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BRUGSANVISNING

AIRCONDITIONANLÆGGET
Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat,
og gem den til fremtidig reference.
TYPE: VÆGMONTERET
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GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER

GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER
Her er nogle tips, der vil hjælpe dig med at minimere strømforbruget, når du bruger klimaanlægget. Du kan bruge din klimaanlægget mere effektivt ved at henvise til vejledningen nedenfor:

• Må ikke køle alt indendørs. Det kan være skadeligt for dit helbred og kan forbruge mere elektricitet.
• Blok for sollys med gardiner, mens du betjener klimaanlægget.
• Hold døre og vinduer lukket tæt, mens du betjener klimaanlægget.
• Juster retning af luftstrøm lodret eller vandret for at cirkulere inde luften.
• Fremskynd blæser til kolde eller varme indendørs luft hurtigt, i en kort periode.
• Åben vinduer regelmæssigt for ventilation ellers kan indendørs luftkvalitet blive forværret, hvis
klimaanlægget bruges i flere timer.
• Rens luftfilteret en gang hver 2. uge. Støv og urenheder opsamles i luftfilteret og kan blokere
luftstrømmen eller svække køle/affugtning funktioner.
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For din information
Hæft din kvittering til denne side, hvis du har brug for det til at bevise datoen for køb eller garanti formål. Skriv modelnummeret og serienummeret her:
Model nummer:
Serie nummer:
Du kan finde dem på en mærkat på siden af hver enhed.
Forhandlerens navn:
Købsdato:

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
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VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG AF APPARATET
Altid overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige situationer og sikre optimal ydeevne af
dit produkt

! ADVARSEL
Det kan resultere i alvorlige skader eller død, når de retninger ignoreres.

! ADVARSEL
Det kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet, hvis retninger ignoreres.

! ADVARSEL

Installation
• Brug en standard afbryder og sikring i overensstemmelse med rating af klimaanlægget.
Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
• Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flyt klimaanlægget. Undladelse af
at gøre dette kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
• Brug altid et strømstik og stikkontakt med en jord stik.
Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fiasko
• Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
• Installer en dedikeret elektrisk stikkontakt og afbryder, før du bruger klimaanlægget.
Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
• Brug en standard afbryder og sikring i overensstemmelse med klimaanlægget rating.
Undladelse af at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
• Du må ikke ændre eller udvide strømkablet. Hvis strømkablet eller stikket er ridser eller hud
skrælles eller forringet så skal det udskiftes. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
• Vær forsigtig, når du pakker eller installerer klimaanlægget.
Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
• Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flytter klimaanlægget.
Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
• Du må ikke installere klimaanlægget på en ustabil overflade, eller hvor der kan være en fare
for det faldende. Det kan resultere i dødsfald, alvorlig personskade eller produkt fiasko.

DANSK

• Installation eller reparation foretaget af ukyndige kan medføre risici for dig og andre.
• Installationen skal være i overensstemmelse med de lokale bygningsreglementer, eller i mangel af lokale reglementer, med Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 eller nuværende udgave og Canadian Electrical Code Part1 CSA C.22.1.
• Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker bekendt
med sikkerhedsprocedurer og udstyret med de rette værktøjer og test instrumenter.
• Manglende omhyggelig læsning og opfølgning af alle instruktionerne i denne manual kan resultere i fejl i udstyret, tingskade, personskade og/eller død.
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Betjening
• Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller når en dør eller
et vindue er blevet efterladt åben. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
• Sørg for at ledningen ikke bliver hevet af eller beskadiget, mens klimaanlægget er i drift. Undladelse
af at gøre dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller produkt fiasko.
• Placer ikke genstande på strømkablet. Det kan resultere i elektrisk stød eller produkt fejl.
• Du må ikke tænde eller slukke for klimaanlægget ved at tilslutte eller afbryde stikket. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
• Rør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
• Du må ikke placere en radiator eller anden opvarmning apparater i nærheden af ledningen. Det kan
resultere i brand, elektrisk stød eller produkt fiasko.
• Lad aldrig løbe vand ind i airconditionanlægget. Det kan resultere i eksplosion eller brand.
• Efterlad ikke brændbare stoffer såsom benzin, benzen og fortynder i nærheden af airconditionanlægget. Det kan resultere i eksplosion eller brand.
• Brug ikke airconditionanlægget i en længere periode i et lille sted uden ventilation. Udluft stedet regelmæssigt. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
• Når der er en gaslækage, ventilere tilstrækkeligt, inden du bruger klimaanlægget igen. Undladelse af
at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
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• Træk stikket, hvis der er en støj, lugt eller røg, der kommer fra klimaanlægget. Undladelse af at gøre
dette kan resultere i eksplosion eller brand.
• Stop drift og luk vinduet hvis der er strom eller orkan. Hvis det er muligt, fjern enheden fra vinduet,
før orkanen ankommer
• Rør ikke ved elektrostatisk filter efter åbning foran grillen. Undladelse af at gøre dette kan resultere i
elektrisk stød eller produkt fejl.
• Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er nedsænket i vand på grund af oversvømmelser. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion eller brand.
• Vær forsigtig så der ikke kommer vand ind i produktet
• Sørg for at ventilere tilstrækkeligt, når dette airconditionanlæg og et varmeapparat, såsom en radiator anvendes samtidig. Undladelse af at gøre dette kan resultere i brand, alvorlige personskader eller
produkt fiasko.
• Tænd for strømmen og tag stikket, når du renser eller reparere klimaanlægget. Undladelse af at gøre
dette kan resultere i dødsfald, alvorlig personskade eller produkt fiasko.
• Træk stikket, når airconditionanlægget ikke skal bruges i en længere periode. Undladelse af at gøre
dette kan resultere i produkt fiasko.
• Placer ikke genstande på klimaanlægget. Det kan resultere i produkt fiasko.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
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! FORSIGTIG
Installation
• Sørg for at kontrollere, om der er et kølemiddel utæthed, når du installerer eller reparere klimaanlægget. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
• Installer afløbsslangen korrekt til jævn dræning af kondensvand. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
• Hold niveau, selv når du installerer produktet.
• Installer aircondition, hvor støjen fra den udendørs enhed eller udstødningsgas vil ikke genere naboerne. Undladelse af at gøre dette kan resultere i konflikter mellem naboer.
• Ved transport af udstyr, bør der være mindst 2 eller flere personer, eller en gaffeltruck. Det kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
• Installerer ikke airconditionanlægget hvor den vil blive udsat for direkte hav vind (salt spray).
Det kan resultere i produkt fiasko.

Betjening
• Udsæt ikke mennesker, dyr eller planter til den kolde eller varme vind fra klimaanlægget. Det kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
• Brug ikke produktet til særlige formål, såsom at bevare fødevarer, kunstværker mv. Det er en forbruger klimaanlæg, ikke en præcision køleanlæg. Det kan resultere i dødsfald, brand eller elektrisk stød.
• Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler, når du rengør airconditionanlægget, eller
spray vand. Brug en blød klud. Det kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
• Rør aldrig metaldelene af klimaanlægget, når du fjerner luftfilteret. Det kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
• Placer ikke genstande på klimaanlægget. Det kan resultere i produkt fiasko.
• Sæt altid filteret forsvarligt efter rengøring. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er
nødvendigt.
• Sæt ikke hænder eller andre ting gennem luftindtaget eller udtag, mens klimaanlægget er i drift.
Det kan resultere i elektrisk stød.
• Drik ikke vandet drænet fra airconditionanlægget. Det kan resultere i alvorlige helbredsmæssige
komplikationer.
• Brug en robust skammel eller stige, når du renser, vedligeholde eller reparere den klimaanlægget i
højden. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige personskader eller produkt fejl.
• Bland ikke batterier til fjernbetjening med andre typer af batterier eller blande nye batterier med
brugte batterier. Undladelse af at gøre dette kan resultere i produkt fiasko.
• Du må ikke genoplade eller adskille batterierne. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion, brand eller alvorlig personskade.
• Stop med at bruge fjernbetjeningen, hvis der mangler batteri væske. Hvis din klud eller hud er udsat
for batteriet væske fra en lækage, skal det vaskes med rent vand. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
• Hvis du slugte batteriets væske, vask indersiden af munden grundigt og derefter søg en læge.
Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige helbredsmæssige komplikationer.
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• Blokér ikke indløb eller udløb af luft flow. Det kan resultere i eksplosion eller produkt fejl.
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FØR BRUG
Komponenter
Indendørs enhed
Luftindtag

Tænd / sluk-knap

Kølergrill

Signal-modtager

Betjenings lampe
Luftfilter
Luftudtag

Luft omledningsgitteret
(Lodrette luftspjæld & Vandret vane)

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

BEMÆRK

Antallet af funktion lamper og deres placering kan variere, afhængigt af modellen af klimaanlægget.

Udendørs enhed
Luftindtag ventiler

Aftræksåbninger
Kølevæske
rørsystem
Afløbsslange

Bundplade
* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.

Tilslutnings
ledning

DANSK
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Brug af fjernbetjeningen
Du kan betjene klimaanlægget mere bekvemt med fjernbetjeningen.
Du vil finde knapper til de ekstra funktioner, under dække af fjernbetjeningen.

Trådløs fjernbetjening
Kontrol- Display
panel skærm

Display
skærm
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Kontrolpanel

Beskrivelse
Plasma-knap*: Renser luften ved at
fjerne partikler, der kommer ind gennem indendørs enhed.

a

F

l

=

Dvaletilstand auto knap*: Indstiller dvaletilstand automatisk.

e

y

Temperatur justerings knap: Justerer
rummets temperatur hvis der skal køles
eller opvarmes.

d

-

Tænd/sluk-knap: Tænder for strømmen
til/fra.

g

7v

f

Driftstilstand knap *: Vælger driftstilstand.
A C
Køledrift (A) / Auto drift eller auto overD B E
gang (C) / Affugtningsdrift (D) / Opvarmning drift (B) / Luftcirkulation (E)

h
ij

k

N

u

Jet køling / opvarmning knap *: Varmer
op eller køler ned indendørs temperaturen inden for en kort periode.

Luft flowretnings knap: Justerer luftH I strømmens retning lodret eller vandret.

S

mn z
c
b

Indendørs blæserhastighed knap:
Justerer blæserhastighed.

Temperaturvisnings knap: Viser stuetemperatur.
Timer knap: Indstiller det aktuelle klokkeslæt og start / slut tid.

Navigation og funktionsknap *: Justerer
tiden og sætter den særlige funktioner.
J G P J: Automatisk rens / G: Betjener energibesparelses køling / P: Justerer lysstyrken på indendørsenheden displayet

p

-

Sæt / CLEAR-knappen: Indstiller eller
annullerer funktioner.

r

-

Reset-knappen: Nulstiller klimaanlæggets indstillinger.

* Nogle funktioner understøttes ikke, afhængigt af modellen.
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Indsættelse af batterier
Sæt batterier, før du bruger fjernbetjeningen.
Anvendte batteri type er AAA (1,5 V).
1 Fjern batteridækslet.
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2 Fastgør holderen ved at fastgøre de 2
skruer fast med en skruetrækker.

3 Skub fjernbetjeningen i holderen.

2 Isæt nye batterier, og sørg for, at + og - pol
på batterierne er installeret korrekt.

3 Sæt batteridækslet.

!

Peg fjernbetjeningen mod signal modtageren i
bunden af airconditionanlægget for at betjene
den.

BEMÆRK

Hvis skærmen på fjernbetjeningen begynder at falme, udskift batterierne.

Installering af fjernbetjeningens holder
Installer holderen hvor der ikke er direkte sollys for at beskytte fjernbetjeningen.
1 Vælg en sikker og let tilgængeligt sted.

!
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• Fjernbetjeningen kan muligvis betjene
andre elektroniske enheder, hvis man
peger i retning af dem. Sørg for at pege
fjernbetjeningen mod signal modtageren
af klimaanlægget.
• For korrekt drift, brug en blød klud til at
rengøre signal sender og modtager.

DANSK

Betjenings metode
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BASISFUNKTIONER
Køling af dit værelse

Fjernelse af fugt

(køle drift)
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk f flere gange for at vælge afkøling

(Affugtningsdrift)

funktion.
- A vises på skærmen.

Denne tilstand fjerner overskydende fugt fra
et miljø med høj fugtighed eller i regntiden, for
at undgå mug. Denne tilstand justerer rummets temperatur og blæserhastighed automatisk at opretholde det optimale niveau af
fugtighed.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk f flere gange for at vælge addugtningsdrift.
- D vises på skærmen.

3 Tryk u eller v for at indstille den ønskede
DANSK

temperatur.
- Temperaturintervaller er mellem 18 ° C 30 ° C.

Opvarmning dit værelse
(varmedrift)
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk f flere gange for at vælge varmedrift.
- B vises på skærmen.

3 Tryk u eller v for at indstille den ønskede
temperatur.
- Temperaturintervaller er 16 ° C - 30 ° C

!
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Køling modeller understøtter ikke denne
funktion.

!
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• I denne tilstand kan du ikke justere stuetemperatur, da det er justeres automatisk. Desuden vil rumtemperaturen ikke
vises på skærmen.

BASISFUNKTIONER

Luftning dit værelse
(Luftcirkulations drift)
Denne tilstand cirkulerer indendørs luft uden
at ændre rumtemperaturen. Den kølende lys
lyser op i luftcirkulation mode.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk f flere gange for at vælge luftcirkulationens funktion.
- E vises på skærmen.

Justering af luftstrømmens
retning
1 Du kan justere retningen af luftstrømmen
vandret, skal du trykke på i gentagne
gange, og vælg den ønskede retning.
- Vælg H for at justere retningen af luftstrømmen automatisk.
2 justere retningen af luftstrømmen lodret,
skal du trykke på j gentagne gange, og
vælge den ønskede retning.
- Vælg I for at justere retningen af luftstrømmen automatisk.

!

Justering af blæserhastighed
1 Tryk g gentagne gange for at justere
blæser hastigheden.
- Vælg 5 hvis du ønsker naturlig luft.
Ventilatorhastigheden justerer automatisk.
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• Justering af luftstrømmens retning lodret understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
• Justering af luft deflektor vilkårligt kan
forårsage produktfejl.
• Hvis du genstarter klimaanlægget, vil det
begynder at operere med de tidligere
fastsatte luftretningen, så luften deflektor kan ikke matche de ikoner på fjernbetjeningen. Når dette sker, skal du trykke
på i eller j for at justere retningen
af luftstrømmen igen.

Indstilling af timeren
Du kan bruge timerfunktionen for at spare
energi og til at bruge klimaanlægget mere effektivt.

Indstilling af aktuel tid
1 Tryk p og hold den nede i mere end 3 sekunder.
- AM/PM-ikonet blinker i bunden af skærmen.
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3 Tryk g for at justere blæser hastigheden.
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2 Tryk o eller q for at vælge minutter.
3 Tryk p for at afslutte.

Annullering af timerindstilling

Tænde airconditionanlægget automatisk på et fastsat tidspunkt

3 Tryk p.

1 Tryk m.
2 Tryk m eller n for at vælge den timerindstilling for at annullere.
- For at annullere alle timerindstillingerne,
skal du trykke på p.

1 Tryk m.
- Ikonet nedenfor blinker i bunden af skærmen.

2 Tryk o eller q for at vælge minutter.
3 Tryk p for at afslutte.
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Slukning af klimaanlægget automatisk på et fastsat tidspunkt
1 Tryk n.

Indstilling af dvaletilstand
Brug dvaletilstand for at slukke for klimaanlægget automatisk, når du går i seng.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk l
3 Tryk o eller q for at vælge timer (op til
7 timer).
4 Tryk p for at afslutte.
- T vises på skærmen i dvaletilstand.

- Ikonet nedenfor blinker i bunden af skærmen.

!
2 Tryk o eller q for at vælge minutter.
3 Tryk p for at afslutte.
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I Køling og affugtning tilstande stiger temperaturen med 1 ° C efter 30 minutter, og
med yderligere 1 ° C efter yderligere 30
minutter for en mere komfortabel søvn.
Temperaturen stiger med op til 2 ° C fra
den indstillede temperatur.
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AVANCEREDE FUNKTIONER
Klimaanlægget tilbyder nogle ekstra avancerede funktioner.

Indendørs luftrensning
Auto Clean drift

Skifte stuetemperatur hurtigt
(Jet Cool / Heat funktion)
Denne tilstand giver dig mulighed for at køle
indeluften hurtigt i sommeren eller varme det
hurtigt om vinteren.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk h.

I køle og affugtning operationer er fugt, der
opstår inde i indendørsenheden.
Brug automatiske rengørings funktionen til at
fjerne sådanne fugt.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk c.
- J vises på skærmen.
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- I jet køling tilstand, stærk luft blæser ud
på en temperatur på 18 ° C i 30 minutter.
- I jet opvarmning tilstand. stærk luft
blæser ud på en temperatur på 30 ° C i 30
minutter.

- Hvis du slukker for strømmen, ventilatoren kører i 30 minutter og renser det indvendige af den indendørs enhed.

!
!
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• I luftcirkulation, Auto eller Auto Skiftedag mode, kan denne funktion ikke anvendes.
• Denne funktion understøttes muligvis
ikke, afhængigt af modellen.

BEMÆRK

Nogle knapper kan ikke bruges, mens den
automatiske rengøring funktionen er i
drift.

14 AVANCEREDE FUNKTIONER

Plasma Rensnings funktion

Auto drift

Nogle knapper kan ikke bruges, mens den automatiske rengørings funktionen er i drift.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk a.
- F vises på skærmen.

(Kunstig intelligens)

!

Kun Køling modeller
I denne tilstand, justere blæserhastigheden og
temperaturen automatisk, baseret på rumtemperaturen.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk f gentagne gange for at vælge auto
funktion.
3 Tryk o eller q for at vælge den ønskede
handling kode, hvis temperaturen er højere
eller lavere end den ønskede temperatur.

Kode
2
1
0

BEMÆRK
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• Du kan bruge denne funktion ved at
trykke a uden at tænde for klimaanlægget.
• Både plasma lampen og afkøling lampen
lyser, mens plasma rensning er i drift.
• Denne funktion understøttes muligvis
ikke, afhængigt af modellen.

-1
-2

!

Beskrivelse
Cool
Køle lidt
Vedligeholde
stuetemperatur
Varme lidt
Varme
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• I denne tilstand kan du ikke justere blæserhastigheden, men du kan indstille luft
deflektor for at rotere automatisk.
• Denne funktion understøttes muligvis
ikke, afhængigt af modellen.

AVANCEREDE FUNKTIONER 15

Auto overgang funktion

Energibesparende køling

Denne tilstand ændrer betjeningstilstand automatisk ved at opretholde den indstillede temperatur på +2 °C.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk f gentagne gange for at vælge den
automatiske overgang funktion.
- C vises på skærmen.

Denne tilstand minimerer strømforbruget
under afkøling og øger den indstillede temperatur til det optimale niveau for et mere behageligt miljø.
1 Tryk d for at tænde for strømmen.
2 Tryk f gentagne gange for at vælge afkøling funktion.
3 Tryk b.
- G vises på skærmen.

3 Tryk o eller q for at indstille den øn-

!

!
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Denne funktion understøttes muligvis
ikke, afhængigt af modellen.

BEMÆRK

Denne funktion understøttes muligvis
ikke, afhængigt af modellen.

Display skærmens lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på den indendørs
enhed skærmen.
1 Tryk u gentagne gange for at indstille lysstyrken til det ønskede niveau.

!
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Denne funktion understøttes muligvis
ikke, afhængigt af modellen.

DANSK

skede temperatur.
- Temperaturintervaller er 18 °C - 30 °C.
4 Tryk g gentagne gange for at vælge ventilatorhastighed.
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Betjening af klimaanlægget
uden fjernbetjening

Genstart af klimaanlægget automatisk

Du kan bruge tænd/sluk-knappen på den indendørs enhed for at betjene klimaanlægget,
når fjernbetjeningen ikke er tilgængelig. Imidlertid er blæserhastigheden indstillet til høj.
1 Åbn frontdækslet.
- Løft en smule op begge på sider af dækslet.

Når klimaanlægget er tændt igen efter et
strømsvigt, vil denne funktion gendanne de
tidligere indstillinger. Denne funktion er en
standardindstilling.

Deaktivering af automatisk genstart
1 Åbn frontdækslet.
- Løft op begge sider af dækslet en smule.

* Denne funktion kan være anderledes
efter en modeltype.
* Denne funktion kan være anderledes
efter en modeltype.

2 Tryk på tænd / sluk-knappen.
DANSK

2 Tryk på On/Off knappen og hold den nede i
6 sekunder.
- Enheden bipper to gange, og lysene blinker seks gange.

* Denne funktion kan være anderledes efter
en modeltype.
- Til køling og opvarmnings modeller, drifts
funktioner skifter, afhængig af rummets
temperatur.
Rumtempera- Indstil tempe- Betjeningstilturen
raturen
stand
Under 21 ° C

24°C

Opvarmning
funktion

Over 21 ° C
og under
24 ° C

23°C

Affugtningsdrift

Over 24 ° C

22°C

Køling

- Kun for køling modeller, er temperaturen
indstillet til 22 ° C (71,6 ° F).

* Denne funktion kan være anderledes
efter en modeltype.
- For at genaktivere funktionen skal du
trykke på On/Off -knap og holde den nede
i 6 sekunder. Enheden bipper to gange,
og det blå lys blinker fire gange.

!
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Hvis du trykker og holder på tænd/slukknappen i 3 - 5 sekunder i stedet for 6 sekunder, vil enheden skifte til testkørsel.
I testen drift vil enheden blæse stærk luft
til køling i 18 minutter og derefter vende
tilbage til fabriksindstillingerne.
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VEDLIGEHOLDELSE
Rengør produktet jævnligt for at opretholde optimal ydeevne og for at forhindre eventuel fejl.
* Det følger muligvis ikke med, afhængigt af modellen.

Anti-allergi filter + Triple filter

Plasma filter

Luft filter

Element
Luft filter

Rengørings interval
2 uger

Rensemetode
Se "Rengøring luftfilter."

Anti-allergi filter / Triple filter 3 måneder

Se "Rensning af anti-allergi filter og triple filter."

Plasma filter*

3 måneder

Se "Rengøring af plasma filter."

Indendør-enheds overflade

Regelmæssigt

Brug en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel
eller slibemidler.

Udendørs enhed

Regelmæssigt

Brug damp til at rengøre varmeveksleren og ventilationsåbninger panelet (Konsulterer med tekniker).

! FORSIGTIG
• Sluk for strømmen og træk stikket ud, før du udfører vedligeholdelse, da det ellers kan forårsage elektrisk stød.
• Anvend aldrig vand, der er varmere end 40 ° C når du rengør filtrene. Det kan forårsage deformation eller misfarvning.
• Anvend aldrig flygtige stoffer, når du rengør filtrene. De kan beskadige overfladen af produktet.

!
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• Placering og udformning af filtrene kan variere, afhængigt af modellen.
• Sørg for at rense varmeveksleren af den udendørs enhed jævnligt, da den indsamlede
snavs i spolerne kan nedsætte effektivitet eller øge udgifter til energi.

DANSK

* Denne funktion kan være anderledes efter en modeltype.
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Rengøring af luftfilter
Rens luftfilteret en gang hver 2 uge eller
mere, hvis det er nødvendigt.
1 Sluk for strømmen og træk stikket ud.
2 Åbn frontdækslet.
- Løft en smule begge sider af dækslet.

4 Tør filteret i direkte sollys i 2 timer.

!
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Placering og udformning af filtrene kan variere, afhængigt af modellen.

Rengøring af plasma filter
1 Sluk for strømmen og træk stikket ud.
2 Åbn frontdækslet, og tag luftfilteret (se
"Rengøring af luftfilter").

3 Fjern plasma-filter i 10 sekunder.
* Denne funktion kan være anderledes
efter en modeltype.
3 Hold knappen på luftfilteret, løft det lidt op
og fjern det fra enheden.

DANSK

* Denne funktion kan være anderledes
efter en modeltype.

4 Brug en støvsuger til at fjerne snavs.
* Denne funktion kan være anderledes
efter en modeltype.
4 Rengør filteret med en støvsuger eller med
varmt vand.
- Hvis snavset er vanskelig til at fjerne,
vask filteret i lunkent vand med opvaskemiddel.
5 Tør filteret i skyggen.

Rengøring af anti-allergi filter
og triple filter
1 Sluk for strømmen og træk stikket ud.
2 Åbn frontdækslet, og tag luftfilteret (se
"Rengøring luftfilter").

3 Træk anti-allergi filteren ud og den triple filter.

* Denne funktion kan være anderledes
efter en modeltype.

- Hvis snavset er vanskelig at fjerne, vask
filteret med lunkent vand.
5 Tør filteret i skyggen.

!
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• Placeringen af filtrene kan variere, afhængigt af modellen.
• Plasma filter kan ikke indgå i nogle af
modeller.
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FEJLFINDING
Selvdiagnosefunktion
Dette produkt har en indbygget selvdiagnosefunktion. Hvis der opstår en fejl, vil lampen af indendørs enhed blinke i 2 sekunders intervaller. Hvis dette sker, skal du kontakte din lokale forhandler eller servicecenter.

Før du anmoder om service
Tjek venligst følgende, før du kontakter et servicecenter. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit lokale servicecenter.
Problem

Mulige årsager

Korrigerende handling

-

Sluk for klimaanlægget, tage strøm ledningen og kontakte servicecentret.

Der er en brændt lugt og en
underlig lyd fra enheden.

Strøm ledningen er beskadiget eller genererer høj
varme.
En switch, en afbryder (sikkerhed, jordet) eller en sikring er ikke tilfredsstillende.

Klimaanlægget er fra- Kontroller, om ledningen er sat i stikkontakkoblet.
ten.

Klimaanlægget virker ikke.

En sikring er sprunget, eller strømforsyningen er blokeret.

Udskift sikringen, eller tjek om relæet er
slået fra.

En strømafbrydelse
har fundet sted.

Sluk for klimaanlægget, ved en strømafbrydelse. Når strømmen er genoprettet, vent
3 minutter, og derefter tænd for klimaanlægget.

Spændingen er for høj
Check om relæet er slået fra.
eller for lav.
Airconditionanlægget
slukket automatisk på
Tryk på afbryderknappen igen.
et forudindstillet tidspunkt.

DANSK

Vand mangler fra den indendørs enhed, selv når luftfugtigheden er lav.
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Problem

Mulige årsager

Korrigerende handling

Sørg for, at der ikke er nogen gardiner,
Luften cirkulerer ikke
persienner eller møbler som bloker forsiordentligt.
den af klimaanlægget.
Rens luftfilteret en gang hver 2 uge.
Luftfilteret er beskidt. Se "Rengøring af luftfilter" for mere information.
Om sommeren, kan det tage lidt tid at
Rumtemperaturen er køle indeluften.
for høj.
I dette tilfælde skal du vælge jet cool funktion for at køle indeluften hurtigt.
Airconditionanlægget genererer ikke kølig luft.

Kold luft siver ud fra
rummet.

Sørg for, at der er ingen kold luft undslippning i ventilation i rummet.

DANSK

Den ønskede tempeIndstil den ønskede temperatur til et laratur er højere end
vere niveau end den nuværende temperaden indstillede temtur.
peratur.
Undgå at bruge en varme generator som
Der er en varmekilde i
en elektrisk ovn eller en gasbrænder,
nærheden.
mens klimaanlægget er i brug.

Luftcirkulation funktion er valgt.

I luftcirkulation funktion, luften blæser fra
klimaanlægget uden køling eller opvarmning af indeluften. Skift betjeningstilstand
til afkøling.

Den automatiske
Det er ikke muligt at justere funktion, jet funktion
blæserhastigheden.
eller affugtningsdrift
er valgt.

I nogle driftstilstande, såsom jet-eller affugtning driftstilstande, kan du ikke justere
blæserhastigheden.
Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere
blæserhastigheden.

Luftcirkulationen
Det er ikke muligt at justere
funktion eller jet drift
temperaturen.
er valgt.

I nogle driftstilstande, såsom luftcirkulation eller jet driftstilstand kan du ikke justere temperaturen.
Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere
temperaturen.

