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FORBEREDELSER FØR BRUK1

FJERNKONTROLL2

HØYEFFEKT-DRIFT4

ECODRIFT5

TIDSURDRIFT6

DRIFT AUTOMATISK / KJØLING (TØRKING) / 
OPPVARMING / KUN VIFTE3

Klargjøre filter 
1. Åpne luftinntaksgrillen og 

fjern luftfiltrene.
2. Monter tilbehørsfiltrene 

(se detaljer i tilbehørsarket). 

Montere batterier 
1. Fjern batteridekslet.  
2. Sett in 2 nye alkaliske batterier (type AAA) ved å følge 

makeringene (+) og (–). 

Fjerning av batterier 
1. Fjern dekselet og ta ut batteriene.
2. Fest dekselet på nytt.  

• Kasser batteriene iht til lokale forskrifter. 

Innstilling av klokke 
1. Trykk  med spissen på en blyant. 

Hvis timeranvisningen blinker, gå videre til trinn 2.  

2. Trykk  eller  : juster tiden.  
3. Trykk  : Juster tidsuret. 

Tilbakestill fjernkontrollen 
1. Fjern batteriet. 
2. Trykk . 
3. Sett inn batteriet. 

Vedlikehold av Fjernkontrollen 
1. Rengjør fjernkontrollen med en våt klut etter behov.
2. Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk 

behandlede støvkluter.

1. Trykk  : Velg Auto A, Kjøling , Tørr , 
Oppvarming , eller Kun vifte .

2. Trykk  : Velg ønsket temperatur. 
Min. 17°C, Max. 30°C.  

3. Trykk  : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH , og QUIET . 

w AUTOMATISK DRIFT : Velg kjøle- eller varmedrift 
automatisk. 

w I TØRKEDRIFT-modus kan du ikke velge luftvolum.
w I FAN ONLY OPERATION (KUN VIFTE OPERASJON)

modus, viser den ikke innstilt temperatur.

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for 
hurtigere automasjon, avkjøling eller varmeoperasjon 
(med unntak av TØRR-modus).

Trykk  : Start og stopp driften.

For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi 
(med unntak av TØRKE-modus). 

Trykk  : Start og stopp driften.

Merk: Kjøleoperasjon; den interne innstilte temperaturen vil 
øke automatisk 1 grad i 2 timer (maksimum 2 grader 
økning). For varmeoperasjon vil den interne innstilte 
temperaturen øke.

Still inn timeren når luftbehandlingsenheten er i drift. 

Slå tidsuret ON Slå tidsuret OFF

1
Trykk   :  For å 

justere 
PÅ-tiden.

Trykk   :  For å 
justere 
AV-tiden.

2 Trykk   :  Juster 
tidsuret.

Trykk   :  Juster 
tidsuret.

3 Trykk   :  Avbryt 
tidsuret.

Trykk   :  Avbryt 
tidsuret.

Stille inn ON-OFF-timeren

1 Trykk  : Juster 
PÅ-timeren.

3 Trykk .

2 Trykk  : Juster 
AV-timeren.

4 Trykk  : Avbryt 
tidsuret.

Merk: 
• Hold fjernkontrollen innen akseptabel avstand til 

innendørsenheten. Hvis ikke kan det oppstå en 
tidsforsinkelse på opp til 15 minutter.

• Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

Merk:
• Fjernkontrollen som følger med er trådløs, men kan også 

brukes med ledning. Hvis den skal brukes med ledning, 
se "Hvordan tilkoble fjernkontrollen for bruk med ledning" i 
bruksanvisningen.

• Ved bruk med ledning vil fjernkontrollen gå tilbake til 
startforholdet (PRESET, TIMER og KLOKKE vil gå 
tilbake til startforholdet) når brukeren slår av strømmen til 
klimaanlegget.

1 Den infrarøde senderen
2

Knapper for minne og forhåndsinnstillinger 
(PRESET)

3 Start/stopp-knappen
4 Funksjonsvelgeren (MODE)
5 Luftstrømvalg/HADA CARE FLOW-knapp
6 Peis/8°C-knapp
7 ECO - knapp
8 Komfortinnsovnings knapp (COMFORT SLEEP)
9 Ukentlig timer (ON/OFF)
! Temp. for ukentlig tidsur
" Tidsur på-knapp (ON)
# Innstille klokkeknappen (CLOCK)
$ Kontrollknapp (CHECK)
% Filter nullstillingsknapp (FILTER)
& Temperaturknappen (TEMP)
( Sving lufteventilknappen (SWING)
) Viftehastighetsknappen (FAN)
~ Still spjeldknappen (FIX)
+ Knapp for høy effekt (Hi POWER)
, Effekt-valg/Stille - knapp (P-SEL/SILENT)
- Program P1 - P4
. Dag/Rediger-knapp
/ Oppsettingsknapp (SET)
: Tidsur av-knapp (OFF)
; Avslutt knapp (CLR)
< Gjenopprettingsknapp (RESET)

Sett inn i riktig 
retning for (+) og (-)

Trekk dekselet 
helt unna.
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FORHÅNDSPROGRAMERT DRIFT7

PEIS OG 8°C OPPVARMING8

KOMFORTINNSOVNINGSDRIFT9

FILTERTILBAKESTILLING10

BRUK AV HADA CARE FLOW11

JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLAMPE12

Angi foretrukket drift for fremtidig bruk. Denne innstillingen vil 
bli husket av enheten for fremtidig drift. (unntatt luftstrømmens 
retning). 

1. Velg foretrukket drift. 
2. Trykk og hold  til blinkingen stopper og 

P-merket vises. 
3. Trykk  : Bruke forhåndsinnstilt drift.

Peisdrift ( )

Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, 
for å sirkulere varme fra andre kilder over rommet. Det er tre 
innstillingsparametere: Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

Peis 1:
Under perioden hvor varme ikke er i bruk vil 
innendørsenhetens vifte fortsatt kjøre med samme hastighet 
som tidligere er valgt av sluttbrukeren.

Peis 2:
Under perioden hvor varme ikke er i bruk vil 
innendørsenhetens vifte fortsatt kjøre i veldig lav hastighet 
som er programmert av fabrikken.

8°C Oppvarming (8°C)
Varmemodus-drift for å holde romtemperatur (5-13°C) med 
mindre energiforbruk.

Peis og 8°C oppvarming

8°C
PEIS 1 PEIS 2

Normal drift

Merk:
• Mens Ildsted kjører i varmemodus vil innendørsenhetens 

vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
• Peis og 8°C vil kun fungere i varmemodus.

For å spare energi når man sover, kontroller luftstrømmen og 
slå AV automatisk (Med unntak av TØRR-modus av TØRR-
modus og Kun vifte-modus). 

1. Trykk : Velg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-tidsur 
drift. 

2. Trykk  for å avbryte komfortinnsovningsdrift. 

Merk:  Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke 
automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 
grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte 
temperaturen øke.

Først, slå av skillebryteren. 

FILTER-lampen er på; filteret må renses. 
For å slå av lampen, trykk på RESSET-knappen på 
innendørsenheten for høyveggs- eller NO/OFF-knappen 
for Bi-flow-konsoll. Du kan også trykke på FILTER-knappen 
på fjernkontrollen. (Følg anvisningene i klimaanleggets 
bruksanvisning.)

HADA CARE FLOW

Luftstrømmen rettes opp mot taket, gir indirekte luftflyt til 
kroppen og homogeniserer romtemperaturen.

BRUK AV HADA CARE FLOW

Trykk på  for å starte og stoppe HADA CARE FLOW

Avbryt HADA CARE 
FLOW

HADA CARE FLOW

Merk:
• I HADA CARE FLOW-modus, kan ikke FIX og SWING 

være aktive

For å redusere lysstyrken på displaylampen eller slå den av.

1. Trykk og hold  i 3 sekunder til lysstyrken 
( , ,  eller ) vises på fjernkontrollens LCD, 
og slipp deretter knappen.

2. Trykk på Øke  eller 
Redusere

 for å justere 

 lysstyrken i 4 nivåer.

Tilbakestill 
fjernkontrollen Betjeningsskjerm Lysstyrke

 
Lampen lyser med full lysstyrke.

100%

Lampen lyser med 50% 
lysstyrke.

50%

Lampen lyser med 50% 
lysstyrke og driftslampen er 
slått av.

50%

Alle lamper er av.

Alle er slått 
av.

• I eksemplene på  og , lyser lampen i 5 sekunder før 
den slukker.
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FJERNKONTROLL A-B SELEKSJON13

EFFEKT-VALG OG STILLEGÅENDE 
DRIFT (UTENDØRS ENHET)14

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet 
hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre. 

Fjernkontroll B oppsett 
1. Trykk på RESSET-knappen på innendørsenheten for å 

slå PÅ klimaanlegget for høy veggtype eller trykk på 
og hold MODE-knappen på innendørsenheten i over 
20 sekunder for bi-strøm kontrolltype. (Følg anvisningene 
i klimaanleggets bruksanvisning.) 

2. Rett fjernkontrollen mot klimaanlegget. 
3. Trykk og hold  knappen på fjernkontrollen med 

spissen på en blyant. “00” vil vises på skjermen. 
(bilde 1)

4. Trykk  mens du trykker . “B” vil vises på 
skjermen og “00” vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått 
AV. Fjernkontroll B er memorert. (bilde 2)

Merk: 1. Repeter trinnene over for å resette fjernkontrollen til 
å bli A. 

 2. Fjernkontroll A har ikke “A” visning. 
 3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikken.

1 2

Effekt-valg ( )
Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre 
elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og 
strømforbruk til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres 
av EFFEKT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing 
og også lengre levetid på kompressor.
Merk:  

• Når nivået er valgt, blinker POWER-SEL-nivået på 
fjernkontrollens LCD-skjerm i 3 sekunder. I tilfeller ved 
75% og 50% nivå, vil tallene 75 eller 50 også blinke i 
2 sekunder.

• På grunn av at EFFEKT-VALG-funksjonen begrenser 
maksimalt strømtrekk, kan det føre til utilstrekkelig kjøling 
eller oppvarmingskapasitet.

Stillegående drift ( )
Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller 
nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil 
oppvarmingskapasiteten bli optimalisert for å levere en stille 
opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to 
formål (Stille 1 og Stille 2).
Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > 
Stille 2

Stille 1:
Selv om den går stille, er oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet 
fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet. 
Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom oppvarmings- 
(eller kjøle-) kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.

Stille 2:
Reduserer oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet til lydnivået 
under alle omstendigheter hvor utendørsenhetens lydnivå er 
høyt prioritert. Denne innstillingen har til formål å redusere det 
maksimale lydnivået til utendørsenheten med 4 dB(A).

UKENTLIG TIDSURDRIFT15
Slik setter du UKETIMER

1.  Trykk  for å angi UKESTIMER-
innstillingen.

Blink

2.  Trykk  for å velge ønsket dag i 
rekkefølge. Sekvensen for dagsymbol vises på 
LCD-skjermen.

  

SU  MO  TU  WE  TH  FR  SA
UKENTLIG SØMA 

TIONTOFRLØ
(Hele dagen)

3. Trykk  for å velge programnummeret. 

• Programmet 1 er klar for innstilling mens 
du trykker på  og PG-1 vises på 
LCD-skjermen. 

• Trykk  for å endre 
programnummeret i sekvensen fra program 
1 til program 4.

 

PG-1
PG-  2
PG-    3
PG-      4   

4.  Trykk på  eller  for å velge ønsket 
tid.
• Tiden kan stilles mellom klokken 0:00 og 

23:50 i 10 minutters intervaller.
• Trykk og hold på knappen for å endre 

innstillingstid per 1 time.
• Bare en ON eller OFF timer kan angis på 

hvert program.

ON-timervisning OFF timervisning*

* OFF-timeren brukes kun til å stoppe 
klimaanlegget. Displayet viser ikke 
driftsmodus, temperatur, viftehastighet og 
annet.

Merk: 
• Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til 

utilstrekkelig oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet.

Effekt-valg og stillegående drift (utendørs enhet)

[100%] [75%] [50%]

STILLE#2 STILLE#1
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5.  Trykk  for å velge ønsket drift.

 

6.  Trykk  eller  for å velge ønsket temperatur.
• Temperaturen kan stilles mellom 17°C og 30°C.

7.  Trykk  for å velge ønsket viftehastighet.

8. Legg til drift, om nødvendig.
• Trykk  for å bruke 8°C-drift. (Merknader: 

Peis kan ikke velge sog lagres i ukentlig funksjon) 
• Trykk  for å bruke ECO-drift.
• Trykk  for å bruke Hi POWER-drift.
• Trykk  for å bruke Stille drift.

9. Legge til eller redigere programmet. 
Programmet kan settes til å kjøre på alle nødvendige dager til 

 det trykkes for å bekrefte innstillingen 10. 
Hvis du legger til eller redigerer et program, må du gjenta trinn 
2 - 8 før du bekrefter.

10. Etter å legge til eller redigere, trykk  for å bekrefte 
innstillingen*.

 

Driftmodus

Uketimer er i drift
Neste program

Timer PÅ eller AV

Neste driftstid Driftstemperatur og 
viftehastighet

Display etter at 
du har trykket på 
SET-knappen

* Pek fjernkontrollen på mottaksmodulen, og trykk deretter 
på SET-knappen til du hører "PiPi"-lyden. Dette betyr at 
innstillingsoperasjonen er fullført. Når klimaanlegget mottar 
signalet, vil du høre separate "Pi"-lyder som tilsvarer antall 
dager i den valgte innstillingen. En ufullstendig innstilling vises 
hvis TIMER-lampen blinker. Trykk  to ganger.

Merknader:
1.  Plasser fjernkontrollen der innendørsenheten kan motta 

signalet. Dette vil øke nøyaktigheten av timingen mellom 
fjernkontrollen og klimaanlegget.

2.  ON/OFF-timeren kan stilles inn under UKETIMER-drift. I denne 
situasjonen vil klimaanlegget først følge den normale timeren 
til den er fullført, deretter vil den gå tilbake til funksjonen 
UKETIMER.

3.  Under UKETIMER-drift kan all drift som MODUS, TEMP, 
VIFTE, Hi POWER, ECO og etc. justeres, men når klokken 
når programinnstillingen, går operasjonen tilbake til de angitte 
elementene i programmet.

4.  Når fjernkontrollen sender et signal til klimaanlegget, må du 
unngå forstyrrelse fra objekter som kan blokkere signalet.

Rediger uketimer-program

Hvis du vil redigere programmet etter at du har 
bekreftet uketimerinnstillingen på, følger du trinn 
1 - 3 nedenfor.

1.  Trykk .
• Ukedag og programnummer for den aktuelle 

dagen vil bli vist.

2. Trykk  for å velge ukedag og trykk 
 for å velge programnummeret som 

skal bekreftes.
• Tilbakestilling av driften.

3. Trykk  for å avslutte bekreftelsesmodus.

Deaktivering av UKETIMER-drift

Trykk  mens "UKE" vises på LCD-
skjermen.
•  Indikatoren "UKE" forsvinner fra LCD-skjermen. 

Programmet forblir imidlertid i fjernkontrollen.
• TIMER-lampen slukker.
•  For å aktivere UKETIMER-driften igjen, trykk 

på  igjen, LCD viser neste program. 
Programmet, etter reaktivering, er relatert til 
klokkeslettet.

For å slette programmer

Det individuelle programmet
1. Trykk .

• Ukedag og programnummer vises.
• Velg dagen for å slette programmet.

2. Trykk  for å velge programnummeret 
som skal slettes.

3. Trykk .
• ON- eller OFF-timer vil bli fjernet og LCD-

skjermen blinker.
4. Trykk  for å slette programmet.

• Trykk  mens LCD-skjermen blinker. 
Programmet er nå slettet.

Alle programmer

1. Trykk .
• Ukedag og programnummer vil bli vist.

2. Trykk og hold  i tre sekunder
• Alle programmer vil bli slettet og LCD viser 

nåværende drift.

Merknader :
Kontroller at mottaksmodulen på klimaanlegget 
mottar signalet fra fjernkontrollen.



Informasjon i henhold til EMC Directive 2004/108/EC

(Fabrikantens navn) TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.

(Adresse, by, land) 144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK,
TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR
MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.

(Importørens navn/distributør i EU) TOSHIBA CARRIER UK LTD.

(Adresse, by, land) Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH,
Devon, PL6 7DB. United Kingdom


