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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

DA

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af
uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som
beskrevet herunder.

Dette symbol vises for at gøre opmærksom på
problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs
teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg
instruktionerne for at undgå risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre mindre alvorlig personskade eller
beskadigelse af produktet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk
stød, personskade eller skoldning under brug af dette
produkt, skal de følgende grundlæggende
forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Børn i boligen

Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med
manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn
eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at
undgå, at de leger med produktet.
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Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været
under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på
en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med
anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Installation

•Apparatet
•
skal være korrekt jordforbundet for at minimere risikoen
for elektrisk stød.
•Tilslut
•
ikke jordledningen til et gasrør, en lynafleder eller en
telefon-jordledning.
•Installer
•
kontrolboksens panel og låg på sikker vis.
•Kontakt
•
et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flytter
klimaanlægget.
•Installer
•
ikke apparatet på en ustabil overflade eller på et sted,
hvor der er risiko for, at den falder.
•Installer
•
ikke apparatet i et område, hvor der er brændbare
materialer.
•Installer
•
dedikeret stikkontakt og jordlækagebryder inden brug af
apparatet.
•Du
• må ikke installere, fjerne eller geninstallere enheden selv
(kunden).
•De
• indendørs/udendørs ledningstilslutninger skal fastgøres
forsvarligt, og kablet skal føres korrekt, så der ikke er noget, der
trækker kablet fra tilslutningsterminalerne. Forkerte eller løse
forbindelser kan forårsage varmeudvikling eller brand.
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•Når
•
du installerer enheden, skal du bruge det installationspakke,
der følger med produktet.
•Apparatet
•
skal installeres i overensstemmelse med nationale
forskrifter for ledningsføring.
•Brug
•
ikke en defekt eller undervurderet afbryder.
•Tilslut
•
ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter
med denne maskine.
•Hvis
•
den elektriske ledning er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en
tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
•Brug
•
en standardiseret afbryder og sikring i overensstemmelse
med klimaanlæggets klassifikation.
•Undlad
•
at ændre eller forlænge strømkablet. Hvis ledningen får
skrammer eller ledningens isolering er fjernet eller beskadiget, kan
det resultere i brand eller elektrisk stød. Ledningen skal så
udskiftes.
•Sørg
•
for, at strømkablet hverken er beskidt, løst eller ødelagt.
•Sluk
•
for strømmen og træk stikket ud inden vedligeholdelse, da
det ellers kan forårsage elektrisk stød.
•Tag
•
stikket ud under kraftigt tordenvejr og lyn, samt når produktet
ikke skal bruges i længere tid.
•Sørg
•
for, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller beskadiges
under drift.
•Placer
•
ikke genstande på strømkablet.
•Undlad
•
at tilslutte eller tage stikket ud af stikkontakten for at
tænde og slukke for apparatet.
•Apparatet
•
skal afbrydes fra strømkilden under service og ved
udskiftning af dele.
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Betjening

•Når
•
produktet nedsænkes (oversvømmes eller dykkes) i vand,
skal du kontakte et autoriseret servicecenter for en reparation, før
du bruger det igen.
•Brug
•
kun kølemiddel, der er angivet på klimaanlæggets etiket.
•Stikket
•
og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
•Undlad
•
at placere en radiator eller andre varmeapparater nær
kablet.
•Vand
•
må ikke få lov at løbe ind i elektriske dele. Installer enheden
væk fra vandkilder.
•Brug
•
ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol,
benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
•Stop
•
drift, og luk vinduet ved storm eller orkan. Fjern så vidt muligt
produktet fra vinduet, før orkanen ankommer.
•Vær
•
forsigtig med, at vandet ikke trænger ind i produktet.
•På
• udendørsenheden forsyner step-up konverteren de elektriske
dele med højspændingselektricitet. Kontrollér, at konverteren
aflades fuldstændigt, før reparationsarbejde foretages.
•Sørg
•
for kun at anvende de dele, der er opført på listen over
reservedele. Forsøg aldrig at ændre udstyret.
•Brug
•
ikke produktet i lang tid i et tæt, lukket rum. Udluft
regelmæssigt.
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•Produktets
•
forreste gitter må ikke åbnes under drift. (Rør ikke ved
det elektrostatiske filter, hvis enheden er udstyret med et).
•Hvis
•
produktet afgiver mærkelige lyde, lugt eller røg. Slå
øjeblikkeligt kredsløbsafbryderen fra, eller tag stikket ud af
stikkontakten.
•Sørg
•
for at lufte tilstrækkeligt ud, når klimaanlægget bruges
samtidigt med et varmeapparat, som f.eks. en varmeovn.
•Sørg
•
for, at ikke klatrer på eller rammer den udendørs enhed.
•Når
•
der er lækage af brandfarlig gas, skal der slukkes for gassen
og åbnes et vindue, så lokalet kan udluftes, før produktet tændes.
Brug ikke telefonen, eller slå kontakter til eller fra.
•Brug
•
en støvsuger eller inertgas (kvælstof), når der udføres en
lækagetest eller luftskylning. Luft eller ilt må ikke komprimeres, og
brandfarlige gasser må ikke bruges.
•Berør
•
ikke kølemiddelrør og vandrør eller nogen som helst
indvendige dele, mens enheden kører, eller umiddelbart efter drift.

Vedligeholdelse

•Bortskaf
•
emballagematerialer såsom skruer, søm eller batterier
sikkert ved brug af korrekt emballage efter installation eller
reparation.

7

DA

FORSIGTIG
For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl
eller skader på produktet eller ejendom ved brug af dette
produkt, skal de grundlæggende forholdsregler overholdes,
inklusive følgende:

Installation

•Produktet
•
skal løftes og flyttes af to eller flere personer.
•Installer
•
ikke klimaanlægget et sted, hvor det udsættes direkte for
vind fra havet (saltstænk).
•Installer
•
afløbsslangen korrekt, så kondensvandet bliver ført
uforhindret væk.
•Indstil
•
produktets hældning, når det er placeret i
installationsområdet.
•Installer
•
klimaanlægget på et sted, hvor støjen fra
udendørsenheden eller udstødningsgasserne ikke generer
naboerne. I modsat fald kan det resultere i konflikter med
naboerne.
•Tjek,
•
om der er kølemiddellækage efter installation eller reparation
af klimaanlægget.
•Vær
•
forsigtig, når du pakker klimaanlægget ud eller installerer det.
•Rør
•
ikke ved lækkende kølemiddel under installation eller
reparation.
•Undlad
•
at vippe apparatet for at trække eller skubbe det under
transport.
•Bland
•
ikke luft eller en anden gas end det angivne kølemiddel, der
er brugt i systemet.
•Hvis
•
der er lækage af kølemiddelgassen under installationen, skal
området udluftes straks.
•Både
•
adskillelse af enheden og behandling af kølemiddelolie og
evt. dele skal udføres i overensstemmelse med lokale og
nationale standarder.
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•Hvis
•
andre end en licenseret professionel installerer, reparerer
eller ændrer LG Electronics klimaanlæg produkter, annulleres
garantien. Alle omkostninger i forbindelse med reparation er så
ejerens fulde ansvar.

Betjening

•Brug
•
ikke produktet til særlige formål, som f.eks. til opbevaring af
fødevarer, kunstværker m.v. Det er et klimaanlæg til privatbrug og
ikke et præcisionskøleanlæg.
•Anlæggets
•
luftindtag eller luftudgang må ikke blokeres.
•Rør
•
aldrig ved metaldele på klimaanlægget, når luftfilteret fjernes.
•Placer
•
ikke nogen genstande på klimaanlægget.
•Stik
•
ikke hænder eller andre ting ind i luftindtaget eller
luftudgangen, mens klimaanlægget er i drift.
•Bland
•
aldrig batterier til fjernbetjeningen med andre typer batterier,
og undlad at blande nye og gamle batterier.
•Bortskaf
•
batterierne på et sted, hvor der ikke er fare for brand.
•Stop
•
med at bruge fjernbetjeningen, hvis batteriet lækker. Hvis dit
tøj eller din hud udsættes for lækkende batterivæske, skal det/den
vaskes af med rent vand.
•Hvis
•
den lækkende batterivæske sluges, skal indersiden af
munden skylles grundigt og en læge opsøges.
•Lad
•
ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er
meget høj, eller hvis en dør eller et vindue står åbent.
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•Udsæt
•
ikke mennesker, dyr eller planter for den kolde eller varme
luft fra klimaanlægget i længere perioder.
•Drik
•
ikke vandet, der drænes fra klimaanlægget.
•Klimaanlægget
•
er ikke beregnet til at blive anvendt af småbørn
eller handicappede personer uden opsyn.
•Småbørn
•
bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med
klimaanlægget.

Vedligeholdelse

•Brug
•
en blød klud til at rengøre. Brug ikke hårde rengøringsmidler,
opløsningsmidler eller vandstænk osv.
•Rens
•
luftfiltrene en gang hver anden uge eller oftere, hvis det er
nødvendigt.
•Brug
•
en solid skammel eller stige under rengøring, vedligeholdelse
eller reparation af et klimaanlæg, der er monteret højt oppe.
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Bemærkninger om betjening
Forslag til energibesparelse
••Lad være med at overdrive den indendørs nedkøling. Det kan være skadeligt for dit helbred og kan
forbruge mere elektricitet.
••Brug persienner eller gardiner til at skærme af for sollys, når klimaanlægget er tændt.
••Hold døre og vinduer tæt lukket, når klimaanlægget er tændt.
••Juster luftstrømmens retning lodret eller vandret for at sikre, at indendørsluften bliver cirkuleret.
••Sæt i en kort periode blæserhastigheden op for hurtigt at køle eller opvarme indendørsluften.
••Sørg for at åbne vinduer regelmæssigt for at lufte ud, idet den indendørs luftkvalitet kan blive forringet,
hvis klimaanlægget bruges i længere tid.
••Rens luftfilteret hver anden uge. Støv og urenheder, der opsamles i luftfilteret, kan blokere for
luftstrømmen eller svække apparatets evne til at køle og affugte.

Dele og funktioner
Loftskassette – 4-vejs

Loftskjult kanal

10
9
Frontpanel

Timer

Luftudblæsning

Fjernsensor

Luftindtag

Filtersignal

Signalmodtager

9 Tænd/sluk

Tvungen drift Knap

10 Kontrolboks

BEMÆRK
••Antallet af funktionslamper og deres placering kan variere afhængigt af modellen af klimaanlægget.
••Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af modellen.

Driftsområde
Driftsvæske
Vandtemperatur
Maks vandtryk

vand
5 °C ~ 45 °C
1 MPa
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Trådfast fjernbetjeningspanel
Klimaanlægget betjenes mere bekvemt med fjernbetjeningen.
Knap

Display
-

Beskrivelse
For at tænde/slukke for
klimaanlægget.
Til justering af rumtemperaturen i
tilstanden Nedkøling,
Opvarmning eller Automatisk
Omstilling.
Til at vælge nedkøling.
Til at vælge opvarmning.

OPER
MODE

Til at vælge affugtning.
Til at vælge ventilation.
Til at vælge automatisk
omstilling/automatisk drift.

FAN
SPEED

Til at justere blæserhastigheden.
Vælger tilstanden stråleafkøling.

SUB FUNC

12

Vælger plasmarensningen.
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Knap

Display

Beskrivelse
Til at justere luftstrømmens
retning lodret eller vandret.

AIR FLOW
-

Væger de ekstra funktioner.

-

Til aflåsning af klimaanlægget og
blæseren.

-

Indstiller reservation.

-

Til at justere tid.
Til at vise rumtemperaturen.

OK/
CLEAR

-

Gemmer indstillingerne i
menuen.

ESC

-

Afslutter menuen.

VENT

BEMÆRK
••Den viste temperatur kan være forskellig fra den faktiske
stuetemperatur, hvis fjernbetjeningspanelet er installeret et
sted, hvor den rammes direkte af solstråler eller et sted i
nærheden af en varmekilde.
••Nogle produkter modtager ikke de trådfaste signaler.
••Når der bruges systemet til samtidig drift, fungerer systemet
ca. 1-2 minutter, efter at der er trykket på knappen på
fjernbetjeningspanelet.
••Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af modellen.
••Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af
modellen.

13

DA

Brug af Tilstandsfunktion

Affugtning

Denne funktion tillader valg af den ønskede
funktion.

Denne tilstand fjerner overskydende fugt fra et miljø
med høj fugtighed eller i våde årstider med henblik
på at undgå mugdannelse. Denne tilstand justerer
automatisk rummets temperatur og
blæserhastigheden for at opretholde det optimale
fugtighedsniveau.

Nedkøling

1

Tænd for produktet.

2

Tryk gentagne gange på OPER MODE
knappen for at vælge nedkøling.
••

3

vises på displayet.

Tryk på
eller
-knappen for at indstille den
ønskede temperatur.

Opvarmning

1

Tænd for produktet.

2

Tryk gentagne gange på OPER MODE
knappen for at vælge opvarmning.
••

3

vises på displayet.

Tryk på
eller
-knappen for at indstille den
ønskede temperatur.

BEMÆRK
••Tilstanden opvarmning er ikke tilgængelig på
modeller, der udelukkende er beregnede til
afkøling.

1

Tænd for produktet.

2

Tryk gentagne gange på OPER MODE
knappen for at vælge affugtning.
••

3

Tryk gentagne gang på FAN SPEED knappen
for at justere blæserhastigheden.

BEMÆRK
••I denne tilstand kan rumtemperaturen ikke
justeres, den justeres automatisk.
••Menupunktet bliver muligvis ikke delvis valgt i
henhold til produktets funktion.
••Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt
afhængigt af modellen.

Luftcirkulation
Denne tilstand cirkulerer kun indendørs luft, uden at
ændre rumtemperaturen.

1

Tænd for produktet.

2

Tryk gentagne gange på OPER MODE
knappen for at vælge luftcirkulation.
••

3
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vises på displayet.

vises på displayet.

Tryk på FAN SPEED knappen for at justere
blæserhastigheden.
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Automatiske funktioner
I denne tilstand justeres blæserhastigheden og
temperaturen automatisk alt efter rumtemperaturen.

1

Tænd for produktet.

2

Tryk gentagne gange på OPER MODE
knappen for at vælge automatisk driftstilstand.
••

3

Brug af funktionen
Blæserhastighed
Justering af blæserhastighed
••Tryk gentagne gang på FAN SPEED knappen for
at justere blæserhastigheden.

vises på displayet.
SLOW

Tryk på
eller
-knappen for at indstille den
ønskede temperatur.

LOW

MED

HIGH

POW

AUTO

BEMÆRK
••Menupunktet bliver muligvis ikke delvis valgt i
henhold til produktets funktion.

Hurtig ændring af rumtemperatur

Kode

Beskrivelse

2

Kold

1

Lidt koldt

0

Oprethold rumtemperatur

-1

Lidt varmt

-2

Varmt

BEMÆRK
••Det er muligt at bruge knappen FAN SPEED.
••Det er muligt at skifte manuelt til en anden
driftstilstand.

1

Tænd for produktet.

2

Tryk gentagne gange på knappen FAN SPEED
for at vælge tilstanden stråleafkøling.
••

vises på displayet.

BEMÆRK
••Ønsket temperatur: Po (18 °C)
••Luftstrøm: Kraftig vind
••Vindretning: Indstil til afkølingsposition
••Delvist apparat har ingen funktion til
stråleafkøling.

••Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt
afhængigt af modellen.
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Brug af funktionen
Luftstrømmens retning

Brug af funktionen
temperaturindstilling

Denne funktion justerer luftstrømmens retning
lodret (vandret).

Funktionen indstiller den ønskede temperatur.

••Tryk gentagne gange på AIR FLOW knappen og
vælg den ønskede retning.

••
••

: Øger 1 °C eller 2 °F, hver gang den trykkes.
: Reducerer 1 °C eller 2 °F, hver gang den
trykkes.

BEMÆRK
••Stuetemperatur: Angiver den aktuelle
stuetemperatur.

BEMÆRK
••Menupunktet bliver muligvis ikke delvis valgt i
henhold til produktets funktion.
••Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af
modellen.

••Indstil temperatur: Angiver temperaturen, som
brugeren ønsker at indstille.
••Afhængigt af typen af betjeningspanel kan den
ønskede temperatur indstilles ved 0,5 °C eller 1
°F

Brug af funktionen kontrol af
stuetemperatur
Tryk på

knappen.

••Stuetemperaturen vises inden for 5 sekunder.

BEMÆRK
••Efter 5 sekunder vises den ønskede temperatur
på displayet.
••På grund af fjernbetjeningspanelets placering kan
den viste værdi være forskellig fra den faktiske
stuetemperatur.
••Det ønskede temperaturområde går fra 18 °C til
30 °C for afkøling og fra 16 °C til 30 °C for
opvarmning.
••5 °C er en passende forskel mellem stue- og
udendørstemperatur.
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Brug af funktionen Luftrensning

Brug af specielle funktioner

Denne funktion forsyner med ren og frisk luft ved
hjælp af ionpartikler og filteret.

Funktionen kontrol af klapvinkel

1

Tryk gentagne gange på knappen SUB FUNC
for at vælge luftrensning.
••

2

vises på displayet.

Tryk på knappen OK/CLEAR for at vælge eller
annullere funktionen.
••Ikonet
vises på eller forsvinder fra
displaydelen SUB FUNC, indtil valget er
truffet.

3

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

Loftskassette – 4-vejs
Denne funktion bruges til at justere vinklen,
hvormed luftstrømmen blæser ud.

1

Tryk gentagne gange på knappen
vælge kontrol af klapvinkel.
••

2

for at

vises på displayet.

Tryk på knappen
eller
ønskede klapnummer.

for at indstille det

••Klapnummer: Nr. 1, 2, 3, 4, Alle, Standard.

3

Vælg klapvinklen ved hjælp af knappen
eller
.

••Efter opsætning afslutter det automatisk
opsætningstilstanden, hvis der ikke trykkes på en
knap i 25 sekunder.

4

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre og
aktivere indstillingsprocessen.

••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.

5

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

BEMÆRK

••Menupunktet bliver muligvis ikke delvis valgt i
henhold til produktets funktion.
••Hvis du ønsker drift med uafhængig luftrensning,
skal du konfigurere luftrensning ved at trykke på
knappen til det ekstra drev på ventilationsdrevet.
••Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt
afhængigt af modellen.

BEMÆRK
••Efter opsætning afslutter det automatisk
opsætningstilstanden, hvis der ikke trykkes på en
knap i 60 sekunder.
••Når der vælges 'standard' for klapnummer, flytter
vindvinklen ikke sig.
••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.
••Funktionen luftstrømmens retning frigøres, når
klapvinklen indstilles.
••Menupunktet bliver muligvis ikke delvis valgt i
henhold til produktets funktion.
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Funktionen højdegitter

Funktionen børnesikring

Loftskassette – 4-vejs

Brug denne funktion til at deaktivere
betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre
børn i at ændre cyklusser eller betjene apparatet.

Funktionen bruges til at flytte indendørsfilteret op
eller ned til rensning af filter.

1
2
3

4

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet
blinker.

, indtil

Flyt til nedstigning ved hjælp af knappen
eller
, og tryk på knappen OK/CLEAR, som
viser ikonet DOWN, og gitteret kommer ned.
Når gitteret kommer ned til den ønskede
position, skal du gå til ikonet STOP ved hjælp
af knappen
eller
og trykke på knappen
OK/CLEAR for at stoppe gitteret.
Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

BEMÆRK
••Efter opsætning afslutter det automatisk
opsætningstilstanden, hvis der ikke trykkes på en
knap i 60 sekunder.
••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.
••Funktionen højdegitter fungerer kun på
indendørsenheder, der er udstyret med
højdegitter.
••Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt
afhængigt af modellen.
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1

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet
blinker.

, indtil

2

Tryk gentagne gange på knappen
indtil ikonet
blinker.

eller

3

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

4

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

,

BEMÆRK
••Efter opsætning afslutter det automatisk
opsætningstilstanden, hvis der ikke trykkes på en
knap i 60 sekunder.
••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.
••Når du annullerer låsefunktionen, og du går til
ikonet
ved at trykke på knappen
eller
og derefter på knappen OK/CLEAR, annulleres
funktionen børnesikring.

DA

Funktionen sletning af filterindikator

Funktionen skift af aktuel tid

Funktionen bruges til at slette indikatoren for
rensning af indendørsfilter.

1

1
2

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet
blinker.

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet
blinker.

, indtil

, indtil

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

2

Tryk på
dag.

3

Tryk på tasten
for at skifte til tilstanden
indstilling af AM/PM tid.

BEMÆRK
••Når filteret er dækket med støv, reducerer det
afkølings-/nedkølingseffektiviteten og bruger mere
strøm. Rens filteret, når tiden til næste rengøring
slutter.
••Indikatoren for filterrensning annulleres
automatisk uden manuel annullering efter et
bestemt tidsrum.

eller

for at indstille den aktuelle

••Segmentet AM/PM tid blinker.

4

Tryk på knappen
eller
for at indstille den
ønskede værdi for AM/PM tid.

5

Tryk på
eller
timeindstilling.

for at skifte til tilstanden

••Segmentet time blinker.

6

Tryk på knappen
eller
ønskede timeværdi.

7

Tryk på
eller
minutindstilling.

for at indstille den

for at skifte til tilstanden

••Segmentet minut blinker.

8

Tryk på knappen
eller
ønskede minutværdi.

9

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

for at indstille den

10 Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

BEMÆRK
••Hvis du afslutter, men oplysningerne ikke er
fuldende, vender det tilbage til den forrige
indstilling.
••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.
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Funktionen temperaturændring

Brug af funktionen reservation

Temperaturændring er funktionen, der bruges til at
konfigurere afkølings- og opvarmningsdrevet, så
det skifter automatisk i henhold til temperaturen i
tilstanden kunstigt intelligensdrev.

Funktionen enkel reservation

1

1

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet
blinker.

, indtil

2

Tryk på knappen

3

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

4

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

eller

for at ændre den.

••Konvertering af temperaturværdien: 1 til 7

Slås automatisk til eller fra på det ønskede,
indstillede tidspunkt.

2

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet SIMPLE blinker.
Tryk på knappen
reservationstiden.

eller

, indtil

for at justere

••Reservationstiden går fra 1 til 7 timer.

BEMÆRK
••Tryk på knappen for at afslutte, ellers afslutter
systemet automatisk efter 60 sekunder uden
noget input.
••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.
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3

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

4

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

BEMÆRK
••Efter opsætning afslutter det automatisk
opsætningstilstanden, hvis der ikke trykkes på en
knap i 25 sekunder.
••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.
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Funktionen slumrereservation

Funktionen tændt reservation

Produktet kører i slumretilstand eller stopper efter
et bestemt tidsrum, mens du sover. Når
slumretilstand programmeres efter tilslutning til en
blæser, og der er gået et bestemt tidsrum efter drift
i slumretilstand, annulleres kun slumretilstand.

Slås automatisk til på det ønskede, indstillede
tidspunkt.

1

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet SLEEP blinker.

, indtil

1

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet ON blinker.

, indtil

2

Indstil AM/PM tid, time og minut på samme
måde med funktionen Changing Current Time
Function (Skift af aktuel tid).

••Reservationstiden går fra 1 til 7 timer.

3

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

3

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

4

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

4

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

BEMÆRK

2

Tryk på knappen
reservationstiden.

eller

for at justere

BEMÆRK

••Efter opsætning afslutter det automatisk
opsætningstilstanden, hvis der ikke trykkes på en
knap i 25 sekunder.

••Efter opsætning afslutter det automatisk
opsætningstilstanden, hvis der ikke trykkes på en
knap i 25 sekunder.

••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.

••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.

••Hvis reservation annulleres, forsvinder indikatoren
for ON.

••Hvis du er færdig med at konfigurere
slumrereservation, kører klimaanlægget
slumredrevet og stopper efter det indstillede
tidsrum.
••Reserver et passende tidsrum, når du skal i seng.
(Det er ikke godt for helbredet med for meget
afkøling).
••Da det justerer automatisk den ønskede
temperatur for at opnå bekvem afkøling ved drift i
slumretilstand, kan der være en forskel mellem
den ønskede temperatur på fjernbetjeningspanelet
og klimaanlæggets ønskede temperatur.
••Slumrereservation fungerer som slukket
reservation på produkter, hvor temperaturjustering
ikke styres med ændringer på 0,5 °C
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Funktionen slukket reservation

Funktionen helligdagsreservation

Slås automatisk fra på det ønskede, indstillede
tidspunkt.

Den stopper automatisk på reserveret dag, som du
indstiller.

1

1

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet OFF blinker.

, indtil

2

Indstil AM/PM tid, time og minut på samme
måde med funktionen Changing Current Time
Function (Skift af aktuel tid).

3

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

4

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

BEMÆRK
••Efter opsætning afslutter det automatisk
opsætningstilstanden, hvis der ikke trykkes på en
knap i 25 sekunder.
••Når der afsluttes uden at trykke på
indstillingsknappen, afspejles den redigerede
værdi ikke.
••Hvis reservation annulleres, forsvinder indikatoren
for OFF.

22

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet HOLIDAY blinker.

, indtil

2

Tryk på
eller
datoindstilling.

3

Tryk på knappen
,
eller OK/CLEAR for at
indstille eller annullere.

for at åbne tilstanden

••Når du konfigurerer helligdag som 'Mandag til
fredag', forsvinder forkortelsen MON og FRI.

4

Tryk på knappen ESC for at afslutte
opsætningstilstanden.

BEMÆRK
••Når du har konfigureret helligdag, og indtil du
annullerer helligdagskonfigurationen, stopper
klimaanlægget automatisk inden for én time,
selvom du kører klimaanlægget.

DA

Funktionen ugentlig reservation

Forklaring ugentlig reservation

Du kan indstille den daglige reservation i uger.

1
2

Tryk gentagne gange på knappen
ikonet WEEKLY blinker.

, indtil
Reservationsnummer
Tændetidspunkt

Tryk på knappen
eller
for at vælge
ugentlig reservation 1 eller 2 .
••I ugentlig reservation kan der programmeres
2 tidsplaner til én dag og op til 14
reservationer til en uge.

3

Tryk på
eller
datoindstilling.

for at åbne tilstanden

••Segmentet dato blinker.

4

Indstil AM/PM tid, time og minut på samme
måde med funktionen Changing Current Time
Function (Skift af aktuel tid).
••Dette afsnit bruges til at programmere, når
produktet skal tændes (ON).

5

Indstil AM/PM tid, time og minut på samme
måde med funktionen Changing Current Time
Function (Skift af aktuel tid).
••Dette afsnit er til at programmere, når
produktet skal slukkes (OFF).

6

Slukketidspunkt

Tryk på knappen OK/CLEAR for at fuldføre
indstillingen.

Liggende bjælke under dag: angiver, at der er en
ugentlig reservation til det tilhørende dag

BEMÆRK
••Hvis du konfigurerer med den ovenfor beskrevne
metode ved at vælge dagen, som du vil
konfigurere, udfører det den ugentlige reservation.
••Hvis du konfigurerer tidspunkt for tænding af
reservation og tidspunkt for slukning af
reservation identisk, kører det ikke
reservationsdrevet.
••Indendørsenheden tændes til den ønskede
temperatur, hvis den konfigureres ved hjælp af
knappen
eller
under forudindstilling af den
ugentlige driftstidspunkt.
••Når den ønskede temperatur ikke er indstillet,
tændes den automatisk med den ønskede
temperatur, der var indstillet sidste gang, den var
i drift.
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Funktionen automatisk genstart
Loftskassette – 4-vejs
Denne funktion er nyttig ved strømsvigt. Når strømmen vender tilbage efter en strømsvigt, genopretter
denne funktion den sidste driftstilstand, og klimaanlægget kører med de samme indstillinger.

BEMÆRK
••Denne funktion aktiveres ved brug af fabrikkens standardindstillinger, men du kan deaktivere den ved at
trykke på og holde knappen ON/OFF nede i 6 sekunder. Enheden bipper to gange, og lampen blinker 8
gange.
••Den aktiveres ved igen at trykke på og holde knappen nede i 6 sekunder. Enheden bipper to gange, og
den blå lampe blinker 4 gange.

Tip til lysdioden Filtersignal
Loftskassette – 4-vejs

1

Lampen Filtersignal (lysdiode) er tændt.

2

Filteret skal renses, hvis lysdioden for lampen Filtersignal er tændt.

3

Når filteret er renset, skal du samtidigt trykke på og holde knappen Timer og knappen
trådfaste fjernbetjeningspanel nede i 3 sekunder. Lysdioden Filtersignal slukker derefter.

på det

Lamper til driftsangivelse
Loftskassette – 4-vejs
Tænd/sluk

Lyser under systemdrift.

Filtersignal

Lyser efter 2 400 timer fra tidspunktet for enhedens første idriftssættelse.

Timer
Afrimningstilstand

•

Tvungen drift

Lyser under drift med timer.
Lyser under drift i afrimningstilstand eller Hot Start. (Kun
varmepumpemodel)
Bruges til at betjene enheden, når det af en eller anden årsag ikke er
muligt at betjene fjernbetjeningen.

Betjeningsmetode
Loftskassette – 4-vejs
Signalmodtageren er inde i enheden.
••Peg fjernbetjeningen mod signalmodtageren på højre side af klimaanlægget for at betjene det.
−−Der må ikke være forhindringer, der blokerer fjernbetjeningspanelet.
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ADVARSEL
••Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk strømforsyningen og vent, indtil blæseren standser.
Hvis klimaanlægget ikke skal bruges i en længere periode, skal det tørres for bevare det i den bedste stand.
Rengør produktet jævnligt for at opretholde optimal ydeevne og for at forhindre eventuelle sammenbrud.
••Tør klimaanlægget i tilstanden Luftcirkulation i 3 til 4 timer og afbryd derefter strømmen. Der kan opstå
interne skader, hvis der efterlades fugt i apparatets komponenter.
••Før klimaanlægget bruges igen, skal de indvendige komponenter tørres i tilstanden Luftcirkulation i 3 til 4
timer. Dette vil hjælpe med at fjerne lugten fra fugt.
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Rengøring af luftfilter

1

2

Fjern luftfiltrene fra indendørsenheden.
••Tag fat i kanten, og træk den lidt frem for at
fjerne filteret.
Rens filterene med en støvsuger eller med
lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel.

Loftskassette – 4-vejs

ADVARSEL
••Sluk for strømmen og træk stikket ud inden
vedligeholdelse, da det ellers kan forårsage
elektrisk stød.
••Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke røre
metalindretningen på indendørsenheden. Det kan
medføre skade.

FORSIGTIG
••Rør aldrig ved metaldele på klimaanlægget, når
luftfilteret fjernes.
••Brug ikke vand med en temperatur over 40 °C,
når filtrene renses. Det kan forårsage skævheder
eller misfarvning.
••Anvend aldrig flygtige stoffer, når filtrene renses.
De kan beskadige produktets overflade.
••Rengør indendørsenhedens overflade med en
blød, tør klud.

Tandstang

BEMÆRK
••Rens luftfiltrene en gang hver anden uge eller
oftere, hvis det er nødvendigt.

Luftfilter

Loftskjult kanal

Luftfilter

3

Tør filtrene i skyggen.

4

Montér luftfilteret.
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Rensningsfilter (ekstraudstyr)

Udskiftning (ekstraudstyr)

Loftskassette – 4-vejs

Loftskassette – 4-vejs

1

Når luftfiltrene er fjernet, skal du trække lidt
fremad for at fjerne plasmafilteret.

1

Åbn frontpanelet, og fjern luftfilteret.

2

Dyp plasmafilteret i en opløsning af vand med
neutralt rengøringsmiddel i 20-30 minutter.

2

Fjer luftfilteret.

3

Indsæt et nyt luftfilter.

3

Tør plasmafilteret i skyggen i en hel dag.

4

Læg mærke til snittene i de elektriske
udladningslinjer.

5

••Det er meget vigtigt, at al fugt fjernes fra
disse dele.

2
1

Montér plasmafilteret i den oprindelige position
igen.

FORSIGTIG
••Vent mindst 10 sekunder, før du rører ved
plasmafilteret, efter at du har åbnet
indløbsgitteret, da det kan give elektrisk stød.

4

Indsæt luftfilteret igen, og luk frontpanelet.

BEMÆRK
••Plasmafilteret bag luftfiltrene skal kontrolleres og
renses hver 3. måned eller om nødvendigt oftere.
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Når klimaanlægget ikke skal
bruges i en længere periode

1

Kør klimaanlægget med følgende indstillinger i
2 til 3 timer.
••Driftstype: Tilstanden ventilatordrift.
••Dette tørrer de interne mekanismer.

2

Slå afbryderen fra.

FORSIGTIG
••Slå afbryderen fra, når klimaanlægget ikke skal
bruges i en længere periode.
−−Der kan samle sig snavs, som kan forårsage
brand.

BEMÆRK
••Hvis luftfiltrene bliver blokeret med støv, falder
kølekapaciteten, som medfører et spild på 6 % af
strømmen, der bruges til at drive klimaanlægget.

Når klimaanlægget tages i brug
efter lang tid uden brug

1

Rens luftfilteret, og montér det i
indendørsenheden.

2

Kontrollér, at indendørs-/udendørsenhedens
luftindtag og luftudtag ikke er blokeret.

3

Kontrollér, at jordledningen er tilsluttet korrekt.
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••Jordledningen kan sluttes til
indendørsenhedens side.

Driftstips
••Rummet må ikke afkøles for meget.
−−Dette er ikke sundt, og der er et spild af strøm.
••Hold persiennerne eller gardinerne lukkede.
−−Når klimaanlægget er i drift, må der ikke komme
direkte sollys ind i rummet.
••Hold rumtemperaturen jævn.
−−Juster den lodrette og vandrette
luftstrømningsretning for at sikre en jævn
temperatur i rummet.
••Kontrollér, at dørene og vinduerne er lukkede tæt.
−−Undgå så vidt muligt at åbne døre og vinduer
for at holde den kølige luft i rummet.
••Rens luftfilteret regelmæssigt.
−−Blokeringer i luftfilteret reducerer
luftstrømningen og reducerer afkølings- og
affugtningseffekter. Rens det mindst én gang
hver 2. uge.
••Udluft rummet af og til.
−−Da vinduerne er lukket, er det en god idé at
åbne dem og udlufte rummet fra tid til anden.

FEJLFINDING

DA

Før du tilkalder service
Tjek følgende inden kontakt til servicecenteret. Hvis problemet fortsætter, skal der tages kontakt til det lokale
servicecenter.
Problem

Mulige årsager & Korrigerende handling
Brændt lugt og mærkelige lyde kommer fra enheden.
••Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd
strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
Vand lækker fra indendørsenheden, selv når luftfugtigheden er lav.
••Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd
strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.

Klimaanlægget
fungerer ikke normalt.

Strømkablet er beskadiget eller bliver usædvanligt varmt.
••Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd
strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
Et stik, en afbryder (sikkerhed, jordforbindelse) eller en sikring fungerer
ikke korrekt.
••Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd
strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
Enheden afgiver en fejlkode fra selvdiagnosen.
••Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd
strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
Klimaanlægget er ikke tilsluttet.
••Tjek, om strømkablet er sat i stikkontakten og om relæer er tændt.
En sikring er sprunget, eller strømforsyningen er afbrudt.
••Udskift sikringen eller tjek, om relæet er udløst.

Klimaanlægget
fungerer ikke.

Der er opstået en strømafbrydelse.
••Sluk for klimaanlægget, hvis der opstår en strømafbrydelse.
••Når strømmen er genoprettet, vent 3 minutter og tænd derefter klimaanlægget.
Spændingen er for høj eller for lav.
••Tjek, om relæet er udløst.
Klimaanlægget blev slukket automatisk på et forudindstillet tidspunkt.
••Tænd for klimaanlægget.
Batteriindstillingen i fjernbetjeningen er forkert.
••Tjek, om batterierne er sat korrekt i fjernbetjeningen.
••Hvis batterierne er placeret korrekt, men klimaanlægget stadig ikke fungerer,
skal batterierne udskiftes. Prøv derefter at starte igen.
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Problem

Mulige årsager & Korrigerende handling
Luften cirkulerer ikke ordentligt.
••Sørg for, at ingen gardiner, persienner eller møbler blokerer forsiden af 
klimaanlægget.
Luftfilteret er beskidt.
••Rens luftfilteret hver anden uge.
••Se "Rengøring af luftfilter" for yderligere oplysninger.
Rumtemperaturen er for høj.
••Om sommeren kan det tage nogen tid at nedkøle indendørsluften. I dette
tilfælde skal du vælge Jet-tilstand for at nedkøle luften hurtigt.

Klimaanlægget
udsender ikke kold
luft.

Kold luft siver ud af rummet.
••Sørg for, at kold luft ikke slipper ud via ventilationsåbninger i rummet.
Den ønskede temperatur er højere end den aktuelle temperatur.
••Indstil den ønskede temperatur til et lavere niveau end den nuværende
temperatur.
Der er en varmekilde i nærheden.
••Undgå at bruge en varmeovn, såsom en elektrisk ovn eller gasovn, mens
klimaanlægget er i brug.
Luftcirkulation er valgt.
••Ved brug af luftcirkulationsfunktionen blæses luft fra klimaanlægget uden
nedkøling eller opvarmning af den indendørs luft.
••Skift driftstilstanden til køledrift.
Udendørstemperaturen er for høj.
••Køleeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.

Klimaanlægget
stopper under drift.

Indendørsenheden
kører stadig, selv når
strømmen er slået fra.
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Klimaanlægget slukker pludseligt.
••Tidsindstillingsfunktionen kan være udløbet, hvilket slukker for enheden. Tjek
tidsindstillingerne
Der er opstået en strømafbrydelse under drift.
••Vent på, at strømmen kommer tilbage. Hvis funktionen Automatisk genstart er
aktiveret, vil enheden genoptage sin seneste drift flere minutter efter, at
strømmen genoprettes.
Den automatiske rengøring er sat i gang.
••Tillad den automatiske rengøring at fortsætte, da den fjerner eventuel
resterende fugt inde i indendørsenheden. Hvis du ikke ønsker denne funktion,
kan du slukke for enheden.

DA
Problem

Mulige årsager & Korrigerende handling

Der kommer tåge ud
af indendørsenheden.

Den afkølede luft fra klimaanlægget afgiver tåge.
••Når rumtemperaturen falder, forsvinder dette fænomen.

Der lækker vand fra
udendørsenheden.

Under opvarmning af luft drypper der kondensvand fra varmeveksleren.
••Det er nødvendigt at installere en drænslange under opsamlerbakken. Kontakt
installatøren.

Der er støj eller
vibrationer.

Der høres kliklyde, når enheden enten starter eller stopper på grund af
omskifterventilens bevægelse.
Knirkelyd: Plastdelene på indendørsenheden knirker, når de skrumper eller
udvider sig på grund af pludselige temperaturændringer.
En rindende eller blæsende lyd: Dette er strømmen af kølemiddel gennem
klimaanlægget.
••Disse er normale symptomer. Støjen ophører efter et stykke tid.

Indendørsenheden
afgiver en lugt.

Lugte (såsom cigaretrøg) kan blive optaget i indendørsenheden og
udledes med luftstrømmen.
••Hvis lugten ikke forsvinder, skal filteret vaskes. Hvis dette ikke virker, skal der
tages kontakt til servicecenteret for at få renset varmeveksleren.
Når opvarmningen starter, er vingen næsten lukket, og ingen luft kommer
ud, også selvom udendørsenheden kører.
••Dette symptom er normalt. Vent, indtil enheden har genereret tilstrækkeligt
med varm luft til at blæse den gennem indendørsenheden.

Klimaanlægget
udsender ikke varm
luft.

Udendørsenhed er i tilstanden Afrimning.
••Under opvarmning kan der blive dannet is og rimfrost på spolerne, når den
udendørs temperatur falder. Denne funktion fjerner laget af rimfrost på spolen,
hvilket tager cirka 15 minutter.
Udendørstemperaturen er for lav.
••Varmeeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.

BEMÆRK
••Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.
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