
FJÄRRKONTROLL SL118

Display
Horisontell utblåsning 
"e"-knapp 
Swingfunktion

Val av driftsätt

Timer "till"

Inställning timmar
Inställning minuter

Signalöverföring

Inställning rumstemperatur

Fläkthastighet

Till / från

Sleep-funktion

Timer "från"
Används ej

Inställning av klocka

Återställning

Batteribox Lucka

Inställning av klocka

1. Öppna luckan på baksidan
    och sätt in 2st batterier.

förväxla inte (+) och (-)

2. Återställningsknapp.

tryck med spetsigt föremål

3. Klockinställning

tryck med spetsigt föremål

Varning

• Signalens räckvidd är c:a 6 m.
  Ett eller två bip kvitterar signal.
• Om ingen signal hörs från inomhus-
  del eller displayen visas svagt, måste
  man byta batterierna (båda).
• Om kontrollen tappats eller blivit
  blöt kan funktioner ej utföras.
• Använd inte laddningsbara batterier. 

4. Tryck på knapp HR och MIN för
    att ställa in aktuell tid. Vid tryck
    på HR ändras tiden med 1 tim.
    i taget och MIN 1 min. i taget.

5. Tryck på "Clock" igen.

tryck med spetsigt föremål

Automatisk drift
Beroende på rådande rumstemperatur
vid start startar automatisk KYLA-, VÄRME-
eller AVFUKTNING. Om start sker inom 2
tim. efter avstängning väljs samma driftsätt
som innan stopp.
Rådande rumstemp.
vid start Driftsätt

C:a 25°C eller högre

C:a 20°C - 25°C

C:a 20°C eller lägre

KYLA

AVFUKTNING

VÄRME/end. fläkt

Driftstart

1. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen.
2. Tryck på till/från (on/off) knappen.
3. Tryck på "MODE"-knappen för önskad drift. 
    Upprepad tryckning växlar mellan AUTO - 
    COOL - DRY (avfuktning) - HEAT i sekvens.

Stopp av drift

Tryck på till/från (on-off) knappen.



1. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta anläggningen.
2. Välj driftsätt genom att trycka på MODE-knappen. Varje
    tryckning ändrar läge i sekvens: AUTO→COOL→
    DRY→HEAT. Ex. för val av kyla tryck på MODE tills
    COOL visas i displayen.

3. Tryck           för val av fläkthastighet.

4. Tryck           för riktning av utblåsningsluft.

5. Tryck           för att stoppa anläggningen.

FUNKTIONER

Driftval "COOL", "DRY", "HEAT",
"FAN" och "ON/OFF"

Valt driftsätt återkommer efter stopp och
återstart.

OBS

Ändra rumstemperatur
För att sänka temp. tryck på            . Minskar 1°C/tryckning.
För att höja temp. tryck på               . Höjer 1°C/tryckning.

Vid värmedrift
Under värmedrift förekommer avfrostning av utomhusdel.
Fläktar både inomhus och utomhus stoppar och avfrostnings-
cykeln pågår i c:a 2-10 min.

Vid avfuktning
1. Vid denna drift kan fläkthastigheten inte ändras.
2. Driften kontrolleras av en microprocessor och inomhus-/
    utomhusdelen körs spontant.
3. Rumstemperaturen sänks något. Detta läge fungerar inte
   med rumstemp. lägre än 13°C.

För att skydda kompressorn
är en återstartsfördröjning
på 3 min. aktiverad.

OBS

Fläkthastigheter
Tryck på             för att justera fläkthastigheten. Vid varje
tryckning ändras hastigheten i sekvens: AUTO →LOW
→MEDIUM→HIGH (auto/låg/med./hög).
För att justera utblåsningsluftens läge tryck på              . Varje
tryckning visar                                                    (auto) i sekvens.

Normal drift - välj "swing". Kyldrift/av-
fuktning:              värme: 

Justera vertikala utblåsningslameller
för hand då inomhusdelen är stoppad!

Nödkörning

KFR Vid upprepade tryckningar på nödkörningsknappen
alterneras i sekvens KYLA, VÄRME och STOPP.

KF Vid upprepade tryckningar på nödkörningsknappen
alterneras KYLA och STOPP.

Timerstyrd start/stopp

Tryck på timerknappen            och               visas i displayen blinkande
under 1 min. som information om att timer/start                kan ställas in.
Tryck på knappen igen och funktionen makuleras. Då aggregatet är
i drift tryck på timer/stopp eller först på timer/start               först och
sedan timer/stopp.               visas blinkande i displayen under 1 min.
för inställning av timer/stopp. Ny tryckning makulerar funktionen.
Tryck              och            för att ställa in tiderna för start/stopp.
Varje tryck på            ökar tiden med 1 tim., varje tryck på
ökar tiden med 10 min.

Samtidig funktion timerstyrd start/stopp
Tryck på TIMER-knappen för att aktivera funktionen först,
tryck sedan på  TIMER OFF för att aktivera detta läge.
Nu fungerar TIMER START/STOPP tillsammans.

OBS
1. Innan inställningar utförs kontrollera om klockan går rätt.
2. Om aktuell tid är önskad start eller stopp blir inställningen
    enligt denna.

Aktivera SLEEP-funktion
1. Aggregatet är i drift.
2. Tryck på SLEEP-funktionsknappen              för aktivering.

Arbetssätt
1. Fläktmotorn inomhus går på lågfart.
2. Vid kyldrift höjs rumstemp. med 1°C (max. 2°C).
3. Vid värmedrift sänks rumstemp. med 1°C (max. 2°C).
4. Vid avfuktning ändras inte rumstemp.

Makulera SLEEP-funktion

1. Tryck på             igen
2. Tryck på             
3. Tryck på             för att ändra driftsätt
4. Tryck på             för att ändra fläkthastigheten

"e"-knappfunktion
Vid en tryckning på knappen ändras driftsättet till AUTOMATISK: 
DRIFT, SWING och FLÄKTHASTIGHET. 
Tryck  på "ON/OFF" eller "MODE" för att makulera denna funktion.

Felkoder
Timerlampan blinkar 1 gång var 8:e sekund:
rumsgivare felaktig.

Timerlampan blinkar 3 gånger var 8:e sekund:
fläktmotor felaktig.




