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Translated instruction
BRUK AV R32-KJØLEMEDIUM

Dette klimaanlegget bruker et HFC-kjølemedium (R32) som ikke ødelegger 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 at du kjøpte dette klimaanlegget fra Toshiba.
Vennligst les nøye gjennom disse instruksene, som inneholder viktig informasjon i overensstemmelse med 
Maskin-direktivet (Directive 2006/42/EC), og forsikre deg om at du forstår disse.
Etter at du har lest disse anvisningene, skal de oppbevares på et trygt sted sammen med installasjonsveiledningen 
som ble levert med produktet.

Generisk benevning: Klimaanlegg

Definisjon på kvalifisert montør eller fagperson
Klimanlegget må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert 
fagpersonell. Når noen av disse jobbene ønskes utført, må du be en kvalifisert montør eller fagpersonl om å gjøre 
dette for deg. En kvalifisert montør eller fagperson er en agent med de kvalifikasjonene og den kunnskapen som er 
beskrevet i listen nedenfor.

Agent Kvalifikasjoner og kunnskap agenten må ha
Kvalifisert montør • Den kvalifiserte montøren er en person som installerer, vedlikeholder, flytter og demonterer 

klimaanlegg som er produsert av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått opplæring i å 
installere, vedlikeholde, flytte og demontere en som er 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 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 
klimaanlegg fra 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 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 fjerner 
klimaanlegg fra Toshiba Carrier Corporation. Han eller hun har fått opplæring i å installere, 
vedlikeholde, flytte og demontere klimaanlegg som er 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 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.

• Den kvalifiserte serviceutøveren med tillatelse til å håndtere kjølevæske og røropplegg forbundet 
med installasjon, reparasjon, 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 klimaanlegg fra 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 serviceutøveren med tillatelse til å arbeide i høyder, har fått opplæring i det 
som er forbundet med å arbeide i høyder med klimaanlegg som er 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.

Disse sikkerhetsanvisningene beskriver viktige emner som gjelder sikkerhet for å hindre skade på brukere eller 
andre personer og skade på eiendom. Les gjennom denne håndboken etter å ha forstått innholdet nedenfor 
(betydninger av indikasjoner), og vær sikker på å følge beskrivelsen.

Indikasjon Betydning av indikasjon

 ADVARSEL
Tekst som er avstilt på denne måten indikerer at manglende overholdelse av instruksjonene i 
advarselen kan føre til alvorlig personskade (*1) eller dødsfall hvis produktet håndteres feil.

 FORSIKTIG
Tekst som er avstilt på denne måten indikerer at manglende overholdelse av instruksjonene 
i advarselen kan føre til en mindre personskade (*2) eller skade (*3) på eiendom hvis 
produktet håndteres feil.

*1:  Alvorlig personskade indikerer synstap, skade, brannskader, elektrisk støt, beinbrudd, forgiftning og 
andre skader som etterlater senvirkninger og krever sykehusinnleggelse eller langvarig behandling som 
poliklinisk pasient.

*2:  Mindre personskade indikerer skader, brannskader, elektrisk støt og andre skader som ikke krever 
sykehusinnleggelse eller langvarig behandling som poliklinisk pasient.

*3:  Skade på eiendom indikerer skade som omfatter bygninger, husholdningseffekter, husdyr og kjæledyr.

BETYDNING AV SYMBOLENE SOM VISES PÅ ENHETEN

ADVARSEL
(Brannfare)

Dette merket er kun for R32-kjølemedium.
I tilfelle at typen kjølemedium er R32, bruker denne enheten et brennbart 
kjølemedium. 
Hvis kjølemediet lekker og kommer i kontakt med brann eller oppvarming, vil det 
dannes en skadelig gass og det er fare for brann.

Les BRUKERMANUALEN nøye før bruk.

Servicepersonell er pålagt å lese BRUKERMANUALEN og INSTALLASJONSVEILEDNINGEN 
nøye før bruk.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i BRUKERMANUALEN, INSTALLASJONSHÅNDBOKEN 
og lignende.
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 ■Advarselsindikasjoner 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.
Ikke operer enheten mens gitteret er 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 om du fjerner dette panelet.

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

EKSPLOSJONSFARE
Åpne serviceventilene før operasjonen, ellers kan eksplosjon 
oppstå.

1 Sikkerhetsregler
Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av 
manglende overholdelse av denne veiledningen.

 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 klimaanlegget installeres av en ukvalifisert 
person, kan dette føre til brann, elektriske støt, personskader, 
vannlekkasje, støy og vibrasjoner.

• Ikke bruk annet kjølemedie enn det som er oppgitt for enheten. 
Hvis annet blir brukt, kan det oppstå unormalt høyt trykk i 
kjølesyklusen, noe som kan resultere i feil, eksplosjon eller skade 
på personer.

• Steder hvor lyden fra en utedel i drift kan skape forstyrrelser. (Vær 
spesielt oppmerksomhet på støyen ved installering på grensen til 
en nabos eiendom.)

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

Transport og lagring
• Ved transport av klimaanlegget må du bruke sko med beskyttende 
tåhetter, beskyttende hansker og egnet arbeidstøy.

• Ikke hold i båndene rundt innpakningskartongen under transport 
av klimaanlegget. Du kan skade deg hvis båndene ryker.

• Ved stabling av kartongene for lagring eller transport, er det viktig 
å overholde sikkerhetsreglene som er skrevet på emballasjen. 
Unnlatelse av å overholde sikkerhetsreglene kan føre til at 
stabelen kollapser.

• Klimaanlegget må transporteres i stabil tilstand. Kontakt din 
forhandler hvis du oppdager at noen deler av produktet er ødelagt.
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• Når klimaanlegget må bæres, må du sørge for at det er to 
personer til å bære.

Installasjon
• Kun en kvalifisert installatør (*1) eller kvalifisert fagpersonell (*1) 
har tillatelse til å utføre det elektriske arbeidet på klimaanlegget. 
Dette arbeidet skal ikke under noen omstendigheter utføres 
av ukvalifisert fagpersonellell, 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 automatsikringen i OFF-
stilling (av) og ta kontakt med en serviceutøver 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 
konsentrasjonsgrense, 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.

• Ikke installer klimaanlegget på et sted som kan være utsatt for 
risiko for brennbar gass. Hvis brennbar gass lekker ut og samler 
seg rundt enheten, kan det oppstå brann.

• Pass på at du bare bruker firmagodkjente produkter ved innkjøp 
av ekstra deler. Bruk av uspesifiserte produkter kan føre til 
brann, elektrisk støt, vannlekkasje eller andre problemer. Få 
installasjonen utført av en profesjonell.

• Pass på at jordingen blir forsvarlig utført.
Drift
• Før man åpner innsugningsgitteret på innendørsenheten eller 
servicepanelet på utendørsenheten, må skillebryteren settes 
i OFF-posisjon. Hvis skillebryteren ikke settes i OFF-posisjon, 
kan dette resultere i elektrisk støt som følge av kontakt med 
indre deler. Kun en kvalifi sert installatør (*1) eller kvalifi sert 
fagpersonell (*1) har tillatelse til å fjerne innsugningsgitteret på 
innendørsenheten eller servicepanelet på utendørsenheten, og til 
å utføre arbeidet som påkreves.

• Det forekommer områder med høyspenning og roterende deler 
inni klimaanlegget. Ta ikke av servicepanelet på utendørsenheten 
på grunn av faren for elektrisk støt eller at fingre eller for at 
fysiske gjenstander skal fanges av roterende deler. Når arbeidet 
innebærer at disse delene må fjernes, må du ta kontakt med en 
kvalifisert montør (*1) eller fagpersonell (*1).

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

• Bruk av et stativ som er høyere enn 50 cm, for å rense filteret 
i innendørsenheten, eller utføre 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.

• Ikke berør aluminiumsribben på utendørsenheten. 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 eller 
fagpersonell.

• Ikke klatre opp på utendørsenheten, og heller ikke plasser 
gjenstander på den. Du kan falle ned, eller gjenstandene kan falle 
av utendørsenheten og forårsake skade.

• Ikke plasser noen forbrenningsinnretning på et sted hvor den 
er utsatt for luftstrøm fra klimaanlegget.Dette kan forårsake 
mangelfull forbrenning.

• Når klimaanlegget brukes med et forbrenningsapparat på samme 
sted, må rommet ventileres tilstrekkelig. Dårlig ventilasjonen 
forårsaker oksygenmangel.

• Vær omhyggelig med luftventilasjonen i rommet når klimaanlegget 
brukes i et lukket rom. Dårlig ventilasjonen forårsaker 
oksygenmangel.

• Ikke utsett kroppen for kjølig luft i lange perioder og ikke utsett 
kroppen for overdreven kjøling. Dette kan svekke kroppens 
motstandsdyktighet og føre til helseskade.
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• Stikk aldri fingre eller pinner inn i luftinntaket eller utblåsningen. 
Dette kan føre til personskader ettersom viftene inni enheten 
roterer i høy hastighet.

• Rådfør deg med forretningen hvor klimaanlegget ble innkjøpt hvis 
luftkondisjoneringen (kjøling eller oppvarming) ikke fungerer som 
den skal, da årsaken kan være lekkasje av kuldemedium. Bekreft 
detaljene for reparasjonen med kvalifisert fagpersonell (*1) når 
reparasjonen inkluderer påfylling av ekstra kjølemiddel.

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

Raparasjoner
• Hvis det oppstår et problem (som at det vises en feilmelding, det 
lukter brent, det høres ulyder, klimaanlegget varmer/ kjøler ikke 
eller det lekker vann), må du ikke selv forsøke å reparere dette.
Slå strømbryteren AV og kontakt en kvalifisert fagmann (*1). Ta 
forholdsregler for å forsikre deg om at strømmen ikke vil bli slått 
på før kvalifisert fagpersonell (*1) kommer (ved for eksempel å 
markere med “i ustand” i nærheten av skillebryteren). Hvis du 
fortsetter å bruke klimaanlegget i problemtilstand, kan dette føre 
til at mekaniske problemer eskalerer, eller det kan resultere i 
elektrisk støt eller andre problemer.

• Hvis viftegrillen skades, må du ikke nærme deg utendørsenheten, 
men heller slå strømbryteren OFF og kontakte en kvalifi sert 
fagmann for å få utført reparasjon. Ikke sett skillebryteren i ON-
posisjon før reparasjonsarbeidet er avsluttet.

• Hvis det er fare for at innendørsenheten svikter, må du ikke selv 
forsøke å reparere feilen.Slå strømbryteren AV og kontakt en 
kvalifisert installatør (*1) eller servicetekniker (*1) for å få service 
på enheten. Sett ikke strømbryteren i ON-stilling før enheten er 
reparert.

• Hvis det er fare for at utendørsenheten skal tippe, må du ikke 
selv forsøke å løse problemet.Slå strømbryteren AV og kontakt 
en kvalifisert installatør (*1) eller servicetekniker (*1) for å utføre 
reparasjon/utbedringer. Sett ikke automatsikringen i ON-stilling før 
utbedringene eller reparasjonene er utført.

• Foreta aldri tilpasninger av enheten Hvis du selv forsøker 
å reparere, kan det føre til brann, elektrisk støt eller andre 
problemer.

Flytting
• Når klimaanlegget skal flyttes, må du ikke gjøre det selv, men ta 
kontakt med en kvalifisert installatør (*1) eller serviceutøver (*1). 
Unnlatelse av å flytte klimaanlegget på riktig måte, kan føre til 
elektrisk støt og/eller brann.

 FORSIKTIG
Installasjon
• Sørg for å legge dreneringsslangen, slik at det blir god drenering. 
Dårlig drenering kan forårsake oversvømmelse i huset, og 
møblene kan bli våte.

• Sørg for å koble klimaanlegget til en egen strømforsyning med 
nominell spenning, 

• ellers vil enheten bryte sammen eller forårsake brann. Kontroller 
at utedelen er forsvarlig festet til fundamentet da den ellers kan 
velte eller forårsake andre ulykker.

Drift
• Bruk ikke klimaanlegget til andre formål, som å bevare mat, 
presisjonsinstrumenter eller kunstgjenstander, til dyreoppdrett, i 
bilen eller på båten.

• Berør ikke bryterne med våte fingre, fordi dette kan gi elektrisk 
støt.

• Hvis klimaanlegget ikke skal brukes på en god stund, slår du 
av hovedbryteren eller automatsikringen av sikkerhetsmessige 
årsaker.

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

• Rengjør aldri enheten med vann. Dette kan føre til elektrisk støt.
• Sjekk monteringsfundamentet og annet utstyr for eventuell skade 
som kan oppstå etter lang tids bruk. Hvis du lar dem være i slik 
tilstand, kan det føre til at enheten faller ned og forårsaker skade.

• Ikke oppbevar antennelig spray eller andre antennelige materialer 
i nærheten av klimaanlegget, og ikke sprut antennelig aerosol 
direkte mot klimaanlegget. Slike stoffer kan ta fyr.

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

• Be forhandleren om å foreta eventuell rensing av klimaanlegget. 
Feilaktig rengjøring av klimaanlegget kan føre til skade på 
plastdeler, sviktende isolasjon av elektriske eller andre deler og 
kan føre til funksjonsfeil. I verste fall kan det føre til vannlekkasjer, 
elektriske støt, røykutvikling og brann.

• Plasser aldri beholdere med væske som vaser e.l. oppå enheten. 
Væske kan trenge inn i enheten som kan føre til forvitring av den 
elektriske isolasjonen og resultere i elektriske støt.

• Rengjør aldri klimaanlegg med høytrykkspylere. Elektriske 
lekkasjer kan forårsake elektrisk støt eller brann.

(*1) Se i “Definisjon på kvalifisert montør eller fagperson”.

 ■Informasjon om transport, håndtering og lagring av kassen

 ◆Eksempler på angivelser på kassen

Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse

Oppbevares tørt Må ikke slippes ned

Forsiktig glass Skal ikke legges ned

Stablehøyde
(12 pappkartonger kan 
stables)

Stå ikke på denne pappkartongen

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.

Merknad om stabling

Hvis det stikker pappkartonger utenfor pallen ved stabling.
Legger du en 10 mm tykk finerplate over den.
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 ■Innendørsenhet

 ■Utendørsenhet (Konstruksjonen varierer med modellene. Følgende 
illustrasjon viser et eksempel.)

2 Delenavn

Luftinntak (side og bak)

Monteringsstøtte

Rørpanel

Panel
Det er en jordskrue, ventiler og 
elektriske deler på innsiden.

Ledningshull
Kjølerørutblåsning

Luftutblåsning

Horisontalt spjeld / Vertikalt gitter /
Luftuttak
Luftuttakets retning kan endres.

Luftinntaksgitter
Luften trekkes inn her.

Jordskrue
Inne i den elektriske boksen.

Luftfilter
Filtrerer ut støv.
(bak luftinntaksgitteret)

3 Kablet fjernregulator
Fjernkontrollens modellnavn: RBC-ASCU1*

3.1 Komponentnavn og funksjoner
Når knappen brukes, vil LCD-bakgrunnsbelysningen lyses i 15 sekunder.

 ■Knapp

1234

Driftslampe
Lyser under betjening.
Blinker når en sjekk oppstår eller 
beskyttelsesenheten aktiveres.

1 ON/OFF-knapp
Trykk på knappen for å slå på klimaanlegget, og trykk på knappen en gang til for å slå av klimaanlegget.

2 Innstillingsknapp
Den brukes til temperaturinnstilling under generelle forhold. I driftsmodus, modus for viftehastighet og modus 
for vindretning brukes den til å endre respektive innstillinger.

3 Tidsur av-knapp
Juster tidsuret av.

4 Menyknapp
Den brukes til valg av driftsmodus, viftehastighet og vindretning.
Trykk på knappen hver gang og den bytter i følgende rekkefølge.
• I ulike moduser av innendørsenheten kan valg av viftehastighet eller vindretning utelates.
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1 Indikasjonsikon for driftsmodus
Indiker den valgte driftsmodusen.

2 Indikasjonsikon for sentral kontroll Den 
vises når klimaanlegget
styres sentralt og brukes av en sentral 
fjernkontroll og andre sentrale kontrollenheter. 
I tilfelle sentralkontrollen forbyr bruk av 
fjernkontrollen, vil  blinke når du trykker 
på PÅ/AV, modus- eller temperaturknappen 
på fjernkontrollen, noe som indikerer at disse 
knappene ikke fungerer. (Innstillingene som 
kan konfigureres på fjernkontrollen varierer og 
avhenger av sentral kontrollmodus.
Les den vedlagte brukerhåndboken for 
fjernkontrollen til sentralkontrollen for nærmere 
informasjon.

3 Indikator for innstilling
Indiker at systemet utfører en automatisk sjekk 
etter at strømbryteren er koblet fra eller andre 
forhold har oppstått.

10 Indikasjonsikon for viftehastighet
• Indikerer valgt viftehastighet.

Auto    
Lav      
Lav +      
Med.      
Med. +      
Høy      
Ordne            
11 Indikator for tidsur av

Viser feilkoden når det oppstår en feil. 
I normal tilstand viser den tiden for tidsur av

4 Indikator for reparasjon
Vises når brukeren utfører en inspeksjon eller 
mens beskyttelsesenheten kjører.

5 Indikasjonsikon for testkjøring
Vises under en testkjøring.

6 Indikasjonsikon for temperaturinnstilling
Viser den valgte innstillingstemperaturen.

7 Indikator for vindretning
Vises når spjeldet beveger seg opp og ned.

8 Indikasjonsikon for spjeldposisjon
Indikerer spjeldposisjonen.

9 Indikator for spjeldlås
Vises når det er en spjeldlåst enhet.
(Kun 4-veis kassetttype)

12 Forvarmingsindikator
Vises når varmemodusen aktiveres eller 
avrimingssyklusen startes.
Når indikasjonen vises, stopper innendørsviften 
eller vil den fungere i viftemodus.

13 Indikasjonsikon for fjernkontrollsensor
Vises når en fjernkontrollsensor brukes.

14 Varselvisning
Vises mens en varselkode oppstår.
Kontakt forhandleren (distributør) for mer 
informasjon.

15 Ingen funksjon-display
Vises når den forespurte funksjonen ikke er 
tilgjengelig på den aktuelle modellen.

Normal drift Driftsmodus Kapasitet Vindretning

 ■Indikasjonsikon
Alle ikonene som vises på skjermen er som illustrasjon. Modellen med kun kjøling viser ikke varmerelaterte ikoner. 
Når «SETTING»-ikonet blinker, vil operasjonen ikke aksepteres.

2
3 4
5
6

10

14

11

12
15

7

8 19

13

3.2 Drift
Når klimaanlegget anvendes for første gang eller når innstillingene endres, skal du følge trinene nedenfor.
Trykk på av/på-knappen for å starte klimaanlegget ved å bruke de valgte innstillingene.

 ■Standby
Når «SETTING»-ikonet blinker, vil operasjonen ikke aksepteres av systemet.

KRAV

• Hold strømbryteren i åpen tilstand under bruk.
• Når den brukes på nytt etter lang tid, slå på strømbryteren minst 12 timer i forveien.
• Fjernkontrollen kan fungere ca. 1 minutt etter at strømmen er slått på. Dette er ikke en feil.

– 8 – 16-NO15-NO



Menyknapp Innstill-knapp ON/OFF-knapp

1 ON/OFF-knapp
Trykk på knappen for å lyse opp driftsindikatoren, 
og begynn å fungere.

2 Velg driftsmodus
Bytt til driftsmodus ved å trykke på 
menyknappen.
• Ikonet for gjeldende driftsmodus blinker.

Trykk på innstillingsknappen hver gang, deretter 
endres driftsmodusen og ikonene i følgende 
rekkefølge:

(Avfukt)

Auto Varme Kjøle VifteTørr

• «  Dehumidify» (Avfukt) er ikke tilgjengelig for høy 
statisk press med skjult kanal.

• Hvis knappen ikke betjenes innen 30 sekunder, 
avsluttes valget av driftsmodus.

3 Velg viftehastighet
Bytt til viftehastighet ved å trykke på 
menyknappen.

• Ikonet for nåværende viftehastighet blinker.

Trykk på innstillingsknappen hver gang, deretter 
endres viftehastighetsmodusen og ikonene i følgende 
rekkefølge:

Auto Lav Lav + Med. Med. + Høy

• Viftehastigheten som kan konfigureres vil variere 
avhengig av de tilkoblede innendørsenhetene.

• I viftemodus kan ikke «  Auto» velges.
• Disse modellene som ikke kan konfigurere 

viftehastigheten vil vise «   ».
• Hvis knappen ikke betjenes innen 30 sekunder, 

avsluttes valget av viftehastighet.

4 Valg av temperatur
Trykk på innstill-knappen og juster temperaturen.
• Temperaturinnstillingsområdet er fra 18,0°C til 

29,0°C
• Følsomheten for temperaturjustering er 0,5°C.

 ■Kjører drift

 ■Drift ved 8°C (for forvarming av objekter)
Klimaanlegget kan kontrollere stemperaturen for oppvarming til ca. 8°C i oppvarmingsmodus.
Oppvarming ved 8°C krever innstilling med den kablede fjernkontrollen. Spør installatøren eller 
forhandleren om innstillingene i henhold til installasjonshåndboken til innendørsenheten.

Start
1. Konfigurer den viste temperaturen til 18°C i oppvarmingsmodus ved å trykke på TEMP. -knappen.
2. Konfigurer den viste temperaturen til 8°C ved å trykke på TEMP. -knappen i minst 4 sekunder

Stopp
1. Konfigurer den viste temperaturen til 18°C ved å trykke på TEMP. -knappen.

• Klimaanlegget går tilbake til normal HEAT (Varme)-modus. Velg ønsket temperatur og driftsmodus.

MERK

• Utløpstemperaturen til luften er lavere enn ved normal oppvarming.
• Romtemperaturen vil kanskje ikke varmes opp jevnt avhengig av installasjonsstedet til fjernkontrollen.
• Romtemperaturen når kanskje ikke 8°C avhengig av romstørrelsen eller installasjonsforholdene.
• Innstilling for viftehastighet finnes tilgjengelig under oppvarming ved 8°C.

Oppvarmingen på 8°C avbrytes i følgende tilfeller.
• Når operasjonen er stoppet med -knappen
• Når en annen driftsmodus velges med -knappen
• Når temperaturinnstilling eller driftsmodus endres eller betjening startes/stoppes ved å bruke den trådløse 

fjernkontrollen eller den sentrale fjernkontrollen.
• Når driftsmodusen brukes, må de riktige driftstimene observeres og det periodiske vedlikeholdet utføres av 

servicepersonell.
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5 Justering av luftstrømsretning
For best kjøling eller varming må spjeldene justeres 
riktig. Kald luft synker og varm luft stiger, så varm 
rommet med spjeldet vendt ned og kjøl rommet med 
spjeldet horisontalt.

 FORSIKTIG

Rett spjeldet horisontalt ved kjøling. Hvis spjeldene 
peker nedover under kjøling, kan det dannes kondens 
på uttaksporten og/eller vanndrypp fra spjeldene.

• Når anlegget stopper, lukkes det horisontale spjeldet 
(platen som justerer luftstrømmen) automatisk. 

• I forvarmingsmodus peker det det horisontale 
spjeldet (platen som justerer den vertikale 
luftstrømmen) automatisk. Spjeldet begynner å 
svinge når forvarmingsmodusen er ferdig, men 
svingindikatoren vises på fjernkontrollen også under 
forvarmingsmodusen.

Det er typisk for luften at den kalde 
luften synker, mens den varme 
luften stiger.

4 Tidsur-funksjon
For å angi spjeldvinkelen og autosvinge

1 Trykk på menyknappen flere ganger, og velg 
vindretningsmodus for å blinke vindretningen.

2 Trykk deretter på innstillingsknappen flere ganger 
for å vise spjeldretningen som vist i figuren 
nedenfor.
• Hvis du ikke trykker på noen knapp i 30 

sekunder, avsluttes vindretningsmodus.

 For oppvarming
Spjeldet kan justeres til seks trinn.
Rett spjeldet nedover. Hvis det ikke peker nedover, kan 
det være at varm luft ikke når gulvet.

Innledende (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(Sving)

Driftsmodus Tilgjengelige retninger

VARME, VIFTE (1) ↔ (2) ↔ (3) ↔ (4) ↔ (5) ↔ (6)

 For avkjøling
Spjeldet kan justeres til fire trinn.
Rett spjeldet horisontalt. Hvis det peker nedover, kan 
det danne seg dugg på overflaten av luftutslippsporten 
og kan droppe ned.
Hvis et lås av spjeldet utføres i posisjonen (1), 
vil viftehastigheten begrenses for å forhindre 
takforurensning.

Innledende (1) (2) (3) (4)

(Sving)

Driftsmodus Tilgjengelige retninger

KALD, TØRR (1) ↔ (2) ↔ (3) ↔ (4)

4.1 Tidsur av-drift
Tidsur av: Innendørsenheten stopper når innstillingstiden er nådd.

1 Tidsur av-knapp
Trykk på tidsur av-knappen mens klimaanlegget betjenes.
• Og  lys, mens  og tidsindikatorikon blinker.

2 Velg tidsur av-tid
Trykk på innstillingsknappen for å stille inn tiden.
• Øk i samsvar med loven om 0,5 time(30 minutter), 1 time, 2 timer ..., det kan være opptil 24 timer.
• Hvis knappen ikke betjenes innen 30 sekunder, vil tdsur av-innstillingen kanselleres.

3 Trykk på Tidsur av-knapp
 forsvinner og tidsur av-indikasjonsikonet endres fra å blinke til å være normalt på og tidsur av-funksjonen 

vil starte.
Når avstengningstidtakeren startes, vises tidsindikasjonen i form av nedtelling.

 ■Avbryt timing
1 Trykk på Tidsur av-knapp.

Ikonet for tidsindikator forsvinner.

MERK
• Når tidtakeren for avstenging går, vil den fortsette å telle selv om klimaanlegget slås på eller av ved å bruke av /

på-knappen.
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 For vifte
Spjeldet kan justeres til seks trinn.
Velg en vindretning

 Autosving
SVING  indikatoren vises, og spjeldet
begynner å svinge.

Gjenta

Horisontal luftstrømjustering
For å endre den horisontale luftstrømretningen rett de 
vertikale spjeldene inni det horisontale spjeldet i din 
foretrukne retning.

MERK

• Når det horisontale spjeldet peker nedover i KALD 
modus, kan det dannes vanndråper på overflaten til 
skapet eller spjeldet og droppe ned.

• Når det horisontale spjeldet peker horisontalt i 
VARME-modus, kan det være at luften ikke varmer 
opp rommet jevnt.

6 Vedlikehold

 ADVARSEL
Rensing av luftfi lteret og andre deler av luftfi lteret innebærer farlig arbeid på høye steder, så brukeren må 
alltid sørge for å ha en kvalifi sert installatør eller kvalifi sert serviceperson til å gjøre det.
Ikke prøv det på egen hånd.

 FORSIKTIG
Trykk aldri på knappene med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt.

Rengjøre luftfiltrene
•   Rengjør luftfiltrene når filterindikatoren vises på fjernkontrollen.

(Kun for RBC-AMTU***- og RBC-AMSU***-fjernkontroller.)
•  Tette filtre kan redusere kjøle- og oppvarmingsytelsen.

Når enheten ikke har vært brukt på lenge
1. La viften gå et par timer for å tørke innsiden.
2. Stopp klimaanlegget ved å bruke fjernkontrollen og slå av strømbryteren.
3. Rengjør luftfiltrene og sett dem på plass.

Før sommersesongen begynner
Rengjør dreneringspannen
•   Kontakt forhandleren der dette produktet ble kjøpt.

(Tappingen fungerer ikke hvis bunnpannen eller utløpet er tilstoppet. Noen ganger kan drenet flomme over og fukte vegg eller 
gulv. 
Rengjør dreneringsbrettet før kjølesesongen.)

6 Vedlikehold

 ADVARSEL
Rensing av luftfi lteret og andre deler av luftfi lteret innebærer farlig arbeid på høye steder, så brukeren må 
alltid sørge for å ha en kvalifi sert installatør eller kvalifi sert serviceperson til å gjøre det.
Ikke prøv det på egen hånd.

 FORSIKTIG
Trykk aldri på knappene med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt.

Rengjøre luftfiltrene
•   Rengjør luftfiltrene når filterindikatoren vises på fjernkontrollen.

(Kun for RBC-AMTU***- og RBC-AMSU***-fjernkontroller.)
•  Tette filtre kan redusere kjøle- og oppvarmingsytelsen.

Når enheten ikke har vært brukt på lenge
1. La viften gå et par timer for å tørke innsiden.
2. Stopp klimaanlegget ved å bruke fjernkontrollen og slå av strømbryteren.
3. Rengjør luftfiltrene og sett dem på plass.

Før sommersesongen begynner
Rengjør dreneringspannen
•   Kontakt forhandleren der dette produktet ble kjøpt.

(Tappingen fungerer ikke hvis bunnpannen eller utløpet er tilstoppet. Noen ganger kan drenet flomme over og fukte vegg eller 
gulv. 
Rengjør dreneringsbrettet før kjølesesongen.)
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 ◆Sjekk med jevne mellomrom
• Hvis enheten brukes i lengre tid, kan delene slites og forårsake funksjonsfeil eller dårlig drenering av 

avfuktningsvann, avhengig av varme, fuktighet og støv.
• I tillegg til vanlig vedlikehold, anbefaler vi at du får enheten sjekket og vedlikeholdt hos forhandleren.

MERK

Av miljømessige hensyn anbefales det på det sterkeste at innendørs og utendørs enheter for klimaanlegg i bruk, 
rengjøres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre effektiv drift av klimaanlegget. 
Når klimaanlegget har vært i drift i lengre tid, anbefales periodisk vedlikehold (en gang i året). Videre, kontroller 
utendørs enheten regelmessig for rust og skraper. Fjern dem eller legg på rustbehandling om nødvendig. 
Som er generell regel skal innendørs og utendørs enhetene rengjøres minst hver 3. måned når en innendørs enhet 
er i bruk i 8 timer eller mer hver dag. Spør en profesjonell for denne type rengjøring/vedlikehold. 
Slikt vedlikehold kan forlenge produktets levetid selv om det er kostnader for eier. 
Mangel på regelmessig rengjøring av innendørs og utendørs enhet vil føre til dårlig prestasjon, frysing, 
vannlekkasje og selv kompressor sammenbrudd.

Vedlikeholdsliste

Del Enhet Kontroll (visuell/hørsel) Vedlikehold

Varmeutveksler Innendørs/
utendørs

Støv/skitt tilstopping, 
skrammer

Rengjør varmeutveksleren når den er 
tilstoppet.

Viftemotor Innendørs/
utendørs Lyd Gjennomfør nødvendige tiltak når en 

unormal lyd produseres.

Filter Innendørs Støv/skitt, skader
• Vask filteret med vann når det er 

skittent.
• Skift det ut når det er skadet.

Vifte Innendørs • Vibrasjon, balanse
• Støv/skitt, utseende

• Skift ut viften når vibrasjonen eller 
balansen er dårlig. 

• Børst eller vask viften når den er skitten.
Luftinntak/
utløpsrister

Innendørs/
utendørs Støv/skitt, skrammer Fiks eller skift dem ut når de er misformet 

eller skadet.

Avløpspanne Innendørs Støv/skitt tilstopping, 
avløpsforurensing

Rengjør avløpspannen og kontroller 
nedløpet for en enkel drenering.

Dekorativt panel, 
luftventiler Innendørs Støv/skitt, skrammer Vask dem når de er forurenset eller påfør 

reparerende strøk.

Eksteriør Utendørs • Rust, avskalling av isolator
• Avskalling/løft av trekk Påfør reparerende strøk.

7 Feilsøking 
Hvis det er noe uvanlig selv etter å ha sjekket ovenstående, bør du stanse enheten, slå av strømbryteren og 
informere forhandleren om produktnummer og symptom. Ikke forsøk selv å reparere enheten, dette kan være 
farlig. Hvis kontrollindikatoren (e0, f01, h01, osv.) vises på den kablede fjernkontrollens LCD-skjerm, må du også 
informere forhandleren om dette innholdet.

I tilfelle klimaanlegget har en feil, 
vil tidsur av-indikasjonen vise 
kontrollkoden og nummeret på 
defekte innendørsenheter.

Sjekk kode Antallet defekte innendørsenhetene

 ■Feilsøkingshistorikk og bekreftelse
I tilfelle klimaanlegget har en feil, kan brukeren se feilsøkingsloggen ved å følge trinnene nedenfor. 
(Det kan registreres maksimalt 4 poster i feilsøkingsloggen.)
Feilsøkingshistorikken kan vises mens klimaanlegget er på eller av.
• Hvis du ser feilsøkingshistorikken i løpet av tidsur av-drift, vil tidsur av annuleres.

Trinn Instruksjoner

1

Trykk lenge på tidsur av-knappen i mer enn 10 sekunder til et indikasjonsikon 
som indikerer at du har gått inn i feilsøkingshistorikkmodus vises.
I tilfelle [  Maintenance overhaul] vises, vil det indikere at du har gått inn i 
feilsøkingshistorikkmodus.
• Temperaturindikatoren viser [01: Troubleshooting History Order].
• Tidsur av-indikasjonen vil vekselvis vise [Check Code] og feil [Indoor Unit 

Number].

2

Trykk på innstillingsknappen hver gang, så vil den registrerte 
feilsøkingshistorikken vises i rekkefølgen [01] (nyeste) til [04] (eldst).

Krav

I feilsøkingshistorikkmodus, skal brukeren ikke trykkes på menyknappen i 
mer enn 10 sekunder. Ellers vil all feilsøkingshistorikk for innendørsenheten 
slettes.

3

Når du er ferdig med kontrollen, trykk på ON/OFF-knappen for å gå tilbake til 
vanlig modus.
• Den vil fortsette å kjøre i driftsmodus. Trykk på On/ Off-knappen en gang til 

hvis du er i stoppmodus.
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8 Drift og ytelse
 ▼ Sjekk før bruk

• Sjekk om jordledningen er kuttet eller frakoblet. 
• Kontroller om luftfilteret er installert.
• Slå på strømbryteren 12 timer eller mer før bruken 

startes.

 ▼ 3-minutters vernefunksjon
3minutters-beskyttelsesfunksjonen forhindrer at 
klimaanlegget startes opp før det har gått 3 minutter 
etter at hovedbryteren/automatsikringen er slått på for 
å starte opp klimaanlegget igjen.

 ▼ Strømavbrudd
Hvis det oppstår strømavbrudd under driften vil 
enheten stanse fullstendig.
• Start opp klimaanlegget igjen ved å trykke på ON /

OFF-knappen på fjernkontrollen.
• Lyn eller en trådløs mobiltelefon i nærheten, kan 

få enheten til å svikte. Slå av hovedbryteren eller 
automatsikringen og slå den deretter på igjen. Start 
opp klimaanlegget igjen ved å trykke på ON / OFF 
knappen på fjernkontrollen.

 ▼ Avriming
Hvis utendørsenheten blir utsatt for frost under 
oppvarmingsprosessen, startes avrimingen 
automatisk (i ca. 2 til 10 minutter) for å opprettholde 
oppvarmingskapasiteten. 
• Viftene i både innendørs- og utendørsenheten vil 

stoppe under avrimingsprosessen. 
• Under avrimingen vil smeltevannet ledes ut gjennom 

utendørsenhetens bunnpanne.

 ▼ Oppvarmingskapasitet
Under oppvarming vil varmen tas fra utsiden og 
leveres inn til rommet. Denne typen oppvarming kalles 
for et varmepumpesystem. Når utetemperaturen er 
for lav, anbefales det å bruke et annet varmeapparat 
sammen med klimaanlegget.

 ▼ Beskyttelsesanordning
• Stopper driften når klimaanlegget er overbelastet. 
• Hvis en beskyttelse aktiveres, stanser enheten 

og driftsindikatoren og kontrollindikatoren på 
fjernkontrollen blinker.

 ▼ Hvis beskyttelsesanordningen aktiveres
• Slå av strømbryteren og foreta en sjekk. Fortsatt drift 

kan føre til funksjonsfeil. 
• Kontroller om luftfilteret er installert. Hvis ikke kan 

varmeveksleren være tilstoppet med støv, og det kan 
finnes vannlekkasje.

 ▼ Under avkjøling
• Luftinntaket eller -uttaket på utendørsenheten er 

tilstoppet. 
• Sterk vind blåser hele tiden mot utløpet på 

utendørsenheten.

 ▼ Under varming
• Luftfilteret er blokkert med mye støv. 
• Luftinntaket eller -uttaket på innendørsenheten er 

tilstoppet.

 ▼ Slå ikke av strømbryteren
• I sesongen for bruk av klimaanlegget, la 

strømbryteren stå på, og bruk tasten ON / OFF på 
fjernkontrollen.

 ▼ Se opp for snøfall og is på utendørsenheten 
• I områder med mye snø vil luftinntaket og luftuttaket på utendørsenheten ofte tildekkes med snø eller is. 

Hvis snø eller is på utendørsenheten ikke fjernes kan det føre til havari av enheten eller nedsatt 
oppvarmingsevne. 

• I kalde områder må du kontrollere at tappeslangen drenerer ut vannet problemfritt uten at noe vann forblir inne i 
enheten som kan fryse til is. Hvis vann fryses til i tappeslangen eller innvendig i utendørsenheten kan det føre til 
havari eller nedsatt oppvarmingsevne.

 ▼ Enhetens driftsbetingelser
For tilstrekkelig ytelse bruk klimaanlegget under følgende temperaturforhold:

Kjøledrift

Utendørstemperatur : –15°C til 46°C (tørr pæretemp.)
Romtemperatur : 21°C til 32°C (tørr pæretemp.), 15°C til 24°C (våt pæretemp.)

[FORSIKTIG] 
Rommets relative luftfuktighet – mindre enn 80%. Hvis klimaanlegget 
opererer i overkant av dette tallet, kan overflaten til klimaanlegget forårsake 
dugging.

Oppvarming drift
Utendørstemperatur : –15°C til 15°C (våt pæretemp.)
Romtemperatur : 15°C til 28°C (tørr pæretemp.)

Hvis klimaanlegget brukes under andre forhold enn de som er beskrevet ovenfor, kan det hende at 
sikkerhetsfunksjonene vil bli aktivert.

– 13 –  

25-NO 26-NO



9 Installasjon 
Installer ikke klimaanlegget på følgende steder
• Installer ikke klimaanlegget nærmere enn 1 m fra et TV-apparat, stereoanlegg eller en radio. Hvis enheten blir 

installert i dette området, vil støy som overføres fra klimaanlegget, påvirke driften av disse apparatene.
• Installer ikke klimaanlegget nær et høyfrekvent apparat (symaskin eller massasjeapparat osv.), fordi 

klimaanlegget kan svikte.
• Klimaanlegget må aldri installeres på steder der det er jern eller annet metallstøv. Hvis jern eller annet metallstøv 

fester seg til eller samler seg på innsiden av klimaanlegget, kan det spontant ta fyr og brann bryter ut.
• Installer ikke klimaanlegget på et fuktig sted eller et sted med mye fett, eller på et sted der det blir generert damp, 

sot eller korroderende gass.
• Installer ikke klimaanlegget på steder med saltholdig luft, for eksempel ved sjøen.
• Installer ikke klimaanlegget på steder der det brukes mye maskinolje.
• Installer ikke klimaanlegget på steder med sterk vind, for eksempel ved sjøen.
• Installer ikke klimaanlegget på steder der det genereres svovelgass, for eksempel i et spa.
• Installer ikke klimaanlegget på et fartøy eller en mobil kran.
• Installer ikke klimaanlegget på steder med syreholdig eller alkalisk atmosfære (i områder med varme kilder eller 

nær en kjemikaliefabrikk, eller på et sted som er utsatt for røykutslipp). Aluminiumsribbene og kopperrørene til 
varmeveksleren kan korrodere.

• Installer ikke klimaanlegget nær en hindring (som ventilasjonsåpning, lysarmatur osv.) som er i veien for 
luftutblåsing. (Turbulent luftstrøm kan redusere ytelsen eller koble ut enhetene.)

• Bruk ikke klimaanlegget til andre formål, som å preservere mat, presisjonsinstrumenter eller kunstgjenstander, 
eller i forbindelse med avlsdyr eller veksthus. 
(Dette kan forringe kvaliteten på bevarte materialer.)

• Installer ikke klimaanlegget over en gjenstand som ikke tåler fuktighet. (Kondens kan dryppe fra 
innendørsenheten når luftfuktigheten er over 80% eller når dreneringsporten blir tilstoppet.)

• Installer ikke klimaanlegget på steder der det brukes organisk løsemiddel.
• Installer ikke klimaanlegget nær en dør eller et vindu som er utsatt for fuktig luft utenfra. 

Det kan dannes kondens på klimaanlegget.  
• Installer ikke klimaanlegget på steder der det ofte brukes spesielt sprøytemiddel.

Vær nøye med støy eller vibrasjon
• Installer ikke klimaanlegget på et sted der støy fra utendørsenheten eller varm luft fra luftutløpet sjenerer 

naboene.
• Installer klimaanlegget på et solid og stabilt underlag, slik at det ikke overfører resonans, støy og vibrasjon.
• Hvis innendørsenheten kjøres, kan noe lyd høres fra andre innendørsenheter som ikke er i drift.

10 Spesifi kasjoner 

Modell
Lydtrykknivå (dBA)

Vekt (kg)
Kjøling Varming

RAV-HM401CTP-E * * 23
RAV-HM561CTP-E * * 23
RAV-HM801CTP-E * * 29
RAV-HM901CTP-E * * 37
RAV-HM1101CTP-E * * 37
RAV-HM1401CTP-E * * 37
RAV-HM1601CTP-E * * 37

* Under 70 dBA

Produktinformasjon for økodesign-krav. (Regulation (EU) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en
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Samsvarserklæring

Produsent: Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

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

Erklærer med dette at maskineriet beskrevet nedenfor:

Generisk benevnelse: Klimaanlegg

Modell/type: RAV-HM401CTP-E
RAV-HM561CTP-E
RAV-HM801CTP-E
RAV-HM901CTP-E
RAV-HM1101CTP-E
RAV-HM1401CTP-E
RAV-HM1601CTP-E

Kommersielt navn: Digital Invertere Series/Super Digital Invertere Series klimaanlegg

I samsvar med retningslinjene for maskindirektivet (Directive 2006/42/EC)  og reguleringer innarbeidet
i nasjonale lover

MERK

Denne deklarasjonen blir ugyldig hvis tekniske eller operasjonelle endringer introduseres uten produsentens 
samtykke.

Samsvarserklæring

Produsent: Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

TCF-holder: TOSHIBA CARRIER UK LTD.
Porsham Close Belliver Industrial Estate Roborough Plymouth Devon
PL6 7DB United Kingdom

Erklærer med dette at maskineriet beskrevet nedenfor:

Generisk benevnelse: Klimaanlegg

Modell/type: RAV-HM401CTP-E
RAV-HM561CTP-E
RAV-HM801CTP-E
RAV-HM901CTP-E
RAV-HM1101CTP-E
RAV-HM1401CTP-E
RAV-HM1601CTP-E

Kommersielt navn: Digital Invertere Series/Super Digital Invertere Series klimaanlegg

samsvarer med regler i Forskrift om forsyning av maskiner (sikkerhet) 2008

MERK

Denne deklarasjonen blir ugyldig hvis tekniske eller operasjonelle endringer introduseres uten produsentens 
samtykke.
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144 / 9 Moo 5,  Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

1115653896


