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Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare
HAW 007- 009 - 018 - 022
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DISPLAY 

Information som visas när fj ärrkontrollen är aktiverad.   

Driftläge Automatisk 
Fläktdrift  

Värme
 Avfuktning  

Kyla  

Indikering vid överföring av data 
Klocka (Inställning av timmar och minuter)  
Timer är aktiverad 
Timer frånslagen 
Ren luft funktion aktiv 
Nattläge 
Jonisator aktiv
Energisparfunktion 
Indikerar att aggregatet går i Ekonomiläge  
Visning av rumstemperatur             
Aggregatet går i ”I FEEL-läge”

Automatisk horisontella luftriktare (endast vissa modeller)  
Automatiska luftriktarna är aktiverade  

Dåliga batterier     
• Batteriindikatorn på fj ärrkotrollen blinkar när batterierna 
är dåliga. Överföringen på längre avstånd fungerar dåligt. Byt 
batterier. 

Lågfart
Indikering Fläkthastighet 

Mellanfart

Högfart  Turbo     Automatisk hast   

ON / Off -knapp   

Start och Stopp av aggregat  

Driftläge    
Tryck på denna knapp för att välja driftläge

Automatisk      (Gäller ej HAW-aggregat)  

När denna funktion är vald, växlar aggregatet automatiskt till 

rätt läge (kylning, avfuktning eller uppvärmning).

Värme   

Avfuktning  

    
Kyla 

          

Ventilation  

    

Kyla / Avfuktning / Värme 

Nattläge  
Aktivering av Nattläge 
(Se Sleepmode för beskriv-
ning)
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Fjärrkontroll

När ngn knapp på fj ärr-
kontrollen trycks in visas            
i displayen          för att 
indikera en överföring 
av en signal till motta-
garen.   

Sensor

Temperatursensor i fj ärr-
kontrollen som indikerar 
temperaturen där fj ärr-
kontrollen är placerad.   

   I Feel      
Tryck för att aktivera tem-
peratursensorn i fj ärrkon-
trollen.         

ION   
Saknar funktion 

RC08 A Bedieningsvoorschriften  

Inställning Temperatur
  - (kyla) Tryck på denna knapp för att 
                              sänka temperaturen. 
+ (värme)    Tryck på denna knapp för att 

   höja temperaturen 
Tryck ”-” och ”+” samtidigt för att låsa eller låsa upp 
kontrollen. 

Inställning Fläkthastighet  
Fläkthastigheten väljs auto-
matiskt av kontrollen  

Lågfart
Extra låg fart  

Mellanfart   

Högfart  Turbofart  

Inställning Klocka (CLOCK)   
Tryck på denna knapp för att ange aktuell tid 
För mer detaljerad förklaring se  ” Inställning av 
aktuell tid”.

Timer 
Tryck på ON /Off  för att Starta el Stoppa Timer-
funktionen  
För mer detaljerad förklaring se ” Inställning 
Timer”

Ren luft (CLEAN) 
Start/Stopp av funktionen Ren luft. Endast i Kyla 
och Avfuktningsläge. 

Luftriktare

Start och stopp av luftriktare. För mer detaljerad 
förklaring se ”Inställning luftriktare”.

Energisparläge (ECO).
Tryck på denna knapp för att ställa in kontrollen 
att justera temperaturen automatiskt för att spara 
energi. Displayen visar ”SE”.

Temperatur 
Tryck för att visa börvärde och inomhus-
temperatur.

Light 
Tryck för att stänga av eller starta inom-
husdelens display.
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•  Byt ut batterierna när kontrollen indikerar att batterierna är dåliga eller när indikeringen 
    i diplayen börjar bli svag. 
•  Tag ur batterierna om inte kontrollen skall användas under en längre tid.  
•  Urladdade batterier måste kasseras enligt lokala lagar.

Val av temperatursensor
•  Under normala förhållanden styrs rumstemperaturen från sensorn i inomhusdelen.
•  Vid tryck på ”I FEEL” aktiverar sensorn i fj ärrkontrollen, det betyder att temperaturen styrs från den plats där kon-
trollen är placerad. För att detta skall fungera måste kontrollen kunna ”se” inomhusdelen utan hinder i vägen.

 
Användning av  ärrkontrollen
Kontrollera att strömmen till aggregatet är påslagen och att STANDBY-lampan lyser på inomhusdelen. Vid
användning av fj ärrkontrollen måste den alltid riktas mot aggregatet för att kunna fungera.

Starta aggregatet
Tryck på ON/OFF            för att starta aggregatet. STANDBY-indikeringen skiftar från rött till blått för att indikera att 
aggregatet är i drift. 

Inställning av aktuell tid
1. Tryck på ‘CLOCK’. Indikeringen för tid blinkar.
2. Tryck på + och - tills aktuell tid visas.
3. Tryck på  ‘CLOCK’ för att aktivera inställd tid.   

tioner           

          
    

Insättning av batterierde batterijen   

•  Tag bort locket.
•  Sätt in nya alkaline AAA-batterier. Var noga med att polariteten  (+ / - ) blir rätt. 
•  Sätt tillbaka locket.

Tag ut batterierna de 

•  Tag bort locket.
•  Tryck batteriet mot minussidan och lyft ut batteriet. 
•  Sätt tillbaka locket.

Anmärkning:   

,  
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KYLA

Se till att aggregatet är elanslutet  och att STANDBY-lampan på        

   

aggregatet            lyser rött.

2. Tryck på ON/OFF      ) . Indikeringen blir nu blå.  
3. Tryck på + och – för att ställa in önskad temperatur. 
4.Temperaturindikeringen kan ställs in mellan 16 -30°C.  

4. Tryck på FAN SPEED för att välja � äkthastighet. 

1. Ställ in ‘MODE’ till VÄRME.
2. Tryck på ON/OFF         . Indikeringen blir nu blå.  
3. Tryck på + och – för att ställa in önskad temperatur. 
4. Temperaturindikeringen kan ställs in mellan 16-30°C.  
 
  

1. Ställ in ‘MODE’ på Kyla  

VÄRMEmen  

drukken.   

Displayen visar den valda temperaturen.

 
Displayen visar den valda temperaturen.

ANMÄRKNING!!!!

OBS!!! Under � era minuter efter start i värmeläge, kommer inomhus� äkten ej att vara i drift förrän 
inomhusdelens varmvattenbatteri uppnår en tillräcklig temperatur. Detta för att undvika kalldrag.

AUTOMODE
Ett HAW-aggregat kan ej köras i ett AUTO-läge (skiftar automatiskt mellan KYLA och VÄRME) då detta styrs beroende på vilken 
temperatur vattnet till inomhusdelen har. 
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Manuell justering av Fläkthastigheten

Om � äkthastigheten skall ställas in manuellt tryck på FAN SPEED upprepade gånger til s önskad � äkthastighet är markerad.

(Lågfart)  

(T  

(Mellanfart)  

urbo) (Auto)  

   Turbo 

(Högfart)  

I KYL eller VÄRME-läge kommer � äkten att gå extra fort vid val av TURBO för att så snabbt som möjlig uppnå 
önskad temperatur 

Endast Fläktdrift

Om man endast önskar en cirkulation av luften (ej yla/Värme el vfuktning) gör enligt följande
1. Ställ in  MODE på ”FAN”
2. Tryck på ON/OFF          för att starta aggregatet. 

AVFUKTNING (endast vid lägre temperaturer på inkommande kallvatten) 
1. Använd MODE för att välja avfuktningsläge
2. Tryck på ON/OFF         . Indikeringen blir nu blå.  
3. Tryck på + och – för att ställa in önskad temperatur. 
4. Temperaturindikeringen kan ställs in mellan 16-30°C.  

Displayen visar den valda temperaturen.

Anmärkning

•  Anv DRY när önsk mål om lägre fuktigheten i lokalen önskas.
• När önskad temperatur har uppnåtts, repeteras cykeln att 
  stänga av och på � äkten automatiskt.
• Under avfuktning kommer � äkten att gå i lågfart.
•  Avfuktning är ej möjlig om rumstemperaturen är 15°C eller lägre.
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Automatisk � äktdrift

Ställ in Auto              med Fläktvalsknappen          . Nu kommer kontrollen att välja den mest lämpliga � äkt
hastigheten. Valet av lämplig � äkthastighet är baserat på skillnaden mellan börvärde och rumstemperatur.

Sleepmode/Nattläge

Nattläget gör det möjligt att spara energi.
1. Ställ in MODE på Kyla/ Värme eller Avfuktning.
2. Tryck på SLEEP
3. På displayen visas            . Tryck på SLEEP igen för att stänga av. 

Vad menas med SLEEP mode.
I detta läge kyler aggregat  rummet till önskad temperatur. Efter 1 timme kommer kontrollen att automatiskt 
förändra önskad temperatur enligt nedan.

DRIFTSLÄGE  

     Värme   

Kyla och Avfuktning       

TEMPERATURFÖRÄNDRING    

 1ºC Lägre   

 1ºC Högre   

Tryck på ”+ och -” knapparna samtidigt för att låsa senaste driftprogram. Alla knappar är nu inaktiverade inkl 
POWER. För att återgå tryck åter på ”+ och -” samtidigt.

I kyla och avfuktning och 1 tim efter att SLEEP är aktiverad, kommer inställd temp att höjas med 1ºC. 2 tim senare kommer 
temp att höjas ytterligare med 1°C och efter 3 tim ytterligare 1°C. Därefter sker ingen höjning.

I värmeläge och 1 tim efter att SLEEP är aktiverad, kommer inställd temp att sänkas med 1ºC. 2 tim senare kommer 
temp att sänkas med ytterligare 1°C och efter 3 tim ytterligare 1°C. Därefter sker ingen sänkning. 

Aktivera I FEEL genom att trycka på I FEEL. En termometer               syns i displayen. Välj önskad temper tur. Kontrollen 
måste ha ”fri sikt” till inomhusdelen för att kunna fungera som en sensor för önskad temperatur.

SPT

SPT +1

SPT +2

SPT +3

1tim 1tim 1tim

1tim 1tim 1tim

SPT 

SPT -1
SPT -1

SPT -1

I FEEL

LÅSFUNKTION
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INSTÄLLNING TIMER   

RC08 A Bedieningsvoorschriften  

Timern aktiveras genom att trycka på TIMER ON . Den ”dagliga” Timern för ON/OFF kan ställas i 2 perioder. 
Timerns inställning ändras först när en ny inställning görs.

.   
A) Inställning av Timer ON 

1. Tryck på TIMER ON.
2.  Tryck på TIMER ON tills indikeringen ON blinkar.
3. Tryck på ”+ och -” tills önskad starttid visas.

A) Inställning av Timer OFF

1. Tryck på TIMER OFF.
2. Tryck på TIMER OFF tills indikeringen OFF blinkar.
3. Tryck på ”+ och -” tills önskad stopptid visas.
4. Tryck på TIMER OFF för att bekräfta inställd tid.

 
 

  

C) Inställning av ON/OFF vid dagligt bruk
1. Tryck på TIMER OFF för att välja önskad tid.                              

                                                                                                  
2. Tryck på TIMER OFF tills  ON blinkar.                                             

                                                                                                
3. Tryck på ” + och –” tills önskad starttid visas.
4. Tryck på TIMER OFF igen tills OFF blinkar.
5. Tryck på ” + och –” tills önskad stopptid visas.
4. Tryck på TIMER OFF iför att aktivera timern.

Justering av luftriktningen 

Tryck på          för att aktivera den horisontella luftriktaren, 
om man trycker en gång till stannar luftriktaren. Justera 
ej den horisontella luftriktaren manuellt.  

         De vertikala luftriktarna justeras manuellt.

Anmärkning
Ändring av temperaturindikeringen från Fahrenheit till  °C 
kan ändras genom att trycka på          och           samtidigt.     
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