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Sommer Kjøling
På varme sommerdager og lange urolige netter, er det ingen bedre ting enn å flykte fra varmen med kjølig komfort i 
hjemmet. Ditt nye klimaanlegg gjør slutt på utmattende varme sommerdager og lar deg hvile.

Energisparende
Ditt nye klimaanlegg gir ikke bare maksimal kjøleeffekt, men kan også være en effektiv oppvarmingsmetode i vinter med 
avansert "Varmepumpe" system. Denne teknologien er opp til 300% mer effektiv enn elektrisk oppvarming, slik at du kan 
redusere driftskostnader. Helårig behov mløtes med ett klimaanlegg.

Fleksibel installasjon
Duct klimaanlegget er utformet for å bli slankere og tilbyr ulike løsninger for enhver form rom gir spesifikke 
luftgjennomstrømning krav. Dessuten kan luftinntaket settes opp på enten bunn eller baksiden av enheten, slik at det er 
mer fleksibilitet i installasjonen.

Funksjoner i ditt nye klimaanlegg

Innhold

Dette produktet har blitt bestemt å være i samsvar med lavspenningsdirektivet (2006/95 / EF), om elektromagnetisk kompatibilitet 
(2004/108 / EF) og Maskindirektivet (2006/42 / EF) i Den Europeiske Union.

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller 
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved 
slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om 
at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av 
materielle ressurser. 
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og 
hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. 
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske 
tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Forholdsregler...................................................................................................................................................................... 3
Sjekk før bruk ..................................................................................................................................................................... 10
Tips for bruk ....................................................................................................................................................................... 11
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Forholdsregler
Før du bruker det nye klimaanlegget, bør du lese denne håndboken nøye for å sikre 
at du vet hvordan du trygt og effektivt betjener de omfattende egenskapene og 
funksjonene i det nye apparatet.
Fordi følgende brukerinstruksjoner dekker ulike modeller, kan karakteristikkene på 
klimaanlegget avvike noe fra det som er beskrevet i denne håndboken. Hvis du har 
noen spørsmål, kontakt ditt nærmeste kontaktsenter eller finn hjelp og informasjon 
online, på www.samsung.com.
Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

ADVARSEL
Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig 
personskade eller død.

FORSIKTIG
Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig 
personskade eller skade på eiendom.

Følg instruksjonene. Steng strømforsyningen.

IKKE forsøk. IKKE demonter.

Pass på at maskinen er jordet, for å unngå elektrisk støt.

FOR 
INSTALLASJON ADVARSEL

Bruk strømledningen med strømspesifi asjoner for produktet eller 
høyere og bruk ledningen kun for dette apparatet. I tillegg må du ikke 
bruke en skjøteledning.
 Forlengelse av kraftledningen kan føre til elektrisk støt eller brann.

 Bruk ikke en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

 Hvis spenning/frekvens/merkestrøm tilstanden er forskjellig, kan det føre
til brann.

Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker 
eller serviceselskap.
 Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon,

problemer med produktet, eller skader.

Installer en bryter og en automatsikring dedikert til klimaanlegget.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fest utedelen fast slik at den elektriske delen av utedelen ikke er eksponert.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
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Forholdsregler

Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller brennbart 
materiale. Ikke installer dette apparatet i et fuktig, fettete eller støvete 
sted, på et sted som utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper). Ikke 
installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.
 Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Installer aldri utedelen på sted der det kan falle ned, som på en høy 
yttervegg.
  Hvis utedelen faller ned kan det føre til skade, død eller skade på

eiendom.

Dette apparatet må jordes forskriftsmessig. Ikke jord apparatet til et 
gassrør, plast-vannrør, eller telefonlinjer.
 Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt, brann og

eksplosjon.

 Sørg for å bruke en jordet stikkontakt.

FOR 
INSTALLASJON FORSIKTIG

Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.
 Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i unormale vibrasjoner, støy, eller

problemer med produktet.

Installer avløpsslangen riktig slik at vannet dreneres. 
  Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i at vann lekker ut og skader

eiendom.

Når du installerer utendørsenheten, sørg for å koble til avløpsslangen slik 
at tømmingen gjøres riktig.
 Vann som genereres under oppvarming via utedelen kan flomme over

og resultere i skade på eiendom.

Spesielt om vinteren, hvis en isblokk faller, kan det føre til skade, død eller
skade på eiendom.

FOR 
STRØMFORSYNINGEN ADVARSEL

Når strømbryteren er skadet, kontakt ditt nærmeste servicesenter.

Ikke trekk eller bøy strømledningen. Ikke vri eller knyt strømledningen. 
Ikke koble strømledningen over en metallgjenstand, plasser tunge 
gjenstander på strømledningen, sett strømledningen mellom objekter, 
eller skyv strømledningen inn i plassen bak apparatet.
 Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
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FOR 
STRØMFORSYNINGEN FORSIKTIG

Kutt strømmen med strømbryteren når du ikke bruker klimaanlegget 
over en lengre periode eller under torden/lyn.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR BRUK ADVARSEL

Hvis apparatet oversvømmes, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk, steng 
strømforsyningen umiddelbart og ta kontakt med nærmeste servicesenter.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle en gasslekkasje oppstår (for eksempel propangass, 
petroleumsgass, osv.), ventiler øyeblikkelig uten å røre strømledningen. 
Ikke ta på apparatet eller strømledningen.
 Ikke bruk en ventilasjonsvifte.

 En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

For å klimaanlegget      på nytt, ta kontakt med nærmeste servicesenter.
 Om ikke kan det føre til kortslutning, skade på ledningen, vannlekkasje,

elektrisk støt eller brann.

 Leveransetjeneste for produktet er ikke tilgjengelig. Hvis du
installerer produktet på annet sted, vil ytterligere byggeutgifter og et
installasjonsgebyr belastes.

 Spesielt når du ønsker å installere produktet på et uvanlig sted, for
eksempel i et industriområde eller i nærheten av kysten, hvor det
utsettes for salt i luften, ta kontakt med nærmeste servicesenter.

I tilfelle serviceproblem, henvis til veiledningen for problemsøking i 
relevante tekniske håndbøker. Det anbefales at en dyktig servicetekniker 
kontaktes for støtte. Hvis inntrengende støtte er nødvendig, kontakt det 
lokale Samsung-kontoret via e-post eller telefon med telefonen som blir 
gitt. Så kan støtte innledes via våre godkjente servicesentre (ASC'S) innen 
24 timer.
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Forholdsregler

Ikke rør strømbryteren med våte hender.
 Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke slå klimaanlegget av med strømbryteren når den er i drift.
 Å slå klimaanlegget av og på igjen med strømbryteren kan føre til gnist

og resultere i elektrisk støt eller brann.

Etter utpakking av klimaanlegget, hold all emballasje utilgjengelig 
for barn, ettersom emballasje kan være farlig for barn. 
 Hvis et barn får en pose over hodet, kan det resulterer i kvelning.

Ikke stikk fing ene eller fremmedlegemer i stikkontakten når 
klimaanlegget er i drift.
 Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.

Ikke berør viftebladet med hendene eller fing ene under oppvarming. 
 Dette kan medføre elektrisk støt eller brannskader.

Ikke stikk fing ene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/-utløpet 
til klimaanlegget.
 Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.

Ikke slå eller trekk i klimaanlegget med stor kraft.
 Dette kan føre til brann, personskade eller problemer med produktet.
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FOR BRUK ADVARSEL

Ikke plasser et objekt i nærheten av utedelen som gjør at barn kan 
klatre opp på maskinen.
 Dette kan resultere i at barnet skader seg selv alvorlig.

Ikke bruk dette klimaanlegget i lengre perioder av gangen på 
dårlig ventilerte steder eller i nærheten av syke mennesker.
  Siden dette kan være farlig på grunn av mangel på oksygen, åpne et

vindu minst en gang i timen.

Hvis noen fremmedlegemer som for eksempel vann har kommet inn 
i apparatet, steng strømforsyningen og ta kontakt med nærmeste 
servicesenter.
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Prøv ikke å reparere, modifise e eller demontere apparatet.
  Ikke bruk annen sikring (for eksempel kopper, ståltråd, etc.) enn standard

sikring.

  Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon,
problemer med produktet, eller skader.

FOR BRUK FORSIKTIG

Ikke plasser gjenstander eller enheter under innendørsanlegget.
 Vann som drypper fra innendørsanlegget kan føre til brann eller skade

på eiendom.

Kontroller at installasjonsrammen til utedelen ikke er ødelagt, minst en 
gang i året.
  Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i skade, død eller skader på

eiendom.

Maks strøm måles i henhold til IEC-standard for sikkerhet, og strøm 
måles i henhold til ISO-standard for energieffektivitet.
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Forholdsregler

Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander (for 
eksempel klesvask, tente stearinlys, tente sigaretter, tallerkener, 
kjemikalier, metallgjenstander, etc.) på apparatet.
  Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller

personskade.

Apparatet må ikke brukes med våte hender.
 Dette kan gi elektrisk støt.

Ikke spray flyktig materiale, slik som insektmiddel, på overflaten 
av apparatet.
  Det er skadelig for mennesker og det kan også resultere i elektrisk støt,

brann og problemer med produktet.

Ikke drikk vann fra klimaanlegget.
 Vannet kan være skadelig for mennesker.

Ikke slå på fjern ontrollen, og ikke demonter den.
Ikke berør rørene som er knyttet til produktet.
 Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Ikke bruk dette klimaanlegget for å bevare presisjonsutstyr, mat, dyr, 
planter eller kosmetikk, eller andre uvanlige formål.
 Dette kan medføre skader på eiendom.

Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for luftstrømmen fra 
klimaanlegget i lengre perioder av gangen.
 Dette kan resultere i skader på mennesker, dyr eller planter.

Dette produktet skal ikke brukes av personer (gjelder også barn) med 
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler 
erfaring eller kunnskap, med mindre de blir passet på eller får 
instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for 
sikkerheten deres. Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker 
med apparatet. 
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FOR RENGJØRING ADVARSEL

Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det. Ikke bruk 
benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.
 Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller vedlikehold, steng strømforsyningen og vent til viften 
stopper. 
 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR RENGJØRING FORSIKTIG

Vær forsiktig ved rengjøring av overflaten av varmeveksleren 
på utendørsenheten, siden den har skarpe kanter.
  For å unngå å kutte fingrene dine, bruk tykke bomullshansker når du

rengjører den.

Ikke rengjør innsiden av klimaanlegget selv.
 For rengjøring inne i apparatet, må du kontakte nærmeste servicesenter.

 Ved rengjøring av det interne filteret, se beskrivelsene i «Rengjøring av
klimaanlegget»-delen.

 Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt, skade eller brann.
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Sjekk før bruk
Driftsområder

Tabellen nedenfor viser temperatur og luftfuktighet variasjonene klimaanlegget kan 
brukes innenfor.
Se tabellen for effektiv bruk.

•	 	Den standardiserte temperatur for oppvarming er 7° C / 45° F. Hvis utetemperaturen synker til 0 ° C / 32F eller 
lavere, kan varmekapasiteten reduseres avhengig av temperaturen.
Dersom kjøledrift benyttes på over 32° C / 90° F (innetemperatur), betyr det ikke at kjøling ikke er i full kapasitet.

NOTE

•	 Ved bruk av luftkondisjoneringsanlegget ved en relativ fuktighet over den forventede 
verdi (80%) kan føre til dannelse av kondens og lekkasje av vann på gulvet.

MODUS UTE TEMPERATUR INNE TEMPERATUR INNENDØRS 
LUFTFUKTIGHET

KJØLING
3.5kW

-10°C/14°F	til	46°C/115°F
18°C/64°F	til	32°C/90°F

80%	eller mindre

5.2kW

7.1~20.0kW -15°C/5°F	til50°C/122°F

OPPVARMING
3.5kW

-15°C/5°F	til24°C/75°F
27°C/81°F	til mindre5.2kW

7.1~20.0kW -20°C/-4°F	til	24°C/75°F

TØRR
3.5kW

-10°C/14°F	til	46°C/115°F
18°C/64°F	til	32°C/90°F5.2kW

7.1~20.0kW -15°C/5°F	til	50°C/122°F

MODE
KJØLING -5°C/23°F	til43°C/110°F 18°C/64°F	til	32°C/90°F

80%	 eller mindreOPPVARMING -15°C/5°F	til	24°C/75°F 27°C/81°F	til mindre

TØRR -5°C/23°F	til	43°C/110°F 18°C/64°F	til	32°C/90°F

Modell : AC052FBMSEH/ AC071FBMSEH

Vedlikehold av klimaanlegget

Intern beskyttelse via enhetens kontrollsystem

Denne interne beskyttelsen er i drift hvis det oppdages en intern feil i klimaanlegget.

Type Beskrivelse

Mot kald luft Den interne viften vil slås av mens varmepumpen varmes opp for å unngå kald luft.

Avisningssyklus Den interne viften vil være av for å tine isen når varmepumpen er i oppvarming.

Beskyttelse av det interne 

batteri
Kompressoren vil slås av for å beskytte det interne batteriet når klimaanlegget drives i 
kjølemodus.

Beskytt kompressor Klimaanlegget starter ikke umiddelbart, dette for å beskytte kompressoren av 
utendørsdelen etter at den er startet.

UTE TEMPERATUR INNE TEMPERATUR INNENDØRS 
LUFTFUKTIGHET
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Sjekk før bruk

Tips for bruk

Her er noen tips som du bør følge når du bruker klimaanlegget.

TEMA ANBEFALING

Kjøling •	 	Dersom dagens utetemperatur er mye høyere enn den valgte 
innetemperatur, kan det ta noe tid for å få innetemperaturen til 
ønsket nivå.

•	 	Unngå å skru ned temperaturen drastisk. 
Energi vil bli bortkastet og rommet vil ikke avkjøles raskere.

Oppvarming •	 	Siden varmepumpen varmer opp rommet ved å ta varmeenergi fra 
uteluften, vil varmekapasiteten reduseres når utetemperaturer er 
ekstremt lav. Hvis du føler klimaanlegget varmer utilstrekkelig, 
anbefales en ekstra varmeovn i kombinasjon med klimaanlegget.

Avriming •	 	Når klimaanlegget kjører i varmemodus, på grunn av 
temperaturforskjell mellom enheten og luften utenfor, vil det danne 
seg rim. Hvis dette skjer:
- Klimaanlegget stopper oppvarming.
-  Klimaanlegget vil operere automatisk i Avrimingsmodus i 10 minutter.
- Dampen som produseres på utedelen i Avrimingsmodus er trygt. 
Ingen inngrep er nødvendig. 
Etter ca 10 minutter, driver klimaanlegget igjen som normalt.
Enheten vil ikke varmeopp under Avrimingsmodus. 

Vifte •	Viften kan til tider ikke operere i ca 3 ~ 5 minutter i begynnelsen for å 
hindre eventuelle kalde utbrudd mens klimaanlegget varmer opp

Høy Inne/ Ute 
temperatur

•	 	Hvis både innendørs og utendørs temperaturen er høy og 
klimaanlegget kjører i varmemodus, kan utedelen vifte og 
kompressor stoppe til tider. Dette er normalt, vent til 
klimaanlegget slås på igjen.

•	 	Hvis varmepumpen er i Oppvarming modus,  vil Avriming syklusen aktiveres for å fjerne rim fra utendørsenheten 
som kan ha oppstått ved lave temperaturer.
Den interne viften slås av automatisk og starter først etter Avriming syklusen  er fullført.

MERK
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TEMA ANBEFALING

Strømbrudd •	 	Hvis det oppstår strømbrudd under drift av klimaanlegget,  stopper 
driften umiddelbart og enheten vil være slått av. Når strømmen 
kommer tilbake, vil klimaanlegget kjøre igang igjen automatisk.

Beskyttelse 
mekanisme

•	 	Hvis klimaanlegget nettopp har blitt slått på etter operasjon stopp 
eller blitt plugget i, vil ikke kald / varm luft komme ut i de neste 3 
minutter for å beskytte kompressoren i utedelen.

Etterspørsel Respons Modus (DRM 1, 2, 3)
(Kun gjeldende for ACJNHFKH )
Dette klimaanlegget er utstyrt med et Etterspørsel Respons enhet som vil svare på et signal som sendes av 
strømforsyningen i nødstilfeller.
Under Etterspørsel Respons modus vil inne- og utedel brukes i henhold til DRM 1, 2, 3)og

innedelen vil vise    i displayet.

Away/MDS

ETTERSPØRSEL RESPONS MODUS
Operasjon
instruksjon 

(OI)

Etterspørsel 
respons modus 

(DRM)*
Beskrivelse av operasjon i denne modus

Obligatorisk for samsvar 
med denne standard(AS/

NZS 4755.3.1)

OI 1 DRM 1 Kompressor av Ja

OI 2 DRM 2

Klimaanlegget fortsetter å kjøle eller varme 
under Etterspørsel Respons Modus , men den 
elektriske energien som forbrukes av 
klimaanlegget i en halv times periode er ikke mer 
enn 50% av den totale elektriske energien som 
ville bli forbrukt  i en halv times periode under 
drift ved nominell kapasitet.

Nei

OI 3 DRM 3

Klimaanlegget fortsetter å kjøle eller varme i 
løpet av Etterspørsel Respons Modus, men den 
elektriske energien som forbrukes av 
klimaanlegget i en halv times periode er ikke mer 
enn 75% av den totale elektriske energien som 
ville bli forbrukt under den nominelle kapasitet i 
en halv times periode.

Nei
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SLIM DUCT 

Visning av deler

•	 Klimaanlegget og displayet kan se litt annerledes ut enn i illustrasjonen ovenfor, avhengig av din modell.
MERK

MA / MSP DUCT

BIG DUCT 

Luftinntak

Luftuttak

Tak

Luftfilter (returluftsiden)

Luftinntak

Luftuttak

Tak

Luftinntak

Luftuttak

Tak

Luftfilter (returluftsiden)

Gratulerer med ditt kjøp av klimaanlegg! 
Vi håper du liker funksjonene og være komfortabel i dens omkrets.
Vennligst les bruksanvisningen for å komme i gang og for å gjøre det beste ut av klimaanlegget.
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Rengjøring og vedlikehold av klimaanlegg
Rengjøring av filter

•	 Illustrasjonen vist ovenfor kan avvike fra din avhengig av modell.
•	 	Etter rengjøring av filteret, trykk på `Filter Reset`-knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder for å tilbakestille 

filter planen. Filter indikatoren vil være på for neste rengjøringstid.
NOTE

Slim / MA / MSP duct  

1. Skyv ut luftfilteret på baksiden av panelet til høyre side.

2. Rengjør luftfilteret med støvsuger eller myk børste. Hvis støvet er for tungt, skyll det med rennende vann og tørk det
i et ventilert område.

•	 For beste mulige forhold, gjenta annenhver uke.

•	 	Hvis luftfilteret tørker på et trangt (eller fuktig) område, kan lukt generere. 
Hvis det skjer, rengjør igjen og tørk filteret i et ventilert område.

3. Sett luftfilteret tilbake i sin opprinnelige posisjon.

For best ytelse fra klimaanlegget, rengjør det med jevne mellomrom. Ved rengjøring, sørg for å koble fra enheten for 
brukerens sikkerhet.
Når du rengjør filteret, sørg for å trekke ut strøm fra enheten. Luftfilteret fanger store partikler fra luften. 
Filteret renses med en støvsuger eller ved håndvask.

•	 	Kun	Slim	Duct/MA/MSP	Duct har følgende filter. 
MERK
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 Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best mulig stand.

		Tørk klimaanlegget grundig ved å operere i Vifte-modus for 3 til 4 timer og 
trekke ut støpslet.
Det kan være interne skader dersom fuktighet er igjen i komponenter.
  Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk de indre delene av klimaanlegget igjen ved å 

kjøre i viftemodus i 3 til 4 timer. Dette bidrar til å fjerne lukt som kan ha generert fra 
fuktighet.

•	 	Beskrivelsene må utføres oftere hvis området er svært støvete.
MERK

•	 	Disse operasjonene må alltid utføres av kvalifisert personell. For mer
CAUTION information, se installasjonsmanual.

Periodiske kontroller

Se i tabellen nedenfor for å opprettholde klimaanlegget riktig..

Type Beskrivelse Månedlig Hver 4 
måned

1 gang i året

Innedel

Rengjør luftfilteret (1) 

Rengjør kondenspanne (2) 

Rengjør varmeveksleren (2) 

Rengjør kondensavløpsrøret (2) 

Bytt ut batteriene i fjernkontrollen (1) 

Utedel

Rengjør varmeveksleren på utsiden av enheten (2) 

Rengjør varmeveksleren på innsiden av enheten (2) 

Rengjør de elektroniske komponentene med av luft (2) 

Kontroller at alle elektriske komponenter er stramme (2) 

Rengjør viften (2) 

Kontroller at alle viftemoduler er stramme (2) 

Rengjør kondenspanne (2) 

 Dette merket indikerer når inne- og utedelen må kontrolleres for å opprettholde klimaanlegget  riktig.



16

Appendix
Feilsøking

Se følgende diagram om klimaanlegget fungerer unormalt. 
Dette kan spare tid og unødvendige utgifter.

PROBLEM LØSNING

Klimaanlegget 
starter ikke 
umiddelbart etter 
at det er startet.

•	 	På grunn av en beskyttende mekanisme, vil ikke apparatet starte 
drift umiddelbart for å holde enheten fra overbelastning.
Klimaanlegget vil starte opp om 3 minutter.

Klimaanlegget 
fungerer ikke i det 
hele tatt.

•	 	Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet. Sett støpselet inn i 
stikkontakten på riktig måte.

•	 Sjekk om strømbryteren er slått av.
•	 Sjekk om det er et strømbrudd.
•	 Sjekk sikringen. Pass på at den ikke er gått.

Temperaturen 
endres ikke.

•	 	Sjekk om du har valgt Vifte-modus.
 Trykk på knappen `Mode  ̀på fjernkontrollen for å velge en annen 
modell.

Den kjølige 
(varme) luften  
kommer ikke ut 
av anlegget.

•	 	Sjekk om den innstilte temperaturen er høyere (lavere) enn den 
aktuelle temperatur. Trykk på temperaturknappen på fjernkontrollen 
for å endre den innstilte temperaturen. Trykk på temperaturknappen 
for å redusere eller øke temperaturen

•	 	Sjekk om luftfilteret er blokkert av smuss. 
Rengjør luftfilteret hver andre uke.

•	 	Sjekk om anlegget nettopp har blitt slått på. Hvis ja, må du vente 3 min. 
Kjølig luft kommer ikke ut for å beskytte kompressoren i utedelen.

•	 	Sjekk om klimaanlegget er installert på et sted med en direkte
eksponering for sollys. Heng gardiner på vinduene for å øke 
kjøleeffektiviteten .

•	 Sjekk om en hindring er  i nærheten av utedelen. 
•	 Sjekk om kuldemedie ledning er for lang.
•	 Sjekk om klimaanlegget kun er tilgjengelig i Kjølie-modus.
•	 Sjekk om fjernkontrollen kun er tilgjengelig i Kjølie-modus.
•	 	Sjekk om klimaanlegget opererer i Avriming Modus. Når is dannes

om vinteren eller utendørs temperaturen er for lav vil anlegget 
operere i Avrimings Modus automatisk. I Avrimings Modus vil 
innendørs vifte skrus av og varme vil ikke komme ut. 
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PROBLEM LØSNING

Viftehastigheten 
endres ikke.

•	 	Sjekk om du har valgt `Auto` eller `Tørr` (Dry)-modus.
 Klimaanlegget justerer automatisk viftehastigheten til Auto i 
Auto / Tørr-modus.

Timerfunksjonen 
virker ikke.

•	 	Sjekk ved å trykke på `Power`-knappen på fjernkontrollen etter 
at du har angitt klokkeslett.

Lukt oppstår i 
rommet under 
drift.

•	 	Sjekk om maskinen går i et forurenset område, eller om det er en 
lukt som kommer inn utenfra. Operer varmepumpen i Vifte-modus 
eller åpne vinduene for å lufte ut i rommet.

Klimaanlegget 
har en boblende 
lyd.

•	 	En boblende lyd kan høres når kjølemediet sirkulerer gjennom 
kompressoren. La varmepumpen gå i en valgt modus.

•	 	Når du trykker på `Power`-knappen på fjernkontrollen, kan støy høres
 fra avløpspumpen inne i klimaanlegget.

Vann drypper fra 
luftstrømningsblad
ene.

•	 	Sjekk om klimaanlegget har vært i kjøling i en lengre periode med 
luftstrømm bladene pekt nedover. Kondensasjon kan generere på 
grunn av forskjellen i temperatur.

Fjernkontrollen 
fungerer ikke.

•	 Sjekk om batteriene er oppbrukt.
•	 Sørg for at batteriene er riktig installert.
•	 Pass på at ingenting blokkerer din fjernkontroll sensor.
•	 	Sjekk om det er sterk belysning i nærheten av anlegget.

Sterkt lys som kommer fra lysstoffrør eller neonskilt kan 
forstyrre elektriske bølger

Klimaanlegget 
slår seg ikke på /av 
med kablet 
fjernkontroll.

•	 Sjekk om du har kablet fjernkontroll aktivert som gruppekontroll.

Den kablede 
fjernkontrollen 
fungerer ikke.

•	 Sjekk om TEST indikatoren vises på den kablede fjernkontrollen. 
Hvis så, slå av enheten og slå av skillebryteren. Ring ditt 
nærmeste kontaktsenter.

Indikatorene på 
det digitale 
displayet blinker.

•	 	Trykk på `Power`-knappen på fjernkontrollen for å slå av enheten 
og slå skillebryteren av. Deretter slår du den på igjen.

Innendek 
displayet indikerer
" , ,  "

•	 	Dette er ikke en defekt. 
Hvis klimaanlegget får et Etterspørsel Respons signal fra strømforsyningen 
verktøyet, vil kompressoren og vifter operere i henhold til DRM -modus 
(DRM 1, 2, 3). Innendørsenheten viser "                  ,".
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Mål og vekt

Type Modell Mål (VxDxH) (mm) Vekt (kg)

Innedel 

AC035FBLDEH 900*199*600 26.0

AC052FBLDEH 1100*199*600 31.0

AC071FBLDEH 1100*600*199 32.0

AC052FBMSEH 900*480*260 28.0

AC071FBMSEH 900*480*260 28.0

AC090FBMSEH 1150*480*260 34.0

AC100FBMSEH 1150*480*260 34.0

AC052FBMDEH 900*260*480 28.0

AC071FBMDEH 1150*480*260 31.5

AC090FBMDEH 1150*480*320 35.0

AC100FBMDEH 1150*480*320 35.0

NS125SDXEA 1200*650*360 55.0

NS140SDXEA 1200*650*360 55.0

AC160JNH✴KH 1350*910*450 78.5

AC180JNH✴KH 1350*910*450 82.5

AC200JNH✴KH 1350*910*450 82.5

Modell spesifikasjon (Mål og vekt)

Appendix
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