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1. START - STOPP
Tryck in "START-STOPP" för att starta aggregatet,
Tryck en gång till för att stoppa agggregatet.

2. FLÄKTHASTIGHET
Val av fläkthastighet, LÅG - MED -HÖG - AUTO

3. RUMSTEMPERATUR
För att sänka rumstempera-turen tryck på "-"  och
tryck på "+"  för att öka rumstemperaturen.
Rekommenderad lägsta temperatur är 21°C.

4. MODE
Med "MODE"-knappen kan man välja mellan KYL eller
endast FLÄKT-drift. Vid FLÄKT-drift avger aggregatet
ej någon kyla.

5. TIMER.
Starta aggregatet på en bestämd tid, görs när
aggregatet är avstängt genom att aktivera TIMER och
därefter ställa in önskad starttid. Att stoppa aggregatet
på en önskad tidgörs när aggregatet är i drift (aktivera
TIMER enl ovan)

6. SLEEP
När "SLEEP" är aktiverad kommer fläkten att gå ner
på lågfart samtidigt som temperaturen höjs ca 2° de
första 2 timmarna. Funktionen stängs av när "SLEEP"
åter trycks in.

7. HR , MIN
“HR” eller “MIN” används för inställning av TIMERN.
“HR” kontrollerar antal timmar från 0 - 12 och "MIN"
antal minuter från 0 -50 min med 10 min per steg.

8. SWING
“SWING”-knappen aktiverar de motordrivna luft-
riktarna att svepa luften  automatiskt horisontellt och
vertikalt.

9. VANE
Luftriktarna kan ställas in i 8 fasta positioner med
"VANE” knappen. Justera ej luftriktarna för hand,
använd ALLTID fjärrkontrollen. Vid manuell inställning
kan motorerna för luftriktarna skadas.
"SWING"-funktionen stoppar när "VANE" är aktiverad.

10. ECONO 25
När "ECONO"-knappen aktiveras ställs rumstempera-
turen automatiskt in till 25°C och fläkten i "AUTO"-drift.
Funktionen är till för att spara energi.

11. INSTÄLLNING AV KLOCKAN
-Tryck på POWER så att endast klockan visas.
-Tryck samtidigt på HR och MIN ca 1 sek tills SET
syns i displayen.
-Använd "+" och "-" knapparna föratt justera in rätt tid.
-När justeringen är klar tryck på HR
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