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EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

När enheten startas, krävs en stor mängd ström för att 
snabbt ge den önskade temperaturen i rummet. Efteråt 
växlar luftkonditioneringen automatiskt till en lågströmsin-
ställning för ekonomisk och bekväm drift.

Inomhusenheten kan torkas genom att trycka på COIL DRY 
på fjärrkontrollen. Det förhindrar mögelbildning och till-
växt av bakterier. 

Driftläget (nedkylning, torkning, uppvärmning) ändras au-
tomatiskt så att den inställda temperaturen bibehålls och 
temperaturen hålls konstant.

Rumstemperaturen kan hållas på 10 °C vilket förhindrar att 
rumstemperaturen sjunker för mycket.

Med programtimern kan du kombinera åtgärder för AV- 
och PÅ-timern i en sekvens. Sekvensen kan innehålla en 
växling från timer AV till timer PÅ eller från timer PÅ till 
timer AV inom en tjugofyratimmarsperiod.

Om du trycker på SLEEP i uppvärmningsläget sänks in-
ställningen för inomhusenhetens termostat gradvis. I ned-
kylningsläget ökas termostatens inställning gradvis. Inom-
husenheten stängs automatiskt av när den inställda tiden 
har nåtts.

Med den trådlösa fjärrkontrollen kan du enkelt styra inom-
husenheten.

Luftriktningsgallren fl yttas automatiskt upp och ned så att 
luften sprids i hela rummet.

Inomhusenhetens inloppsgaller kan tas bort för enkel ren-
göring och underhåll.

Luftfi ltret har behandlats för att motstå mögel vilket gör 
användningen renare och skötseln enklare.

Om du väljer QUIET med knappen FAN CONTROL går 
inomhusenheten in i supertyst driftläge. Det innebär att 
inomhusenhetens luftfl öde minskas för tystare drift.

Katekinluftrenarfi ltret med polyfenol använder statisk elek-
tricitet för att rengöra fi na partiklar och damm i luften som 
tobaksrök och växtpollen som inte ögat kan se.
Filtret innehåller katekin som är mycket effektivt mot olika 
bakterier eftersom det hämmar tillväxten av bakterier som 
adsorberas av fi ltret.
Observera att mängden luft som produceras minskar när 
luftrenarfi ltret är installerat vilket sänker inomhusenhetens 
prestanda en aning.

Filtret innehåller mikroskopiska keramikpartiklar som pro-
ducerar negativa luftjoner vilket ger en deodoriserande ef-
fekt som absorberar och mildrar dofterna i hemmet.
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För att förtydliga beskrivningarna visar bilden alla 
indikatorer. I verkligheten visar teckenfönstret bara 
de indikatorer som gäller för det aktuella driftläget.
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 Forcerad nedkylning startar om MANUAL 

AUTO hålls intryckt i mer än 10 sekunder.
 Forcerad nedkylning används vid instal-

lationstillfället.
 Det får endast användas av auktoriserad 

servicepersonal.
 Om forcerad nedkylning startar av miss-

tag ska du inaktivera läget genom att 
trycka på START/STOP.
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 Om timerns indikatorlampa blinkar när 

timern används, tyder det på att ett fel 
uppstått i timerinställningen (se sidan 16, 
Automatisk omstart).

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24   

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

 Knappen används när luftkonditione-
ringen installeras och bör inte användas 
i vanliga fall eftersom det gör att inom-
husenhetens termostatfunktion fungerar 
på fel sätt.

 Om knappen trycks in under normal drift 
kommer inomhusenheten att gå in i test-
läge och indikatorlamporna för drift och 
timer på inomhusenheten börjar blinka 
samtidigt.

 Stoppa luftkonditioneringen och avbryt 
testläget genom att trycka på START/
STOP-knappen.
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 Se till att barn inte sväljer batterier av 
misstag.
 Ta ut batterierna för att undvika läckage 
och skador på enheten om fjärrkontrollen 
inte kommer att användas på en längre 
tid.
 Om batterivätska kommer i kontakt med 
huden, ögonen eller munnen ska du 
omedelbart skölja med rikligt med vatten 
och kontakta en läkare.
 Urladdade batterier ska tas bort ome-
delbart och kastas på rätt sätt genom att 
lämnas in på en insamlingsplats för bat-
terier eller till lämplig myndighet.
 Försök inte ladda upp torrbatterier.

Blanda aldrig nya och använda batte-
rier eller batterier av olika typer.
Batterierna bör räcka ett år vid nor-
mal användning. Om fjärrkontrollens 
räckvidd minskar avsevärt ska du byta 
batterierna och trycka på knappen RE-
SET med spetsen på en kulspetspenna 
eller ett annat spetsigt föremål.

31 2

Skruvar

Sätt in

Tryck in

Skjut upp

Dra ut

14

 Skjut luckan i pilens riktning samtidigt som 
du trycker på -markeringen.

 Se till att batterierna har rätt polaritet ( ).

34
 Tryck på knappen med spetsen på en kulspetspenna eller ett annat spet-

sigt föremål.

33
Tryck för att öka tidsinställningen.
Tryck för att minska tidsinställningen.

 (Tiden ökar/minskar i steg om en minut varje gång en knapp trycks in. 
Tiden ändras snabbt i steg om tio minuter om en knapp hålls intryckt.)

34
 Det avslutar tidsinställningen och klockan startar.

 Fjärrkontrollen måste riktas mot signalmottagaren (Fig. 1 4 ) för att fungera på 
rätt sätt.

 Räckvidd: Cirka 7 meter.

 En ljudsignal hörs när en signal har tagits emot av inomhusenheten.

 Tryck på knappen på fjärrkontrollen igen om en ljudsignal inte hörs.
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När inställningen COOL används.

När inställningen är 26 °C.

När inställningen AUTO används.

29
 Indikatorlampan för drift (grön) (Fig. 3 5 ) tänds på inomhusenheten.
 Luftkonditioneringen startar.

22
 Läget ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in.

AUTO NEDKYLNING TORKNING

TKÄLFGNINMRÄVPPU

Hela skärmen visas igen efter ca tre sekunder.

24
 Trycks in när du vill höja termostatinställningen.

Trycks in när du vill sänka termostatinställningen.

  AUTO ....................................18 – 30 °C
  Uppvärmning ......................16 – 30 °C
  Nedkylning/torkning ...........18 – 30 °C

Du kan inte ställa in rumstemperaturen med termostaten i fl äktläget (temperaturen 
visas inte i fjärrkontrollens teckenfönster).

Hela skärmen visas igen efter ca tre sekunder.

Termostatinställningen ska anses som ett standardvärde och den kan skilja sig 
en aning från den verkliga rumstemperaturen.

28
Fläkthastigheten ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in:

AUTO HÖG MED LÅG TYST

Hela skärmen visas igen efter ca tre sekunder.

Fläkten drivs så att uppvärmd luft cirkulerar optimalt.
Fläkten går på mycket låg hastighet om temperaturen på luften 
som kommer ut ur inomhusenheten är låg.
Fläkthastigheten sänks när rumstemperaturen börjar närma sig  

 termostatinställningen.
Fläkten går på låg fl äkthastighet.

 Fläkten drivs på en mycket låg inställning vid övervakningsdrift och i början av   
 uppvärmningsläget.

Supertyst drift startar. Inomhusenhetens luftfl öde minskas för tystare drift.
 Supertyst drift kan inte användas i torkläget. (Detsamma gäller om torkläget 
väljs när enheten drivs i läget AUTO.)

 Prestandan vid uppvärmning och nedkylning minskas en aning när supertyst 
drift används. Justera inomhusenhetens fl äkthastighet om rummet inte värms 
upp/kyls ned när supertyst drift används.
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29
Indikatorlampan för drift (grön) (Fig. 3 5 ) slocknar.

  Fläkten drivs på en mycket låg hastighet i ca en minut när automatisk 
växling väljs. Under den tiden avkänner inomhusenheten rumsför-
hållandena och väljer rätt driftläge.

  Om skillnaden mellan termostatinställningen och den verkliga rums-
temperaturen är mer än +2 °C ->  Nedkylning eller torkning

  Om skillnaden mellan termostatinställningen och den verkliga rums-
temperaturen ligger inom ±2 °C ->  Övervakning

  Om skillnaden mellan termostatinställningen och den verkliga rums-
temperaturen är mer än –2 °C ->  Uppvärmning

 
  Övervakningsdrift startar när inomhusenheten har justerat rumstem-

peraturen i närheten av termostatinställningen. Fläkten drivs på låg 
hastighet i övervakningsläget. Inomhusenheten väljer återigen lämp-
ligt läge (uppvärmning, nedkylning) för att justera temperaturen till 
värdet som angetts för termostaten om rumstemperaturen ändras.

  (Övervakningslägets område är ±2 °C i förhållande till termostatin-
ställningen.)

 Om det läge som väljs automatiskt av inomhusenheten inte är det 
läge du vill ha ska du välja rätt driftläge (UPPVÄRMNING, NEDKYL-
NING, TORKNING, FLÄKT).

  Används när du vill värma upp rummet.

  Inomhusenheten drivs på en mycket låg fl äkthastighet i ca 3 till 5 mi-
nuter och växlar sedan till den valda fl äktinställningen när uppvärm-
ningsläget är valt. Det ger inomhusenheten tid att värmas upp innan 
verklig drift startar.

  När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på utomhusen-
heten vilket kan försämra dess prestanda. Luftkonditioneringen går 
automatiskt in i avfrostningsläget då och då för att avlägsna frosten. 
Vid automatisk avfrostning blinkar indikatorlampan för drift (Fig. 3 5 ) 
och uppvärmningen avbryts.

  Används när du vill göra rummet svalare.

  Används för lätt svalka samtidigt som rummet avfuktas.

  Du kan inte värma upp rummet i torkläget.

  Inomhusenheten drivs på låg hastighet i torkläget och inomhusenhe-
tens fl äkt kan stanna ibland för att justera luftfuktigheten i rummet. 
Fläkten kan även drivas på mycket låg hastighet när luftfuktigheten i 
rummet justeras.

  Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när torkläget är valt.

  Används när du vill cirkulera luft i rummet.

Ställ in termostaten på en temperaturin-
ställning som är högre än den aktuella 
rumstemperaturen. Uppvärmningsläget 
fungerar inte om termostaten ställs in 
på en lägre inställning än den verkliga 
rumstemperaturen.

Ställ in termostaten på en temperatur-
inställning som är lägre än den aktuella 
rumstemperaturen. Nedkylnings- och 
torkläget fungerar inte om termostaten 
är inställd på en högre inställning än 
den verkliga rumstemperaturen (i ned-
kylningsläget fungerar bara fl äkten).

�
Du kan inte använda inomhusenheten 
för att värma upp eller kyla ned rum-
met.
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Innan du använder timerfunktionen ska du kontrollera att fjärrkontrollen är inställd på rätt tid (  s. 5).

29

 Indikatorlampan för drift (grön) (Fig. 3 5 ) tänds på inomhusenheten.

27
 Timerfunktionen ändras i följande ordning varje gång knappen trycks 

in:

PROGRAM (AV -  PÅ, AV -  PÅ)

AV PÅAVBRYT

 Indikatorlampan för timer (orange) (Fig. 3 6 ) tänds på inomhusenheten.

33
 Ställ in tiden när tidsvisningen blinkar (den blinkar i ca fem sekunder).

Tryck för att öka tidsinställningen.
Tryck för att minska tidsinställningen.

Hela skärmen visas igen efter ca fem sekunder.

29

 Indikatorlampan för drift (grön) (Fig. 3 5 ) tänds på inomhusenheten.

 Läs avsnittet ”Använda PÅ- eller AV-timern” när du ska ställa in önskat 
läge och tider.

 Hela skärmen visas igen efter ca tre sekunder.
 Indikatorlampan för timer (orange) (Fig. 3 6 ) tänds på inomhusenheten.

27

 Teckenfönstret visar omväxlande ”OFF timer” (Timer AV) och ”ON ti-
mer” (Timer PÅ) och ändras sedan till att visa tidsinställningen för åt-
gärden som ska utföras först.

 Programtimern startar. (Inomhusenheten stoppas om timer PÅ har 
valts först.)

 Hela skärmen visas igen efter ca fem sekunder.

 Med programtimern kan du kombinera åtgärder för AV- och PÅ-timern i en sek-
vens. Sekvensen kan innehålla en växling från timer AV till timer PÅ eller från 
timer PÅ till timer AV inom en tjugofyratimmarsperiod.

 Den första timerfunktionen som aktiveras är den som ligger närmast den aktu-
ella tiden. Ordningsföljden för drift anges av pilen i fjärrkontrollens teckenföns-
ter (OFF (AV) -  ON (PÅ) eller OFF (AV) -  ON (PÅ)).

 Ett exempel på användning av programtimern är att stoppa luftkonditionering-
en automatiskt (AV-timer) när du har gått till sängs och sedan starta driften (PÅ-
timer) automatiskt på morgonen innan du stiger upp.

Välj ”CANCEL” (AVBRYT) med TIMER-knap-
pen.
Inomhusenheten återgår till normal drift.

Utför stegen  och .

Tryck på START/STOP.

Om du vill ändra driftvillkoren (läge, fl äkt-
hastighet, termostatinställning, supertyst 
läge) ska du vänta tills hela skärmen visas 
igen efter det att du har ställt in timern och 
sedan trycka på lämpliga knappar.

Välj ”CANCEL” (AVBRYT) med TIMER 
MODE-knappen.
Luftkonditioneringen återgår till normal 
drift.

1. Välj timerinställningen som du vill ändra 
genom att följa instruktionerna i avsnittet 
”Använda PÅ- eller AV-timern”.

2. Tryck på TIMER MODE för att välja OFF 
(AV)  ON (PÅ) eller OFF (AV)  ON 
(PÅ).

Tryck på START/STOP.

Om du vill ändra driftvillkoren (läge, fl äkt-
hastighet, termostatinställning, supertyst 
läge) ska du vänta tills hela skärmen visas 
igen efter det att du har ställt in timern och 
sedan trycka på lämpliga knappar.
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Till skillnad från de andra timerfunktionerna, används sovtimern för att ställa in tidslängden innan luftkonditioneringen stoppas.

26

Indikatorlampan för drift (grön) (Fig. 3 5 ) och indikatorlampan för timer (orange) 
(Fig. 3 6 ) tänds på inomhusenheten.

26
33

Ställ in tiden när timerläget blinkar (det blinkar i ca fem sekunder).

Tryck för att öka tidsinställningen.
Tryck för att minska tidsinställningen.

Hela skärmen visas igen efter ca fem sekunder.

Välj ”CANCEL” (AVBRYT) med TIMER 
MODE-knappen.
Luftkonditioneringen återgår till normal 
drift.

Tryck på START/STOP.

För att förhindra överdriven uppvärmning eller nedkylning i sovläget, ändrar sovtimern automatiskt termostatinställningen i 
enlighet med den inställda tiden. Luftkonditioneringen stoppas helt när den inställda tiden har gått.

Termostatinställningen höjs automatiskt 1 °C var 60:e minut 
när sovtimern är aktiverad. När termostatinställningen har 
höjts med totalt 2 °C, behålls den termostatinställningen tills 
den inställda tiden har gått då luftkonditioneringen stängs 
av automatiskt.

Inställd tid

1 timme

1 °C
2 °C

Termostatinställningen sänks automatiskt 1 °C var 30:e 
minut när sovtimern är aktiverad. När termostatinställning-
en har sänkts med totalt 4 °C, behålls den termostatinställ-
ningen tills den inställda tiden har gått då luftkonditione-
ringen stängs av automatiskt.

2 °C 3 °C 4 °C

30
minuter

1 °C

1 timme

1 timme
30 minuter

Inställd tid
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Du kan justera luftfl ödets vertikala riktning (upp/ned) genom att trycka på SET på fjärrkontrollen. Luftfl ödets horisontala rikt-
ning (höger/vänster) justeras manuellt genom att du fl yttar luftriktningsgallren.
När du justerar det horisontala luftfl ödet ska du starta luftkonditioneringen och kontrollera att de vertikala luftriktningsgall-
ren är stoppade.

 För aldrig in fingrar eller främmande 
föremål i utloppsportarna eftersom den 
interna fl äkten drivs på hög hastighet vil-
ket kan leda till personskador.

 Använd alltid SET-knappen på fjärr-
kontrollen när du ska justera de 
vertikala luftriktningsgallren. Om du 
försöker fl ytta dem för hand kan det 
leda till felaktig funktion. I sådana fall 
ska du stoppa driften och starta om 
enheten. Gallren bör fungera som 
vanligt igen.

 Ställ inte in luftriktningsgallren inom 
uppvärmningsområdet (4  – 6 ) un-
der fl era timmar när nedkylnings- el-
ler torkläget används, vattenånga kan 
kondensera i närheten av utloppsgall-
ren och vatten kan droppa från inom-
husenheten. Om luftriktningsgallren 
lämnas i uppvärmningsområdet i 
mer än 30 minuter i nedkylnings- el-
ler torkläget, kommer de automatiskt 
att återgå till läget 3 .

 Luftriktningen och rumstemperaturen 
bör beräknas noga när du gör inställ-
ningarna om spädbarn, barn, äldre 
eller sjuka personer befinner sig i 
rummet.

31
Luftriktningen ändras inom följande områden varje gång knappen trycks in:

1   2   3   4   5   6  

1 ,2 ,3  : I nedkylnings-/torkläget      
4 ,5 ,6  : I uppvärmningsläget

Fjärrkontrollens teckenfönster ändras 
inte.

 Justera luftriktningen inom de områden som anges ovan.

 Den vertikala luftriktningen ställs in automatiskt så som visas i enlighet med 
den typ av drift som valts.

 I nedkylnings-/torkläget : Horisontalt fl öde 1

 I uppvärmningsläget      : Nedåtriktat fl öde 6

 I läget auto/uppvärmning är luftfl ödet horisontalt 1  under den första minuten 
när driften har startats. Luftriktningen kan inte justeras under den tiden.

 Justera luftfl ödet i den riktning du vill ha genom att fl ytta höger/vänster-gallren.

reglage (två lägen) 

Höger/vänster-galler

reglage

 När du justerar höger/vänster-gallren 
måste luftkonditioneringen först stoppas. 
Kontrollera sedan att luftkonditionering-
en har stoppats helt innan du justerar 
riktningen.
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Rumstemperaturen kan hållas på 10 °C om du trycker in 10°C HEAT (Fig. 6 23 ) vilket 
förhindrar att rumstemperaturen sjunker för mycket.

23

23
Driften stoppas.

Uppvärmningsläget används inte om rumstemperaturen är tillräckligt hög.

Starta luftkonditioneringen innan den här proceduren utförs.

30
”ECO” visas i fjärrkontrollens teckenfönster.
Ekonomidrift startar.

30
”ECO” försvinner från fjärrkontrollens teckenfönster.
Normal drift startar.

Vid maximal uteffekt är ekonomidrift ca 70 % av luftkonditioneringens normala drift vid nedkylning och uppvärmning. 
  Luftavfuktningen förbättras när ekonomiläget används vid nedkylning. Funktionen är speciellt praktisk när du vill avlägsna 

fukt i rummet utan att sänka rumstemperaturen för mycket.
  I ekonomiläget ändras termostatinställningen automatiskt efter temperaturen för att undvika onödig nedkylning och upp-

värmning vilket ger den mest ekonomiska driften.
Välj normal drift om rummet inte kyls ned (eller värms upp) ordentligt i ekonomiläget.
När luftkonditioneringen har stoppats återupptas normal drift när inomhusenheten slås på igen.
Luftkonditioneringen växlar inte till ekonomiläge även om ekonomiläget har valts genom att trycka in ECONOMY-knappen 
när övervakning används i automatiskt läge.

Följande åtgärder/funktioner kan 
inte användas när 10˚C HEAT an-
vänds 

 Timer
 Sovläge
 Fläkthastighet
 Svängläge
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Använd manuell automatisk drift om fjärrkontrollen har försvunnit eller inte kan användas av någon annan anledning.

2

Tryck på MANUAL AUTO (Fig. 2 2 ) i tre sekunder när du vill stoppa driften. 

 När luftkonditioneringen drivs med 
reglagen på huvudenheten, drivs den 
i samma läge som när AUTO valts 
med fjärrkontrollen (se sidan 7).

 Den valda fl äkthastigheten är ”AUTO” 
och termostatens standardinställning 
(24 °C) används.

Inomhusenheten kan torkas genom att trycka på COIL DRY på fjärrkontrollen. Det förhindrar mögelbildning och tillväxt av 
bakterier. 
Det interna torkläget är aktivt i 90 minuter efter det att du tryckt på COIL DRY-knappen och läget inaktiveras automatiskt.

25

Teckenfönstret för det COIL DRY (interna torkläget) (Fig. 7 40 ) tänds. Det försvinner 
efter 10 sekunder.

29
Indikatorlampan för internt torkläge (gul) (Fig. 1 7 ) slocknar på inomhusenheten. 
Driften stoppas.

 Tryck på COIL DRY igen när det interna torkläget används om du vill återställa 
läget.

 Det interna torkläget kan inte avlägsna mögel eller bakterier som redan fi nns 
och det har ingen steriliserande funktion.

Starta luftkonditioneringen innan den här proceduren utförs.

32
Teckenfönstret för svängläget (Fig. 7 40 ) tänds.
I det här läget fl yttas luftriktningsgallren automatiskt för att rikta luftfl ödet både 
uppåt och nedåt.

32
Teckenfönstret för svängläget (Fig. 7 40 ) slocknar.
Luftfl ödets riktning återgår till inställningen som användes innan svängläget valdes.

I nedkylnings-/torkläge : Svänger mellan 1  och 3 .
I uppvärmningsläget     : Svänger mellan 3  och 6 .

 Svängläget kan stoppas tillfälligt när luftkonditioneringens fl äkt inte drivs eller när 
den drivs på mycket låga hastigheter.
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 Stäng av inomhusenheten och dra ut nätsladden innan inomhusenheten rengörs.

 Kontrollera att inloppsgallret (Fig. 1 8 ) är ordentligt monterat.

 När du tar bort eller byter luftfi lter ska du vara försiktig så att du inte nuddar värmeväxlaren 
eftersom det kan leda till personskador.

1  Placera fi ngrarna på gallerpanelens nedre delar och 
dra panelen framåt. Om gallret fastnar under rörel-
sen ska du lyfta det uppåt.

2  Dra gallret bortom den mellanliggande spärren och 
öppna inloppsgallret helt så att det är horisontalt.

Inloppsgaller

Monte-
ringsaxel

Spärr

 Avlägsna damm med en dammsugare. Torka inom-
husenheten med varmt vatten och torka den sedan torr 
med en ren och mjuk trasa.

1  Dra i spärrarna så långt det går.
2  Håll gallret horisontalt och för in vänster och höger 

monteringsaxlar i lagren på panelens översida.
3  Tryck på stället som pilen på bilden visar och stäng 

inloppsgallret. 

Monte-
ringsaxel

Lager

Spärr

1

2

3 1

2

3

 Lyft upp luftfi ltrets handtag, lossa de två nedre tung-
orna och dra ut det.

Luftfi lterhandtag

Luftfi lter (höger och vänster)

Hakar (två platser)

 Låt fi ltret torka ordentligt på en skuggig plats efter tvät-
ten.

1  Rikta in sidorna på luftfi ltret med panelen och skjut 
in det helt. Kontrollera att de två nedre tungorna förs 
in i hålen på panelen ordentligt.

Hakar (två platser)
2  Stäng inloppsgallret.

(För illustrationsändamål visas inomhusenheten utan in-
loppsgallret monterat.)

 Damm kan avlägsnas från luftfi ltret med en dammsu-
gare eller genom att tvätta fi ltret i en lösning av neutralt 
rengöringsmedel och varmt vatten. Om du tvättar fi ltret 
ska du låta det torka ordentligt på en skuggig plats inn-
an det monteras tillbaka.

 Om damm samlas på luftfi ltret minskas luftfl ödet vilket gör 
att enhetens effektivitet försämras och driftljud hörs mer.

 Luftfi ltren bör rengöras varannan vecka vid normal drift.

 Använd inte luftkonditioneringen när inloppsgallret är öppet.

 Damm kan samlas inuti inomhusenheten när den används under längre perioder vilket leder till sämre prestanda. Vi 
rekommenderar att inomhusenheten inspekteras regelbundet i tillägg till den vanliga rengöringen och skötseln. Kon-
takta auktoriserad servicepersonal för mer information.

 Använd inte vatten som är varmare än 40 °C, slipande rengöringsmedel eller fl yktiga substanser som bensen och thin-
ner när inomhusenhetens utsida rengörs.

 Låt inte insektsmedel eller hårspray komma i kontakt med inomhusenhetens utsida.

 Om inomhusenheten ska stängas av för en månad eller mer ska du först driva den kontinuerligt i fl äktläget i ungefär 
en halv dag så att alla interna delar torkar ordentligt.



Sv-14

 Fäst fi ltret på insidan av tungorna (6 platser) så att 
det inte sticker ut.

Luftrenarfi ltrets ram

Tungor (6 platser)

Tungor
 (6 platser)

Luftfi lter

 (Inloppsgallret visas inte på bilden ovan för illustra-
tionsändamål)

 Använd inte luftkonditioneringen när inloppsgallret 
är öppet.

 När luftrenarfi ltren används kan effekten ökas om du 
ställer in fl äkthastigheten på ”HIGH” (Hög).

Luftfi lter

Luftrenarfi ltrets ram

1  Ta bort de gamla luftrenarfi ltren i omvänd ordning 
till monteringssekvensen.

2  Montera dem på samma sätt som när luftrenarsat-
sen monteras.

Använd inte luftkonditioneringen när inloppsgallret 
är öppet.

 Luftrenarfi ltren är engångsfi lter. (De kan inte tvättas och 
återanvändas.)

 Använd fi ltren så fort som möjligt efter det att förpack-
ningen har öppnats.

 (Luftrenareffekten minskar när fi lter får ligga i en öpp-
nad förpackning)

 I allmänhet bör fi ltren bytas ungefär var tredje månad.

Köp specialutformade luftrenarfilter (UTR-FA16) (säljs 
separat) när du ska byta ut smutsiga luftrenarfi lter. 

�
 Filtret bör bytas ungefär vart tredje år så att deodorant-
effekten bibehålls.

 Filterramen är inte en engångsprodukt.

Köp ett specialutformat deodorantfilter (UTR-FA16-2) 
(säljs separat) när fi ltret ska bytas ut.

Rengör fi ltret på följande sätt var tredje månad för att bi-
behålla deodoranteffekten.

1  Ta bort deodorantfi ltret.
2  Rengör med vatten och låt lufttorka.

1) Spola filtret med hett vatten på högt tryck tills 
fi ltrets yta är täckt med vatten. Spola sedan med 
utspätt, neutralt rengöringsmedel. 

 Tvätta inte filtret genom att vrida ur det eller 
gnugga det, det skadar deodoranteffekten.

2) Skölj med rinnande vatten.
3) Torka i skuggan. 

3  Sätt tillbaka deodorantfi ltret.

Byt ut fi ltren mot följande komponenter (köps separat).
 KATEKINLUFTRENARFILTER MED POLYFENOL : UTR-FA16

 Deodorantfi lter med negativa luftjoner: UTR-FA16-2
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I händelse av fel (röklukt osv.) ska du omedelbart stoppa enheten, dra ut elkontakten och kon-
takta auktoriserad servicepersonal.
Enheten kopplas inte helt bort från strömkällan om du bara stänger av inomhusenhetens 
strömbrytare. Kom ihåg att dra ut elkontakten eller stänga av kretsbrytaren så att strömmen 
kopplas bort helt.

Utför följande kontroller innan du begär service:

Ljud hörs:  Vid användning eller direkt efter det att enheten har stoppats 
kan ljudet av vatten som flödar i luftkonditioneringens rör 
höras. Ljud kan höras speciellt tydligt i ca 2 till 3 minuter efter 
det att enheten har startats (ljudet av köldmedel som fl ödar).

 Ett svagt gnisslande ljud kan höras vid användning. Det beror 
på att frontpanelen expanderar och dras ihop en aning på 
grund av temperaturförändringar.

Ett fräsande ljud kan ibland höras under uppvärmning. Ljudet 
orsakas av den automatiska avfrostningsfunktionen.

Lukter:  Inomhusenheten kan avge lukter. Lukterna beror på rumsdof-
ter (av möbler, tobak osv.) som sugits in i inomhusenheten.

Enheten avger imma 
eller ånga:

 Lätt imma kan komma från inomhusenheten under nedkyl-
ning eller uppvärmning. Det beror på att rumsluften plötsligt 
kyls ned av den kalla luften från inomhusenheten vilket resul-
terar i kondensation och imbildning.

Under uppvärmning kan utomhusenhetens fl äkt stanna och 
ånga kan stiga upp från enheten. Det orsakas av den automa-
tiska avfrostningsfunktionen.

Svagt eller obefi ntligt 
luftfl öde:

När uppvärmningen startar är fl äkthastigheten tillfälligt myck-
et låg så att de interna delarna kan värmas upp.

Om rumstemperaturen stiger över termostatinställningen 
under uppvärmning kommer utomhusenheten att stanna och 
inomhusenheten drivs på mycket låg fl äkthastighet. Ställ in 
termostaten på en högre inställning om du vill värma upp 
rummet mer.

Inomhusenheten stoppas tillfälligt (mellan 7 till 15 minuter) 
under uppvärmning när automatisk avfrostning sker. Indika-
torlampan för drift blinkar när automatisk avfrostning är ak-
tivt.

 Fläkten kan gå på mycket låg hastighet i torkläget eller när 
enheten övervakar rumstemperaturen.

 Fläkten går på mycket låg hastighet när supertyst läge an-
vänds.

 Fläkten går på mycket låg hastighet under övervakning i det 
automatiska läget.

Det kommer vatten 
från utomhusenheten:

Under uppvärmning kan vatten komma från utomhusenheten 
på grund av den automatiska avfrostningsfunktionen.
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Om problemet kvarstår efter kontrollerna, om du känner röklukt eller om indikatorlampan för drift (Fig. 3 5 ) och indikator-
lampan för timer (Fig. 3 6 ) blinkar ska du omedelbart stoppa enheten, dra ut elkontakten (Fig. 1 14 ) och kontakta auktorise-
rad servicepersonal.

 Luftkonditioneringen drivs enligt värmepumpprincipen 
vilket innebär att den absorberar värme från utomhus-
luften och överför värmen till inomhusenheten. Det 
gör att prestandan minskar när utomhustemperaturen 
sjunker. Vi rekommenderar att du använder luftkonditio-
neringen tillsammans med någon annan form av upp-
värmning om du inte tycker att det blir tillräckligt varmt.

 Luftkonditioneringar konstruerade enligt värmepump-
principen värmer upp hela rummet genom att återcirku-
lera luften i rummet, vilket innebär att det kan ta lite tid 
innan rummet är varmt efter det att enheten har star-
tats.

 Frost kan bildas på utomhusenheten vilket leder till 
sämre prestanda om uppvärmningsläget används när 
utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är hög.

 Luftkonditioneringen har en mikrodatorstyrd funktion 
för automatisk avfrostning för att förhindra sådana pre-
standaförsämringar. Luftkonditioneringen stannar tillfäl-
ligt och avfrostningskretsen drivs en kort stund (ca 7 – 
15 minuter) om frost bildas.

 Indikatorlampan för drift (grön) blinkar när automatisk 
avfrostning är aktivt.

 Strömtillförseln till luftkonditioneringen stoppas när ett 
strömavbrott inträffar. Luftkonditioneringen startar au-
tomatiskt om i samma läge som tidigare när strömmen 
kommer tillbaka.

 Om ett strömavbrott inträffar under timerdrift kommer 
timern att återställas och inomhusenheten startas (el-
ler stoppas) med den nya tidsinställningen. Timerns 
indikatorlampa börjar blinka i händelse av att ett sådant 
timerfel inträffar (se sidan 3).

 Luftkonditioneringen kan fungera felaktigt när andra 
elektriska apparater (rakapparater osv.) eller en trådlös 
radiosändare används i närheten. I sådana fall ska du 
tillfälligt dra ut elkontakten, ansluta den igen och sedan 
återuppta driften med fjärrkontrollen.

KONTROL-
LERA EN

GÅNG TILL

Enheten fungerar inte 
alls:

 Är elkontakten ansluten till ett eluttag?

 Har ett strömavbrott inträffat?

 Har en säkring gått eller har en skyddskrets aktiverats?

 Är timern aktiverad? 8 - 9

Dålig kylprestanda:  Är luftfi ltret smutsigt?

 Är inloppsgallret eller utloppsporten på luftkonditioneringen 
tilltäppt?

 Har du justerat inställningarna för rumstemperaturen (termo-
staten) på rätt sätt?

 Är ett fönster eller en dörr öppen?

 Kommer starkt solljus in genom ett fönster vid nedkylning? 
(Dra för gardinerna.)

 Finns det värmeapparater eller datorer i rummet vid nedkyl-
ning eller är det för många personer i rummet?

—

 Är enheten inställd på supertyst drift? 6

Enheten fungerar annor-
lunda än den inställning 
som angetts med fjärr-
kontrollen:

 Har batterierna i fjärrkontrollen tagit slut?

 Har fjärrkontrollens batterier monterats på rätt sätt?
5
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 Om luftkonditioneringen används vid högre temperaturer än de som anges kan den inbyggda skyddskretsen aktiveras för 
att förhindra skador på interna kretsar. Om luftkonditioneringen används vid lägre temperaturer än de som anges ovan i 
nedkylnings- eller torkläget kan värmeväxlaren frysa vilket kan leda till vattenläckor och andra skador.

 Använd inte luftkonditioneringen för andra ändamål än nedkylning, uppvärmning, avfuktning och luftcirkulering i rum i 
bostadshus.

 Om luftkonditioneringen används i fl era timmar vid en hög luftfuktighet på ca 80 % eller mer kan kondensation bildas på 
inomhusenhetens utsida och droppa ned på golvet eller föremål under enheten. (Ca 80 % eller mer)

 Information om akustiskt ljud
Den maximala ljudtrycksnivån är mindre än 70 dB (A) för inomhusenheten och utomhusenheten. Enligt IEC 704-1 och ISO 
3744.

C° 42 llit 52– aCC° 34 llit 01 aCC° 34 llit 01 aC

C° 23 llit 81 aCC° 23 llit 81 aC Ca 30 °C eller mindre




