kan være skadelig for helsen din, og kan også bruke
mer strøm.
••Blokker sollyset med persienner eller gardiner mens klimaanlegget er i bruk.
••Hold dører og vinduer tett lukket mens klimaanlegget er i bruk.
••Juster retningen av luftstrømmen vertikalt eller horisontalt, for å sørge for luftsirkulasjon inne.
••Sett opp farten på viften for å kjøle ned eller opp varme inneluften raskt, innenfor en kort
tidsperiode.
••Åpne vinduer regelmessig for å ventilere, – inneklimaet kan forringes hvis klimaanlegget brukes for
lenge.
••Rengjør luftfilteret én gang annenhver uke. Støv og urenheter samlet i luftfilteret kan blokkere
luftstrømmen eller svekke kjøle-/-avfuktingsfunksjoner.

Deler og funksjoner
Innendørsenhet

Uteenhet

1 Luftfilter

1 Luftinntaks ventiler

2 Luftinntak

2 Luftuttaks ventiler

3 Frontdeksel
4 Luftuttak
5 Vindavviser (horisontal vinge)
6 Vindavviser (vertikal luftventil)
7 På/Av-knapp

MERK
••Betjeningslampenes antall og plassering kan variere, i henhold til klimaanleggets modell.
••Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.

11

NO

Trådløs fjernkontroll

Betjeningsmetode

Sette inn batterier

Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren på
høyre side av klimaanlegget for å betjene den.

Hvis skjermen på fjernkontrollen begynner å
mørkne, skift batteriene. Sett inn AAA- batterier
(1,5 V) før du bruker fjernkontrollen.

1

Fjern batteridekselet.

MERK

2

Sett inn nye batterier og pass på at polene
+ og - på batteriene er riktig satt inn.

Montering av holderen for
fjernkontrollen
For å beskytte fjernkontrollen, må du montere
holderen et sted hvor det ikke er direkte sollys.

1

Velg et trygt og lett tilgjengelig sted.

2

Fest holderen ved å skru 2 skruer godt fast
med en skrutrekker.
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••Fjernkontrollen kan betjene andre elektroniske
enheter hvis den blir rettet mot dem. Sørg for
å peke fjernkontrollen mot klimaanleggets
signalmottaker.
••For riktig bruk, bruk en myk klut til å rengjøre
signalsenderen og mottakeren.
••Dersom en funksjon ikke er tilgjengelig i
produktet, vil det ikke høres noe lydsignal fra
produktet når knappen for funksjonen trykkes
på, med unntak av Luftstrømmens retning (
SWING ), Energivisning (kW [3 s]),
Luftrensingsfunksjon ( ).

NO

Angi gjeldende klokkeslett

1

Sett inn batterier.
••Ikonet nedenfor blinker nederst på
skjermen.

2

Trykk på
minuttene.

3

Trykk på SET/CANCEL-knappen for å
avslutte.

eller

-knappen for å velge

Bruke klimaanlegget uten
fjernkontrollen
Du kan bruke ON/OFF-knappen på inneenheten
for å styre klimaanlegget når fjernkontrollen ikke
er tilgjengelig.

1

Åpne frontpanelet (type 2) eller den
horisontale vingen (type 1).

2

Trykk på ON/OFF-knappen.

Type1

MERK
••Av/på-timeren er tilgjengelig etter at gjeldende
klokkeslett er angitt.

Bruk av °C/°F
konverteringsfunksjonen (valgfri)

ON/OFF

Type2

Denne funksjonen endrer måleenheten fra °C til
°F
••Trykk på og hold inne
sekunder.

SWING
℃↔℉ [5 s]

ON/OFF

-knappen i ca. 5

MERK
••Trinnmotoren kan være ødelagt hvis den
horisontale vingen åpner seg raskt.
••Hurtigheten for viften er satt til høy.
••Funksjonen kan være endret, i henhold til type
modell.
••Temperaturen kan ikke endres ved bruk av
denne ON/OFF-knappen for nødstilfeller.
••For modeller som kun er ment for nedkjøling,
er temperaturen satt til 22°C
••For modeller som er ment for både nedkjøling
og oppvarming, er temperaturen satt til
mellom 22°C og 24°C
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Bruk av trådløs fjernkontroll
Det er lettere å styre klimaanlegget med fjernkontrollen.
Knapp

Skjerm
-

2

*

Velge nedkjølingsmodus.
Velge oppvarmingsmodus.

FAN
SPEED

MODE

TEMP

*

JET
MODE

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

SWING

SET UP

Velge automatisk vekslings- / autodriftsmodus.

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

CANCEL

Velge avfuktingsmodus.
Velge viftemodus.

1

kW [3 s]

Slå klimaanlegget av/på.
Justering av ønsket romtemperatur i
nedkjølings-, oppvarmings- eller
automatisk vekslingsmodus.

*
MODE

Beskrivelse

JET
MODE

Endre romtemperaturen raskt.

FAN
SPEED

Justere viftehastigheten.

SWING

RESET

SWING

Justere retningen til luftstrømmen
vertikalt eller horisontalt.

MERK
••* knapper kan være endret i henhold til type modell.

14

NO
Knapp

Skjerm

TIMER

2

SET/
CANCEL
CANCEL

*

*LIGHT
OFF
ROOM
TEMP

*
FAN
SPEED

MODE
TEMP

*

1

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

SET
CANCEL

CANCEL

RESET

Avbryte timer-innstillingene.

-

Justere tiden.

-

Angi lysstyrken på skjermen på
inneenheten.
Visning av romtemperaturen.
Endring av måleenheten fra °C til °F

*ENERGY
SAVING
*COMFORT
AIR
kW [3 s]
*ENERGY
CTRL
*COMFORT
SLEEP
DIAGNOSIS
[5 s]

Slå på/av klimaanlegget automatisk til
ønsket tid.
Angi / avbryte spesielle funksjoner og
timeren.

-

°C↔°F [5 s]

JET
MODE
kW [3 s]

-

Beskrivelse

Minimere strømforbruket.

-

Justere luftstrømmen for å avlede
vinden.
Angi om du vil vise informasjon om
energi eller ikke.
Bringe effekten av strømsparingen.
Skape et behagelig sovemiljø.

-

Sjekke vedlikehold av et produkt på en
praktisk måte.

15

NO
Knapp

Skjerm

Beskrivelse
Ion-generatoren bruker millioner av
ioner for å forbedre luftkvaliteten
innendørs.

2

Redusere støy fra utendørsenheten.
Holde huden fuktig ved å generere
ion-klynger.

*

Senke luftfuktigheten raskt.

*

Opprettholde en minimums
romtemperatur og å hindre gjenstander
i rommet fra å fryse.

FUNC.
FAN
SPEED

MODE
TEMP

*

Vifte bort en mygg.

JET
MODE

SWING
℃↔℉ [5 s]

FUNC.

TIMER

Fjerne fuktighet generert inn i
inneenheten.

1

kW [3 s]

SWING

SET UP

ROOM
TEMP
DIAGNOSIS [5 s]

Skape et behagelig sovemiljø.

SET
CANCEL

CANCEL

RESET

-

Initialisere innstillingene for
fjernkontrollen.

MERK
RESET
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••Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.
••* knapper kan være endret i henhold til type modell.
••Trykk på SET/CANCEL-knappen for å bruke den valgte FUNC.

NO

Automatisk omstart av
klimaanlegget
Når klimaanlegget blir slått på igjen etter et
strømbrudd, vil denne funksjonen gjenopprette
tidligere innstillinger.

Bruk av modusfunksjonen
Denne funksjonen gjør at du kan velge ønsket
funksjon.

Modell kun for nedkjøling

Deaktivering av automatisk
omstart

Nedkjølings-modus

1

Åpne frontpanelet (type 2) eller den
horisontale vingen (type 1).

Automatisk betjening (AI) modus

2

Trykk på ON/OFF-knappen og hold den
inne i 6 sekunder, Deretter vil enheten pipe
to ganger, og lampen blinke fire ganger.
••For å re-aktivere funksjonen, trykker du på
ON/OFF-knappen og holder den inne i 6
sekunder. Enheten vil pipe to ganger og
lampen blinke fire ganger.

Avfuktingsmodus

Viftemodus

Modell for nedkjøling og
oppvarming

Type1

Nedkjølings-modus

Automatisk vekslingsmodus
ON/OFF

Avfuktingsmodus

Type2

Oppvarmingsmodus

ON/OFF

MERK
••Funksjonen kan være endret, i henhold til type
modell.
••Hvis du trykker på og holder inne ON/
OFF-knappen i 3–5 sekunder, i stedet for 6
sekunder, vil enheten bytte til testdrift. Under
testdriften, blåser enheten ut sterk kjøleluft i
18 minutter, og går deretter tilbake til
fabrikkinnstillingene.

Viftemodus

Nedkjølings-modus

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger
for å velge nedkjølings-modus.
••

3

vises på skjermen.

Trykk på
eller
-knappen for å stille
inn ønsket temperatur.
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Automatisk betjening (kunstig
intelligens)

Automatisk vekslingsmodus

Modell kun for nedkjøling

Denne modusen endrer modus automatisk for å
opprettholde den innstilte temperaturen på ± 2
°C

I denne modusen, justeres viftehastigheten og
temperaturen automatisk, basert på
romtemperaturen.

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger
for å velge automatisk betjening.
••

3

Modell for nedkjøling og oppvarming

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger
for å velge automatisk vekslingsmodus.
••

vises på skjermen.

vises på skjermen.

Trykk på
eller
-knappen for å velge
ønsket handlingskode hvis temperaturen er
høyere eller lavere enn ønsket temperatur.

3
4

Trykk på
eller
-knappen for å stille
inn ønsket temperatur.
Trykk på FAN SPEED -knappen for å
justere viftehastigheten.

Avfuktingsmodus

Kode

Beskrivelse

2
1
0
-1
-2

Kald
Litt kaldt
Oppretthold romtemperaturen
Litt varm
Varm

MERK
••I denne modusen kan du ikke justere
viftehastigheten, men du kan angi
luftdeflektoren til å rotere automatisk.

18

Denne modusen fjerner overflødig fuktighet fra
svært fuktige omgivelser eller under regntiden,
for å forhindre mugg. Denne modusen justerer
romtemperaturen og viftehastigheten
automatisk, for å opprettholde optimalt
fuktighetsnivå.

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger
for å velge avfuktingsmodus.
••

vises på skjermen.

MERK
••I denne modusen kan du ikke justere
romtemperaturen, den blir justert automatisk.
••Romtemperaturen vises ikke på skjermen.

NO

Oppvarmingsmodus

Bruk av Jet-modusfunksjonen

1

Slå på apparatet.

Rask endring av romtemperaturen

2

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger
for å velge oppvarmingsmodus.
••

3

vises på skjermen.

Trykk på
eller
-knappen for å stille
inn ønsket temperatur.

MERK
•• vises på den indre enheten når avtining er i
gangr.
••Videre vises denne indikasjonen på den indre
enheten:
−−Når oppvarming er i drift.
−−Når romtemperaturen når innstilt temperatur.

Viftemodus
Denne innstillingen sirkulerer kun luften i
rommet, uten å endre romtemperaturen.

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger
for å velge viftemodus.
••

3

vises på skjermen.

Trykk på FAN SPEED -knappen for å
justere viftehastigheten.

Denne funksjonen gjør at du raskt kan kjøle ned
inneluften om sommeren eller raskt varme den
opp i løpet av vinteren.
••Modell for nedkjøling og oppvarming :
Jet-modusfunksjonen er tilgjengelig med
nedkjølings-, oppvarmings- og
avfuktingsmodus.
••Modell kun for nedkjøling: Jetmodusfunksjonen er tilgjengelig med
nedkjølings-, avfuktings-, vifte-, og auto-driftmodus, samt luftrensingsfunksjon.

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger
for å velge ønsket modus.

3

Trykk på JET MODE-knappen.
••

vises på skjermen.

MERK
••Jet-oppvarmingsmodus is ikke tilgjengelig på
enkelte modeller.
••I Jet-kjølemodus, blåses det ut kraftig vind i
30 sekunder.
••Etter 30 minutter, er temperaturen ved 18 °C
Hvis du ønsker å endre temperaturen, trykk
på
eller
-knappen for å angi ønsket
temperatur.
••I Jet-oppvarmingsmodus blåses det ut kraftig
vind i 30 sekunder.
••Etter 30 minutter, er temperaturen ved 30 °C
Hvis du ønsker å endre temperaturen, trykk
på
eller
-knappen for å angi ønsket
temperatur.
••Denne funksjonen kan fungere annerledes fra
fjernkontrollens skjerm.
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NO

Bruk av
viftehastighetsfunksjonen

Bruk av funksjonen for
retning av luftstrømmen

Justere viftehastigheten

Denne funksjonen justerer retningen av
luftstrømmen vertikalt (horisontalt).

••Trykk på FAN SPEED knappen flere ganger
for å justere viftehastigheten.
Skjerm

Hastighet
Høy
Medium – Høy
Medium
Medium – Lav
Lav
Naturlig vind

-

MERK
••Viftehastigheten for naturlig vind justerer seg
automatisk.
→

→

••Ikoner for viftehastigheten vises på enkelte
innendørsenheter.
→

→

→

→

••Skjermen på innendørsenheten vises bare i 5
sekunder, og går deretter tilbake til innstilt
temperatur på enkelte modeller.
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••Trykk på SWING ( SWING )-knappen flere ganger, og
velg ønsket retning.
−−Velg
(
) for å justere retningen til
luftstrømmen automatisk.

MERK
••Justering av luftstrømmen horisontalt støttes
kanskje ikke, avhengig av modell.
••Vilkårlig justering av luftdeflektoren kan føre til
feil på produktet.
••Hvis du starter klimaanlegget på nytt,
begynner det å operere med den tidligere
innstilte luftretningen, slik at luftdeflektoren
kanskje ikke passer med ikonet som vises på
fjernkontrollen. Når dette skjer, trykk på SWING
eller SWING -knappen for å justere retningen av
luftstrømmen på nytt.
••Denne funksjonen kan fungere annerledes fra
fjernkontrollens skjerm.

NO

Stille inn på/av-timeren

Stille inn av-timeren

Denne funksjonen gjør at klimaanlegget slår
seg på/av automatisk på ønsket tidspunkt.
På/Av-timeren kan stilles inn sammen.

1

Trykk på TIMER -knappen gjentatte ganger.
••Ikonet nedenfor blinker nederst på
skjermen.

2

Trykk på
minuttene.

3

Trykk på SET/CANCEL-knappen for å
avslutte.

Stille inn på-timeren

1

Trykk på TIMER -knappen gjentatte ganger.
••Ikonet nedenfor blinker nederst på
skjermen.

2

Trykk på
minuttene.

3

Trykk på SET/CANCEL-knappen for å
avslutte.

eller

Avbryte på-timeren

1

2

-knappen for å velge

••Etter å ha stilt inn timeren, blir gjeldende
-ikonet vist på skjermen
klokkeslett og
som indikerer at ønsket tid er innstilt.

-knappen for å velge

••Etter å ha stilt inn timeren, blir gjeldende
-ikonet vist på skjermen
klokkeslett og
som indikerer at ønsket tid er innstilt.

eller

MERK
••Denne funksjonen blir deaktivert når du
konfigurerer enkel timer.

Avbryte Av-timeren

1

Trykk på TIMER -knappen gjentatte ganger.
••Ikonet nedenfor blinker nederst på
skjermen.

2

Trykk på SET/CANCEL-knappen for å
avbryte innstillingen.

Trykk på TIMER -knappen gjentatte ganger.
••Ikonet nedenfor blinker nederst på
skjermen.

Trykk på SET/CANCEL-knappen for å
avbryte innstillingen.

Avbryte timer-innstillingene
••Trykk på CANCEL -knappen for å avbryte alle
timer-innstillinger.
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NO

Bruk av sovefunksjonen
(valgfri)

Bruk av enkel timerfunksjonen (valgfri)

Denne funksjonen slår av klimaanlegget
automatisk når du går og legger deg.

Denne funksjonen slår av klimaanlegget
automatisk når du går og legger deg.

1

Slå på apparatet.

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på TIMER -knappen gjentatte ganger.
••Ikonet nedenfor blinker nederst på
skjermen.

2

Trykk på TIMER -knappen gjentatte ganger.
••Ikonet nedenfor blinker nederst på
skjermen.

3

Trykk på
eller
-knappen for å velge
antall timer (opptil 7 timer).

3

Trykk på
eller
-knappen for å velge
antall timer (opptil 7 timer).

4

Trykk på SET/CANCEL-knappen for å
avslutte.

4

Trykk på SET/CANCEL-knappen for å
avslutte.

••

vises på skjermen.

••

vises på skjermen.

MERK

MERK

•• vises på enkelte innendørsenheter.
••Innendørsenhetens skjerm vises fra 1T til 7T
som kun vises i 5 sekunder, og deretter går
tilbake til innstilt temperatur.
••Under nedkjølings- og avfuktingsmodus øker
temperaturen med 1 °C etter 30 minutter, og
ytterligere 1 °C etter ytterligere 30 minutter for
en mer komfortabel søvn.
••Temperaturen øker opptil 2 °C fra den
forhåndssatte temperaturen.
••Selv om kommentaren for viftehastigheten på
skjermen kan endres, justeres viftehastigheten
automatisk.

••Denne funksjonen blir deaktivert når du stiller
inn av-timeren.
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NO

Bruk av
energivisningsfunksjonen
(valgfri)

Bruk av lys av-funksjonen
(valgfri)
Vis lysstyrken på skjermen

Denne funksjonen viser mengden elektrisitet
generert mens produktet er i drift
innendørsenhetens skjerm.

Du kan stille inn lysstyrken på
innendørsenhetens skjerm.
••Trykk på LIGHT OFF-knappen.

Vise gjeldende energibruk

MERK

1

••Slå på/av-skjermen.

2

Slå på apparatet.
Trykk på kW [3 s]-knappen og hold den i ca. 3
sekunder.
kW

••Gjeldende strømforbruket (
eller
kWh)
vises en stund på noen innendørsenheter.

Bruk av komfort-luftfunksjonen (valgfri)
Komfort vinge-drift
Denne funksjonen setter vingen beleilig til en
forhåndsinnstilt posisjon for å unngå at luften
blåser direkte på personene i rommet.

Vise akkumulert energibruk
(valgfritt)

1

Slå på apparatet.

1

2

Trykk på COMFORT AIR-knappen gjentatte
ganger og velg ønsket retning.

2

Slå på apparatet.
Trykk på kW [3 s]-knappen og hold den inne i
ca. 3 sekunder to ganger.
kW

••Det akkumulerte strømforbruket ( kWh)
vises en stund på noen innendørsenheter.

MERK
••Det vises ikke på fjernkontrollen.
••kW viser til gjeldende strømforbruk.
••kWh viser til akkumulert strømforbruk.
••Dersom det er mer enn 99 kWh, som er
omfanget av uttrykket, behold det som 99
kWh.
••Å slå av nullstiller verdien dens.
••Vis wattstyrke under 10 kW(h) med 0,1
kW(h)-enhet, og vis én over 10 kW(h) med 1
kW(h)-enhet.
••Den faktiske kraften kan avvike fra kraften
som vises.

••

eller

vises på skjermen.

MERK
••
eller
vises på enkelte inneenheter.
••Denne funksjonen deaktiveres når du trykker
på MODE- eller JET MODE-knappen.
••Denne funksjonen deaktiveres og automatisk
sving i vertikal retning blir satt på når du
trykker på SWING -knappen.
••Når denne funksjonen er satt av, fungerer den
horisontale vingen automatisk, avhengig av
den innstilte modusen.
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NO

Bruk av energisparingfunksjonen (valgfri)

Bruk av energikontrollfunksjonen (valgfri)

Denne funksjonen minimerer strømforbruket
under nedkjøling, og øker den innstilte
temperaturen til det optimale nivået for et mer
behagelig miljø. Temperaturen justerer seg
automatisk til 22 °C hvis ønsket temperatur er
under 22 °C Hvis den ligger på over 22 °C
forblir temperaturen konstant.

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på ENERGY CTRL-knappen.
••Trykk på ENERGY CTRL-knappen
gjentatte ganger for å velge hvert trinn.

1

Slå på apparatet.

2

Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger
for å velge nedkjølings-modus.

3

Trykk på ENERGY SAVING-knappen.
••

vises på skjermen.

MERK
••1. trinn : Inngangseffekten er redusert med 20
%, i forhold til nominell inngangseffekt.
−−
vises på skjermen.
••2. trinn : Inngangseffekten er redusert med 40
%, i forhold til nominell inngangseffekt.
−−
vises på skjermen.
••3. trinn (valgfritt) : Inngangseffekten er
redusert med 60 %, i forhold til nominell
inngangseffekt.
−−

vises på skjermen.

•• (1. trinn),
(2. trinn) vises på enkelte
innendørsenheter.
••Denne funksjonen er tilgjengelig med
nedkjølings modus.
••Kapasiteten kan avta når Energikontrollmodus er valgt.
••Ønsket temperatur vises i ca. 5 sekunder hvis
du trykker på FAN SPEED,
eller
-knappen.
••Romtemperaturen vises i ca. 5 sekunder hvis
du trykker på ROOM TEMP-knappen.
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NO

Bruk av spesielle funksjoner
1

Slå på apparatet.

2

Trykk på FUNC-knappen gjentatte ganger
for å velge ønsket funksjon.

3

Trykk på SET/CANCEL-knappen for å
avslutte.

Skjerm

Beskrivelse
Ion-generatoren bruker millioner
av ioner for å forbedre
luftkvaliteten innendørs.
Redusere støy fra
utendørsenheten.
Holde huden fuktig ved å
generere ion-klynger.
Senke luftfuktigheten raskt.
Opprettholde en minimums
romtemperatur og å hindre
gjenstander i rommet fra å
fryse.
Vifte bort en mygg.
Fjerne fuktighet generert inn i
inneenheten.
Skape et behagelig sovemiljø.

MERK
••Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke,
avhengig av modell.
••Enkelte funksjoner kan fungere annerledes
enn fra fjernkontrollens skjerm.
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NO

Avbryte spesielle funksjoner

Bruk av stille-funksjonen

1

Trykk på FUNC-knappen gjentatte ganger
for å velge ønsket funksjon.

Denne funksjonen forebygger potensielle krav
fra naboer, ved å redusere støy fra
utendørsenhetene.

2

Trykk på SET/CANCEL-knappen for avbryte
funksjonen.

Bruk av luftrensingsfunksjonen
Disse funksjonene gir ren og frisk luft ved hjelp
av ion-partikler og filtre.
Funksjon

Ionisator

Plasma

Display

Beskrivelse
Ion-partikler fra
ionisatoren
steriliserer
bakterier i luften
og andre
skadelige stoffer.
Det fjerner
mikroskopiske
forurensninger
fra luftinntaket
for å tilføre
fullstendig ren
og frisk luft.

MERK
••Du kan bruke denne funksjonen uten å slå på
klimaanlegget.
••På enkelte modeller lyser både plasmalampen
og nedkjølingslampen mens Røykfjerning/
Plasma står på.
••Ikke rør ionisatoren mens den er på.
••Denne funksjonen kan fungere annerledes fra
fjernkontrollens skjerm.
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••

vises på skjermen.

MERK
••Denne funksjonen deaktiveres når du trykker
på MODE- eller ENERGY CTRL- eller JET
MODE-knappen.
••Denne funksjonen er tilgjengelig med
nedkjølings-, oppvarmings-, automatisk
vekslings-, og auto-driftsmodus.

Bruk av «Ion Care»-funksjonen
Denne funksjonen holder huden fuktig ved å
generere ion-klynger som absorberes inn i
hudoverflaten.
••

vises på skjermen i ca. 3 sekunder.

MERK
••Denne funksjonen er tilgjengelig med
nedkjølings- og viftemodus, og
luftrensingsfunksjon.

Bruk av Jet-tørke-funksjonen
Denne funksjonen maksimerer ytelsen til
avfuktingen.
••

,

vises på skjermen.

MERK
••Denne funksjonen er tilgjengelig, med
nedkjølings-, avfuktings-, auto-drift- og
viftmodus, og luftrensingsfunksjon.
••Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med
Sovefunksjonen.
••Denne funksjonen deaktiveres når du trykker
på MODE-knappen.

NO

Bruk av den lave
varmefunksjonen
Denne funksjonen drifter varmesystemet for å
opprettholde en minimum romtemperatur og
hindre gjenstander i rommet fra å fryse der det
ikke er noen som bor fast, som for eksempel en
feriebolig.
••

,

vises på skjermen.

MERK
••Denne funksjonen er tilgjengelig med
oppvarmingsmodus.
••Mens LH kjører og du trykker på knapper som
,
, MODE, FAN SPEED, og deretter går
tilbake til oppvarmingsmodus, 30 °C høy
hastighet.
••Hvis JET MODE-knappen trykkes på mens LH
kjører, deaktiveres denne funksjonen, og
maksimal oppvarmingsmodus går på
umiddelbart. (kun for maksimal oppvarmingmodell)
••Hvis det oppstår en feil, kan driften bli avbrutt
for å beskytte produktet.
••COMFORT AIR og SWING -knappen kan ikke
brukes når LH-funksjonen kjører.

Bruk av anti-mygg-funksjonen

Bruk av autorensfunksjonen
I nedkjølings- og avfuktingsmodus, generes
fuktighet inne i innendørsenheten. Denne
funksjonen fjerner slik fuktighet.
••

vises på skjermen.

MERK
••Enkelte funksjoner kan ikke brukes når
autorensfunksjonen er på.
••Hvis du skrur av strømmen, vil viften gå i 30
minutter og rense innsiden av
innendørsenheten.

Bruke av sovefunksjonen
Denne funksjonen styrer klimaanlegget for å
automatisk skape et komfortabelt sovemiljø.
••

,

vises på skjermen.

MERK
••Denne funksjonen er tilgjengelig med
nedkjølings modus.
••Vingen slutter å bevege seg og settes i vinkel
for indirekte luftstrøm, etter 30 minutter fra
start selv om romtemperaturen ikke reduseres
til optimal temperatur for å sove.
••Det er mulig at et komfortabelt sovemiljø er
forskjellig fra person til person.

Denne funksjonen vifter vekk mygg ved å
generere en høyfrekvent bølge.
••

vises på skjermen.

MERK
••Du kan bruke denne funksjonen uten å slå på
klimaanlegget.
••

vises på enkelte inneenheter.
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SMARTFUNKSJONER
Bruk LG SmartThinQ
applikasjonen
Ting du bør sjekke før du bruker
LG SmartThinQ
••For hvitevarer med

-logo

1

Sjekk avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren (trådløst nettverk).
••Hvis avstanden mellom enheten og den
trådløse ruteren er for lang, vil
signalstyrken bli svak. Det kan ta lenger
tid å registrere, eller installasjonen kan
mislykkes.

2

Skru av Mobildata på smarttelefonen.
••For iPhone, skru av data ved å gå til
Innstillinger → Mobilnett → Mobildata.

3

Koble smarttelefonen din til den trådløse
ruteren.
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NO

MERK
••For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at
Wi-Fi
-ikonet på kontrollpanelet lyser.
••Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse
nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens,
kontakter du Internett-leverandøren eller slår
opp i håndboken for den trådløse ruteren.
••LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer med
nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt
forårsaket av nettverkstilkoblingen.
••Hvis maskinen har problemer med å koble til
WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står
for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker
(signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets
styrke.
••WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til,
eller kan bli avbrutt på grunn av
hjemmenettverkets miljø.
••Problemer med nettverksforbindelsen kan
skyldes feil fra internettleverandørens side.
••De trådløse omgivelsene kan påvirke
hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
••Enheten kan ikke registreres på grunn av
problemer med den trådløse overføringen.
Koble fra strømmen på enheten, vent noen
minutter og prøv igjen.
••Brannmuren på den trådløse ruteren er
aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et
unntak.
••Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en
kombinasjon av engelske bokstaver og tall.
(Ikke bruk spesialtegn)
••Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan
variere avhengig av mobilens operativsystem
(OS) og produsenten.
••Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt til
WEP, settes kanskje ikke nettverket opp.
Endre til andre sikkerhetsprotokoller (WPA2
anbefales) samt å registrere produktet på nytt.

NO

Installer LG SmartThinQ
Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play
Store & Apple App Store på en smarttelefon.
Følg instruksene for å laste ned og installere
programmet.

Trådløs funksjon
••For hvitevarer med
-logo
Kommuniser med enheten fra en smarttelefon
ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Smart Diagnosis™
Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil
du få nyttig informasjon som for eksempel riktig
måte å bruke apparatet basert på
bruksmønster.

Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta
kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre
åpne kildelisenser som dette produktet
inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår,
garantifraskrivelser og merknader om
opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode
på CD-ROM mot å få dekket
distribusjonskostnadene (som utgifter til medier,
frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til
opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i
tre år etter vår siste levering av dette produktet.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar
denne informasjonen.

Innstillinger
Lar deg angi ulike alternativer på apparatet og i
programmet.

MERK
••Hvis du endrer trådløs ruter,
internettleverandør eller passord, må du slette
det registrerte apparatet fra LG SmartThinQappen og registrere det på nytt.
••Appen er gjenstand for endringer i forbindelse
med videreutvikling uten videre varsel.
••Funksjoner kan variere etter modell.
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NO

Smart Diagnosis™ ved bruk av
smarttelefon
••For hvitevarer med
eller
-logo
Bruk denne funksjonen hvis du trenger en
nøyaktig diagnose hos et LG Electronics
kundeinformasjonssenter når produktet har feil
eller svikter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med
mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis
apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det
utføres feilsøking uten bruk av Smart
Diagnosis™.

MERK
••Sørg for å holde omgivelsesstøy til et
minimum, ellers kan ikke telefonen motta
riktige lydsignaler fra innendørsenheten.
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VEDLIKEHOLD

NO

ADVARSEL

••Før rengjøring eller vedlikehold utføres, koble fra strømforsyningen og vent til viften stopper.
Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best
mulig stand. Vask produktet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse, og for å forhindre at
produktet bryter sammen.
••Tørk klimaanlegget i viftemodus i 3 til 4 timer, og koble fra strømmen. Det kan oppstå indre skade
hvis det blir igjen fuktighet i de indre komponentene.
••Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk klimaanlegget i viftemodus i 3 til 4 timer. Dette vil fjerne lukt
forårsaket av fuktigheten.
Luftfilter

••Funksjonen kan være endret, i henhold til type modell.
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NO
Type
Luftfilter
Trippelfilter
3M-filter
Ionisator (valgfri)

Innendørsenhet

Uteenhet

Beskrivelse
Rengjør med støvsuger eller håndvask.
Rengjør med støvsuger eller med en børste.
Rengjør med støvsuger eller med en børste.
Bruk en tørr bomullspinne for å fjerne støv.
Rengjør innendørsenheten med en tørr, myk klut.
Få en profesjonell til å rense dreneringspannen til
kondensatoren.
Få en profesjonell til å rense dreneringsrøret til
kondensatoren.
Skift ut batteriene i fjernkontrollen.
Få en profesjonell til å rengjøre varmeveksler-spolene og
panelåpningene. (Ta kontakt med tekniker.)
Få en profesjonell til å rengjøre viften.
Få en profesjonell til å rense dreneringspannen til
kondensatoren.
Få en profesjonell til å kontrollere at hele viftemodulen er
skikkelig festet.
Rengjør de elektriske komponentene med luft.

Intervall
Annenhver uke
Hver 3. måned
Hver 6. måned
Hver 6. måned
Jevnlig
Én gang i året
Hver 4. måned
Én gang i året
Én gang i året
Én gang i året
Én gang i året
Én gang i året
Én gang i året

MERK
••Aldri bruk vann med en temperatur over 40 °C når du rengjør filtrene. Det kan føre til deformering
eller misfarging.
••Bruk aldri sterke stoffer når du rengjør filtrene. De kan skade produktets overflate.
••Ikke rengjør 3M-filteret med vann, da dette kan skade filteret (valgfritt).
••Ikke rengjør Trippel-filteret med vann, da dette kan skade filteret (valgfritt).
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Rengjør luftfilteret

7

Trykk ned krokene for å montere luftfilteret.

8

Se på siden av frontdekselet for riktig
montering av luftfilteret.

Rengjør luftfiltrene én gang annenhver uke eller
oftere, hvis nødvendig.

MERK
••Luftfilteret kan brekke når det bøyes.
••Når luftfilteret ikke er montert riktig, kan støv
og andre stoffer komme inn i
innendørsenheten.

Type1
Hvis du ser på innendørsenheten ovenfra, kan
det øverste filteret enkelt monteres.

1
2

3

4

Slå av strømmen og trekk ut
strømledningen.

Type2

1

Slå av strømmen og trekk ut
strømledningen.

2

Åpne frontdekselet.
••Løft opp begge sidene av dekselet litt opp.

3

Hold knottene til luftfiltrene, trekk dem litt
ned og fjern dem fra innendørsenheten.

4

Rengjør filteret med støvsuger, eller med
lunkent vann med nøytralt vaskemiddel.

5

Tørk filtrene i skyggen.

6

Sett krokene til luftfiltrene inn i
frontdekselet.

7

Se på siden av frontdekselet for riktig
montering av luftfiltrene.

Hold i luftfilterets knotter, løft dem opp litt.

Fjern det fra innendørsenheten.

Rengjør filteret med en støvsuger, eller med
lunkent vann med nøytralt vaskemiddel.

5

Tørk filteret i skyggen.

6

Sett krokene til luftfilteret inn i frontdekselet.
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Rengjør 3M- og Triple-filteret
(valgfritt)
1

Slå av strømmen og trekk ut
strømledningen.

2

Fjern luftfiltrene fra innendørsenheten.

3

Fjern 3M- og Triple-filtrene fra
innendørsenheten.

5

Sett inn 3M- og Triple-filtrene (valgfritt).

Type1

Type2

Type1

Type2

6

Monter luftfiltrene.

7

Se på siden av frontdekselet for riktig
montering av luftfiltrene.

MERK
••Funksjon og plassering av 3M- og Triplefiltrene kan variere i henhold til type modell.

4
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Rengjør filtrene med en støvsuger.

FEILSØKING

NO

Funksjon for selvdiagnose
Dette produktet har en innebygd funksjon for selvdiagnose. Hvis det oppstår en feil, kommer lampen
på inneenheten til å blinke med 2 sekunders mellomrom. Hvis dette oppstår, kontakt din lokale
forhandler eller servicesenter.

Før du kontakter service
Vennligst sjekk følgende før du kontakter servicesenteret. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med
servicesenteret.
Problem

Klimaanlegget
fungerer ikke
normalt.

Mulige årsaker
Svidd lukt og rare lyder
kommer fra enheten.
Det lekker vann fra
innendørsenheter selv når
luftfuktigheten er lav.
Strømkabelen er skadet eller
genererer mye varme.
En bryter, en automatsikring
(sikkerhet, jord), eller en
sikring fungerer ikke riktig.
Enheten genererer en feilkode
fra sin selvdiagnose.

Utbedringstiltak

••Slå av klimaanlegget, trekk ut
strømkabelen eller koble fra
strømforsyningen og ta kontakt med
servicesenteret.

••Sjekk om strømkabelen er satt i
stikkontakten, eller om
strømisolatorene er slått på.
En sikring har eksplodert, eller ••Skift ut sikringen eller sjekk om
strømbryteren er utløst.
strømforsyningen er blokkert.
••Slå av klimaanlegget når det oppstår
strømbrudd.
Et strømbrudd har
••Når strømmen er tilbake, vent 3
forekommet.
minutter, og slå deretter på
klimaanlegget.
Spenningen er for høy eller for ••Sjekk om strømbryteren er utløst.
lav.
Klimaanlegget ble slått av
••Slå på klimaanlegget.
automatisk på et
forhåndsbestemt tidspunkt.
••Sørg for at batteriene er satt riktig inn
i fjernkontrollen.
••Hvis batteriene er plassert riktig, men
Batteriinnstillingen i
klimaanlegget fortsatt ikke fungerer,
fjernkontrollen er feil.
må du bytte ut batteriene og prøv
igjen.
Klimaanlegget er koblet fra.

Klimaanlegget
fungerer ikke.
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Problem

Mulige årsaker

••Sørg for at det ikke er noen gardiner,
persienner eller møbler som blokkerer
klimaanlegget.
••Rengjør luftfilteret én gang annenhver
uke.
Luftfilteret er skittent.
••Se på «Rengjør luftfilteret»-for
ytterligere informasjon.
••Om sommeren kan det ta litt tid å
kjøle ned luften innendørs. Om dette
Romtemperaturen er for høy.
er tilfellet, velg Jet-modus for å kjøle
ned inneluften raskt.
••Sørg for at ingen kald luft slipper ut
gjennom ventilasjonspunktene i
Kald luft slippes ut av rommet.
rommet.
••Angi ønsket temperatur til et nivå
Ønsket temperatur er høyere
lavere enn den gjeldende
enn gjeldende temperatur.
temperaturen.
••Unngå å bruke varmegeneratorer som
Det er en varmekilde i
elektriske ovner eller gassbrennere
nærheten.
mens klimaanlegget er i drift.
••I vifte modus blåses luft fra
klimaanlegget uten å kjøle ned eller
Viftemodus er valgt.
varme opp luften inne.
••Bytt driftsmodus til kjøledrift.
••Kjøleeffekten er kanskje ikke
Utetemperaturen er for høy.
tilstrekkelig.
••I enkelte driftsmoduser kan du ikke
justere viftehastigheten. Velg en
Jet-modus, eller autodriftsmodus hvor du kan justere
driftmodus er valgt.
viftehastigheten.
••I enkelte driftsmoduser kan du ikke
justere temperaturen. Velg en
Viftemodus eller Jet-modus er
driftsmodus hvor du kan justere
valgt.
temperaturen.
••Timerfunksjonen kan ha hatt et
Klimaanlegget slår seg av
tidsavbrudd, som slår av enheten.
plutselig.
Kontroller timer-innstillingene
••Vent på at strømmen kommer tilbake.
Hvis funksjonen for automatisk
Et strømbrudd har oppstått
omstart er aktivert, vil enheten
under drift.
gjenoppta sin siste operasjon flere
minutter etter at strømmen er tilbake.

Luften sirkulerer ikke
ordentlig.

Klimaanlegget avgir
ikke kjølig luft.

Viftehastigheten kan
ikke justeres.
Temperaturen kan
ikke justeres.

Klimaanlegget
stopper under drift.
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Utbedringstiltak

NO
Problem

Mulige årsaker

Utbedringstiltak

Innendørsenheten er
fortsatt i drift, selv
når strømmen er
slått av.

Autorensfunksjonen er i bruk.

••La autorensfunksjonen fortsette, siden
den fjerner eventuelt gjenværende
fuktighet inne i innendørsenheten.
Hvis du ikke ønsker denne
funksjonen, kan du slå av enheten.

Luftuttaket på
innendørsenheten
utløser tåke.

Den kjølige luften fra
klimaanlegget lager tåke.

••Når romtemperaturen synker, vil dette
fenomenet forsvinne.

Vannlekkasjer fra
utendørsenheten.

Under oppvarmingsdrift
drypper det kondensvann fra
varmeveksleren.
En klikkelyd kan høres når
enheten starter eller stopper,
på grunn av bevegelse av
omstyringsventilen.
Knirkelyd: Plastikkdelene fra
innendørsenheten lager
knirkelyder når de krymper
eller utvides på grunn av
plutselige
temperaturendringer.
Blåsing eller blåselyd: Dette er
flyt av kjølemiddel gjennom
klimaanlegget.
Lukt (som sigarettrøyk) kan bli
absorbert i innendørsenheten
og blåses ut med
luftstrømmen.
Når oppvarmingsmodusen
starter, er vingen nesten
lukket, og ingen luft kommer
ut selv om utendørsenheten er
i drift.

••Dette symptomet krever at man
monterer en dreneringsslange under
basepanelet. Kontakt installatøren.

Det er støy eller
vibrasjoner.

Innendørsenheten
avgir lukt.

Klimaanlegget
avgir ikke varm luft.

Utendørsenheten er i
tinemodus.
Utetemperaturen er for lav.

••Dette omfatter vanlige symptomer.
Støyen vil stoppe.

••Dersom lukten ikke forsvinner må du
vaske filteret. Hvis dette ikke fungerer,
ta kontakt med servicesenteret for å
rengjøre varmeveksleren.
••Dette symptomet er vanlig. Vent til
apparatet har generert nok varm luft til
å blåse gjennom innendørsenheten.
••I oppvarmingsmodus bygges is/frost
opp på spolene når utetemperaturen
synker. Denne funksjonen fjerner et
lag av frost på spolen, og bør være
ferdig etter ca. 15 minutter.
••Varmeeffekten kan være utilstrekkelig.
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Mulige årsaker
Passordet til Wi-Fi-nettverket
du forsøker å koble deg til er
ikke riktig.
Mobildata er skrudd på for
smarttelefonen.

Enheten og
smarttelefonen er
ikke koblet til
Wi-Fi-nettverket.

Det trådløse nettverksnavnet
(SSID) er feil.

Ruterfrekvensen er ikke
2,4GHZ.

Avstanden mellom enheten og
ruteren er for lang.

Utbedringstiltak
••Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til
smarttelefonen din, og fjern det.
Registrer så enheten på LG
SmartThinQ
••Skru av Mobildata på telefonen, og
registrer enheten med Wi-Finettverket.
••Trådløst nettverksnavn (SSID) bør
være en kombinasjon av engelske
bokstaver og tall. (Ikke bruk
spesialtegn)
••Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet.
Konfigurer den trådløse ruteren til
2,4GHz og koble enheten til den
trådløse ruteren. For å sjekke
ruterfrekvensen, kontakt
internettleverandøren eller
ruterprodusenten.
••Dersom det er for stor avstand mellom
enheten og ruteren din, kan signalet
være for svakt og koblingen
feilkonfigurert. Flytt ruteren slik at den
er nærmere enheten.

MERK
••Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.
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