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Takk for at du har kjøpt 

vårt klimaanlegg.

Før du bruker klimaanlegget, bør du lese denne 
brukerveiledningen og oppbevar den i nærheten av 
anlegget.

FORHOLDSREGLER

BRUK AV 

FJERNKONTROLL

FUNKSJONER

...............

..................

.....................

1-2

3

4-12



1

Display/Skjerm
Informasjon vises når fjernkontrollen er slått på. 

Driftsmodus

Klokke (Still inn timer og minutter)

Vises når "timer på" er satt og aktivert 

Vises når "timer off" er satt og aktivert 

Indikerer at rengjørings-modus er aktivert
Vises i sove-modus  
Vises når ionizer er aktivert
Tyder på at klimaanlegget kjører i økomodus

Automatisk horisontal luftstrøm svingning slått på (kun utvalgte modeller)
Automatisk tilluft oscillasjon slått på

Beskrivelse av Lavt batteri påvisning
• Lavt batteriindikatoren på fjernkontrollen vil fortsette å blinke når batteriene er lave,

det kan redusere avstanden mellom enhet og fjernkontroll, og skjermen blir 

uskarp. Skift ut med nye batterier umiddelbart.

• Lavt batteriindikatoren vil forsvinne etter at batteriene er byttet ut.

Lav hastighet 
høy hastighet

Turbo-funksjon

middels hastighet

Automatisk viftehastighet Auto stille hastighet

Viftehastighet indikasjon

ON / OFF knappen Denne knappen slår klimaanlegget 

PÅ og AV.

Velger modus
Trykk på denne knappen for å endre modus på klimaanlegget .

( automatisk )

Når denne innstillingen er valgt, beregner klimaanlegget forskjellen mellom 

termostatinnstillingen og romtemperaturen og automatisk skifter til "cool", "tørr" 

eller "varme" modus.

(Oppvarming)

Klimaanlegget gjør rommet varmere.
avfuktning (tørr) Klimaanlegget 

reduserer luftfuktigheten i rommet.
(Kjøling)

Klimaanlegget gjør rommet kaldere.

( Vifte) 

Klimaanlegget sirkulerer luften.

COOL / DRY / HEAT 

SLEEP Trykk på denne knappen for 

å slå søvn modus på eller av. For 

detaljer, se "Søvn" 

funksjonsbeskrivelse.  
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VIFTEHASTIGHET KNAPP

Lav hastighet. 

Høy hastighet. Turbo-funksjon.

Viftehastigheten velges automatisk 

Middels hastighet

KLOKKE
Trykk på denne knappen til stede time.For detaljer se 

"HVORDAN STILLE INN KLOKKE".

SWING BUTTON

JEG FØLER temperaturmåling 
og romtemperatur.

Trykk på denne knappen for 
å aktivere temperaturføleren i 
i fjernkontrollen. 
Temperaturen på enheten 
styres da av dette. 

LIGHT 

Trykk på denne knappen for å slå skjermen til 
innendørsenheten PÅ eller AV.

Temperaturknapp
Trykk på denne knappen for å angi temperatur, 
innetemperatur eller utetemperatur. 

ECO BUTTON

Trykk på knappen "-" og "+" samtidig for å låse eller låse opp 

tastaturet.

TIDSUR INNSTILLING

Trykk på knappen ON og OFF for å starte eller stoppe tiduret 
tidsuret. For detaljer rundt Innstillingsprosedyren se "Stille inn 

timeren".

CLEAN BUTTON

Denne knappen slår rengjørings funksjonen av og på i kjøle 

og avfukting modus. d

Trykk på denne knappen for å aktivere tilluften klaff til ulike 

posisjoner eller auto swing. Detalj se "JUSTERING AV 

LUFTSTRØMMEN".

Automatisk
Viftemodus
Vises ved data trafikk

Varmemodus
Avfuktning (Tørr)

Kjølemodus

Viser stilt inn temperatur eller rom temperatur
Vises når temperaturen er rom temperatur
Indikerer at den kjører i føle-modus

ION (VALGFRITT)
Trykk på denne knappen for 
å slå lonizer på for rensing av 
inneluften. Denne funksjonen 
er valgfri.

Infrarødsender 
Når du trykker på knappene 
på fjernkontrollen, vises en 
svart trekant. Innstillingene 
overføres til enheten 

Sensor
Den innebygde 
temperatursensoren
kjenner temperaturen der hvor 
fjernkontrollen er lokalisert.

+(Varmere) Trykk på denne knappen for å øke innstilt temperatur.

TEMPERATURINNSTILLING KNAPPER

-(Kjøligere) Trykk på denne knappen for å senke innstilt temperatur. 

I kjølemodus
Trykk på denne knappen, fjernkontrollen vil justere temperaturen 
automatisk for spare energi. Displayet vil vise "SE"

I varme modus
Trykk på denne knappen for å velge 8 graders vedlikeholdsvarme.
Displayet vil vise temperaturen som “8°C”
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HVORDAN INSTALLERE BATTERIERHVORDAN INSTALLERE BATTERIERHVORDAN INSTALLERE BATTERIER

Fjern lokket på baksiden av fjernkontrollen

Generell notat:Generell notat:

Bytt batteriene når displayet i fjernkontrollen ikke lyser, når klimaanlegget ikke mottar signaler fra 

fjernkontrollen eller når lavt batteriikonet vises.

Ta ut batteriene hvis du ikke bruker fjernkontrollen over en lengre periode

Batteriene varer i ca seks måneder, avhengig av hvor mye du bruker fjernkontrollen.

Batteriene i fjernkontrollen inneholder forurensende stoffer. Batteriet må kastes i henhold til lokale 

lover.

TEMPERATUR SENSOR VELGER

Under normale forhold måles romtemperaturen av temperaturføler plassert i klimaanlegget. 

DRIFT AV FJERNKONTROLL

Sjekk at strømbryteren på strømpanelet er slått på og STANDBY lampen lyser.

Når du bruker fjernkontrollen, pek alltid fjernkontrollen direkte klimaanleggets mottaker.

HVORDAN SKRU PÅ KLIMA

Trykk på ON / OFF     knappen for å slå på klimaanlegget på. Indikatoren DRIFT

lyser, indikerer at enheten er i drift.

HVORDAN FJERNE BATTERIERHVORDAN FJERNE BATTERIERHVORDAN FJERNE BATTERIER

Fjern lokket på baksiden av fjernkontrollen

1. Trykk på CLOCK knappen. Tiden indikasjonen alene blinker.

2. Trykk på + eller - inntil det nåværende tidspunkt vises.

3. Trykk på CLOCK knappen for å stoppe indikasjonen blinker.

HVORDAN SETTE det nåværende tidspunkt

Sett inn 2  1.5 volt AAA alkaliske batterier. Pass på +/- som er markert. 

Sett tilbake lokket.

Dytt batteriet mot den negative siden og løft den ut via den positive slik som vist på figur.

Fjern det andre batteriet på samme måte. 

Trykk på knappen "IFEEL" for å aktivere temperatursensoren som er plassert i fjernkontrontrollen. Denne 
funksjonen er designet for å gi et personlig miljø ved å overføre temperaturkontroll kommandoen fra enheten til 
stedet ved deg/fjernkontrollen. Derfor må det være klar bane mellom enhet og fjernkontroll. 



KJØLING

Verifisere at enheten er koblet til hovedstrøm og STANDBY Verifisere at enheten er koblet til hovedstrøm og STANDBY Verifisere at enheten er koblet til hovedstrøm og STANDBY Verifisere at enheten er koblet til hovedstrøm og STANDBY 

lampen lyser opp.

1.  Sett modusvelgeren til COOL

.

2. Trykk på ON / OFF ( ) knappen og slå enheten PÅ.

3.  Trykk på - eller +. knappene for å stille inn ønsket temperatur.
Temperaturområdet er mellom 16 ℃ og 30 ℃  

 Trykk på FAN SPEED knappen for å velge viftehastighet.4.4.  Trykk på FAN SPEED knappen for å velge viftehastighet.

1. Sett modusvelgeren til VARME

2.  Trykk på ON / OFF 

.

knappen og slå enheten PÅ.

3.3.3.3.3. Trykk på + eller -. knappene for å stille inn ønsket temperatur. Temperaturområde er mellom 
16℃ and 30℃(

4.  Trykk på FAN SPEED knappen for å velge viftehastighet.

NOTAT

I flere minutter etter start av varmedrift, vil innendørsviften stå stille ikke før innendørs 

varmeveksleren har varmet opp tilstrekkelig vil viften starte. Dette er å forebygge kaldt 

trekk. Dette er helt normalt.

Tining av VARMEVEKSLER / UTENDØRSENHET "STANDBY"

Når utetemperaturen er lav, kan rim eller is bygge seg opp på varmeveksleren, noe som reduserer 

varmeeffekten. Når dette skjer, starter avriming systemet. Samtidig, stopper viften i 

innendørsenheten til avrimingen er fullført. Oppvarmingsdrift starter på nytt etter noen minutter. 

(Dette intervallet vil variere noe avhengig av rom og utetemperatur).

OPPVARMING PERFORMANCE

En varmepumpe varmer opp et rom ved å ta varme fra uteluften. Effektiviteten vil redusere når utetemperaturen er 

svært lav.

AUTOMATISK DRIFT

1.  Sett modusvelgeren til AUTO
.

2. Trykk på ON / OFF ( ) knappen og slå klimaanlegg på.

OPERATIION OPERATIION
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Når denne innstillingen er valgt, beregner klimaanlegget forskjellen mellom termostatinnstillingen 

og romtemperaturen og automatisk skifter til COOL, DRY eller VARME-modus etter hva som 

passer.

3. Bruk viftehastighet knappen for å finne innstillingen du ønsker.

Kjølemodus 

Displayet viser innstilt 
temperatur.

Varmemodus
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AUTOMATISK

Sett viftehastigheten til --------->      stilling . Viftehastigheten blir valgt 

automatisk når AUTO-modus er valgt. Når klimaanlegget starter opp, er forskjellen mellom 

romtemperatur og innstilt temperatur oppdaget av enheten som deretter automatisk bytter 

viftehastigheten til den mest passende nivået.

Manuell 

(F1) (F3)(F2) 
(Turbo) (Auto)

(Auto)

(Auto Stillet)

7 innstilling viftehastighet:

Slik velger du stillemodus, hold nede Fan knappen i minst 5 sekunder og du kan bytte mellom 

Automatisk stille - Stille- Ikke stille modus

AVFUKTING (tørr)

1. Sett modusvelgeren til "tørr" .

2. Trykk på ON / OFF ( ) knappen og slå enheten PÅ.

3.3.3.3. Trykk på + eller - knappene for å stille inn ønsket temperatur (Justerbart temperaturområde er mellom 16 og 30 ℃)

Displayet viser valgt temperatur.

NOTAT

Bruk tørr drift når du ønsker å redusere fuktigheten i rommet. 

Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, slår enheten seg av og på automatisk

Under TØRR drift, vill viftehastigheten automatisk settes til lav eller stopper helt for å hindre for sterk kjøling. 

Tørr drift er ikke mulig hvis innetemperaturen er 15 ° C eller lavere.

Hvis du ønsker å sirkulere luften uten temperaturkontroll, gjør du følgende:

1.  Sett modusvelgere på "FAN" .

2.  Trykk på ON / OFF ( ) knappen og slå klimaanlegg på.

BARE VIFTE

JUSTERE VIFTEHASTIGHET

SOVE MODUS

I dvalemodus/sovemodus kan du spare energi.

1.  Sett modusvelgeren til kjøling, tørt eller varme.

2. Trykk på "SLEEP"-knappen.

3.    merke vises i displayet. Trykk på SLEEP-knappen igjen for å kansellere funksjonen

Hva gjør dvalemodus? I denne modusen, vil klimaanlegget kjøle eller varme opp rommet til 

innstilt temperatur. Etter omtrent en time, vil enheten automatisk tilbakestille innstilt temperatur 

som følger (se også grafer).

DRIFTSMODUS SET temperaturendring

Oppvarming Senket med 1 ° C

Kjøling og avfukting Hevet med 1 ° C

Hvis du ønsker å justere hastigheten manuelt bare sett VIFTEHASTIGHET velgeren som ønsket. Hver 

gang du trykker fort på knappen,  vil viftehastigheten endres i rekkefølge:

4 Viftehastighet innstilling:

(F1) (F2) 
(F5)(F4)(F3) 

(Turbo)

( Stille) Ingen Stille

7 viftehastighet innstilling:

(F1) (F3)(F2) 
(Turbo) (Auto)



I kjølemodus eller avfukting modus, en time etter at søvn kurven er satt, vil den innstilte temperaturen stige 

med 1 grad, 2 timer senere, vil den innstilte temperaturen stige med 2 grader. Etter 3 timer, vil den innstilte 

temperaturen ikke endres noe mer.

Trykk på knappen "IFEEL" for å aktivere jeg føler funksjonen. 

Termometer tegn vises i displayet   
.Velg passende temperatur. Sørg for at

fjernkontrollen er rettet mot klimaanlegget. Unngå at temperaturføleren blir påvirket av varmekilder 

som lamper, varmeovner, direkte sollys osv eller fra å bli direkte berørt av luft fra klimaanlegget.Dette 

kan føre til at sensoren sender feil temperaturdata, og dermed forstyrrer ytelsen av IFEEL-funksjonen.

Trykk på - og + knappene samtidig for å låse det siste registrerte programmet. Alle funksjonsknappene vil 

være ute av drift, inkludert av/på knappen. Ved å trykke på begge knappene igjen vil fjernkontrollen bli 

løst fra sin låste posisjon.

I FEEL / ROMTEMP FUNKSJON DRIFT

låsefunksjon

STILLE TIMER

Timeren kan velges ved å trykke TIMER ON-knappen. De daglige timere kan settes for ON og OFF 

separat for to ulike tidsperioder. Timer innstillingen vil ikke endres før nye innstillinger er registrert.

A) Hvordan sette PÅ TID

1.  Trykk på TIMER ON-knappen for å velge 

2. Trykk på + eller - til ønsket verdi vises.

3.  Trykk på TIMER ON-knappen for å aktivere timeren.

B)  Hvordan sette AV TID

1.  Trykk på TIMER OFF-knappen for å velge ønsket timer.

2. Trykk på + eller - til ønsket verdi vises.

3.  Trykk på TIMER OFF-knappen for å aktivere timeren.

OPERASJON OPERASJON
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I oppvarmingsmodus, en time etter at søvn kurven er satt, vil den innstilte temperaturen reduseres med 1 

grad C 2 timer senere, vil den innstilte temperaturen synke med to grader C. Etter 3 timer, vil den innstilte 

temperaturen ikke endre noe mer.
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Trykk     
knappen for å aktivere spjeldet for automatisk svingning, hvis du trykker på denne knappen igjen, stopper spjeldet umiddelbart.

Sett vertikale spjeld til fremre posisjon under KJØLING / TØRR drift hvis luftfuktigheten er høy.

Hvis de vertikale spjeldene er satt til lengst til venstre eller høyre mest posisjon, kan det dannes kondens 

rundt luftuttaket og dryppe ned.

Ikke flytt spjeld med hendene når klimaanlegget er i gang.

Bruk  knappen på fjernkontrollen for å justere plasseringen av spjeldet. Hvis

du beveger spjeldet for hånd, kan den faktiske spjeld posisjonen og spjeldposisjonen på fjernkontrollen 

ikke lenger passe. Hvis dette skulle skje, slå av enheten, vent til spjeldet lukker seg, og deretter slå på 

enheten igjen; Spjeldposisjonen vil nå være normal igjen.

MERKNAD

Enkelte funksjoner på fjernkontrollen vil ikke være tilgjengelig når enheten ikke støtter dem! Ved 

å tilbakestille fjernkontrollen, skal batteriet fjernes helt i 10 sekunder. 

                                      Ved å trykke "Og"     samtidig veksler du mellom celsius 

og fahrenheit temperaturvisning.  

Justering av luftstrømmen RETNING

Trykk   og "CLEAN"-knappen samtidig for å aktivere det horisontale spjeldet. Hvis du trykker dem sammen igjen stopper spjeldet 
umiddelbart. (Kun på utvalgte modeller)

Når enheten er slått av, Trykk inn                     "Og On / Off"    

samtidig i minst 5 sekunder for å veksle mellom fire og syv viftehastighetsinnstillingene; slipp 

knappene og de respektive "S4" eller "S7" kodene vil blinke 3 ganger.  Standardinnstillingen er 

fire i viftehastighet.
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