
Manual för fjärrkontroll
MODELL: RA1A

Utseende kan variera mellan olika utföranden
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Läs igenom manulaen innan användning.
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1. Tryck ned locket markerat        på fjärrkontrollens baksida 
     och skjut det nedåt i pilens riktning.
2. Sätt i 2st (AAA 1.5V) batterier, och kontrollera placeringen 
    av "+" och "-" , så att de stämmer.
3. Sätt tillbaka locket.

Sätta in batterier

Driftguide
1. Efter att strömmen satts på, tryck på        knappen på fjärrkontrollen för att starta 
    enheten.
2. Tryck på "MODE" knappen för att välja driftsätt: Auto, Cool, Dry, Fan eller Heat.  
3. Tryck på   +    eller   -    för att ställa in önskad temperatur. 
    (Temperatur kan inte justeras i drift Auto).  
4. Tryck på "FAN" för önskad fläkthastighet: auto,  fan1, fan2 , fan3 ,  fan4, fan5,   
    steglös hastighet.

5. Tryck på          eller          knappen för utblåsningsriktning. 

Underhåll

Instruktioner

Vid drift riktas fjärrkontrollen rakt mot inomhusdelen.
Avstånd mellan fjärrkontroll och inomhusdel får inte vara 
längre än 8m, och det får inte vara några hinder i vägen. 
Signalen kan störas om det finns lysrör eller trådlösa telefoner;
fjärrkontrollen måste vara i närheten av inomhusdelen under  
signalöverföring.
Byt batterier mot likadana när dom tagit slut.
Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, måste
man ta ut dom.
Om displayen är svag eller inte visar något, måste man byta  
batterier.

RA1A / RA1AF
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ON/OFF knapp
Tryck för att starta eller stänga av enheten.  

Efter att enheten strömsatts avger den ett ljud.
Symbol ON lyser. Nu kan enheten styras med fjärrkontrollen. 
Vid tryck på någon knapp på fjärrkontrollen hörs en signal och ikon        på fjärrkontrollens display
blinkar en gång och inomhusdelen avger en signal, som bekräftar att överföring till enheten har utförts
med kontrollen. Displayen visar motsvarande funktions ikon. 
Vid off status, v isas Light och Clock ikonerna på fjärrkontrollens display (om Timer on eller Timer 
off och Light funktionerna är aktiva, visas dessa på fjärrkontrollens display samtidigt).  

MODE knapp
Med knappen väljer man önskat driftval. 

● Vid Auto arbetar aggregatet automatiskt med fabriksinställningar. Inställd temperatur  går  
   inte att ändra, och den visas inte heller i display. Tryck på ”FAN” för att justera fläkthastighet. 
   Tryck på      eller      för att välja utblåsningsriktning. 
● Vid Cool arbetar aggregatet med kyldrift. Tryck på "+" eller "-" för att justera temperaturen. 
   Tryck på "FAN" för att justera fläkthastigheten. Tryck på      eller      för att välja utblåsnings-
   riktning.  
● Vid Dry arbetar aggregatet med fläkthastighet fan1, hastigheten kan inte ändras.  
   Tryck på         eller        för att välja utblåsningsriktning.        
● Vid ”FAN” blåser endast fläkten, ingen kyl- eller värmedrift. 
  Tryck på ”FAN" för att justera fläkthastigheten. Tryck på         eller        för att välja utblåsnings- 
   riktning.
● Vid ”HEAT” arbetar aggregatet med värmedrift.  Tryck på "+" eller ”-” för att justera
   rumstemperaturen. Tryck på ”FAN" för att justera fläkthastigheten. Tryck på       eller
  för att välja utblåsningsriktning. (Modell med endast kyla, tar inte emot signal för värme.
   Om man valt värmedrift med fjärrkontrollen, och trycker på "ON/OFF", startar inte enheten.

Anm.:
● För att undvika kallras vid start med värme, är det en fördröjning hos enheten med 
   1-5 minuter innan den börjar blåsa (fördröjningen beror på rumstemperaturen). 
● Temperaturens inställningsområde på fjärrkontrollen är 16-31 °C. 
   Fläkthastighet: auto,  fan1, fan2 , fan3 , fan4, fan5, steglös hastighet

Knapparnas funktioner

Auto              Cool             Dry              Fan             Heat
Auto              Kyla           Avfuktn.         Fläkt          Värme
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Anm.:
● Vid val av         med fjärrkontrollen, är auto svep upp & ner automatiskt med max. vinkel 
   inställd. 
● Vid val av       ,       ,      ,      ,     med fjärrkontrollen, gäller inställning med fasta lägen.
   Svep upp & ner stannar vid vald vinkel enligt ikon.

FAN knapp
Vid tryck växlar hastigheten enligt följande: auto (AUTO), fan1(      ), fan2 (         ), 
 fan3 (  ) ,  fan4 (  ), fan5 (  ), steglös hastighet.

Anm.:
● Vid AUTO, väljer enheten lämplig hastighet automatiskt enligt aktuell rumstemperatur. 
● Fläkthastigheten vid DRY är fan1.
● Vid val av steglös hastighet, kan man justera hastigheten med knapp ”+” eller ”-”.  

 knapp

 knapp

● Tryck för att välja svepfunktion ”upp & ner” för utblåsande luft. Tryck igen för att avsluta 
   funktionen. Fjärrkontrollen är inställd på statisk svep. 
● Tryck på "MODE" och       samtidigt då fjärrkontrollen är OFF, för att växla mellan vanlig 
   svepning och statisk svepning.  
● Under statisk svepning, och tryck på knappen, ändras upp & ner svepningen enligt följande:  

● Tryck för funktion vänster & höger svep, för att starta eller stoppa den. 
   Fjärrkontrollens standardinställning är statisk svep.
● Tryck på "MODE" och       samtidigt då fjärrkontrollen är OFF, för att växla mellan vanlig 

svepning och statisk svepning.
● Under statisk svepning, och tryck på knappen, ändras vänster & höger svepningen enligt 
   följande:  (se nästa sida)

fan1 fan2 fan3

fan4fan5steglös hastighet

AUTO

Ingen visning

Knapparnas funktioner
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● Vid val av         med fjärrkontrollen, är auto svep vänster & höger standardinställning. 
   Enheten blåser automatiskt vänster & höger med maximal vinkel.

● Vid val av       ,      ,      ,     ,       , 

● Vid val av        gäller cirkulär svep vänster & höger av utblåsande luft enligt ikonen. 

Anm.:
Om funktionen inte finns, och man trycker på knappen, avger enheten en signal, men med
funktionen original status.

+ och - knapp
Tryck på "+" eller "-" en gång för att höja eller sänka temperaturen med 1 °C. Håller man  
”+” eller "-" knappen intryckt, ändras värdena snabbt. När man släppt knappen vid vald temp.
ändras temperaturen på inomhusdelens display automatiskt.  
(Temperaturen kan inte justeras vid autodrift)
● Vid inställning TIMER ON, TIMER OFF eller CLOCK, tryck på "+" eller "-" för att ändra tiden.
   (Se vidare avsnitt KLOCKA, TIMER ON, TIMER OFF sid 7).

TURBO knapp
Används för att starta eller stänga av  TURBO funktion vid kyl-, värmedrift och endast fläkt. 
Anm.:
● Tryck på "QUIET" eller "FAN" knapp för att avsluta funktionen. 
● Funktionen fungerar inte i läge AUTO eller DRY. 

SLEEP knapp
Tryck för att starta eller stänga av SLEPP funktion vid kyl-, värmedrift och avfuktning (dry).
Anm.:
● Denna funktion stängs av, efter strömmen åter satts på efter avstängning, som standard.  
● Den stoppas vid val av annat driftsätt.  
● Fungerar inte vid drift "FAN" och "AUTO"..

Ingen visning

HEALTH  knapp
Tryck för att starta eller stänga av funktion med jonisering.  
Anm. :Funktionen finns inte på vissa modeller.

Knapparnas funktioner

         med fjärrkontrollen, gäller inställning med fasta lägen.

Svep vänster & höger stannar vid vald vinkel enligt ikon.
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I FEEL knapp
Tryck för att starta fuktionen I FEEL, ikonen        visas i fjärrkontrollens display. 
När denna funktion har valts, kommer fjärrkontrollen att överföra rumstemperaturen till 
inomhusdelen och aggregatet justerar automatiskt rumstemperaturn efter den avkända i  
i rummet. Tryck en gång till för att avsluta I FEEL, ikonen        visas inte mer. 

Anm.:

där I FEEL används. Placera inte fjärrkontrollen nära objekt med hög eller låg temperatur, 
för att känna av omgivningen korrekt. 

TEMP knapp
Vid tryck kan man se rumstemperatur (och utomhustemperatur) på inomhusdelens display. 
Inställningen på fjärrkontrollen växlar enligt följande: 

● Vid val ”no display” (ingen visning) på fjärrkontrollen, visar displayens temperaturer enligt 
 

  följande:  
● Vid val av      på fjärrkontrollen, visas rumstemperaturen. 

● Vid val av        på fjärrkontrollen, visas utomhustemperaturen.

Anm.:
Visning av utomhustemperatur finns inte på vissa modeller. Om man då väljer         visas
istället rumstemperaturen. 

● Tryck för att starta eller stänga av funktionen.
● Det går inte att starta funktionen då aggregatet är i drift; om den arbetar med cool eller dry
   måste det stängas av, tryck på "CLEAN" och ikonen "       ” visas, funktionen är aktiverad, 
  tryck på knappen igenoch ikonen visas inte längre, funktioen är inte aktiv, eller så går den

   i 10 min. i clean funktion och stängs av automatiskt.

● Clean funktionen kan inte ställas in och visas då enheten är i drift med auto, fan och heat,  
   innan den stängs av.

   Funktionen torkar automatiskt enhetens insida och förhindra tillväxt av skadliga mikro-
   organismer, genom att eleminera fukten inuti inomhusdelen.

CLEAN knapp

Ingen visning

Knapparnas funktioner

Placera fjärrkontrollen nära användaren, samt att inomhusdelen har fri väg till platsen för

Vid första påslaget av spänning, är funktionen åsidosatt.
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CLOCK knapp
Tryck på        för att ställa in klockan, på fjärrkontrollen blinkar            . 
Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden. Varje tryck på "+" eller "-", ökar eller 
minskar tiden med 1 timme. Tryck på knappen igen,       och            blinkar nu på fjärrkontrollen. 
Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden. Tryck på knappen igen       och nu blinkar   

på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden.  
Om man håller in "+" eller "-" knappen, ändras tiden snabbt. 

"  " ikonen slutar att blinka.
Anm.:
● Klockan har 24-tim. visning.
● Tid innan inställning utförs får inte överstiga 5 s. Efter den tiden stängs status för inställning av. 
   Tid innan inställning utförs, är samma vid TIMER ON/TIMER OFF.

TIMER ON knapp
Inställning för timerstart. Efter tryck på knappen visas, "      ”, ”ON” och             blinkar på
fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "- " inom 5 s för att ställa in ”TIMER ON”. Varje tryck på 
"+" eller "-", ökar eller minskar tiden med 1 tim. Tryck på knappen igen, ”ON” och 
ikonen blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på ”+” eller ”-” inom 5 s för att ställa in tiden. 
Tryck på knappen en gång till, ”ON” och ”            ” blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på ”+”
eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden. Om man håller in "+" eller "-" knappen, ändras tiden 
snabbt för att nå vald tid. Tryck på "TIMER ON" för att bekräfta inställningen. ”ON” slutar att
blinka. Ikonen        visas igen.        

 

Avbryta TIMER ON
Om TIMER ON har startats, tryck på "TIMER ON" knappen för att avbryta funktionen.

TIMER OFF knapp
Inställning för timerstyrd avstängning. Efter tryck på knappen försvinner ikonen, "      ”, 
"OFF" och "  " blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in
"TIMER OFF" tiden. Varje tryck på "+" eller "-" ökar eller minskar tiden med 1 tim. Tryck 
på knappen igen, "OFF" och "            ” blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på ”+” eller ”-” inom 
5 s för att ställa in tiden. Tryck på knappen en gång till, "OFF" och ”             ” blinkar på 
 fjärrkontrollen. Tryck på "+" eller "-" inom 5 s för att ställa in tiden.  Om man håller in "+" eller 
"-" knappen, ändras tiden snabbt för att nå vald tid. 

Avbryta TIMER OFF
Om TIMER OFF har startats, tryck på "TIMER OFF" knappen för att avbryta funktionen.

Knapparnas funktioner

Släpp knappen då önskad tid visas. Tryck på ”CLOCK” för att bekräfta inställningen,

Tryck på "TIMER OFF" för att bekräfta inställningen. ”OFF” slutar att blinka och
Ikonen        visas igen.   
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Funktion med knappkombinationer 

Knapplås
Tryck på "+" och "-" samtidigt för att sätta på eller stänga av knapplåset. Vid aktiverat 
knapplås visas "  " i fjärrkontrollen. Om man använder fjärrkontrollen, blinkar ”       ” tre 
gånger utan att skicka någon signal till inomhusdelen. 

Temperaturvisning °C och °F
I läge OFF, tryck på "-" och "MODE" samtidigt för att växla visning mellan °C och °F. 

QUIET knapp
Tryck för att starta eller stänga av QUIET funktionen vid kyl-, värmedift och auto.
Anm.:
● Vid tryck på "TURBO" eller "FAN" knappen avslutas funktionen. 
● Funktionen kan inte användas vid FAN eller DRY.  

ECO knapp
Vid kyldrift, tryck på "ECO" knappen för ECO drift. 
Anm.:
● Fjärrkontrollen visar "           ”. 
● Drift med fläkthastighet auto. Rumstemperaturen går inte att justera.
● ECO drift kan inte användas tillsammans med kyldrift och sleep samtidigt. 
● Vid byte av driftval avslutas ECO drift.  

LIGHT knapp
Används för att tända eller släcka inomhusdelens display, ”        ” ikonen på fjärrkontrollen 
visas inte. Tryck på knappen igen för att tända inomhusdelens display.  
"  " ikonen visas på fjärrkontrollen.  

Vid värmedrift, tryck på "SLEEP" och "TURBO" samtidigt i 3 s för att starta eller avbryta
funktionen.

Tidsinställd avfrostning

Knapparnas funktioner
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Inställning av min. temperatur för kyla 
I läge OFF, tryck på "TEMP" och "-" samtidigt, LCD displayen visar min. temp. för kyla.  
Standardinställning är 16 °C, justering kan utföras med ”+” eller ”-” från 16 °C till 31 °C,
3 s senare återgår det till läge stanby. 

I läge OFF, tryck på "TEMP" och "+" samtidigt, LCD displayen visar max. temp. för värme. 
Standardinställning är 31°C, justering kan utföras med ”+” eller ”-” från 16 °C till 31 °C,  
3 s senare återgår det till läge stanby. 

● Vid värmedrift, tryck på "Mode" och "+" samtidigt för att starta/avsluta funktionen.  
● "LA" visas på fjärrkontrollen efter aktiveringen.  
● Vid byte av driftval avaktiveras funktionen. 
   När man stängt av och satt på enheten igen, finns inställningen kvar. 
   Om man stängt av strömmen finns inte funktionen kvar. 
● I drift med ”Lågtemp. värme”, kan inte "Sleep" och "Lågtemp. värme" funktionen startas
   samtidigt. Om driften med ”Lågtemp värme” redan startat och man trycker på ”SLEEP”, 
   avslutar enheten driften och går in i ”SLEEP”, och vice versa. 

Anm.: 
1. I drift med ”Lågtemp värme”, är fläkthastigheten som standard AUTO, och går inte att ändra.  
2. I drift med ”Lågtemp värme”, fungerar inte "TURBO" och "QUIET". Om dessa funktioner har
    startats tidigare avslutas dom. Om man avslutar ”Lågtemp. värme” återgår dom inte.

 

    Samma gäller om man avslutar ”Lågtemp värme”, återgår inte den. 
3. När man avslutar ”Lågtemp. värme”, återgår fläkthastighet och temp. till läge som var inställt
    innan ”Lågtemp. värme” startades.  
4. Det går att ställa in andra funktioner.

Inställning av max. temperatur för värme 

Inställning av funktion för lågtemp. värme (Low temperature heating) 

● Vid installation med MULTI-S kylaggregat och felsökning ska utföras, behövs adressen till 
   inomhusdelen. Gör då enligt följande: 
● Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen, tryck på "LIGHT och "-" samtidigt i 3 s, displayen
   visar då inomhusdelens adress (1~5) i 3 s.

Adressering vid multiaggregat

Knapparnas funktioner
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