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Sikkerhetsanvisninger
Ta hensyn til følgende sikkerhetsanvisninger når du bruker din Air condition

• Elektrisk støt kan føre til alvorlige skader eller død.
• Koble fra alle strømkilder før du utfører service eller renhold på maskinen.
• Installasjon må gjøres av produsenten eller annet kvalifisert personell for å unngå fare.

• Stikk aldri gjenstander inn i 
gitteret mellom viftebladene. 
Dette kan føre til skade på 
viftebladene. 

• Plasser maskinen utenfor 
rekkevidde for barn.

• Installer utedelen slik at 
utløpsluften alltid slipper 
ut på riktig måte. Unngå en 
plassering som kan forstyrre 
din nabo med støy.

• Plasser aldri gjenstander 
foran maskinen. Sørg for at 
maskinen alltid er korrekt 
ventilert. 

• Maskinen skal ikke  
tildekkes.

• Fjernkontrollen har en 
rekkevidde på 7 meter 
fra maskinen.

• Åpne ikke frontdekslet 
under drift.

   Ved bruk

Ved installasjon
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Sikkerhetsanvisninger
Ta hensyn til følgende sikkerhetsanvisninger når du bruker din Air condition

• Elektrisk støt kan føre til alvorlige skader eller død.
• Koble fra alle strømkilder før du utfører service eller renhold på maskinen.
• Installasjon må gjøres av produsenten eller annet kvalifisert personell for å unngå fare.

• Skru av maskinen og vent med 
rengjøringen til viften har stoppet helt

• Rengjør filtre annenhver uke

• Rengjør ikke maskinen ved å sprute 
vann på den. Stoffer som Ben-
zen, tynner eller alkohol skal ikke 
benyttes ved rengjøring

• Overflaten på varmeveksleren 
kan ha skarpe kanter. Rengjøres 
med forsiktighet

   

 

  

      

 

 

  

   

 

  

      

 

 

  

   

 

  

      

 

 

  

Ved rengjøring
   

 

  

      

 

 

  

• Sett alltid inn luftfiltret etter 
rengjøring
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Luftstrøm blader 
(ut)

Luftinntak

Luft�lter 
    (under gitteret)

Timerindikator

Sensor for �ernkontrollAv/på knapp
Av/på indikator

Vifteindikator

Avisningsindikator 

Filterindikator 

Timerindikator

Sensor for �ernkontrollAv/på knapp
Av/på indikator

Vifteindikator

Avisningsindikator 

Filterindikator

Timer indikator

Sensor for �ernkontroll

Filter indikator

Av/På knapp
Av/på indikator
Vifteindikator

Avisningsindikator 

Type A

Type B

Type C

Oversikt innedel

Vedlikeholdsintervaller

Type Beskrivelse Hver 4 uke Hver 4 mnd Årlig
Innedel Rengjøring av luftfilter X (1)

Rengjør dryppanne (2) X

Grundig rengjøring av varmeveksler (2) X

Rengjøring av kondensrør (2) X

Bytt batterier på fjernkontroll X

Utedel Rengjøring av varmeveksler på utsiden av maskinen (2) X

Rengjøring av varmeveksler på innsiden av maskinen (2) X

Rengjøring av elektriske komponenter med trykkluft (2) X

Kontroller at alle elektriske komponenter sitter på plass (2) X

Rengjøring av viften (2) X

Rengjøring av dryppanne (2) X

Kontroll og vedlikeholdsprosedyrene er essensielle for maskinens effektivitet. Intervallene på vedlikeholdet er varierende etter 
hensyn til mengde støv ol.

(1) Prosedyren skal utføres oftere dersom installasjonen står i et miljø med mye støv.
(2) Prosedyrene skal kun utføres av kvalifisert personell. For mer informasjon, se installasjonsmanualen
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Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet

Anbefalinger for drift

Type beskyttelse Beskrivelse Drift Aktiveres ved...
Beskyttelse mot kald luft Intern vifte er AV Varme på varmepumpe Drift

Avising Intern vifte er AV Varme på varmepumpe Drift

Antifrost beskyttelse i internt 
batteri

Kompressor er AV Kjøling ved drift

Forsinket kompressor start Forsinkelse på oppstart av 
kompressor

Kjøling eller oppvarming på 
varmepumpe

Ved oppstart eller ved valg av 
driftsmodus

OBS!  Dersom maskinen går i varmepumpemodus, vil den utføre avising gjentatte ganger for å fjerne is som 

 kan ha samlet seg på utedelen (ved lave temperaturer). I disse tilfeller vil viften skru seg av automatisk og 
starte igjen når avisingsprosedyren er utført.

Emne Anbefaling

Ytelse ved oppvarming

Maskinens varmepumpefunksjon absorberer varme fra luften 
utendørs og bringer den innendørs. Ettersom utetemperaturen synker 
vil ytelsen ved oppvarming synke. Dersom rommet føles for kjørlig 
anbefales annen oppvarming i tillegg.

Ising og avising

Når utetemperaturen er lav, men luftfuktigheten høy, kan det dannes 
is på utedelen ved HEAT modus. 

Hvis dette skjer:
• vil oppvarmingsprosedyren stoppe
• vil avisingsmodus starte automatisk i ca.10 minutter 

Det er ikke nødvendig for bruker å foreta seg noe i slike situasjoner, 
etter ca. 10 minutter vil maskinen igjen gå som normalt

Høye inne- og utetemperaturer

Dersom både inne- og utetemperaturen er høy og maskinen går i 
varmemodus, vil viften og kompressoren stoppe med jevne mellom-
rom. Dette er helt normalt; bare vent til maskinen selv skrur seg på 
igjen.

Strømstans
Dersom det forekommer strømstans mens maskinen er i drift, vil 
maskinen skru seg av. Når strømmen returnerer, vil maskinen au-
tomatisk starte igjen.

Bruke både oppvarmings - og kjølemodus samtidig
Ved bruk av varmepumpemodellene er det mulig å bruke varme- og 
kjølemodus samtidig på forskjellige innedeler.

Følgende anbefalinger bør etterfølges ved drift av maskinen:
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Rengjøring av maskinen

1 Åpne frontdekselet ved å trekke knappene på begge sider ut fra midten

2 Fjern frontdeksel
 2.1 Fjern sikkerhetsklips 

 2.2 Åpne dekslet ca 45° og trekk det frem

3 Trekk ut luftfiltre

4 Fjern alt støv fra luftfiltre med støvsuger eller børste. Ved svært mye støv, legg 
filtrene i varmt vann og rist det vertikalt.

5 Etter vask, la filtrene tørke ordentlig. Skal ikke tørke i direkte sollys.

6 Når du er ferdig, sett filtrene inn på frontdekslet

7 Støvsug eller børst maskinen månedlig

8 Sett frontdeksel og sikkerhetsklips tilbake på plass

Obs! Etter rengjøring av maskinen; trykk Filter Reset knappen på fjernkontrollen. 

Note  

Fastmontert �ernkontroll Fjernkontroll (TypeA) Fjernkontroll (TypeB)

Note  

Fastmontert �ernkontroll Fjernkontroll (TypeA) Fjernkontroll (TypeB)

OBS! Kontroller at sikkerhetsklips er motert før du tar av frontdeksel, dersom 
disse ikke er montert vil dekslet kunne falle ned.

OBS! Dersom du har installert Bio- pure filter, må det ikke komme i kontakt 
med væske. Det kan da miste sine fordeler.
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Feilsøking - løsning på vanlige problemer

Problem Forklaring/løsning
Maskinen går ikke i det hele tatt Kontroller at strømtilførsel er på og prøv igjen

Kontroller at automatsikringen en skrudd på

Kontroller at ikke Off Timer er angitt

Temperaturen er ikke justert Kontroller at du ikke har valgt viftemodus

Maskinen går ikke i varmemodus Kontroller at maskinen ikke er en modell med kun kjøling

Kontroller om fjernkontrollen er for modeller med kun kjøling

Den kalde(varme) luften kommer ikke ut fra maskinen Kontroller om angitt temperatur er lavere enn romtemperaturen

Kontroller at du har valgt riktig modus. Velg HEAT, COOL, AUTO eller 
DRY modus

Kontroller at filtrene ikke er blokkert av støv ol.

Kontroller at utdelen ikke er tildekket eller sperret av andre objekter. 
Fjern evt. hindringer.

Kontroller at maskinen ikke står i direkte sollys

Kontroller at ingen vinduer eller dører står åpne

Dersom maskinen nettopp er startet vil det ta ca. 3 minutter å varme 
opp eller kjøle rommet.

Kontroller at kjølevæskerør ikke er for lange

Viftehastigheten er ikke justert I AUTO eller DRY modus er viftehastigheten valg automatisk

Fjernkontrollen virker ikke Kontroller at det er strøm på batteriene. Skift batterier

Kontroller at fjernkontrollens sensor ikke er blokkert

Kontroller at maskinen ikke er plassert nær sterkt lys

Den fastmonterte fjernkontrollen virker ikke Kontroller om symbolene           vises på kontrollen. Skru maskinen 
av og skru av den automatiske sikringen. Kontakt servicefirma  

Timer er ikke angitt Kontroller om du trykket      knappen etter at du valgte tid 

Maskinen skrur seg ikke på eller av ved hjelp av fast-
montert fjernkontroll

Kontroller at fjernkontrollen er stilt inn for kontrollgruppe

Det kommer lukt i rommet ved drift av maskinen Dette skejr hvis rommet er røykfull eller det er lukt i rommet. Ventiler 
rommet i FAN modus i 1-2 timer

Innedelens indikator blinker Trykk      knappen og skru maskinen på igjen. Skru av  og på auto-
matsikrigen

Unormale lyder høres fra maskinen Lyden høres når kjølevæsketrykket endres, an på bruken av mask-
inen

Når du trykker      knappen kan det komme lyd fra drenering-
spumpen inne i maskinen 

Når du trykker       knappen kan lyd høres fra viftebaledene

Vanndråper renner fra utedelens tilkoblingsdel Vann kan dannes pga. forskjeller i temperaturen
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