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Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Förklara sedan för användaren 
instruktionerna för drift, skötsel och underhåll som anges.
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R410A
Inomhusdel Utomhusdel

°C °C °C °C
Kyla Övre gräns 32 23 43 NA

Nedre gräns 21 15 21 NA
Värme Övre gräns 27 NA 24 18

Nedre gräns 10 NA -7 -8

EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

AUTOMATISK VÄXLING 
Driftläget (kyla,avfuktning, värme) ändras automatiskt för att hålla inställd värde och 
den inställda temperaturen hålls konstant hela tiden.

VERTIKAL LUFTRIKTARE
Luftfl ödesriktarna svänger automatiskt upp och ner så att luften styrs till varje 
skrymsle och hörn av rummet.

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
Den trådlösa kontrollen möjliggör en enkel styrning av luftkonditioneringen.

SLEEP TIMER
När SLEEP TIMER-knappen trycks in i uppvärmningsläge kommer luftkonditione-
ringens temperatur successivt att sänkas under driftsperioden, och vid kylläge kom-
mer temperaturen successivt att höjas under driftperioden. När den inställda tiden 
har nåtts stängs aggregatet av automatiskt.

DRIFTSTEMPERTUROMRÅDE

SKYDDSÅTGÄRDER
-  Stick inte in fi ngrar eller föremål i aggregatets in eller  
 utlopp.
-  Starta eller stoppa inte aggregatet genom slå till och  
 från strömmen till aggregatet.
-  I händelse av ett fel (brand, lukt etc) stoppa omedelbart  
 driften, koppla ifrån strömmen och konsultera auktori- 
 serad servicepersonal.
-  Placera inte föremål på aggregatet.
-  Kör inte aggregatet utan fi lter.
-  Se till att aggregatets in eller utlopp inte är blockerat.
-  Se till att annan elektronisk utrustning ej är placerat   
 närmre än 1 m från aggregatet.
-  Installera ej aggregatet i närheten av annan värmekälla.
-  Använd inte brandfarliga gaser i närheten av aggregatet.
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BETECKNING

Inlopp

Utlopp

Benämning i displayen
Kyla / Cool
Avfuktning / Dry 
Fläkt / Fan 
Värme / Heat 
Till / Från 
Inställd temperatur  

Utomhusdel  
Inlopp  

Utlopp  

Trådlös 
fjärrkontroll 1. Elmatning 

2. Fjärrkontroll 
3. Frontpanel 
4. Filter 
5. Luftriktare
6. Kondensledning  

(6)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

Inomhusdel 
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DRIFTTIPS

Ställ in en lämplig temperatur; alltför låg rumstemperatur är inte bra för din hälsa och slöseri med elektricitet. 

Undvika direkt solljus när aggregatet går i kylläge. Håll gardiner och persienner stängda. Stäng dörrar och fönster 
för att hålla den kalla luften i rummet.

Undvik att tillföra värme eller använda värmeapparat medan luftkonditioneringen är i kylläge.

Se till att luftriktarna är inställda på rätt sätt: horisontellt f öde i kylning och vertikalt f öde i värme.

Håll rumstemperaturen jämn i lokalen genom att justera höger / vänster vertikala luftriktare.

Ställ in luftriktarna i ett sådant läge så att luften inte blåser direkt där man vistas.

VId ett elavbrott bibehålls mikroprocessorns minne. När aggregatet återstartas, kommer driften att återupptas en-
ligt det sista driftsläget. Men om timern var aktiv, stängs aggregatet av timern endast om fjärrkontrollen var riktad 
mot enheten. Annars orsakar strömavbrottet att timerdata raderas från mikroprocessorns minne.

När DRY-mode (avfuktning) är aktiverad, se till att rådande rumstemperatur är mellan 20°C och 27°C.  När det 
används utanför detta område, kan enhetens interskydd stänga av aggregatet.

Om aggregatet används i COOL eller DRY-läge när relativa fuktigheten är högre än 78% kan det förekomma 
kondens på aggregatet.

Signalen från fjärrkontrollen kan bli störd när kontrollen är exponerad av direkt solsken eller starkt ljus.

För att fjärrkontrollen skall ha en god funktion skall inte avståndet till aggregatet vara större än 8 m.
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INTERNT SKYDD

Luftkonditioneringen innehåller fl era interna skydd som gör att du kan använda luftkonditioneringen nästan när 
som helst på säsongen oavsett utomhustemperaturen. En del av skydden är listade nedan.

Driftläge Temperatur Skydd för Vad händer

Kyla Låg utomhus- Frost på inom- Kompressor och utomhusfl äkt
 temperatur husbatteri stannar vid för låg temperatur.
   Återstartar automatisk när tempe- 
   raturen stiger.
   Driftsindikeringen blinkar.

 Hög utomhus- Utomhusbatteri för Kompressor och utomhusfl äkt
 temperatur varm stannar vid för hög temperatur. 
   Återstartar automatisk när tempe- 
   raturen stiger.
   Driftsindikeringen blinkar.

Värme Låg utomhus- Isbildning på utom- Reverserar från Värme till Kyla
 temperatur husbatteri för att göra en avfrostning, som tar 
   bort isen från utomhusbatteriet. 
   Återgår till värmedrift när avfrost-
   ningen är klar.
   Driftsindikeringen blinkar.

 Hög utomhus- eller Inomhusbatteri för Kompressor och utomhusfl äkt
 inomhus temperatur varm stannar vid för hög temperatur
   på inomhusbatteriet.   
   Återstartar automatisk.  
   Driftsindikeringen blinkar.

Anm: När  aggregatet varit i Värmeläge och sedan stängs av kan aggregatet utföra en avfrostning. I ett sådant 
fall kommer kompressorn att fortsätter gå en stund efter att aggregatet har stängts av, och inomhusenhetens 
luftriktare är stängda.Funktionen är en del av den normala driften.
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• Rengör inte med alkaliskt rengöringsmedel. 
• Använd inte svavelsyra, saltsyra, organiska lösnings-
medel (t.ex. thinner, fotogen och aceton etc.)  för att ren-
göra ytan eller sätta på klistermärken, Det kan skada ytan 
på aggregatet.  

Var försiktig vid rengöring då värmeväxlaren har  
vassa kanter.  

• Se till att strömmen är avstängd och urkopplad från 
vägguttaget när du rengör aggregatet.   

Värmeväxlare    

Skötsel och underhåll av aggregatet   

Rengöring av inomhusdel 

Torka av enheten med en något fuktig eller torr trasa vid behov.   
Rengöring av utomhusdelen värmeväxlare    
När damm samlas på värmeväxlaren, kan det minska aggregatets 
prestanda. Därför bör den rengöras regelbundet.  

  Spola vatten för att rengöra den från damm. OBS! Använd ej hög-
tryck!  

Öppning av panelens framstycke  
Ta tag iundre delen av framstycket och drag den mot dig  
och lyft den sedan uppåt.     

(Beroende på modell kan   aggre-
gat se annorlunda ut i  jämförelse 
med illustrationen  ovan)  

Rengöring av utomhusdelen värmeväxlare   
- När damm samlas på värmeväxlaren, kan det minska ag-
gregatets prestanda. Därför bör den rengöras regelbundet. 
- Spola vatten för att rengöra den från damm. 
OBS! Använd ej högtryck!

Rengör  av fi ltret
- Rengör  fi ltret varannan vecka eller när larmlampan för  fi ltret tänds. 
- Rengöringfrekvensen är  olika beroende på användning och miljöför-
hållanden. I dammiga område, rengör den en gång i  veckan.  
- Om du slår av aggregatet genom att trycka på aggregatets on/off-
knapp, kommer indikerings-lampan för  ltret att stängas av.  
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•  (2) Dessa åtgärder måste alltid utföras av kvali cerad personal.   

• De beskrivna åtgädena ska utföras oftare om det gäller en mycket dammig lokal.  

Skötsel och underhåll av aggregatet (forts..)   
Om aggregatet inte ska användas under en längre tidsperiod, följ följande rekommendation. 

- Torka luftkonditioneringen grundligt genom att köra aggregatet i fl äktläget under 3 till 4 timmar och slå 
sedan ifrån strömmen. 

- Innan du använder luftkonditioneringen igen, torka de inre delarna av luftkonditioneringen igen genom att 
köra   fl äktläget under 3 till 4 timmar. Detta bidrar till att avlägsna ev lukter som kan ha genererats från ev 
fukt.  

Periodisk kontroll   

Typ  Beskrivning  Månad  Var 4:de  
månad

En gång 
per år

Inomhusdel  

Rengöring av  lter (1)    

Rengöring av kondensvattentråg (2)    

Rengöring av värmeväxlare (2)    

Byte av batteri i fj ärrkontrollen (1)    

Utomhusdel 

Rengör värmeväxlaren på utsidan av aggregatet (2)    

Rengör värmeväxlaren på insidan av aggregatet (2)    
Rengör elkomponenter med tryckluft (2)    

Kontrollera att samtliga plintar är åtdragna (2)    

Rengör   äkten (2)    

Kontrollera  äktens fastsättning (2)    

Rengör kondensvattentråget (2)    
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Felsökning  

Se följande schema vid problem med aggregatet.

PROBLEM   LÖSNING  
Aggregatet fungerar inte 
alls • Kontrollera att strömmen till aggregaget är ok och försök att starta aggregatet igen.

• Kontrollera att Timern ej står på Off. Starta aggregatet igen. 

Det kommer ingen kall / 
varm luft ut från aggre-
gatet.

• Kontrollera om den inställda temperaturen är högre i Kylläge  eller lägre i          
 Värmeläge än den aktuella temperaturen. Tryck på + / - för Tempknappen på fjärr-
kontrollen för att ändra den inställda temperaturen.
• Kontrollera om  fi ltret är täckt av damm. Om det  synns mycket damm på fi ltret 
minskar aggregatets kapacitet. Rengör fi ltret oftare.
• Kontrollera att aggregatet ej är blockerat av något hinder.
• Kontrollera om aggregaget är igång i Avfrostningsläge, i det läget går inte fl äkten i 
inomhusdelen, den återstartar först när avfrostningsläget är avslutat.
• För att förbättra aggregatets kapacitet rekommenderas att stänga ev fönster samt 
att minska solinstrålning genom att dra för ev gardiner. 
• Kontrollera om aggregatet precis har slagits på efter avslutad kyl eller värmedrift. 
I det fallet, startar ej kompressorn direkt utan först efter ca 4 minuter  (detta för att 
skydda kompressorn mot täta åtestarter).
• Kontrollera om rörlängden är för lång. När rörlängden överstiger högsta tilllåtna 
rörlängd, kan kyla (värme) prestanda minska.

Fjärrkontrollen fungerar 
inte

• Kontrollera om batterierna är urladdade.
• Se till att inget blockerar fjärrkontrollens sensor.
• Kontrollera att inga starka ljuskällor  synns i närheten av aggregatet. Starkt ljus   
som kommer från lysrör eller neonskyltar kan störa fjärrkontrollens signaler.

Timerfunktion fungerar 

inte.

• Kontrollera att SET-knappen på fjärrkontrollen har tryckts in efter att tiden  har 
ställts in. 

Indikatorn blinkar konti-

nuerligt 

• Tryck på strömbrytaren eller dra ur elkontakten. Om indikatorn fortfarande blinkar, 
kontakta installatören.  

Aggregatet låter illa.
• Normalt hörs inga oljud från aggregatet, ett brus kan höras från köldmediet vid 
ändring från kyla till värme och vid avfrostning
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