
KNAPPAR OCH FUNKTIONER

Symbol för signalöverföring 

DRIFTLÄGEN
Autdrift

Kyldrift

Avfuktning

Värmedrift

Fläkt

FLÄKTDRIFTLÄGEN

TIMERDISPLAY

TILL/FRÅN-KNAPP

Lågfart

Mellanfart

Högfart

Fläkt

Extra fläkt

Timer till Timer från

Start/Stopp av aggregat
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"e" knapp
Vid tryckning aktiveras autodrift med förvalt
driftsätt. För att ändra detta tryck på till/från-knapp.

Under drift ställs "timer off" in samt vid avstängt
aggregat ställs "timer on" in. Tryck på "timer"-knappen
och displayen blinkar, tryck på "+" och "-" för att
ställa in tiden. Tryck på "timer"-knappen ännu en gång
och displayen slutar att blinka. Vid ytterligare tryckning
på "timer"-knappen makuleras timerfunktionen.

"timer" knapp

används ej

används ej

SLEEP & klockinställning

SLEEP-drift: tryck en gång för att aktivera
samt en gång till för att avaktivera funktionen.
Klockinställning: vid avstängt aggregat tryck på
knappen, klocksymbol blinkar i displayen. För att
justera tiden tryck på knappen igen, blinkning slutar,
ställ in aktuell tid med "+" och "-". Varje tryckning
stegar tiden med 1 min. vid längre tryckning stegas
tiden med 10 min vid +" samt minskar med samma
värden vid "-". 

Horisontell luftutblåsning
Vid varje tryckning på knappen ändras utblåsnings-
riktningen i sekvens enl. nedan:

Fläkthastigheter

Vid varje tryckning på knappen ändras hastigheterna
i sekvens enl. nedan:

Driftlägesväljare
Vid varje tryckning på knappen ändras drifvalet
i sekvens enl. nedan:

Utförande med end. kyla ingen:

auto - kyla - avfuktn.
värme - fläkt 
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används ej används ej

SLEEP-drift

Luftutblåsningsriktning

Temperaturvisning

temp. inst. knappar
varje tryck på "+" höjer rumstemp. med 1°C
varje tryck på "-" sänker rumstemp. med 1°C
       drift = temp. inställning mellan 16°C~31°C
       eller       = ingen temp. inställning
       drift = temp. inställning mellan 16°C~31°C
Vid "clock" och "timer" justeras tiden. 

Innan drift & användning av fjärrkontroll

Inomhusdel

Kontrollera att spänning finns fram
till aggregatet.

Batterier

Öppna luckan bak på fjärrkontrollen.
Sätt in batterierna,
kontrollera "+" och "-" placeringen.
Sätt tillbaka luckan.

Underhåll

Tag ur batterierna om fjärrkontrollen inte skall användas under en längre tid.
Max avstånd till aggregat är 6 m. 
1 eller 2 signaler hörs vid mottagen signal.
Om signalen ej når fram eller om displayen visas svagt,
byt båda batterierna samtidigt.
Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen vid överföring.
Använd ej laddningsbara batterier.

1. Om alla symboler visas samtidigt under 5 sekunder
    skall batterierna bytas.
2. Om displayen visar onormalt, tag ur batterierna och vänta 5 min. innan
    de åter sätts tillbaka.
3. Livslängden på batterierna är c:a 1 år.
4. Fjärrkontrollen skall hållas c:a 1 m ifrån TV eller annan ljudutrustning.  

OBS!
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Autodrift och "e"-knapp

Autodrift

Beroende på rumstemperaturen när detta läge valts,
startar automatisk drift av antingen KYLA (COOL),
VÄRME (HEAT) elle AVFUKTNING ( DRY).
Om AUTODRIFTLÄGE åter startas inom 2 tim. efter
avstängning, kommer det driftsätt som då var aktivt
åter att väljas.
Det första driftsvalet ändras ej, även om rumstemperaturen ändras.
Om driftsättet ej stämmer med rummets förhållande väljs
önskat driftsätt med driftlägesväljaren.

Funktionen för AUTODRIFT

Rådande rumstemp.
vid start

Driftsätt

Kyla 

Avfuktning 

Värme/Fläkt

Start av Autodrift

Tryck på ON/OFF-knappen.

Tryck därefter på driftlägesväljaren till AUTO-läge.

Varje knapptryckning växlar lägen
i sekvens enl. nedan.

Tryck på ON/OFF-knappen 
för att avbryta funktionen.

För varmt/kallt

Om det känns för varmt/kallt efter c:a 15 min. drift
gör enl nedan:

Ett tryck på             höjer rumstemp. med 1°C.
men som mest 2°C.

Ett tryck på             sänker rumstemp. med 1°C.
men som lägst 2°C.

"e"-knapp

Funktion med fabriksvald förinställning.

1. Tryck på "e"-knappen för att starta denna funktion.
2. Tryck på driftlägesväljaren för att byta driftsätt.
3. Tryck på ON/OFF-knappen för att stoppa driften.

I avfuktningsdrift går fläkten på lågfart
och ingen temp. inställning kan utföras.

I "e"-läge kan ingen temp. inställning
utföras.
Utförande med endast kyla saknar värme.

OBS!
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Driftläge KYLA - VÄRME - AVFUKTNING - ENDAST FLÄKT

Val av KYLA - VÄRME - AVFUKTNING - FLÄKT

Tryck på ON/OFF-knappen.
Välj driftsätt genom att trycka på              knappen.
Varje tryckning växlar valen i sekvens enl. nedan:

(Ex.: för att välja KYLA tryck på           knappen
tills          visas i displayen.)

3. Välj fläkthastighet med          knappen enl. instr. på sid 5.

Välj luftutblåsningsriktning med         knappen
enl. instr. på sid 5.

För att stänga av aggregatet använd ON/OFF-knappen.

1. Då ett driftsätt valts kommer samma drift att starta
    efter stopp och då aggregatet åter startas med
2. Utförande med endast kyla saknar värme.

OBS!

Temperaturjustering

För att sänka rumstemp. tryck "-".
Ett tryck sänker 1°C.

För att höja rumstemp. tryck "+".
Ett tryck höjer 1°C.

Värmedrift

Avfrostning: vid låg utetemperatur stannar fläktarna
i både inomhus- och utomhusdel och en avfrostning
sker utomhus i 6-10 min.

Avfuktning

I detta läge kan fläkthastigheten ej ändras.
Driften sköts av microprocessor som
automatiskt reglerar fläktarna i inom-
och utomhusdel. Rumstemp. sänks
något under drift.
Detta val kan ej aktiveras då rumstemperaturen
är under 18°C eller lägre.

3 min. återstartsfördröjning.
För att undvika belastningar på
kompressorn kan ej återstart ske
förrän efter c:a 3 min. 
Endast fläkten aktiveras. 
Detta sker vid:
- omedelbar start efter frånslag
- strömavbrott
- avstängning med huvudbrytare

OBS!
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Fläkthastighet och luftutblåsning

För att ändra fläkthastigheten tryck på           knappen.
Varje tryckning ändrar hastigheten i sekvens enl följande:

För att ändra den horisontella luftutblåsningen, tryck på        .
Varje tryckning ändrar riktningen i sekvens enligt följande:

Rekommenderad utblåsningsvinkel

Allnän användning         (auto).

Läge vid             (Kyla) eller         (Avfuktning).

Läge                 till            vid           (värmedrift).

Utför denna justering med fjärrkontrollen,
manuell justering kan skada konstruktionen.

Vid olika driftsförhällanden blir utblåsningen enl. följande:
- vid kyl- avfuktningsdrift blåses luften nedåt under 1 tim.
  och justeras sedan automatiskt för att undvika kondens-
  droppar i utblåsningsluften.
- vid värmedrift och avfrostning riktas lamellerna uppåt
  för att undvika kallras.

OBS!

Ändra vertikal utblåsning
Justera de vertikala vingarna innan aggregatstart eftersom de 
horisontella lamellerna rör sig automatiskt och klämrisk föreligger.

Ändra horisontal utblåsning
Vid tryckning på          ändras lamellerna till swing, auto eller 5 fasta lägen.

Vid swing-drift visas "swing" symbol i displayen. 
Då fläkthastigheten är vald till Auto kan riktningen ej ändras.

Om driftsättet ändras under gång kopplas swing-driften bort automatiskt.
Vid timerinställning kan swingfunktionen ej heller aktiveras.
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Nödkörning. Timer- och sleepdrift

Nödkörning
Om fjärrkontrollen blivit defekt eller om batterierna tagit slut, 
kan aggregatet köras med nödkörningsfunktion.

Tryck på nödkörningsknappen
Kyla/värme utförande: aggr. väljer automatiskt Kyla, Värme eller Avfuktning 
beroende på rumstemp.Ytterligare tryckning stoppar aggregatet.
Utförande endast Kyla: aggr. väljer automatiskt Kyla, Avfuktning eller Fläkt 
beroende på rumstemp.Ytterligare tryckning stoppar aggregatet.

OBS!

Vid drift via nödkörning gäller följande:

Rumstemp.

Inställd temp.

Driftsätt

Rumstemp.

Avfuktning Värme/FläktKyla

Utförande med endast kyla har ingen värmedrift.

Timerdrift (inställning ON/OFF timer)
ON (OFF) ställs in under drift.
OFF, aktiveras genom att trycka på        eller        .

Timerlampan blinkar, inställning kan utföras, tryck igen och timersymbol
slutar att blinka, inställning utförd och aktiverad.

Inställning:
tryck på "+" och "-" för att justera tid till start eller stopp av drift.
Varje tryck på "+" ökar tiden med 1 minut. Vid längre tryckning ökar tiden med 10 minuter.
Varje tryck på "-" minskar tiden med 1 minut. Vid längre tryckning minskar tiden med 10 minuter.

Makulera:
Tryck på          eller           som stänger av funktionen. 

Sleep-funktion

Inställning

Stoppa funktionen

Detta sker
Starta aggregatet.
Tryck på          för att aktivera funktionen.

Ett av följande stoppar funktionen:

Tryck på sleep-knappen igen.

Tryck på driftvalsknappen.
Tryck på knapp för fläkthastighet.

Tryck på ON/OFF-knappen eller auto OFF.

Fläkthastigheten ändras automatiskt till lågfart.
I Kyldrift höjs inställd rumstemp. med 1,5°C varje
timme, max höjning 3°C.

I Värmedrift sänks inställd rumstemp. med 1,5°C varje
timme, max sänkning 3°C.

I avfuktningsläge ändras ej temperaturen.
I läge Fläkt kan funktionen inte användas.


