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nødvendig medPMV-sett (RBM-PMV0363E).

For kommersiell bruk
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Tusen takk for at du ville kjøpe TOSHIBA Klimaanlegg.
Vennligst les denne Brukerhåndboken nøye før du tar i bruk ditt klimaanlegg.
• Pass på å ta vare på Brukerhåndboken og Installasjonsmanualen du fikk fra konstruktør (eller 

forhandler).
Anmodning til konstruktør eller forhandler.

• Vennligst forklar innholdet i Brukerhåndboken og gi denne videre.

MERKNAD
Denne håndboken beskriver innendørsenhetens og den trådløse fjernkontrollens funksjoner.
For detaljer angående den trådløse fjernkontrollen og utendørsenheten, se manualen som følger med 
utendørsenheten. (Oppbevar disse manualene trygt.)

BRUK AV NY TYPE KJØLEMIDDEL
Dette klimaanlegget er en ny type som tar i bruk en ny type kjølemiddel HFC (R410A) i stedet for det 
konvensjonelle kjølemiddelet R22, for å forhindre ødeleggelse av ozonlaget.

I henhold til IEC 60335-1
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale muligheter, eller som har
manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller har mottatt
instrukser om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

I henhold til EN 60335-1
Dette apparatet kan brukes av barn fra og med åtte år og personer med
reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring
og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt instruksjoner om bruk av
apparatet på en sikker måte og forstår faren dette innebærer.
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold kan ikke
utføres av barn uten tilsyn.
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Takk for ditt kjøp av dette Toshiba klimaanlegg.
Vennligst les nøye gjennom disse instruksjonene som inneholder viktig informasjon i samsvar med 
“Maskindirektivet” (Direktiv 2006 / 42 / EC), og forsikre deg om at du forstår dem.
Etter å ha lest disse instruksjonene, må du oppbevare dem på et trygt sted sammen med 
installasjonshåndboken som leveres med produktet.
Generisk benevning: Klimaanlegg
Definisjon på kvalifisert montør eller fagpersonell
Klimaanlegget skal installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert montør eller fagperson.
Når noen av disse jobbene ønskes utført, må du be en kvalifisert montør eller fagperson om å gjøre dette
for deg.
En kvalifisert montør eller fagperson er en representant med kvalifikasjonene og kunnskapen som 
beskrives i listen nedenfor.

Agent Kvalifikasjoner og kunnskap agenten må ha
Kvalifisert 
montør

• Den kvalifiserte montøren er en person som installerer, vedlikeholder, flytter og demonterer 
klimaanlegget produsert av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått opplæring i 
å installere, vedlikeholde, flytte og demontere klimaanlegget produsert av Toshiba Carrier 
Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere 
personer med opplæring, og som derfor har grundig kjennskap til disse operasjonene.

• Den kvalifiserte montøren med tillatelse til å utføre elektrikerarbeidet forbundet med 
installasjonen, flyttingen og demonteringen, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å 
utføre elektrikerarbeidet, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være 
en person med opplæring i alt som er forbundet med elektrikerarbeid på et klimaanlegg fra 
Toshiba Carrier Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om dette arbeidet av en 
person eller fagperson med grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Kvalifisert montør med tillatelse til å håndtere kjølevæske og røropplegg forbundet med 
installasjon, flytting og demontering, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å håndtere 
kjølevæske og røropplegg, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være 
en person med opplæring i alt som er forbundet med håndtering av kjølevæske og røropplegg 
på et klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation, eller han eller hun har fått 
instruksjoner om arbeidet av en person eller personer med opplæring, og derfor har grundig 
kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte montøren med tillatelse til å arbeide i høyder har fått opplæring i det som er 
forbundet med å arbeide i høyder med et klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation, eller han 
eller hun eventuelt har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere fagpersoner 
med grundig kjennskap til disse operasjonene.

Kvalifisert 
fagperson

• Kvalifisert fagperson er en person som installerer, reparerer, vedlikeholder, flytter og 
demonterer klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått opplæring i 
å installere, vedlikeholde, flytte og demontere klimaanlegget produsert av Toshiba Carrier 
Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere 
personer med opplæring, og som derfor har grundig kjennskap til disse operasjonene.

• Den kvalifiserte fagpersonen med tillatelse til å utføre elektrikerarbeidet forbundet med 
installasjonen, flyttingen og demonteringen, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å 
utføre elektrikerarbeidet, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være 
en person med opplæring i alt som er forbundet med elektrikerarbeid på et klimaanlegg fra 
Toshiba Carrier Corporation, eller han eller hun har fått instruksjoner om dette arbeidet av en 
person eller fagperson med grundig kjennskap til dette arbeidet.

• Kvalifisert fagperson med tillatelse til å håndtere kjølevæske og røropplegg forbundet med 
installasjon, flytting og demontering, skal ha de nødvendige kvalifikasjonene for å håndtere 
kjølevæske og røropplegg, som fastsatt i lokale lover og forskrifter, og han eller hun skal være 
en person med opplæring i alt som er forbundet med håndtering av kjølevæske og røropplegg 
på et klimaanlegg produsert av Toshiba Carrier Corporation, eller han eller hun har fått 
instruksjoner om arbeidet av en person eller personer med opplæring, og derfor har grundig 
kjennskap til dette arbeidet.

• Den kvalifiserte fagpersonen med tillatelse til å arbeide i høyder har fått opplæring i det som er 
forbundet med å arbeide i høyder med et klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation, eller han 
eller hun eventuelt har fått instruksjoner om nevnte operasjoner av én eller flere fagpersoner 
med grundig kjennskap til disse operasjonene.
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 ■ Advarselindikasjoner på klimaanleggenheten

Advarselindikasjon Beskrivelse

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT
Koble fra all elektrisk strømforsyning før vedlikehold.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

ADVARSEL

Bevegelige deler.
Enheten må ikke brukes med inspeksjonsdekselet fjernet.
Stans enheten før vedlikehold.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

FORSIKTIG

Deler med høy temperatur.
Du kan brenne deg hvis du fjerner dette dekselet.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

FORSIKTIG

Ikke berør aluminiumsribbene på enheten.
Dette kan forårsake skade.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

FORSIKTIG

SPRENGNINGSFARE
Åpne serviceventilene før bruk, for å unngå sprengning.
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1 SIKKERHETSFORHOLDSREGLER
 FARE

• Ikke prøv å installere denne enheten selv. Denne enheten 
krever en Kvalifisert innstallatør.

• Ikke forsøk å reparere enheten selv. Denne enheten har 
ingen komponenter som du kan reparere.

• Å åpne eller fjerne dekselet vil utsette deg for farlig 
elektrisk spenning.

• Å skrue av strømforsyningen vil ikke forhindre potensielle 
elektriske sjokk.

Produsenten aksepterer ikke noe ansvar for skader som skyldes at 
instruksjonene i håndboken ikke følges.

 ADVARSEL

Generelt 
• Les brukerhåndboken nøye før du starter klimaanlegget. Det er flere viktige 

ting å huske på for daglig drift.
• Be om at monteringen foretas av forhandleren eller en profesjonell montør. 

Bare en Kvalifisert montør(*1) kan installere et klimaanlegg. Hvis et 
klimaanlegg blir installert av en uKvalifisert person, kan dette føre til brann, 
elektrisk støt, personskade, vannlekkasje, støy og vibrasjon.

• Ikke bruk kjølemiddel forskjellig fra den som er oppgitt for supplering eller 
utskifting. Ellers kan det genereres unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe 
som kan resultere i en feil på produktet, at det eksploderer og personskade.

• Steder der lyden fra utendørsenheten kan forstyrre. (Spesielt i nærheten av 
en nabo bør du ta hensyn til støyen når du installerer klimaanlegget.)

• Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller opplærte brukere i butikker, 
i lett industri eller for kommersiell bruk av lekfolk.

Transport og lagring
• Bruk vernesko med beskyttende tåhetter, vernehansker og egnet arbeidstøy 

ved transport av klimaanlegget.
• Ta ikke tak i båndene rundt pakkassen ved transport av et klimaanlegg. Du 

kan skade deg hvis båndene ryker.
• Ved stabling av eskene for lagring eller transport, er det viktig å overholde 

sikkerhetsreglene som står utenpå emballasjen. Unnlatelse av å overholde 
sikkerhetsreglene kan føre til at stabelen kollapser.

• Klimaanlegget må transporteres under stabile forhold. Kontakt din forhandler 
hvis noen deler av produktet er ødelagt.

• Hvis et klimaanlegg må flyttes manuelt, må to eller flere personer bære det.
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Installasjon
• Bare en Kvalifisert montør(*1) eller fagperson(*1) har tillatelse til å utføre det 

elektriske arbeidet på klimaanlegget. Dette arbeidet skal ikke under noen 
omstendigheter utføres av uKvalifisert fagpersonell, ettersom mangelfull 
utførelse av arbeidet kan føre til elektrisk støt og/eller strømlekkasje.

• Etter at installasjonen er fullført, skal montøren forklare alle stillingene til 
strømbryteren. Sett strømbryteren i OFF-stilling (av) og ta kontakt med en 
Kvalifisert montør(*1) hvis det oppstår problemer med klimaanlegget.

• Hvis du installerer enheten i et lite rom, må du ta tilstrekkelige forholdsregler 
for å forhindre at kjølemiddelet overstiger øvre grense for konsentrasjon, 
selv om det skulle oppstå en lekkasje. Rådfør deg med forhandleren som 
du kjøpte klimaanlegget av mens du iverksetter tiltakene. Akkumulering av 
høykonsentrert kjølemiddel kan forårsake ulykke grunnet oksygenmangel.

• Installer ikke klimaanlegget på et sted der det kan utsettes for brennbar gass. 
Hvis brennbar gass lekker ut og samler seg rundt enheten, kan det oppstå 
brann.

• Bruk bare bruker firmagodkjente produkter ved innkjøp av ekstra deler. 
Bruk av produkter, som ikke er firmagodkjente, kan føre til brann, elektriske 
støt, vannlekkasje eller andre problemer. Få installasjonen utført av en 
profesjonell montør.

• Pass på at jordingen blir forsvarlig utført.

Drift
• Før du åpner frontpanelet på innendørsenheten eller servicepanelet på 

utendørsenheten, må strømbryteren slås AV. Hvis strømbryteren ikke settes 
i AV-posisjon, kan dette resultere i elektrisk støt som følge av kontakt med 
innvendige deler. Bare en Kvalifisert montør(*1) eller fagperson(*1) har 
tillatelse til å fjerne frontpanelet på innendørsenheten eller servicepanelet på 
utendørsenheten for å utføre nødvendig arbeid.

• Det finnes områder med høyspenning og roterende deler i klimaanlegget. På 
grunn av faren for elektrisk støt eller for at fingrene eller objekter skal fanges 
av roterende deler, må du ikke fjerne frontpanelet på innendørsenheten 
eller servicepanelet på utendørsenheten. Når arbeidet innebærer at disse 
delene må fjernes, må du ta kontakt med en Kvalifisert montør(*1) eller 
fagperson(*1).

• Flytt eller reparer ikke en enhet selv. Du kan få elektrisk støt når du fjerner 
dekselet fra hovedenheten, fordi det er høyspenning i enheten.

• Bruk av et stativ som er høyere enn 50 cm for å rense filteret i 
innendørsenheten andre slike jobber, betegnes som arbeid i høyden. Denne 
typen arbeid må ikke utføres av uKvalifisert fagpersonell på grunn av faren 
for å falle av stativet og skade seg selv når det arbeides i høyden. Når denne 
typen arbeid skal utføres, må du ikke gjøre det selv, men få en Kvalifisert 
montør(*1) eller fagperson(*1) til å gjøre det.

• Berør ikke utendørsenhetens aluminiumsribber. Du kan skade deg om 
du gjør dette. Hvis ribbene må berøres, må du ikke gjøre det selv, men ta 
kontakt med en Kvalifisert montør(*1) eller fagpersonell(*1).
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• Du må ikke klatre opp på- eller plassere objekter på utendørsenheten. Du 
kan falle ned, eller objektene kan falle av utendørsenheten, noe som kan føre 
til skade.

• Plasser ikke forbrenningsapparater på et sted der de er direkte utsatt for 
luftstrøm fra et klimaanlegg. Dette kan føre til feil forbrenning.

• Hvis klimaanlegget brukes på et sted der det finnes et forbrenningsapparat, 
må rommet ventileres tilstrekkelig. Dårlig ventilasjonen forårsaker 
oksygenmangel.

• Når klimaanlegget befinner seg i et lukket rom, må rommet ventileres godt. 
Dårlig ventilasjonen forårsaker oksygenmangel.

• Ikke utsett kroppen for kjølig luft i lange perioder og ikke overdriv 
luftkjølingen. Dette kan svekke kroppens motstandsdyktighet og føre til 
helseskade.

• Stikk ikke fingre, pinner eller lignende inn i luftinntaket eller luftutløpet. 
Dette kan føre til personskader ettersom viftene i enheten roterer med høy 
hastighet.

• Rådfør deg med forhandleren der du kjøpe klimaanlegget dersom anlegget 
ikke kjøler eller varmer korrekt, da dette kan skyldes lekkasje av kjølemiddel. 
Bekreft detaljene for reparasjonen med Kvalifisert fagpersonell(*1) når 
reparasjonen inkluderer påfylling av ekstra kjølemiddel.

• Stans driften av klimaanlegget og slå av strømbryteren før du foretar 
rengjøring. Gjør dette pga. faren for personskade da viftene i enheten roterer 
med høy hastighet.

Reparasjoner
• Hvis det er problemer (for eksempel en feilmelding vises på displayet, 

det lukter brent, det høres unormale lyder, klimaanlegget ikke kjøler eller 
varmer eller det lekker vann), skal du ikke selv røre ved enheten, men slå 
strømbryteren AV og kontakte en Kvalifisert fagperson(*1). Ta forholdsregler 
for å forsikre deg om at strømmen ikke vil bli slått på før Kvalifisert 
fagperson(*1) kommer (ved for eksempel å markere med “I ustand” i 
nærheten av strømbryteren). Hvis du fortsetter å bruke klimaanlegget i denne 
tilstanden, kan det føre til større mekaniske problemer, elektrisk støt eller 
andre problemer.

• Hvis viftedekslet skades, må du ikke nærme deg utendørsenheten. I 
stedet må du slå strømmen AV og kontakte en Kvalifisert fagperson(*1) 
for å få enheten reparert. Sett ikke strømbryteren i PÅ-posisjon før 
reparasjonsarbeidet er avsluttet.

• Hvis det er fare for at klimaanlegget kan falle ned, må du ikke gå nær 
klimaanlegget, men sette strømbryteren i AV-stilling og ta kontakt med en 
Kvalifisert montør(*1) eller fagperson(*1) for å få reparert enheten. Sett ikke 
strømbryteren i PÅ-stilling før enheten er reparert.
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• Hvis det er fare for at utendørsenheten skal velte, må du ikke gå nær 
utendørsenheten, men sette strømbryteren i AV-stilling og ta kontakt med en 
Kvalifisert montør(*1) eller fagperson(*1) for å få reparert enheten. Slå ikke 
strømbryteren PÅ før reparasjonsarbeidet er avsluttet.

• Enheten må ikke modifiseres. Dette kan føre til brann, elektrisk stør eller 
andre problemer.

Flytting
• Hvis klimaanlegget skal flyttes, må du ikke gjøre dette selv, men ta kontakt 

med en Kvalifisert montør(*1) eller fagperson(*1). Unnlatelse av å flytte 
klimaanlegget på riktig måte, kan føre til elektrisk støt og/eller brann.

 FORSIKTIG
Koble anlegget fra strømnettet
• Dette apparatet må kobles til strømnettet med en bryter som har en 

kontaktavstand på minst 3 mm.

Det må brukes en installasjonssikring (alle typer sikringer kan brukes) for 
strømforsyningen til dette klimaanlegget.

Installasjon
• Sørg for å legge dreneringsslangen, slik at det blir god drenering. Dårlig 

drenering kan forårsake oversvømmelse i huset og møblene kan bli våte.
• Koble klimaanlegget til en egen strømforsyning med klassifisert spenning, 

ellers kan enheten gå i stykker eller forårsake brann.
• Kontroller at utendørsenheten er festet til understellet. Hvis ikke kan enheten 

falle ned eller forårsake andre ulykker.

Drift
• Bruk ikke klimaanlegget til andre formål, for eksempel bevare mat, 

presisjonsinstrumenter, kunstgjenstander, dyreoppdrett, i bilen, på båten, o.l.
• Berør ikke bryterne med våte fingre, fordi dette kan gi elektrisk støt.
• Hvis klimaanlegget ikke skal brukes på en god stund, slår du for sikkerhets 

skyld av hovedbryteren eller strømbryteren.
• Sørg for at klimaanlegget kjøres innenfor det temperaturområdet som er 

angitt i instruksjonene, for at det skal fungere med den opprinnelige ytelsen. 
Enheten kan svikte eller det kan oppstå vannlekkasje hvis dette ikke blir 
overholdt.

• Unngå at væske trenger inn i fjernkontrollen. Unngå å søle saft, vann eller 
noen form for væske.

• Klimaanlegget må ikke vaskes. Dette kan føre til elektrisk støt.
• Sjekk om understellet og andre deler er nedbrutt etter bruk over lang tid. Hvis 

de er i en slik tilstand, kan enheten falle ned og forårsake skader.
• Ikke ha antennelig spray eller andre antennelige materialer i nærheten av 

klimaanlegget, og ikke spray antennelig aerosol direkte mot klimaanlegget. 
Slike stoffer kan ta fyr.
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• Stans driften av klimaanlegget og slå av strømbryteren før du foretar 
rengjøring. Gjør dette pga. faren for personskade da viftene i enheten roterer 
med høy hastighet.

• Be forhandleren utføre rengjøring av klimaanlegget. Feil rengjøring av 
klimaanlegget kan føre til skade på plastdelene eller feil på isolasjon av 
elektriske deler, noe som kan føre til funksjonsfeil. I verste fall kan det føre til 
vannlekkasje, elektrisk støt, røykutvikling og brann.

• Ikke sett noe som inneholder vann (som en vase) på enheten. Vann som 
trenger inn i enheten kan føre til nedbrytning av isoleringen og derfor til 
elektriske støt.

• Ikke vask klimaanlegg med trykkvaskere. Elektrisk lekkasje kan føre til 
elektrisk sjokk eller brann.

(*1) Se under “Definisjon på Kvalifisert montør eller fagpersonell”.
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 ■ Informasjon om transport, håndtering og lagring av kassen

 ◆ Eksempler på angivelser på kassen

Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse

Oppbevares tørt Må ikke slippes ned

Skjør Skal ikke legges ned

77
Stablehøyde
(8 pappkartonger kan
stables)

Ikke gå på denne esken

Denne siden opp Trå ikke på pappkartongen

Forsiktig glass

Andre advarsler Beskrivelse

FORSIKTIG 

Mulighet for personskade.
Hold ikke i pakkebåndet, fordi hvis det ryker, kan det 
medføre personskade.
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2 TILBEHØRSDELER
Fjernkontroll Fjernkontrollholder Batterier (to)

3 DELENES NAVN
 ■ Innendørsenhet

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

UNIT  LOUVER

11 10

7 8, 965

3 4

1

2

1 Romtemperatursensor 6 Vannrett luftspjeld
2 Frontpanel 7 Vertikale spjeldet
3 Luftinntaksrist 8 Displaypanel
4 Luftfilter 9 Infrarød signalmottaker
5 Luftutløp 10 Fjernkontroll (trådløs)

11 Kablet fjernkontroll (selges separat)
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 ■ Navn og funksjoner for 
indikatorer og kontroller på 
innendørsenheten

Displaypanel

123
Bruksvilkårene indikeres nedenfor.

1 DRIFT (Hvit)
Denne lampen tennes for en periode.

2 TIDTELLER (Hvit)
Denne lampen slukkes

MERKNAD
Dersom tidtelleren stilles med hjelp av den kablede 
fjernkontrollen, tennes TIMER-lampen ikke. 
Med gruppekontroll, tennes TIMER-lampen kun 
på lederenheten. (se “6 BEGRENSET DRIFT VED 
GRUPPEKONTROLL”)

3 Forvarming / Avising (Hvit)
Denne lampen tennes når strømmen slås på, rett
etter at varming starter eller ved avising.

 FORSIKTIG
• Uoverensstemmelse i driftsmodus 

Hvis du velger AUTOMATISK DRIFT på en 
modell uten innstillingen for automatisk omstilling 
(nedkjøling/oppvarming), eller hvis du velger 
VARME på en modell med kun nedkjøling, lyder 
en alarm (pi, pi) fra klimaanlegget på grunn 
av uoverensstemmelse i driftsmodus. Bytt 
driftsmodus med MODEknappen på den trådløse 
fjernkontrollen. Denne uoverensstemmelsen kan 
ikke fjernes med den tilkoblede fjernkontrollen. 

• Når lokalt forbud settes av sentralkontrollen 
til et annet utstyr, mottas ingen signaler selv 
om fjernkontrollknappen trykkes. Imidlertid 
aksepteres et signal fra knappen START/ 
STOPP. (En alarmlyd høres fem ganger.)

MIDLERTIDIG bruk
Hvis du mister den trådløse kontrollen eller 
batteriene er døde, trykker du på [RESET] 
-knappen. 
• Trykk [RESET] -knappen for å starte 

klimaanlegget. Trykk denne knappen én gang til 
for å stoppe.

Knapp for DRIFT/
TILBAKESTILLING

Bruksanvisning
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4 NAVN PÅ DELER PÅ FJERNKONTROLLEN
 ■ Trådløs fjernkontroll og dens 
funksjoner

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

1

2 4
6
5
15
12
11
8
10

3
7

9
14

13

1 Infrarød signalsender
Sender et signal til innendørsenheten.

2 START/STOPP-knapp
Trykk på knappen for å starte bruken.
(Et mottakende pip høres.)
Trykk på knappen igjen for å stoppe bruken.
(Et mottakende pip høres.)
Hvis det ikke høres et mottakende pip fra
innendørsenheten, trykker du to ganger på knappen.

3 Modusvalgknapp (MODE)
Trykk på denne knappen for å velge en modus.
Hver gang du trykker på knappen, velges en
modus i en sekvens som går fra A : Automatisk
omstillingskontroll,   : Kjøle,  : Tørke,  : Varme, 

: Kun vifte, tilbake til A. (Et mottakende pip høres.)

4 Temperaturknapp ( )
  ...........Innstilt temperatur økes opptil 30 °C. 
  ...........Innstilt temperatur reduseres ned til 

17 °C. (Et mottakende pip høres.)

5 Viftehastighetsknapp (FAN)
Trykk på denne knappen for å velge viftehastighet.
Når du velger AUTO, justeres viftehastigheten 
automatisk i samsvar med romtemperaturen.

Du kan også manuelt velge ønsket viftehastighet
blant fem innstillinger.
(LOW , LOW+ , MED ,
MED+ , HIGH )
(Et mottakende pip høres.)

6 Automatisk spjeld-knapp (SWING)
Trykk på denne knappen for å svinge spjeldet.
(Et mottakende pip høres.)
Trykk på SWING-knappen for å svinge spjeldet.
(Et mottakende pip høres.)

7 Sett spjeld-knapp (FIX)
Trykk på denne knappen for å justere retningen til
luftstrømmen.
(Et mottakende pip høres.) Når denne knappen
trykkes inn, høres mottakertonen hele tiden.

8 Tidteller for å slå av (OFF)
Trykk på denne knappen for å stille inn tiden for å
slå AV.

9 Tidteller for å slå på (ON)
Trykk på denne knappen for å stille inn tiden for å
slå PÅ.

10 Bekreftelsesknapp (SET)
Trykk på denne knappen for å bekrefte 
tidsinnstillingene.
(Et mottakende pip høres.)

11 Sletteknapp (CLR)
Trykk på denne knappen for å slette PÅ-tidteller og
AV-tidteller. (Et mottakende pip høres.)

12 Høy effekt-knapp (Hi POWER)
Trykk på denne knappen for å starte operasjon med
høy effekt. 
Denne funksjonen brukes ikke med gruppekontroll.

13 PRESET-knapp
Bruk denne knappen til å endre driftsmodus til de
foretrukne modusene som tidligere ble lagt inn i
minnet. For å legge moduser i minnet, trykker du inn
knappen i minst 3 sekunder når anlegget er i den
foretrukne modusen. P vises og driftsmodusen
legges i minnet.

14 COMFORT SLEEP-knapp
Trykk på denne knappen for å starte AV-tidtelleren
som automatisk justerer romtemperaturen og
viftehastigheten.
Dun kan velge AV-tidtellerens varighet fra 4
alternativer (1, 3, 5 og 9 timer).
Ved gruppeoperasjon justeres ikke temperatur og
viftehastighet automatisk. Kun AV-tidtelleren er aktiv.

15 QUIET-knapp
Trykk på knappen for å starte stille operasjon.
Trykk på samme knapp én gang til for å returnere til
vanlig operasjon.

Bruksanvisning
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 ■ Navn og funksjoner for 
indikasjonene på den trådløse 
fjernkontrollen

Display
Alle indikasjoner, bortsett fra klokketiden, indikeres
ved å trykke på START/STOPP-knappen .

10
7
5
46

9
8

1 23

• I illustrasjonen vises alle indikasjoner for å kunne 
forklares. 
Når anlegget er i bruk vil kun relevante 
indikasjoner vises på fjernkontrollen.

1 Overføringssymbol
Dette overføringssymbolet ( ) indikerer at
fjernkontrollen sender signaler til innendørsenheten.

2 Modusdisplay
Angir den valgte modusen.
(A : Automatisk omstillingskontroll,  : Kjøle,  : 
Tørke,  : Varme, : Kun vifte)

3 Temperatursymbol
Indikerer temperaturinnstillingen (17 °C til 30 °C).
Når du setter operasjonsmodus til  : Kun vifte,
vises ingen temperaturinnstilling.

4 FAN-hastighetsvisning
Indikerer den valgte viftehastigheten. AUTO eller en
av fem hastighertsnivåer (LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH ) 
kan indikeres. Indikerer  når operasjonsmodus 
er  : Tørke.

5 TIMER- og klokketidsvisning
Tiden satt for tidtelleroperasjon eller klokkeslettet 
indikeres.
Nåværende klokkeslett vises alltid, bortsett fra når 
tidtellerfunksjonen er aktivert.

6 Hi POWER-visning
Vises når funksjonen høy effekt startes.
Trykk på knappen Hi POWER for å starte, og igjen for 
å stoppe.

7 P (PRESET)-display
Indikerer når foretrukket operasjonsmodus legges i 
minnet eller har blitt lagt i minnet.
Dette ikonet indikerer også at foretrukket 
operasjonsmodus vises.

8  (COMFORT SLEEP)-display
Vises under bruk av AV-tidtelleren, som automatisk 
justerer romtemperaturen og viftehastigheten. Hver 
gang du trykker på COMFORT SLEEP, endres 
displayet i sekvensen 1, 3, 5 og 9 timer.

9  (QUIET)-display
Vises når anlegget er i stillemodus.

10 Svingvisning
Indikeres når enheten svinger spjeldet, dvs. når det
vannrette spjeldet automatisk beveges opp og ned.

MERKNAD
Ved bruk av både trådløs og kablet fjernkontroll, 
kan det som vises på displayet til fjernkontrollen 
noen ganger avvike fra den reelle operasjonen.

 ■ Klargjøring og sjekk før bruk
1. Sette i batterier

• Fjern batteridekslet. 
• Sett i 2 nye batterier 

(R03 [AAA]-type) og 
observer posisjonene 
(+) og (–).

2. Å fjerne batterier
• Ta bort 

batteridekselet.
• Fjern de to brukte 

batteriene.

Batterier
• Skift batterier med to nye batterier (R03 [AAA]).
• Med normal bruk vil batteriene vare ca. et år.
• Skift batteriene hvis det ikke høres et mottakspip 

fra innendørsenheten eller når klimaanlegget ikke 
lenger kan betjenes med fjernkontrollen.

• For å unngå funksjonsfeil eller batterilekkasje, 
må batteriene tas ut hvis fjernkontrollen ikke skal 
brukes på over en måned.

• Vennligst kast de brukte batteriene i samsvar 
med lokale regler.

Bruksanvisning
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5 JUSTERE KLOKKEN
Stille klokken
Før du begynner å bruke klimaanlegget, 
må du stille klokken på fjernkontrollen med 
fremgangsmåten som gis i dette avsnittet. 
Klokkepanelet på fjernkontrollen vil indikere tiden, 
uansett om klimaanlegget er i bruk eller ikke.

 ■ Første innstilling
Når batteriene settes i fjernkontrollen, vil 
klokkepanelet vise AM 0:00 og vil blinke.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

2

1

1 TIMER  eller  -knappen 

Trykk på TIMER  eller  -knappen for å stille inn 
aktuelt klokkeslett. 
Hvert trykk på TIMER-knappen endrer tiden i trinn på 
ett minutt. Hold TIMER-knappen inne hele tiden for å 
endre tiden i trinn på 10 minutter.

2 SET  -knapp
Trykk på SET  -knappen.
Aktuelt klokkeslett vises og klokken starter.

 ■ Justering av klokken

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

3

2

1

1 CLOCK-knappen
Trykk på CLOCK  med spissen på en penn/blyant.
CLOCK-visningen blinker.

2 TIMER  eller  -knappen 

Trykk på TIMER  eller  -knappen for å stille inn 
aktuelt klokkeslett. 
Hvert trykk på TIMER-knappen endrer tiden i trinn på 
ett minutt. Hold TIMER-knappen inne hele tiden for å 
endre tiden i trinn på 10 minutter.

3 SET  -knapp
Trykk på SET  -knappen.
Aktuelt klokkeslett vises og klokken starter.

Bruksanvisning
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6 BEGRENSET DRIFT VED GRUPPEKONTROLL
MERKNAD

Gruppekontroll: Opererer klimaanlegg i fl ere enn ett system på samme tid. 
Hovedinnendørsenhet: Den representative enheten under gruppekontroll. Ta imot kommandoer fra den 
tilkoblede fjernkontrollen og overfør kommandoene til tilhengerenheter. 
(Hovedinnendørsenhet er innendørsenhet som mottar START/STOPP-signal fra den trådløse 
fjernkontrollen). 
Tilhengerinnendørsenhet: Innendørsenheter andre enn hovedenheten blir kalt for tilhengerenhet. 
En tilkoblet fjernkontroll (tilgjengelig separat) kreves for gruppekontrollering.

 ▼Eksempel på gruppekombinasjon

Innendørs

Kablet fjernkontroll

Utendørs

Innendørs

Utendørs

Innendørs

Kontrollinje

Annen
sammenkoblingslinjeUtendørs

 FORSIKTIG
Ved bruk av innendørsenhet i gruppekontroll.
1.  Hi POWER-drift vil ikke fungere.

Når Hi POWER sendes fra den trådløse fjernkontrollen, høres et mottakspip fra innendørsenheten, og 
displayet på fjernkontrollen endres. Allikevel vil ikke innendørsenheten aktivere Hi POWER-funksjonen. 
Tilbakestill displayet på fjernkontrollen ved å trykke på Hi POWER-knappen.

2. COMFORT SLEEP
Når COMFORT SLEEP sendes fra den trådløse fjernkontrollen, høres et mottakspip fra 
innendørsenheten, og displayet på fjernkontrollen endres, akkurat som med Hi POWER. 
Allikevel vil ikke innstilt temperatur eller viftehastighet bli justert automatisk. Kun AV-tidtelleren er aktiv.

3. Enheter som ikke er lederenheten kan ikke styres med fjernkontrollen og 
MIDLERTIDIGfunksjonen.
Når klimaanlegget styres med en trådløs fjernkontroll, skal kommandoene sendes til lederenheten. 
Leder- og følgerenheter fastsettes under installasjonen. Følgerenheter vil ikke motta signaler fra den 
trådløse fjernkontrollen. Klimaanlegget vil ikke virke selv om [RESET]-knappen på følgerenheten 
trykkes. 
(Noen følgerenheter kan motta SWING og FIX, men disse operasjonene utføres kun på enheten som 
mottar signalene.) 
(Når det brukes en trådløs fjernkontroll, mottar kun lederenheten SWING-signalet. Hvis SWING-
signalet overføres til en følgerenhet, vil lyden for avvist signal (3 pip) høres, og følgerenheten tar ikke 
imot signalet. 
Når det gjelder FIX-funksjonen, utfører både leder- og følgerenheter denne funksjonen selv. 
Når det brukes en kablet fjernkontroll, kan retningen på luftstrømmen endres for hver enhet ved å velge 
innendørsenhet.)

4. TIMER-lampen lyser kun på lederenheten.
Når tidteller stilles inn med en kablet fjernkontroll, vil selv ikke TIMER-lampen på lederenheten lyse.

Bruksanvisning
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7 HÅNDTERING AV FJERNKONTROLLEN

 FORSIKTIG
• Klimaanlegget vil ikke virke hvis gardiner, dører 

e.l. blokkerer signalene fra fjernkontrollen til 
innendørsenheten.

• Unngå at væske trenger inn i fjernkontrollen. 
Ikke utsett fjernkontrollen for direkte sollys eller 
varme.

• Hvis den infrarøde mottakeren på 
innendørsenheten utsettes for direkte sollys, vil 
klimaanlegget kanskje ikke virke som det skal. 
Bruk gardiner til å hindre at sollyset når frem til 
mottakeren.

• Hvis rommet der klimaanlegget finnes har 
fluorescerende belysning med elektronisk starter, 
kan dette forstyrre signalene fra fjernkontrollen. 
Hvis du planlegger å bruke slike lamper, bør du 
rådføre deg med forhandleren.

• Hvis andre elektriske apparater reagerer på 
fjernkontrollen, må disse apparatene flyttes, eller 
du må rådføre deg med forhandleren.

 ■ Plassering av fjernkontrollen
• Oppbevar fjernkontrollen på et sted der signalene 

kan nå innendørsenheten (maks. 7 meters 
avstand).

• Når du velger å bruke tidteller, vil fjernkontrollen 
automatisk sende et signal til innendørsenheten 
på det spesifiserte tidspunktet. Hvis du 
oppbevarer fjernkontrollen på et sted som hindrer 
et godt signal, kan det oppstå forsinkelser på 
opptil 15 minutter.

7 m

 ■ Fjernkontrollholder
Installere fjernkontrollholderen
• Før du installerer fjernkontrollholderen på en 

vegg eller søyle, må du sjekke om signalene fra 
fjernkontrollen kan mottas av innendørsenheten.

Sett i og ta ut fjernkontrollen
• For å sette i fjernkontrollen, holder du den 

parallelt med holderen og skyver den helt inn. Du 
tar fjernkontrollen ut ved å skyve den opp og ut 
av holderen.

Bruksanvisning
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8 HVORDAN BRUKE FJERNKONTROLLEN
 ■ Bruke av kjøling/varming/kun vifte

Start

SWING FAN 4

3
1

2

1 START/STOPP-knapp ( )
Trykk på denne knappen for å starte klimaanlegget.

2 Modusvalgknapp (MODE)
Velg kjøling , varming , eller kun vifte .

3 Temperaturknapp ( )
Still inn ønsket temperatur.
Når klimaanlegget brukes til KUN VIFTE, vises ingen 
temperatur.

4 Viftehastighetsknapp (FAN)
Velg mellom  LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH .

• Brukslampen  på displayet på 
innendørsenheten tennes. Anlegget starter etter 
ca. 3 minutter. (Hvis du velger KUN VIFTE, 
starter enheten med en gang.)

• Symbolet  : Modusen kun vifte kontrollerer ikke 
temperaturen.

• Viftehastigheten  ier den samme som
HIGH . 
Derfor bruker du trinn 1, 2 og 4 til å velge denne 
modusen.

Stopp
START/STOPP-knapp ( )
Trykk på denne knappen for å starte klimaanlegget.

MERKNAD
Når innendørsenheten er koblet sammen med en 
utendørsenhetsmodell med kun avkjølingsfunksjon, 
dukker det opp  på fjernkontrollen, men 
oppvarmingsfunksjonen blir deaktivert.

 ■ Tørkefunksjon
Start

SWING FAN

3
1

2

1 START/STOPP-knapp ( )
Trykk på denne knappen for å starte klimaanlegget.

2 Modusvalgknapp (MODE)
Velg TØRKE .

3 Temperaturknapp ( )
Still inn ønsket temperatur.

• Viftehastighetsdisplayet indikerer .
• Brukslampen  på displayet på 

innendørsenheten tennes, og anlegget starter 
etter ca. 3 minutter.

Stopp
START/STOPP-knapp ( )
Trykk på denne knappen for å starte klimaanlegget.

Bruksanvisning
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 ■ Automatisk drift (automatisk 
omstilling)

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk i 
kombinasjon med en varmegjenvinningsmodell 
av utendørsenheten. Hvis denne funksjonen blir 
brukt med en annen modell av utendørsenheten. 
Dukker “A” (Auto) opp på fjernkontrollen, men den 
automatiske driften blir deaktivert.
Start

SWING FAN 4

3
1

2

1 START/STOPP-knapp ( )
Trykk på denne knappen for å starte klimaanlegget.

2 Modusvalgknapp (MODE)
Velg A.

3 Temperaturknapp ( )
Still inn ønsket temperatur.

4 Viftehastighetsknapp (FAN)
Velg mellom  LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH .

• Brukslampen  på displayet på 
innendørsenheten tennes. Bruksmodusen velges 
i henhold til romtemperaturen og anlegget starter 
etter ca. 3 minutter.

• Hvis modus “A” ikke er komfortabel, kan du velge 
ønsket modus manuelt.

Stopp
START/STOPP-knapp ( )
Trykk på denne knappen for å starte klimaanlegget.

 FORSIKTIG
Uoverensstemmelse i driftsmodus 
Hvis du velger AUTOMATISK DRIFT på en 
modell uten innstillingen for automatisk omstilling 
(nedkjøling/oppvarming), eller hvis du velger 
VARME på en modell med kun nedkjøling,  
lyser en lampe opp og lampene  og  
blinker vekselvis med lyder en alarm (pi, pi) fra 
klimaanlegget på grunn av uoverensstemmelse i 
driftsmodus. Bytt driftsmodus med MODEknappen 
på den trådløse fjernkontrollen. Denne 
uoverensstemmelsen kan ikke fjernes med den 
tilkoblede fjernkontrollen.

 ■ Tidtellerfunksjon
Bruk en kablet fjernkontroll til å stille inn tidtelleren, 
hvis denne skal brukes.
PÅ-tidteller og AV-tidteller

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

2

1
3

Innstilling av TIMER

1 ON/OFF TIMER-knapp (  eller )
Trykk på ON eller OFF TIMER etter behov.
• Forrige tidtellerinnstilling vises og blinker sammen 

med ON/OFF tidtellervisningen.
Still tidtelleren på ønsket tid.
Hvert trykk på TIMER-knappen endrer tiden i 
trinn på 10 minutter.
Hold TIMER-knappen inne hele tiden for å 
endre tiden i trinn på en time.

2 SET  -knapp
Trykk på SET  -knappen for å stille inn tidtelleren.
Aktuell tid på tidtelleren vises og telleren starter.

Avbryte TIMER

3 CLR  -knapp
Trykk på CLR  -knappen for å avbryte tidtelleren.

 FORSIKTIG
• Når du velger å bruke tidteller, vil fjernkontrollen 

automatisk sende et signal til innendørsenheten 
på det spesifiserte tidspunktet. Derfor må 
fjernkontrollen oppbevares på et sted der den 
kan sende signalet til innendørsenheten uten 
hindring. Hvis ikke vil det oppstå en forsinkelse 
på ca. 15 minutter.

• Hvis du ikke trykker på SET  innen 30 
sekunder etter å ha stilt inn tiden, vil innstillingen 
bli kansellert.

Bruksanvisning
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Når du har valgt tidtellermodus, lagres 
innstillingene i fjernkontrollen.
Etter dette vil klimaanlegget starte med samme 
parametre når du trykker på ON/OFF på 
fjernkontrollen.

Hvis klokken blinker, kan du ikke stille inn 
tidtelleren.
Følg instruksjonene i avsnittet “Stille klokken” for å 
stille inn tidtelleren.

Kombinert tidteller (innstilling av både 
PÅ-tidteller og AV-tidteller samtidig)
AV-tidteller ➞ PÅ-tidteller
(Drift ➞ Stopp ➞ Drift)
Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å stoppe 
klimaanlegget når du går til sengs, for deretter å 
starte det igjen om morgenen eller når du kommer 
hjem.
Eksempel:
Stoppe klimaanlegget og starte det igjen neste 
morgen.

Drift Ny drift

Stopp

 ▼ Innstilling av kombinert TIMER

1. Trykk på OFF TIMER  -knappen for å stille 
inn AVtidtelleren.

2. Trykk på ON TIMER  -knappen for å stille inn 
PÅtidtelleren.

3. Trykk på SET  -knappen.

PÅ-tidteller ➞ AV-tidteller
(Stopp ➞ Drift ➞ Stopp)
Du kan bruke denne innstillingen til å starte 
klimaanlegget når du våkner og stoppe det når du 
forlater huset.
Eksempel:
Starte klimaanlegget neste morgen og stoppe det.

Drift

Stopp Stopp

 ▼ Innstilling av kombinert TIMER

1. Trykk på ON TIMER  -knappen for å stille inn 
PÅtidtelleren.

2. Trykk på OFF TIMER  -knappen for å stille 
inn AVtidtelleren.

3.  Trykk på SET  -knappen.

• Den av PÅ- eller AV-tellerfunksjonene som ligger 
nærmest nåværende klokkeslett vil bli aktivert 
først.

• Hvis samme tid stilles inn for både PÅ- og 
AVtellerne, aktiveres ingen tidtellerfunksjon. Det 
kan også føre til at klimaanlegget slutter å virke.

Kombinert tidteller for hver dag (stille 
både PÅ og AV-tidtellere samtidig og 
aktivere dem hver dag)
Denne funksjonen er nyttig når du vil bruke den 
kombinerte tidtelleren til samme tid hver dag.

 ▼ Innstilling av kombinert TIMER
1. Trykk på ON TIMER  -knappen for å stille inn 

PÅ-tidtelleren.

2. Trykk på OFF TIMER  -knappen for å stille inn 
AV-tidtelleren.

3.  Trykk på SET  -knappen.
4.  Etter trinn 3 blinker et pilmerke (  eller ) i ca. 

3 sekunder. Mens denne blinker, trykker du på 
SET  -knappen.

• Nå tidteller for hver dag aktiveres, vises begge 
pilene (  , ).

Avbryte tidtellerfunksjonen
Trykk på CLR  -knappen.

Klokkevisning
Når tidtelleren er aktiv (PÅ-AV, AV-PÅ-AV), 
vises ikke klokken, i stedet vises innstilt tid. For 
å se aktuelt klokkeslett, trykk kort på SET, og 
klokkeslettet vises i ca. 3 sekunder.

Bruksanvisning
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 ■ Bruk med høy effekt
Høy effekt (Hi POWER)
• Hi POWER-modus (høy effekt) vil automatisk 

kontrollere romtemperaturen, luftstrømmen og 
bruksmodusen slik at rommet raskt kjøles ned 
om sommeren og varmes opp om vinteren.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER 1
Innstilling av Hi POWER-modus

1 Hi POWER-knappen
Trykk på Hi POWER-knappen etter at enhver
modus er startet. Samtidig vises “Hi POWER” på
fjernkontrollen.

Avbryting av av Hi POWER-modus

1 Hi POWER-knappen
Trykk en gang til på Hi POWER-knappen.
Samtidig vil “Hi POWER” på fjernkontrollen
forsvinne.

 FORSIKTIG
• Hi POWER-modus kan ikke aktiveres under 

modusene  TØRKE og  KUN VIFTE, eller 
når PÅ-tidtelleren er satt.

• Hi POWER-modus er ikke tilgjengelig for 
gruppekontroll. Når Hi POWER sendes til den 
ledende innendørsenheten, høres et mottakspip, 
men Hi POWER-modus vil ikke bli aktivert. 
Kanseller Hi POWER-modus.

 ■ Stille drift
• QUIET-modusen gir lydløs funksjon ved 

automatisk å stille viften på laveste hastighet.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

Stille inn QUIET-modus

1 QUIET-knapp
Trykk på QUIET-knappen etter at enhver modus er
startet. Symbolet  vises.

Avbryte QUIET-modus

1 QUIET-knapp
Trykk en gang til på QUIET-knappen.
Merket  på fjernkontrollen forsvinner.

 FORSIKTIG
QUIET-modus kan ikke aktiveres under  DRY-
funksjonen.

MERKNAD
Under visse forhold vil ikke stille modus gi 
tilstrekkelig kjøling eller varming, på grunn av for 
lav viftehastighet.

Bruksanvisning
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 ■ Forhåndsinnstilt funksjon
Still inn din foretrukne bruksmodus for fremtidig 
bruk. Innstillingen lagres i minnet for fremtidig bruk 
(bortsett fra retningen på luftstrømmen).

1

Velg din foretrukne modus.

1 Trykk på PRESET i 3 sekunder for å legge 
innstillingen i minnet.
Merket P vises.

Når du trykker på denne knappen neste gang, vil
modusen i minnet aktiveres.

 ■ Komfortsøvn
COMFORT SLEEP-modus er en modus som 
bruker AV-tidteller med automatisk justering av 
temperatur og viftehastighet.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

1

1 Trykk på COMFORT SLEEP-knappen.
Velg mellom 1, 3, 5 eller 9 timer for AV-tidtelleren.

 FORSIKTIG
COMFORT SLEEP-modus er ikke tilgjengelig med 

 TØRKE eller  KUN VIFTE.

MERKNAD
• For kjøling vil den innstilte temperaturen 

automatisk øke med 1 °C per time i 2 timer 
(maks. 2 °C økning). Ved varming, vil den 
innstilte temperaturen senkes.

• Ved gruppeoperasjon justeres ikke temperatur 
og viftehastighet automatisk. Kun AV-tidtelleren 
er aktiv.

Bruksanvisning
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 ■ Justere retningen på 
luftstrømmen

• Juster luftstrømmen slik du vil ha den. Hvis 
ikke, kan luften være ukomfortabel og gjøre at 
romtemperaturen blir ujevn. 

• Juster den vertikale luftstrømmen med 
fjernkontrollen. 

• Juster den horisontale luftstrømmen manuelt.

Justere den vertikale luftstrømmen
Klimaanlegget justerer automatisk den vertikale 
luftstrømsretningen etter bruksforholdene når 
modusene AUTO eller A velges.

Stille inn ønsket luftstrømretning
Dette utføres mens klimaanlegget er i gang.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

1 FIX-knapp
Trykk inn FIX-knappen på fjernkontrollen for å 
bevege spjeldet i ønsket retning.
• Under påfølgende bruk vil den vertikale 

luftstrømmen automatisk stilles til retningen 
du har stilt inn med FIX-knappen.

MERKNAD
Vinkelen på det vertikale luftspjeldet vil være
forskjellig under kjøling, varming og tørking

Automatisk svinging av luftstrømretningen
Dette utføres mens klimaanlegget er i gang.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

1 SWING-knapp
Trykk på SWING-knappen på fjernkontrollen.
• Stopp funksjonen med å trykke på SWING-

knappen igjen.

Bruksanvisning
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 FORSIKTIG
• Knappene FIX og SWING vil vises når 

klimaanlegget ikke er i gang (inkludert når 
PÅtidtelleren er innstilt).

• Ikke bruk klimaanlegget over lengre tid med 
luftstrømmen pekende nedover under kjøling 
eller tørking. Dette kan føre til kondensering på 
det vertikale spjeldet, og det kan dryppe vann.

• Ikke beveg det vertikale spjeldet manuelt. Bruk 
alltid FIX-knappen. Hvis du beveger spjeldet 
manuelt, kan det svikte i bruk. Hvis spjeldet 
svikter, må du stoppe klimaanlegget med en 
gang og starte det igjen.

• Når klimaanlegget startes rett etter å ha blitt 
stoppet, vil det vertikale spjeldet kanskje ikke 
bevege seg på 10 sekunder.

• Bevegelse av spjeld er begrenset når det brukes 
gruppekontroll. (se side 16)

 ■ Justere den horisontale 
luftstrømmen

Klargjøring
• Grip spaken på det horisontale spjeldet og beveg 

det for å justere luftstrømmen slik du ønsker.
• Du kan justere luftstrømmen til venstre og høyre.

Bruksanvisning
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9 RÅD OM ØKONOMISK BRUK
 ■ Hold romtemperaturen på et komfortabelt nivå

Rens luftfiltrene
Tette luftfi ltre vil redusere klimaanleggets ytelse.
Rens dem hver andre uke.

Ikke åpne dører og vinduer mer enn 
nødvendig
For å beholde den kjølige eller varme luften i 
rommet, bør du ikke åpne dører og vinduer mer 
enn høyst nødvendig.

Gardiner
Ved kjøling, lukk gardinene for å unngå sollyset. 
Ved varming, lukk gardinene for å holde varmen 
inne.

Bruke tidtelleren effektivt
Still tidtelleren på ønsket tid.

Sørge for jevn sirkulasjon av luft i 
rommet
Juster luftstrømmens retning for å oppnå jevn
sirkulasjon av luft i rommet.

Kjølig

Kontroll

Vennligst rens

Bruk timeren
effektivt

Blåser oppover

Luftstrømjustering

Kjølig
og

tørr
luft

Varm
luft

Ve
nn

lig
st 

luk
k i

gje
n

Blåser nedover

TIMER
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10 MIDLERTIDIG BRUK
 ■ MIDLERTIDIG bruk

Denne funksjonen blir brukt til å betjene enheten midlertidig, i tilfelle du forlegger den trådløse 
fjernkontrollen, eller at dens batterier er oppbrukt.
• Trykk på [RESET]-knappen én gang (mindre enn 3 sekunder) for å starte klimaanlegget. 
• Den siste operasjonen gjort med den trådløse fjernkontrollen vil da bli utført. (Når den trådløse 

fjernkontrollen ikke blir brukt, vil modeller med funksjonen for automatisk omstilling (nedkjøling/ 
oppvarming) utføre “A”-operasjon, og de uten denne funksjonen utfører nedkjølingsoperasjon (bestem 
temperatur: 24 °C, vifte: HØY).)

Jeg fi nner ikke
fjernkontrollen

Det fi nnes en
midlertidig

bruksfunksjon!

 FORSIKTIG
Ved å trykke inn [RESET]-knappen i mer enn 10 sekunder, vil forsert kjøling starte. (Dette er en belastning
på klimaanlegget. Ikke gjør dette for noe annet enn en prøvekjøring.)
Alle indikatorene på innendørsenheten vil slukkes.

Bruksanvisning
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11 VEDLIKEHOLD
 ADVARSEL

Husk å skru av kretsbryteren eller hoverstrømbryteren før du rengjør klimaanlegget.

 ■ Rengjøring av innendørsenhet og fjernkontroll

 FORSIKTIG
• Bruk en tørr klut til å tørke av innendørsenheten og 

fjernkontrollen.
• Du kan bruke en klut fuktet i kaldt vann hvis enheten er svært 

skitten.
• Bruk aldri en fuktig klut på fjernkontrollen.
• Bruk ikke en kjemisk behandlet støvkost/-klut til å tørke av 

enheten, og sørg for at slike materialer ikke er i kontakt med 
den for lenge. Dette kan skade eller falme overflaten til enheten.

• Bruk ikke lettbensin, tynner, poleringspulver eller lignende 
løsemidler til rengjøring. Disse kan gjøre at plastoverflaten 
sprekker eller blir deformert.

Tørk av med en
tørr klut

Tynner

Hvis du ikke skal bruke enheten på minst én måned
1. Kjør klimaanlegget i KUN VIFTE-modus i omtrent en halv dag 

for å tørke innsiden av enheten.
2.  Stopp klimaanlegget og skru av hovedstrømbryteren.
3.  Fjern batteriene fra fjernkontrollen.

Sett på
KUN VIFTE
med MODE-

knappen.

Kontroll før bruk

 FORSIKTIG
• Sjekk at luftfiltrene er installert.
• Sjekk at luftutløpet eller inntaket på utendørsenheten ikke er blokkert.

Bruksanvisning
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 ■ Rengjøre luftfi lteret
Rengjør luftfi ltrene hver 2. uke.
Hvis fi ltrene er tildekket med støv, vil 
klimaanleggets ytelse svekkes.

Rengjør luftfi ltrene så ofte som mulig.
1. Åpne luftinntaksristen.

Løft luftinntaksristen opp til vannrett stilling.

2. Grip venstre og høyre håndtak på luftfi lteret og 
løft det litt opp. Trekk det deretter nedover for å 
fjerne det fra holderen.

Filterholder

Luftfi lter

3. Bruk en støvsuger til å fjerne støvet fra fi ltrene, 
eller vask dem med vann.
Hvis du vasker luftfi ltrene, må de tørkes i 
skyggen.

4. Sett den øvre delen av luftfi lteret slik at 
høyre og venstre kant på fi lteret sitter godt i 
innendørsenheten.

Filterholder

5. Lukk luftinntaksristen.

 ■ Rengjøre luftinntaksristen
1. Fjern luftinntaksristen.

Hold de to sidene av luftinntaksristen og åpne 
oppover. Flytt midterste arm til venstre og fjern 
gitteret.

2. Vask den med vann og en myk svamp eller et 
håndkle. (Ikke bruk metallbørste eller annen 
hard børste.)
• Bruk av slike stive børster vil ripe overflaten på 

risten, og belegget kan skalle av. 
• Hvis den er svært skitten, kan du vaske 

inntaksristen med kjøkkensåpe og skylle den 
med vann.

Bruksanvisning
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3. Tørk opp alt vann fra luftinntaksristen og la den 
lufttørke. 

4. Plasser luftinntaksgitterets venstre og høyre arm 
til akslene på sidene av klimaanlegget og dytt 
helt inn, og dra deretter i midterste arm.

5. Sjekk at begge armer er satt helt inn og lukk 
luftinntaksristen.
• Skyv på pilene (fire) på bunnen av 

luftinntaksristen for å sjekke at den er 
fullstendig lukket.

Bruksanvisning
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12 PROBLEMER OG ÅRSAKER
For innholdet i utendørsenheten, kombinasjoner etc., se Brukerhåndboken som følger med 
utendørsenheten.

 FORSIKTIG
Hvis noen av følgende tilstander oppstår, stopp klimaanlegget umiddelbart, skru hovedstrømbryteren av, 
og kontakt forhandleren:
• Bryteroperasjon er uberegnelid.
• Hovedstrømbryterens sikring kan ofte gå, ellers kan kretsbryteren ofte bli aktivert.
• Ukjent masse eller vann kan ha falt inni klimaanlegget.
• Flere andre uvanlige tilstander er observert.
• Unormalt bilde dukker opp på fjernkontrolldisplayet under bruk av den tilkoblede fjernkontrollen.

Før du ber om service eller reparasjon, sjekk følgene punkter.
 ▼ Omsjekk

Ute av drift
• Hovedstrømbryteren er skrudd av. (Innendørs)
• Kretsbryteren er aktivert for å kutte strømforsyningen.
• Hovedstrømforsyningens sikring har gått.
• Stopp av elektrisk strøm.
• Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt.
• ON TIMER er aktivert.
• Signal er sendt til innendørs tilhengerenhet med fjernkontrollen. (Se 

side 17)
• Drift av innendørsenheten er begrenset av den tilkoblede 

fjernkontrollen som kontrollerer et annet system. (Når signal er 
overført, høres en varselslyd (5 pip).)

• Uoverensstemmelse i driftsmodus oppstod. (Ved 
uoverensstemmelse i driftsmodus, lyser lampen “  OPERATION”, 
og lampene “  TIMER” og “  Forvarme/Avising” blinker 
vekselvis med en varsellyd.) (Se side 12)

Dårlig nedkjølings- eller oppvarmingsytelse
• Dører eller vinduer er åpnet.
• Luftfilteret er tett av støv.
• Spjeldet er ikke i korrekt posisjon.
• Vifte er innstilt på for lav hurtighet.
• Klimaanlegget er innstilt på QUIET eller  DRY modus.
• Den innstilte temperaturen er for høy. (I nedkjølingsfunksjon)
• Den innstilte temperaturen er for lav. (I oppvarmingsfunksjon)
• (Kun når luften ikke er nedkjølt, til og med under 

nedkjølingsfunksjon) Når en annen innendørsenhet i samme system 
er i oppvarmingsfunksjon.

Bruksanvisning

- 30 - 30-NO



 ▼ Disse er ikke systemsvikt.
Bakdelen på innendørsenheten er dugget.
• Duggdråper på bakdekselet av innendørsenheten blir automatisk samlet 

og tømt ut.

Innendørsenhet eller utendørsenhet lager en merkelig lyd.
• Når temperaturen forandres plutselig lager enten innendørs- eller 

utendørsenheten en merkelig lyd på grunn av utvidelse/sammentrekkelse 
av deler, eller forandring i kjølevæskeflyt.

Romluften har vond lukt.
En dårlig lukt kommer fra klimaanlegget.
• Lukter impregnert i veggen, teppet, møbler, klær eller pels/skinn kommer 

ut.

Spjelder virker ikke i FIX- eller SWING-modus.
• FIX- og SWING-modus er begrenset til gruppekontroll. 

(Se side 16)

Vifte og spjelder i innendørsenheten beveger seg når enheten ikke er i drift.
• Når andre innendørsenheter er i drift i samme system kan en vifte i en avslått innendørsenhet 

midlertidig bli aktivert.

Bruksanvisning
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13 SPESIFIKASJONER
Modell Lydkraftsnivå (dBA) Vekt (kg)Kjøling Varming

MMK-AP0057HP-E * * 11
MMK-AP0077HP-E * * 11
MMK-AP0097HP-E * * 11
MMK-AP0127HP-E * * 11

MMK-AP0057HP-E1 * * 11
MMK-AP0077HP-E1 * * 11
MMK-AP0097HP-E1 * * 11
MMK-AP0127HP-E1 * * 11

* Under 70 dBA

Samsvarserklæring
Produsent: TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

TCF-innehaver: TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Erklærer herved at maskinen nevnt nedenfor:

Generisk 
benevning:

Klimaanlegg

Modell / type: MMK-AP0057HP-E, MMK-AP0077HP-E, MMK-AP0097HP-E, MMK-AP0127HP-E,
MMK-AP0057HP-E1, MMK-AP0077HP-E1, MMK-AP0097HP-E1, MMK-AP0127HP-E1

Handelsnavn: Klimaanlegg med supermodulart multisystem
Klimaanlegg med supervarmegjenvinnende multisystem
Mini-Super Modular Multi System Klimaanlegg (serie MiNi-SMMS)

Er i overensstemmelse med bestemmelsene i “Maskindirektivet” (Direktiv 2006/42/EC) og forskriftene i
nasjonale lovbestemmelser.

Er i overensstemmelse med bestemmelsene i de følgende harmoniserte standarder:
EN 378-2: 2008+A2:2012

MERKNAD

Denne erklæringen gjelder ikke hvis tekniske eller operative modifi kasjoner tas i bruk uten produsentens
samtykke.
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