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Brug af fjernbetjeningen 

Beskrivelse af fjernbetjeningen 1. ON/OFF 

Tryk på denne knap for at starte eller stoppe anlægget. 

 

2. - : Tryk på denne knap for at sænke temperaturen. 

3. + :Tryk på denne knap for at hæve temperaturen. 

4. MODE 

Tryk på denne knap for at vælge 

driftstilstand 

(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT). 

 

5. FAN 

Tryk på denne knap for at vælge fan hastighed. 

 

6. SWING 

Tryk på denne knap for at vælge svingindstilling. 

 

7. I FEEL 

8.  

Tryk på denne knap for at vælge HEALTH eller AIR funktionen. 

 

9. SLEEP 

10. TEMP 

11. QUIET 

Tryk på denne knap for at vælge OUIET-funktionen. 

 

12. CLOCK 

Tryk på denne knap for at indstille uret. 

 

13. T-ON T-OFF 

Tryk på denne knap for at indstille Timer ON eller Timer OFF. 

 

14. TURBO 

15. LIGHT 

Tryk på denne knap for at tænde eller slukke 

fjernbetjeningslyset. 

 

16. WIFI 
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Auto  

Lav hastighed  Lav-Mellem hastighed  Mellem hastighed 

Mellem-Høj hastighed  Høj hastighed  

OFF  
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ON/OFF: 
Tryk på denne knap for at starte enheden. Tryk igen for at slukke enheden. 

 

- : 
Tryk på denne for at sænke den indstillede temperatur. Hvis du holder knappen nede i mere end 2 

sekunder, reduceres temperaturen hurtigere. 

I AUTO-indstillingen er det ikke muligt at ændre temperaturen. 

 

+ : 
Tryk på denne for at hæve den indstillede temperatur. Hvis du holder knappen nede i mere end 2 sekunder, 

stiger temperaturen hurtigere. 

I AUTO-indstillingen er det ikke muligt at ændre temperaturen. 

 

MODE : 
For hvert tryk på denne knap vælges en driftstilstand i en sekvens, som følger: 

 
* Bemærk: Kun for modeller med mulighed for opvarmning. 

 

Når anlægget er tændt, vælges AUTO som standardindstilling, den indstillede temperatur vises ikke i 

indendørsdisplayet, og enheden vælger den korrekte driftstilstand i overensstemmelse med 

rumtemperaturen.  

FAN : 
Denne knap bruges til at indstille FAN hastigheden i henhold til nedenstående rækkefølge: 

 

 

SWING : 
Denne knap bruges til at indstille swingvinklen i henhold til nedenstående rækkefølge: 

 

 

Dette er en universel fjernbetjening. Hvis nogle af symbolerne  sendt, 

vil kommandoen    blive udført. 

 betyder det at swinget foregår sådan:  

 
I FEEL : 
Tryk på denne knap for at starte I-FEEL-funktionen. Anlægget bestemmer derefter temperaturen afhængig af den 

registreret temperatur. Tryk på denne knap igen for at slukke for funktionen. 
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Tryk på denne knap for at tænde og slukke sundheds- og rengøringsfunktionen. Et tryk på knappen starter 

rengøringsfunktionen og i displayet vises ” ”.  Et andet tryk starter sundheds- og rengøringsfunktionen 

samtidigt og i displayet vises  og  . Tryk en tredje gang for at slukke begge funktioner samtidigt og tryk en 

fjerde gang for at starte sundhedsfunktionen og i displayet vises . 

Med et yderligere tryk på knappen, gentages hele funktionen. 

 

SLEEP : 
Tryk på denne knap for at indstille sovefunktionerne Sleep 1( ), Sleep 2 ( ) og Sleep 3 (  ) samt 

deaktivere sovefunktionerne. Som standard er sovefunktionerne deaktiveret. 

Sovefunktionen Sleep 1 fungerer som følgende i Køl- og Affugtningstilstand: Efter ca. 1 timesdrift sænkes 

temperaturen med 1°C, efter endnu 1 timesdrift sænkes temperaturen ydeligere med 1°C og dernæst 

anvender enheden denne temperaturindstilling. I Varmetilstand udføres samme operation, men i stedet for at 

sænke temperaturen, hæves temperaturen med 1°C per time. 

I Sovefunktionen Sleep 2 følger temperaturen en forindstillet kurve: 

I Sovefunktionen Sleep 3 kan en individuel temperaturkurve indstilles: 

(1) I Sovefunktion Sleep 3, tryk på Turbo-knappen i nogle få  sekunder. 

I fjernbetjeningens display vises ”1 time” og temperatur symbolet blinker og viser den indstillede kurve. 

(2) Anvend + og - knapperne for at indstille den ønskede temperatur, som ønskes efter 1 timesdrift. Tryk på Turbo- 

knappen for at gemme indstillingen. 

(3) I displayet vises nu ”2 timer”. 

(4) Gentag trin (2) og (3) til og med ”8 timer”. Fjernbetjeningen vender tilbage til normal tilstand. 

For at kontrollere indstillingerne, skal du indtaste indstillingens funktionen som overfor og gå den igennem 

med Turbo-knappen. 

Hvis der ikke trykkes på nogle knap indenfor 10 sekunder, vender fjernbetjeningen tilbage til normaltilstanden. 

Man kan også forlade indstillingsfunktionen, ved at trykke på ”ON/OFF”, ”Mode”, ”Timer” eller ”Sleep” knappen. 

 

TEMP : 
Ved et tryk på denne knap, kan du vælge at vise: Indstillede temperatur (viser den indstillede temperatur) eller 

nuværende inde temperatur. Som standard vises den indstillede temperatur. 

 

QUIET : 
Tryk på denne knap for at skifte imellem funktionerne Auto Quiet (symbolet     og AUTO vises), Quiet 

(symbolet  vises) og Ouiet OFF. Når anlægget er tændt, skal du indstille Quiet OFF. Bemærk: Ouiet-

tilstanden kan ikke indstilles når anlægget er i Fan- eller Dry-tilstand. I Ouiet tilstanden er valg af fan 

hastighed ikke tilgængeligt. 

 

CLOCK : 
Tryk på denne knap for at indstille klokken. Når symbolet  blinker, tryk på + eller - knappen i 5 sekunder for 

at trinvis ændre værdien af tiden. Hvis du holder knappen inde i mere end 2 sekunder, øges værdien med 

intervaller af 1 minut hvert 0,5 sekund og derefter med 10 minutters intervaller hvert 0,5 sekund. Tryk igen på 

CLOCK for at gemme tidsindstillingen. 

 

T-ON / T-OFF : 
Tryk på T-ON knappen for at indstille Auto-ON timeren. 

For at slukke for funktionen, tryk engang til på knappen. 

Ved tryk på denne knap vises symbolet , ”ON”” blinker og 00:00 vises i displayet. 

Tryk på + eller - knappen for at indstille tiden i timeren. Ved hvert tryk mindskes eller øges værdien med 1 

minut. Ved at holde knappen nede mindskes eller øges værdien med 1 minut hvert 0,5 sekund og efter en 

stund mindskes eller øges værdien med 10 minutter hvert 0,5 sekund. Når tiden er indstillet, skal TIMER-ON 

knappen trykkes ind i 5 sekunder for at gemme værdien. 

Tryk på T-OFF knappen for at indstille Auto-OFF timeren. For at slukke for funktionen tryk på knappen igen. 

TIMER OFF-indstillingerne er de samme som for TIMER-ON. 
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TURBO : 
Tryk på denne knap for at aktivere/deaktivere TURBO-tilstanden, som gør at anlægget forsøger at nå den 

indstillede temperatur så hurtigt som muligt. I COOL-tilstand vil anlægget blæse kold luft ind med meget høj 

fan hastighed. I HEAT-tilstand vil anlægget blæse varmluft ind med meget høj fan hastighed. 
 

LIGHT : 
Tryk på LIGHT-knappen for at tænde eller slukke for displayet baggrundsbelysning. Hvis belysningen er tændt 

vises , hvis den er slukket, slukkes symbolet. 

WIFI : 
Ved tryk på WIFI-knappen tændes WIFI funktionen. Når WIFI funktionen er tændt, vil ”WIFI” ikonet blive vist i 

fjernbetjeningen; Når enheden er slukket, tryk på ”MODE” og ”WIFI” knapperne samtidig i 1s, for at genskabe 

WIFI modulets fabriksindstillinger. 

• Denne funktion er kun gældende for nogle modeller. 
 

Kombinationen af+ og - knapperne : Låsefunktion 
Tryk samtidig på + og - knapperne for at låse anlægget eller låse op. Hvis fjernbetjeningen er låst vises 

symbolet . Hvis dette er tilfældet, blinker symbolet  3 gange ved tryk på en knap. 

Kombinationen af ”MODE” og ”-” knapperne : Skift imellem Fahrenheit og Celsius. 
Når enheden ar slukket, tryk på "MODE" og "-" knapperne samtidigt for at skifte imellem Fahrenheit (F) og 

Celsius (°C). 
 

Kombinationen af ”TEMP” og ”CLOCK”-knapperne: Energisparefunktion 
Tryk samtidigt på "TEMP" og "CLOCK" knapperne i COOL-tilstand for at starte energisparefunktion. 

Fjernbetjeningens display viser ”SE”. Tryk igen på knapperne for at deaktivere funktionen. 
 

Kombinationen af "TEMP" og "CLOCK" knapperne: 8°C leave-home funktion 
Tryk samtidig på "TEMP" og "CLOCK" knapperne i HEAT-tilstand for at starte 8°C leave-home funktionen. 

Fjernbetjeningens display viser  og en forindstillet temperatur på 8°C (46F Fahrenheit) indstilles. Tryk igen på 

knapperne for at deaktivere funktionen. 
 

Auto baggrundsbelysning 
Fjernbetjeningens knappelys tændes i 4 sekunder ved første opstart og dernæst i 3 sekunder ved senere tryk. 

 
Skift af batterier i fjernbetjeningen 

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, se billede. 

2. Tag de gamle batterier ud. 

3. Udskift de 2 AAA 1,5V batterier og sørg for at "+" og "-" polerne er korrekt. 
4. Sæt batteridækslet på fjernbetjeningen igen. 

 

Bemærk: 

 

• Batterierne skal altid erstattes med batterier af samme type og kapacitet. 

 

• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid bør batterierne tages 

ud. 

 

• Fjernbetjeningen skal altid anvendes indenfor sit transmissionsområde. 

 

• Fjernbetjeningen skal opbevares i en afstand af mindst 1 meter fra  fjernsyn 

og stereoanlæg. 

 

• Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer normalt, skal du prøve at fjerne  

batterierne og sætte dem tilbage efter 30 sekunder. Hvis 

fjernbetjeningen stadig ikke virker, bør batterierne udskiftes. 

Skitse for udskiftning 
af batterierne 

D
A

N
S

K
 



10 
 

BEMÆRK: Inden vedligeholdelse og inspektion af anlægget 

udføres skal spændingen till anlægget afbrydes. 
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Vedligeholdelse 
 
 

 

Enheder 
Indedel, Udedel og Fjernbetjening 

1. Tør de ydre dele af med en klud 

 

Frontpanel 

1. Åbn frontpanelet. 

Træk de to låsemekanismer på højre og venstre side ned, indtil de klikker. 

 

2. Fjernelse af frontpanelet. 

•  Fjern snoren. 

• Lad frontpanelet falde lige ud. 

 

3. Rengøring af frontpanelet. 

• Tør panelet af med en fugtig klud. 

• Brug kun et mildt rengøringsmiddel. 

• Hvis frontpanelet rengøres med en fugtig klud, tørres den tørt af 

med en tør klud og tørres helt tør i et skyggefuldt område. 

 

4. Montering af frontpanelet. 

• Monter frontpanelet i de tre snore på enheden 

• Vedhæft snoren på højre inderside af frontgitteret. 

• Luk panelet langsomt og forsigtigt. 

 

 

ADVARSEL 

• Rør ikke ved metaldelene i indedelen, da dette kan påføre skader. 

• Ved afmontering eller indsættelse af frontpanelet, skal du stå på 

en fast overflade for at undgå ulykker. 

• Ved afmontering eller indsættelse af frontpanelet, skal du holde 

panelet med en hånd, for at undgå at det falder ned. 

• Brug ikke varmere vand end 40°C ved rengøring og heller ikke 

benzin, fortynder, andre farlige olier, polermiddel, eller hårde børster. 

• Sørg for at frontpanelet er korrekt indsat efter rengøring. 

Snor  

Snor  

Monter front 

panelet i 

snoren snoren. 
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Filter 
1. Åben frontpanelet. 

 

2. Fjern luftfiltret. 

Tryk låsene på øvre og nedre side af luftfiltret ned og træk luftfiltret 

op. 

 

3. Fjern det lugtreducerende luftrensningsfilter. 

   Hold tapperne på filterholderens ramme og fjern krogene på de 4 steder. 

 

 

 
4. Rengøring eller byt af filter. 

Se billede. 

 

 

 

 

5. Sæt luftrensningsfilter og luftfilter tilbage samt frontpanelet. 

• Anlægget bør ikke køres uden filtre, da dette kan medføre skade på  
grund af støv i anlægget. 

 

 

 

6. Rengør luftfilteret med vand eller anvend en støvsuger. 

• Hvis de er meget beskidte, kan der bruges lunken vand med et mildt 

Rengøringsmiddel. Filtrene skal dernæst tørres i et skyggefuldt 

område.  

• Det er anbefalet, at filtrene skal rengøres engang om ugen. 

 

Lugtreducerende luftrensningsfilter Titanium-Apatite 
Luftrensningsfiltret kan få sin funktion tilbage, ved at vaske det med vand hver 6 måned. Filtret bør udskiftes 

hvert 3 år. 

 

Vedligeholdelse 

1. Anvend en støvsuger og hvis filtret er meget snavset kan det ligge i lunkent vand i 10 til 15 minutter. 

2. Fjern ikke filteret for filterholderen ved rengøring. 

3. Efter rengøring skal overskydende vand fjernes og filtret tørres på et skyggefuldt område. 

4. Filtret er lavet af papir og bør derfor ikke vrides under rengøring. 

 

Udskiftning 

• Løsen fanerne på filterholderens ramme og udskift filteret. 

• Filtret skal håndteres som brandbart materiale. 

 

 

BEMÆRK 

Ved anvendelse af beskidte filtre: 

(1) Kan ikke fjerne den ubehagelige lugt. 

(2) Kan ikke rense luften. 

(3) Kan resultere i dårlig køling eller varme. 

(4) Ubehagelig luft kan forekomme. 

Luftfilter  

Lugtreducerende 
luftrensningsfilte

r. 
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