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Tack för att du valde en TOSHIBA luftkonditionering.
Läs den här instruktionsboken noggrant innan du använder luftkonditioneringen.
• Se till att du får ”Bruksanvisning” och ”Installationshandbok” från konstruktören (eller återförsäljaren).
• Begäran till konstruktören eller återförsäljaren.
• Vänligen förklara tydligt innehållet i användarhandboken och lämna över den.

ANMÄRKNING
Den här användarhandboken beskriver hur du använder inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen.
För mer information om den kabelanslutna fjärrkontrollen och utomhusenheten, se den användarhandbok 
som medföljer utomhusenheten. (Förvara dessa användarhandböcker skyddade.)

ANVÄNDNING AV R32- eller R410A-KÖLDMEDIUM
I denna luftkonditionering används ett HFC-köldmedium (R32 eller R410A) som inte förstör ozonlagret.

I enlighet med IEC 60335-1
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) 
med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och 
kunskap, såvida dessa personer inte övervakas eller instruerats i apparatens 
användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör 
övervakas så att de inte leker med enheten.

I enlighet med EN 60335-1
Anläggningen kan användas av barn från och med åtta års ålder och 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande 
erfarenhet och kunskap om de får tillsyn eller instruktion avseende säker 
användning av anläggningen och förstår de faror som är förknippade 
därmed.
Barn bör inte leka med apparaten. Rengörings- och användningsunderhåll 
får inte utföras av barn utan överinseende.
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Tack för att du har valt att investera i detta Toshiba luftkonditioneringsaggregat.
Läs noggrant igenom dessa anvisningar som innehåller viktig information som överensstämmer med 
Maskin- Direktivet (Directive 2006/42/EC), och försäkra dig om att du har förstått dem.
Förvara dessa anvisningar på ett säkert ställe efter att du har läst igenom dem, tillsammans med 
Installationsanvisningarna som medföljde produkten.
Allmän Benämning: Luftkonditioneringsaggregat
Definition av Kvalificerade Installatörer och Kvalificerad Servicepersonal
Detta luftkonditioneringsaggregat får endast installeras, underhållas, repareras och demonteras av 
kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. Om något sådant arbete behöver utföras, så be
en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal utföra det åt dig.
En kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson är en person som har de kvalifikationer och den 
kunskap som beskrivs i nedanstående tabell.

Person Kvalifikationer och kunskap som personen måste ha
Kvalificerad 
installatör

• Den kvalificerade installatören är en person som installerar, underhåller, flyttar och tar bort 
luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har utbildats 
för att installera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba 
Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller 
flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa åtgärder.

• Den kvalificerade installatör som tillåts utföra elarbeten vid installation, flyttning och borttagning 
har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala lagarna och 
bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande elarbeten på 
luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon 
fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl 
insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

• Den kvalificerade installatör som tillåts utföra hantering av köldmedium och rördragningsarbete 
vid installation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till hantering 
av köldmedium och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och 
bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av 
köldmedium och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier 
Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera 
personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

• Den kvalificerade installatör som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande 
arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, 
alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har 
utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

Kvalificerad 
servicepersonal

• Kvalificerad servicepersonal är en person som installerar, reparerar, underhåller, flyttar och 
tar bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har 
utbildats för att installera, reparera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat 
gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana 
åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som 
rör dessa åtgärder.

• Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra elarbeten vid installation, reparation, flyttning och 
borttagning har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala 
lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande 
elarbeten på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, 
han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och 
är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

• Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra hantering av köldmedium och rördragningsarbete 
vid installation, reparation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till 
hantering av köldmedium och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och 
bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av 
köldmedium och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier 
Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera 
personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

• Kvalificerad servicepersonal som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande 
arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, 
alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har 
utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

Bruksanvisning

- 3 -3-SV



I dessa säkerhetsföreskrifter beskrivs viktiga delar gällande säkerhet för att förhindra skada på användare 
eller andra människor och skada på egendom. Läs igenom denna manual efter att du förstått innehållet 
nedan (indikeringars betydelser), och se till att följa beskrivningen.

Indikering Indikeringens betydelse

 VARNING
Text som visas såhär indikerar att om inte anvisningarna i varningen följs kan 
det resultera i allvarlig skada på kroppen (*1) eller dödsfall om produkten 
hanteras oriktigt.

 FÖRSIKTIGHET
Text som visas såhär indikerar att om inte anvisningarna i 
försiktighetsåtgärderna följs kan det resultera i mindre personskada (*2) eller 
egendomsskada (*3) om produkten hanteras oriktigt.
*1:  Med allvarlig skada på kroppen menas förlorad synförmåga, kroppsliga men, elstöt, 

benfraktur, förgiftning, och andra personskador som lämnar efterverkningar och kräver 
inläggning på sjukhus eller långvarig poliklinsk behandling.

*2:  Med mindre personskada menas kroppsliga men, brännskador, elstöt, och andra 
personskador som inte kräver inläggning på sjukhus eller långvarig poliklinsk 
behandling.

*3:  Med skada på egendom menas skada som sträcker sig till byggnader, möbler och 
husgeråd, samt djur på egendomen och husdjur.

SYMBOLERNAS BETYDELSE SOM VISAS PÅ ENHETEN

VARNING
(Brandfara)

Denna markering är för R32-köldmediet endast. Köldmedietypen står 
skriven på utomhusenhetens namnplåt. 
Om köldmedietypen är R32 används ett lättantändligt köldmedium i 
denna enhet. 
Om köldmedium läcker ut och kommer i kontakt med eld eller heta 
delar bildas en skadlig gas och det finns risk för brand.

Läs ANVÄNDARMANUALEN noggrant före användning.

Servicepersonal måste läsa ANVÄNDARMANUALEN och 
INSTALLATIONSMANUALEN noggrant före användning.

Ytterligare information finns tillgänglig i ANVÄNDARMANUALEN, 
INSTALLATIONSMANUALEN, och liknande.
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 ■ Varningsindikeringar på luftkonditioneringsaggregatet

Varningsindikering Beskrivning

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

VARNING

FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Stäng av all fjärrtillförsel av ström innan underhåll 
påbörjas.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

VARNING

Rörliga delar.
Använd inte enheten med gallret avtaget.
Stäng av enheten innan underhåll utförs.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

OBSERVERA

Delar med hög temperatur.
Om panelen tas av finns det risk för brännskador.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

OBSERVERA

Rör inte vid enhetens aluminiumfenor.
Det kan resultera i kroppsskada.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

OBSERVERA

RISK FÖR SPRICKOR
Öppna serviceventilerna innan arbetet påbörjas. Annars 
kan rören spricka.
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1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
 FARA

• Försök inte installera den här enheten själv. 
Denna enhet kräver en Kvalificerad installatör.

• Försök inte reparera den här enheten själv. 
Den här enheten har inga delar som du kan reparera.

• Om du öppnar eller ta bort kåpan riskerar du att utsättas 
för farliga spänningar.

• Risken för elektriska stötar kvarstår även om du stänger av 
strömmen.

Tillverkaren kan ej hållas skadeståndsskyldig för skador som orsakats av att 
anvisningarna i denna handbok ej har följts.

 VARNING

Allmänt 
• Läs noggrant Användarmanualen innan du startar luftkonditioneringsaggregatet.

Det finns många viktiga saker att komma ihåg för daglig användning.
• Be återförsäljaren eller en fackman om hjälp med att utföra installation. 

Endast en Kvalificerad installatör(*1) klarar av att installera en 
luftkonditionering. Om en icke-Kvalificerad person installerar en 
luftkonditionering kan det resultera i sådana problem som brand, elektriska 
stötar, kroppsskada, vattenläckage, oljud och vibrationer.

• Använd inget annat köldmedium än det som specificeras för påfyllning eller 
utbyte. Annars kan onormalt högt tryck genereras inuti kylsystemet, vilket kan 
leda till ett fel eller explosion i produkten eller en skada på din kropp.

• Undvik placering av utomhusenheten på en plats där dess driftbuller kan vara 
störande. (Var särskilt aktsam vid placering av enheten nära en granne, så 
att inte grannen störs av bullret.)

• Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade användare 
i affärer, inom lättare industri eller för kommersiell användning av lekmän.

Transport och förvaring
• Bär skor med tåhätteskydd, skyddshandskar och annan skyddsklädsel vid 

transport av luftkonditioneringen.
• Fatta inte tag i banden runt förpackningskartongen vid transport av 

luftkonditioneringsaggregatet. Om banden skulle brista finns det risk för 
skador. 

• Innan kartonger ställs ovanpå varandra för förvaring eller transport måste 
säkerhetsföreskrifterna skrivna på förpackningskartongerna iakttas. 
Underlåtelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan orsaka att stapeln faller ihop.
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• Luftkonditioneringsaggregatet måste transporteras i stabilt skick. Kontakta 
återförsäljaren, om någon del av produkten befinns vara trasig.

• Se till att minst två personer bär luftkonditioneringsaggregatet, när det måste 
flyttas för hand.

Installation
• Endast en Kvalificerad installatör(*1) eller Kvalificerad serviceperson(*1) får 

utföra elarbete på luftkonditioneringsaggregatet. Under inga förhållandena 
får detta arbete utföras av en oKvalificerad person, eftersom det finns risk för 
elektriska stötar eller elläckage om arbetet inte är korrekt utfört.

• Be installatören förklara strömbrytarens positioner, när installationsarbetet är 
klart. I den händelse att fel har uppstått i luftkonditioneringsaggregatet, ställ 
strömkretsbrytaren i OFF-position, och kontakta Kvalificerad serviceperson(*1).

• Om aggregatet ska installeras i ett litet rum, så vidta nödvändiga åtgärder för 
att förhindra att köldmediet når över tillåten koncentration ifall det skulle läcka 
ut. Rådfråga luftkonditioneringshandlaren beträffande vilka åtgärder som ska 
vidtagas. Om högkoncentrerat köldmedium ansamlas finns det risk för en 
olycka på grund av syrebrist.

• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på en plats där det riskerar att 
utsättas för brännbar gas. Om det läcker ut brännbar gas och den ansamlas 
runt aggregatet finns det risk för brand.

• Använd produkter som är godkända av tillverkaren vid separata inköp av 
delar. Användning av ej godkända produkter kan resultera i brand, elektriska 
stötar, vattenläckage eller andra problem. Se till att installationen utförs av en 
fackman.

• Se till att produkten jordas korrekt.
Användning
• Ställ alltid strömbrytaren i läget OFF, innan frontpanelen på inomhusenheten 

eller servicepanelen på utomhusenheten öppnas. Underlåtenhet att ställa 
strömbrytaren i läget OFF kan resultera i elektriska stötar genom kontakt 
med inre delar. Endast en Kvalificerad installatör(*1) eller Kvalificerad 
serviceperson(*1) får ta av inomhusenhetens frontpanel eller utomhusenhetens 
servicepanel och utföra relaterat arbete.

• Insidan av luftkonditioneringsaggregatet har högspänningsområden och 
roterande delar. På grund av faran för elstötar eller för att fingrarna eller fysiska 
föremål fastnar i de roterande delarna ska frontpanelen på inomhusenheten 
eller servicepanelen på utomhusenheten inte tas bort. Om arbete som 
kräver att dessa delar tas bort behöver utföras, så kontakta en Kvalificerad 
installatör(*1) eller Kvalificerad servicepersonal(*1).

• Flytta inte och reparera inte någon enhet själv. Eftersom högspänning 
förekommer på insidan av enheten kan du få en elektrisk stöt om locket 
avlägsnas eller huvudenheten flyttas.

• Användning av en ställning som är högre än 50 cm för att rengöra filtret i 
inomhusenheten eller för att utföra andra sådana arbeten innebär arbete på 
höjder. På grund av faran att ramla ner från ställningen och skada dig vid arbete 
på höjder, ska detta slags arbete inte göras av okvalificerade personer. Om 
arbete av detta slag måste utföras, så gör det inte själv utan be en Kvalificerad 
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installatör(*1) eller Kvalificerad servicepersonal(*1) att göra det åt dig.
• Rör inte vid utomhusenhetens aluminiumfenor. Det kan medföra risk för skador. 

Om flänsen måste röras, gör det inte själv utan kontakta en Kvalificerad 
installatör(*1) eller Kvalificerad servicepersonal(*1).

• Klättra inte upp på utomhusenheten och ställ ingenting ovanpå den. Du kan 
ramla ned och skada dig, eller föremålen kan falla ned och skada någon.

• Placera inte förbränningsapparater på platser där de träffas direkt av utblåset 
från luftkonditioneringen, eftersom det kan leda till dålig förbränning.

• Om luftkonditioneringsaggregatet är i drift med en förbränningsapparat på 
samma plats, så se till att rummet ventileras ordentligt. Dålig ventilation orsakar 
syrebrist.

• Om luftkonditioneringsaggregatet används i ett stängt rum, så se till att rummet 
ventileras ordentligt. Dålig ventilation orsakar syrebrist.

• Utsätt inte kroppen för direkt kalluft under lång tid och kyl inte ner kroppen för 
mycket. Det kan resultera i försämrad fysisk kondition och dålig hälsa.

• Stoppa inte in ett finger, en pinne e.dyl. i luftintaget eller luftutblåset. Det kan 
resultera i kroppsskada, eftersom fläkten inuti enheten roterar väldigt fort.

• Kontakta återförsäljaren av luftkonditioneringen om luftkonditionering (kylning 
eller uppvärmning) inte sker ordentligt, eftersom köldmedieläckage kan vara 
orsaken. Be en Kvalificerad serviceperson(*1) om detaljerad information 
gällande reparationsarbetet, när reparationen inkluderar extra påfyllning av 
köldmedium.

• Stoppa driften av luftkonditioneringen och slå från strömbrytaren före rengöring. 
Annars finns det risk för att kroppsskada uppstår, eftersom fläkten inuti enheten 
roterar väldigt fort.

Reparationer
• Om det uppstått något problem med luftkonditioneringsaggregatet (t.ex. 

att en felindikering har tänts, det luktar bränt, det hörs konstiga ljud, 
luftkonditioneringsaggregatet inte kyler eller värmer, eller det läcker vatten), så 
undvik att själv röra vid luftkonditioneringsaggregatet. Ställ istället strömbrytaren 
i läget OFF och kontakta Kvalificerad servicepersonal(*1). Vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att strömmen inte slås på igen (t.ex. genom att märka 
strömbrytaren med ”Ur funktion”) förrän Kvalificerad servicepersonal(*1) har 
anlänt. Fortsatt användning av luftkonditioneringen i felaktigt tillstånd kan leda 
till att mekaniska problem förvärras eller resultera i elektriska stötar eller andra 
problem.

• Om fläktgallret är skadat, så gå inte nära utomhusenheten. Ställ istället 
strömbrytaren i läget OFF och kontakta sedan en Kvalificerad serviceperson(*1) 
angående reparation. Ställ inte strömbrytaren i läget ON igen förrän 
reparationen är klar. 

• Om det finns risk för att inomhusenheten faller ner, så gå inte nära 
inomhusenheten. Ställ istället strömbrytaren i läget OFF och kontakta en 
Kvalificerad installatör(*1) eller Kvalificerad servicepersonal(*1) för att få enheten 
återmonterad. Ställ inte strömbrytaren i läget ON igen förrän enheten har 
återmonterats.

• Om det finns risk för att utomhusenheten välter, så gå inte nära 
utomhusenheten. Ställ istället strömbrytaren i läget OFF och kontakta 
en Kvalificerad installatör(*1) eller Kvalificerad servicepersonal(*1) för 
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förbättringar eller återmontering. Strömkretsbrytaren ska inte ställas i 
ONposition förrän förbättringarna eller återmonteringen är slutförda.

• Försök inte skräddarsy enheten. Det kan leda till brand, elektriska stötar eller 
andra problem.

Flyttning
• Om luftkonditioneringsaggregatet måste flyttas, så flytta det inte själv utan 

kontakta en Kvalificerad installatör(*1) eller Kvalificerad servicepersonal(*1). 
Underlåtelse att flytta luftkonditioneringsaggregatet på rätt sätt kan resultera i 
elstötar och/eller brand.

 OBSERVERA

Angående losskoppling av enheten från elnätet
• Denna apparat måste vara ansluten till elnätet genom en brytare med ett 

kontaktgap på minst 3 mm.

En installationssäkring (alla typer medges) måste användas i 
strömförsörjningsledningen till denna luftkonditionering.

Installation
• Lägg dräneringsslangen på så vis att bästa dräneringsresultat erhålls. 

Felaktig dränering kan orsaka översvämning i huset och fuktskador på 
möbler.

• Anslut luftkonditioneringsaggregatet till en separat strömkrets med angiven 
märkspänning. Annars kan enheten gå sönder eller orsaka brand.

• Kontrollera att utomhusenheten sitter fast i bottenplattan. Annars finns det 
risk för att enheten välter eller att andra olyckor inträffar.

Användning
• Använd inte detta luftkonditioneringsaggregatet för särskilda ändamål, såsom 

förvaring av mat, precisionsinstrument eller konstföremål, till avelsdjur eller i 
fordon eller båtar.

• Rör inga omkopplare med fuktiga händer, eftersom det kan ge upphov till 
elektriska stötar.

• Om luftkonditioneringsaggregatet inte ska användas en längre tid, slå av 
huvudströmbrytaren eller strömkretsbrytaren för säkerhets skull.

• För att få luftkonditioneringsaggregatet att fungera med den prestanda som 
det har, ska det användas inom det driftstemperaturområde som anges i 
instruktionerna. Annars finns det risk att det fungerar felaktigt, eller att vatten 
läcker från enheten.

• Förhindra vätska från att komma in i fjärrkontrollen. Spill inte juice, vatten 
eller något annat slags vätska.

• Tvätta inte luftkonditioneringen. Det kan orsaka elektriska stötar.
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• Kontrollera om monteringsunderlaget och annan utrustning har försämrats 
efter långvarig användning. Om de lämnas i dåligt skick finns det risk för att 
enheten faller ner och orsakar kroppsskada.

• Lämna inte lättantändliga sprejer eller andra lättantändliga material 
nära luftkonditioneringen och spreja inte lättantändlig aerosol direkt på 
luftkonditioneringen. Dessa kan då fatta eld.

• Stoppa driften av luftkonditioneringen och slå från strömbrytaren före 
rengöring. Annars finns det risk för att kroppsskada uppstår, eftersom fläkten 
inuti enheten roterar väldigt fort.

• Be återförsäljaren om hjälp med att rengöra luftkonditioneringen. Rengöring 
av luftkonditioneringen på ett felaktigt sätt kan orsaka skador på plastdelar 
eller försämrad isolering av elektriska delar, vilket kan resultera i tekniskt fel. 
I värsta fall kan det resultera i vattenläckage, elektriska stötar, rökutveckling 
och brand.

• Placera inte en vas eller någon annan behållare med vatten i ovanpå 
enheten. Om vatten tränger in i enheten kan det leda till försämrad elektrisk 
isolering och resultera i elektriska stötar.

• Tvätta inte klimatanläggningar med vatten under tryck. 
Elektrisk läcka kan orsaka elektrisk stöt eller brand. 

(*1) Se avsnittet ”Definition av Kvalificerade Installatörer och Kvalificerad 
Servicepersonal”.
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 ■ Information om transport, hantering och förvaring av kartongen

 ◆ Exempel på indikeringar på kartongen

Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning

Hålls torr Får inte tappas

Bräckligt Får inte läggas ned

77
Stapelhöjd
(8 kartonger kan staplas i
detta fall)

Gå inte på denna kartong

Denna sida upp Trampa inte

Hanteras varsamt

Andra försiktighetsmått Beskrivning

OBSERVERA 

Injury possibility.
Don’t handle with packing band, or may get injured in 
case of broken band.

Bruksanvisning
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2 TILLBEHÖR
Fjärrkontroll Fjärrkontrollshållare Batterier (2)

3 NAMN PÅ DELAR
 ■ Inomhusenhet

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

UNIT  LOUVER

11 10

7 8, 965

3 4

1

2

1 Rumstemperaturgivare 6 Horisontellt luftströmsspjäll
2 Frontpanel 7 Vertikalt luftströmsspjäll
3 Luftintagsgaller 8 Indikeringspanel
4 Luftfilter 9 Infraröd signalmottagare
5 Luftutsläpp 10 Fjärrkontroll (trådlös)

11 Fjärrkontroll (trådansluten, säljs separat)

Bruksanvisning
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 ■ Namn på indikatorer och 
reglage och funktioner på 
inomhusenheten

Indikeringspanel

123
Drifttillstånd anges nedan.

1 DRIFTINDIKATOR (Vit)
Denna indikator lyser under drift.

2 TIMERINDIKATOR (Vit)
Denna indikator lyser medan timern är aktiverad.

ANMÄRKNING
TIMERINDIKATORN tänds inte när timern ställs in 
med trådansluten fjärrkontroll. 
Vid gruppstyrning tänds TIMERINDIKATORN 
endast på överenheten. (se ”6 BEGRÄNSAD 
FUNKTION GENOM GRUPPSTYRNING”)

3 Indikator för Förvärmning/Avfrostning (Vit)
Denna indikator tänds när strömmen slås på, 
strax efter start av uppvärmningsdrift eller vid 
avfrostningsdrift.

 OBSERVERA
• Konflikt mellan driftslägen 

Om du väljer AUTOMATISK DRIFT i en 
modell med automatisk lägesväxling (kylning/ 
uppvärmning) eller om du väljer VÄRMELÄGE 
i en modell som Enbart har Kylning, avges ett 
larm (pi, pi) från luftkonditioneringen på grund av 
Konflikt mellan driftslägen. Ändra driftsläget med 
MODE-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen. 
Denna Konfliktindikering kan inte tas bort av den 
trådlösa fjärrkontrollen.

• Om lokalt förbud har ställts in av 
centralstyrningen från annan utrustning, så 
tas ingen signal emot även om en knapp på 
fjärrkontrollen trycks in. Signaler från START/ 
STOP-knappen accepteras emellertid. (Ett 
pipsignal ljuder stötvis fem gånger.)

PROVISORISK manövrering
Om den trådlösa fjärrkontrollen har förlagts eller 
tappats bort eller dess batterier har laddats ur, så 
tryck på knappen [RESET].
• Tryck på knappen [RESET] för att starta 

luftkonditioneringen. Tryck på den här knappen 
igen för att stoppa den.

Knappen 
OPERATION/RESET

Bruksanvisning
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4 NAMN PÅ DELAR PÅ FJÄRRKONTROLL
 ■ Trådlös fjärrkontroll och dess 
funktioner

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

1

2 4
6
5
15
12
11
8
10

3
7

9
14

13

1 Infraröd signalsändare
Härifrån sänds signaler till inomhusenheten.

2 START/STOP-knapp
Tryck på denna knapp för att starta driften.
(Ett mottagningspip hörs.)
Tryck en gång till för att stoppa driften.
(Ett mottagningspip hörs.)
Om inget mottagningspip hörs från
inomhusenheten, så tryck två gånger på knappen.

3 Lägesväljare (MODE)
Tryck på denna knapp för att välja önskat läge.
Vid varje tryckning på knappen ändras valt läge
i ordningsföljden A (Styrning med automatisk
omkoppling),   (Kallt),  (Torrt),  (Varmt), 

 (Enbart fläkt) och åter till A. (Ett mottagningspip 
hörs.)

4 Temperaturväljare ( )
  ...........Vald temperatur höjs upp till 30 °C.
  ...........Vald temperatur sänks ner till 17 °C. 

(Ett mottagningspip hörs.)

5 Fläkthastighetsväljare (FAN)
Tryck på denna knapp för att välja önskad 
fläkthastighet. Efter val av AUTO justeras 
fläkthastigheten automatiskt i enlighet med aktuell 
rumstemperatur.

Det är också möjligt att manuellt välja mellan fem
olika fläkthastigheter.
(LOW , LOW+ , MED ,
MED+ , HIGH )
(Ett mottagningspip hörs.)

6 Autospjällsknapp (SWING)
Tryck på denna knapp för att starta svängning av
spjället.
(Ett mottagningspip hörs.)
Tryck en gång till på SWING för att stoppa
svängning av spjället.
(Ett mottagningspip hörs.)

7 Spjällinställningsknapp (FIX)
Tryck på denna knapp för att ändra
luftflödesriktningen.
(Ett mottagningspip hörs.) Om denna knapp hålls
intryckt, så ljuder mottagningssignalen oavbrutet.

8 Knappar för avslagningstimer (OFF)
Använd dessa knappar till att ställa in
avslagningstimern.

9 Knappar för påslagningstimer (ON)
Använd dessa knappar till att ställa in
påslagningstimern.

10 Reservationsknapp (SET)
Använd denna knapp till att reservera
timerinställningar.
(Ett mottagningspip hörs.)

11 Annulleringsknapp (CLR)
Tryck på denna knapp för att annullera
påslagningstimer och avslagningstimer.
(Ett mottagningspip hörs.)

12 Knapp för högeffektsdrift (Hi POWER)
Tryck på denna knapp för att starta högeffektsdrift.
Denna funktion är inte tillgänglig vid gruppstyrning.

13 Knappen PRESET
Tryck på denna knapp för att ändra driftläge till det
föredragna driftläge som memorerats på förhand.
Memorera ett driftläge genom att trycka in denna
knapp i minst 3 sekunder medan önskad driftläge
är valt. 
P visas på skärmen och driftläget memoreras.

14 Knappen COMFORT SLEEP
Tryck på denna knapp för att koppla in
AVSLAGNINGSTIMERN med automatisk reglering
av rumstemperatur och fläkthastighet.
AVSLAGNINGSTIMERN kan ställas in på någon av
fyra olika längder (1, 3, 5 eller 9 timmar).
Vid gruppstyrningsdrift justeras inte den inställda
temperaturen och fläkthastigheten automatiskt.
Endast avslagningstimern kan användas.

15 Knappen QUIET
Tryck på denna knapp för att starta tyst drift.
Tryck en gång till för att återgå till normal drift.

Bruksanvisning
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 ■ Namn och funktioner på den 
trådlösa fjärrkontrollens 
indikeringar

Skärm
Samtliga indikeringar, utom klockans
tidsindikering, visas efter tryckning på knappen
START/STOP .

10
7
5
46

9
8

1 23

• På bilden häri visas samtliga indikeringar i 
förklarande syfte. 
Under drift visas endast relevanta indikeringar på 
fjärrkontrollen.

1 Överföringsindikering
Denna överföringsindikering ( ) visas när
fjärrkontrollen överför signaler till inomhusenheten.

2 Lägesindikeringar
Anger aktuellt driftläge.
(A : Styrning med automatisk omkoppling, 
  (Kallt),  (Torrt),   (Varmt),  (Enbart fläkt))

3 Temperaturindikering
Anger aktuell temperaturinställning (17 °C till 30 °C).
Efter val av driftläget  (Enbart fläkt) visas ingen
temperaturinställning.

4 FAN-hastighetsindikering
Anger vald fläkthastighet. AUTO eller någon av fem
fläkthastighetsnivåer (LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH ) 
kan visas. 
Efter val av driftläget  (Torrt) visas indikeringen 

.

5 TIMER- och tidsindikering
Här visas inställd tid för timerdrift eller aktuellt
klockslag.
Aktuell tid visas alltid så länge inte TIMERDRIFT
pågår.

6 Indikeringen Hi POWER
Visas vid start av högeffektsdrift.
Tryck på knappen Hi POWER för att starta och en
gång till för att avbryta högeffektsdrift.

7 P : Indikering för förval (PRESET)
Denna indikering visas när ett föredraget driftläge
memoreras eller har memorerats.
Indikeringen visas även vid visning av det
föredragna driftläge som har memorerats.

8  : Indikering för behaglig sömn 
(COMFORT SLEEP)
Visas efter inkoppling av AVSLAGNINGSTIMERN
med automatisk reglering av rumstemperatur och
fläkthastighet. Vid varje tryckning på knappen
COMFORT SLEEP ändras visningen i ordningsföljd
mellan 1h, 3h, 5h och 9h.

9  : Indikering för tyst drift (QUIET)
Visas medan tyst drift är inkopplat.

10 Svängningsindikering
Visas medan svängning är inkopplat och det
horisontella gallret rör sig uppåt och neråt
automatiskt.

ANMÄRKNING
Om både trådansluten fjärrkontroll och trådlös
fjärrkontroll används, så kan det i vissa fall hända
att visningen på den trådlösa fjärrkontrollens skärm
avviker från aktuell drift.

 ■ Förberedelse och kontroll före 
användning

1. Isättning av batterier
• Ta loss batteriluckan. 
• Sätt i 2 nya batterier 

(R03 [AAA]) med 
batteripolerna (+) och 
(–) korrekt vända.

2. Ta bort batterierna
• Ta bort batteriluckan 
• Ta bort de 2 

förbrukade 
batterierna.

Batterier
• Använd två nya batterier (R03 [AAA]) vid 

batteribyte.
• Vid normalt bruk räcker batterierna i cirka ett år.
• Byt ut batterierna när inget mottagningspip 

hörs från inomhusenheten eller när 
luftkonditioneringen inte kan manövreras med 
hjälp av fjärrkontrollen.

• Om fjärrkontrollen inte ska användas på över en 
månad, så ta ut batterierna för att undvika fel på 
grund av batteriläckage.

• Vänligen kassera förbrukade batterier enligt 
lokala föreskrifter.

Bruksanvisning
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5 KLOCKINSTÄLLNING
Inställning av klockan
Ställ in klockan på fjärrkontrollen enligt
anvisningarna i detta avsnitt, innan
luftkonditioneringen börjar manövreras.
Klocktavlan på fjärrkontrollen anger aktuell tid
oberoende av huruvuda luftkonditioneringen
används eller ej.

 ■ Startinställning
Vid isättning av batterier i fjärrkontrollen visas och
blinkar sedan AM 0:00 i klockfältet på skärmen.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

2

1

1 Knapparna TIMER  eller 

Använd knapparna TIMER  eller  till att ställa 
in aktuell tid.
Vid varje tryckning på en TIMER-knapp ändras tiden
med en minuts steg.
Vid långvarig intryckning av en TIMER-knapp
ändras tiden med tio minuters steg.

2 SET  knappen
Tryck på SET  knappen.
Aktuell tid visas och klockan börjar gå.

 ■ Justering av klockan

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

3

2

1

1 CLOCK-knappen
Tryck på CLOCK  med spetsen på en
blyertspenna e.dyl.
CLOCK-indikeringen börjar blinka.

2 Knapparna TIMER  eller 

Använd knapparna TIMER  eller  till att ställa 
in aktuell tid.
Vid varje tryckning på en TIMER-knapp ändras tiden
med en minuts steg.
Vid långvarig intryckning av en TIMER-knapp
ändras tiden med tio minuters steg.

3 SET  knappen
Tryck på SET  knappen.
Aktuell tid visas och klockan börjar gå.

Bruksanvisning
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6 HANTERING AV FJÄRRKONTROLLEN

 OBSERVERA
• Luftkonditioneringen kan inte manövreras om ett 

draperi, en dörr eller någonting annat blockerar 
signaler från fjärrkontrollen till inomhusenheten.

• Förhindra vätska från att komma in i 
fjärrkontrollen.
Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller 
hög värme.

• Om den infraröda signalmottagaren på 
inomhusenheten utsätts för direkt solljus kan 
det hända att luftkonditioneringsaggregatet inte 
fungerar som det ska. Använd gardiner för att 
förhindra att solljus når mottagaren.

• Om rummet där luftkonditioneringen används 
har lysrörsbelysning med elektronisk tändning 
kan det hända att signaler inte kan tas emot 
ordentligt. Rådgör med din lokala återförsäljare 
vid planer på att använda sådana lysrörslampor.

• Om någon annan elektrisk apparat reagerar på 
fjärrkontrollen, så flytta den aktuella apparaten 
eller kontakta din lokala återförsäljare angående 
råd.

 ■ Placering av fjärrkontrollen
• Använd fjärrkontrollen på en plats där dess 

signaler kan nå mottagaren på inomhusenheten 
(upp till 7 meters avstånd medges).

• Efter val av timerdrift sänder fjärrkontrollen 
automatiskt en signal till inomhusenheten vid 
angiven tidpunkt. Om fjärrkontrollen förvaras på 
en plats där korrekt signalöverföring förhindras 
kan en tidsfördröjning på upp till 15 minuter 
uppstå.

7 m

 ■ Fjärrkontrollshållare
Montering av fjärrkontrollshållaren
• Kontrollera att fjärrstyrningssignaler kan tas emot 

av inomhusenheten, innan fjärrkontrollshållaren 
monteras på en vägg eller pelare.

Montering och demontering av 
fjärrkontrollen
• Montera fjärrkontrollen genom att hålla den 

parallellt med fjärrkontrollshållaren och trycka in 
den så långt det går. Demontera fjärrkontrollen 
genom att skjuta den uppåt och ut ur hållaren.

Bruksanvisning

- 17 -17-SV



7 ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN
 ■ Kylning/uppvärmning/enbart fl äkt

Start

SWING FAN 4

3
1

2

1 START/STOP-knapp ( )
Tryck på denna knapp för att starta
luftkonditioneringen.

2 Lägesväljare (MODE)
Välj Kylning , Uppvärmning  eller 
Enbart fläkt .

3 Temperaturväljare ( )
Ställ in önskad temperatur.
Temperaturindikeringen visas inte medan ENBART
FLÄKT-drift pågår på luftkonditioneringen.

4 Fläkthastighetsväljare (FAN)
Välj något av alternativen  LOW , LOW+ ,
MED , MED+ , HIGH .

• DRIFTINDIKATORN  på inomhusenhetens 
indikeringspanel tänds. och driften startar efter 
cirka 3 minuter. (Vid val av ENBART FLÄKT-läge 
startar driften omedelbart.)

• I läget  (ENBART FLÄKT) regleras inte 
temperaturen.

• Fläkthastigheten  är densamma som 
HIGH .
Utför därför endast åtgärderna i punkt 1, 2 och 
4 för att välja detta läge.

Stopp
START/STOP-knapp ( )
Tryck en gång till på denna knapp för att avbryta
luftkonditioneringen.

ANMÄRKNING
När inomhusenheten används tillsammans med
en endast kylning-utomhusenhet, visas  på
fjärrkontrollen men uppvärmningsfunktionen är
avaktiverad.

 ■ Torrtdrift
Start

SWING FAN

3
1

2

1 START/STOP-knapp ( )
Tryck på denna knapp för att starta
luftkonditioneringen.

2 Lägesväljare (MODE)
Välj TORRT .

3 Temperaturväljare ( )
Ställ in önskad temperatur.

• I fältet för fläkthastighet på skärmen visas .
• DRIFTINDIKATORN  på inomhusenhetens 

indikeringspanel tänds och drift startar efter cirka 
3 minuter.

Stopp
START/STOP-knapp ( )
Tryck en gång till på denna knapp för att avbryta 
luftkonditioneringen.

Bruksanvisning
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 ■ Automatisk drift (automatisk 
omkoppling)

Den här funktionen är endast tillgänglig för användning 
i kombination med en värmeväxlarutomhusenhet. Om 
den här funktionen används tillsammans med en annan 
utomhusenhetsmodell, visas ”A” (Auto) på fjärrkontrollen 
men den automatiska funktionen är avaktiverad.
Start

SWING FAN 4

3
1

2

1 START/STOP-knapp ( )
Tryck på denna knapp för att starta 
luftkonditioneringen.

2 Lägesväljare (MODE)
Välj A.

3 Temperaturväljare ( )
Ställ in önskad temperatur.

4 Fläkthastighetsväljare (FAN)
Välj något av alternativen  LOW , 
LOW+ , MED , MED+ , och 
HIGH .

• DRIFTINDIKATORN  på inomhusenhetens 
indikeringspanel tänds. Lämpligt driftläge väljs i 
enlighet med aktuell rumstemperatur och driften 
startar efter cirka 3 minuter.

• Om läget ”A” inte känns behagligt, så kan 
önskade betingelser väljas manuellt.

Stopp
START/STOP-knapp ( )
Tryck en gång till på denna knapp för att avbryta 
luftkonditioneringen.

 OBSERVERA
Konfl ikt mellan driftslägen 
Om du väljer AUTOMATISK DRIFT i en
modell utan automatisk lägesväxling (kylning/
uppvärmning) eller om du väljer VÄRMELÄGE i en 
modell som Enbart har Kylning, tänds lampan  
och lamporna  och  blinkar alternerat medan 
ett larm (pi, pi) avges från luftkonditioneringen 
på grund av konfl ikt mellan driftslägen. Ändra 
driftsläget med MODE-knappen på den trådlösa 
fjärrkontrollen. Denna Konfl iktindikering kan inte tas 
bort av den trådlösa fjärrkontrollen.

 ■ Timerdrift
Använd den trådanslutna fjärrkontrollen till 
timerinställning, om den också används.
Påslagningstimer och Avslagningstimer

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

2

1
3

Inkoppling av TIMER-funktion

1 ON/OFF TIMER knappen (  eller )
Tryck på ON eller OFF TIMER knapparna för att 
påbörja önskad timerinställning. 
• Tidigare timerinställning visas och blinkar 

tillsammans med timerindikeringen ON/OFF.
Ställ in timern på önskad tid. Vid varje tryckning 
på en TIMER-knapp ändras tiden med tio 
minuters steg.
Vid långvarig intryckning av en TIMER-knapp 
ändras tiden med en timmes steg.

2 SET  knappen
Tryck på SET  knappen för att koppla in timern.
Timertiden visas och timern startar.

Urkoppling av TIMER-funktion

3 CLR  knappen
Tryck på CLR  knappen för att koppla ur 
timerinställningen.

 OBSERVERA
• Efter val av timerdrift sänder fjärrkontrollen 

automatiskt aktuella timersignaler till 
inomhusenheten vid angiven tidpunkt. Se därför 
till att fjärrkontrollen är placerad på en plats där 
den kan sända signaler till inomhusenheten 
ordentligt. I annat fall uppstår en tidsfördröjning 
på upp till 15 minuter. 

• Om inte SET  knappen trycks in inom 
30 sekunder efter att tiden har ställts in, så 
annulleras inställningen.
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Efter att läget för timerdrift har valts sparas
aktuella inställningar i fjärrkontrollen.
Därefter kan drift av luftkonditioneringen enligt
aktuella villkor när som helst kopplas in genom
tryckning på någon av knapparna ON/OFF på
fjärrkontrollen.

Om klockindikeringen blinkar, så kan timern inte
ställas in.
Utför i så fall åtgärderna i avsnittet ”INSTÄLLNING
AV KLOCKAN” och ställ därefter in timern.

Kombinerad timer (Samtidig 
inställning av både påslagnings- och 
avslagningstimer)
Avslagningstimer ➞ Påslagningstimer
(Drift ➞ Stopp ➞ Drift)
Denna funktion är praktisk att använda när man
till exempel vill att luftkonditioneringen ska stanna
efter att man gått och lagt sig och sedan starta
igen på morgonen när man vaknar eller efter att
man kommit hem.
Exempel:
För att få luftkonditioneringen att stanna och
sedan starta igen nästa morgon:

Drift Drift igen

Stopp

 ▼ Inkoppling av kombinerad TIMER-funktion

1. Använd OFF TIMER  knapparna till att ställa 
in avslagningstimern.

2. Använd ON TIMER  knapparna till att ställa in 
påslagningstimern.

3.  Tryck på SET  knappen.

Påslagningstimer ➞ Avslagningstimer
(Stopp ➞ Drift ➞ Stopp)
Denna inställning kan till exempel användas när
man vill att luftkonditioneringen ska starta när man
vaknar och stanna när man går hemifrån.
Exempel:
För att få luftkonditioneringen att starta nästa
morgon och sedan stanna.

Drift

Stopp Stopp

 ▼ Inkoppling av kombinerad TIMER-funktion

1. Använd ON TIMER  knapparna till att ställa in 
påslagningstimern.

2. Använd OFF TIMER  knapparna till att ställa 
in avslagningstimern.

3. Tryck på SET  knappen.

• Den timerfunktion, påslagnings- eller avslagningstimer, 
vars inställning är närmast aktuell tid aktiveras först.

• Om samma tid är inställt för både påslagningsoch 
avslagningstimer, så sker ingen timerdrift. Det kan 
också hända att luftkonditioneringen avbryter driften.

Daglig kombinerad timer (inställning av 
både påslagnings-och avslagningstimer för 
aktivering varje dag)
Denna funktion är praktisk att använda när man vill 
använda kombinerad timer med samma tider varje dag.

 ▼ Inkoppling av kombinerad TIMER-funktion

1. Använd ON TIMER  knapparna till att ställa in 
påslagningstimern.

2. Använd OFF TIMER  knapparna till att ställa 
in avslagningstimern.

3. Tryck på SET  knappen.
4. Efter åtgärden i punkt 3 blinkar en pil (  eller ) i 

cirka 3 sekunder. Tryck på SET  knappen medan 
pilen blinkar.

• Medan den dagliga timern är aktiverad visas 
båda pilarna (  , ).

Urkoppling av timerdrift
Tryck på CLR  knappen.

Klockindikering
Vid timerdrift (på-avslagnings-, av-påslagningseller 
avslagningstimer) visas inställd timertid istället för 
klockindikeringen. Tryck kortvarigt på SET-knappen 
för att kontrollera aktuell tid. Tiden visas då i cirka 3 
sekunder.
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 ■ Högeffektsdrift
Hög effekt (Hi POWER)
• I läget Hi POWER (högeffektsdrift) regleras 

rumstemperatur, luftflöde och driftläge 
automatiskt, så att rummet snabbt och effektivt 
kyls ner på sommaren och värms upp på vintern.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER 1
Inkoppling av läget Hi POWER

1 Knappen Hi POWER
Tryck på knappen Hi POWER efter att valfri drift
har startats. Indikeringen ”Hi POWER” visas på
fjärrkontrollen.

Urkoppling av läget Hi POWER

1 Knappen Hi POWER
Tryck en gång till på knappen Hi POWER.
Indikeringen ”Hi POWER” på fjärrkontrollen
slocknar.

 OBSERVERA
• Läget Hi POWER kan inte kopplas in vid 

TORRT- eller  ENBART FLÄKT-drift eller 
medan PÅSLAGNINGSTIMERN är aktiverad.

• Läget Hi POWER är inte tillgängligt vid 
gruppstyrning. När en Hi POWER-signal 
sänds till en överinomhusenhet ljuder ett 
mottagningspip, men högeffektsdrift startar inte. 
Koppla då ur läget Hi POWER.

 ■ Tyst drift
• Läget QUIET erbjuder en närmast ljudlös drift 

genom automatisk inställning av fläkthastigheten 
på lägsta nivå.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

Inkoppling av läget QUIET

1 Knappen QUIET
Tryck på knappen QUIET efter att valfri drift har
startats. Indikeringen  visas på skärmen.

Urkoppling av läget QUIET

1 Knappen QUIET
Tryck en gång till på knappen QUIET.
Indikeringen  på fjärrkontrollen slocknar.

 OBSERVERA
Läget QUIET kan inte kopplas in vid  
TORRTDRIFT.

ANMÄRKNING
Under vissa förhållanden kan det hända att
tillräcklig kylning eller uppvärmning inte kan
erbjudas på grund av egenskaperna för tyst drift.
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 ■ Förinställd drift
Ställ in ett föredraget driftläge för framtida
användning.
Inställningen memoreras av enheten för framtida
drift (gäller ej luftfl ödesriktning).

1

Välj önskad drift.

1 Tryck in knappen PRESET i tre sekunder för 
att memorera inställningen.
Indikeringen P visas på skärmen.

Vid tryckning på samma knapp igen ställs det
memorerade driftläget in automatiskt.

 ■ Behaglig sömn-drift
I läget COMFORT SLEEP aktiveras en
avslagningstimer med automatisk reglering av
temperatur och fl äkthastighet.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

COMFORT
SLEEP

1

1 Tryck på knappen COMFORT SLEEP.
Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för avslagningstimerns
drift.

 OBSERVERA
Läget COMFORT SLEEP kan inte användas vid 

 TORRT- eller  ENBART FLÄKT-drift.

ANMÄRKNING
• Vid kylning höjs den inställda temperaturen 

automatiskt med 1 grad per timme i 2 timmar 
(maximalt 2 graders höjning). Vid uppvärmning 
sänks den inställda temperaturen. 

• Vid gruppstyrningsdrift justeras inte den inställda 
temperaturen och fläkthastigheten automatiskt. 
Endast avslagningstimern kan användas.
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 ■ Justering av luftfl ödesriktning
• Justera luftflödesriktningen ordentligt. Att inte 

göra det kan förorsaka obehag och ojämn 
rumstemperatur. 

• Justera det vertikala luftflödet med hjälp av 
fjärrkontrollen.

• Justera det horisontella luftflödet manuellt.

Justera det vertikala luftflödet
Luftkonditioneringen justerar automatiskt den
vertikala luftfl ödesriktningen i enlighet med
aktuella driftförhållanden medan läget AUTO eller
A är valt.

För att ställa in önskad luftflödesriktning
Utför denna åtgärd medan luftkonditioneringen är
i drift.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

1 Knappen FIX
Tryck kortvarigt på eller håll knappen FIX på 
fjärrkontrollen intryckt för att fl ytta spjället i 
önskad riktning. 
• Under efterföljande drift ställs vertikalt 

luftflöde automatiskt in i den riktning som 
spjället justerades med hjälp av knappen FIX.

ANMÄRKNING
Det vertikala luftströmsspjällets arbetsvinkel
varierar vid kylning, torrt och uppvärmning.

För att koppla in automatisk svängning för 
luftflödesriktning
Utför denna åtgärd medan luftkonditioneringen är
i drift.

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

1

1 Knappen SWING
Tryck på knappen SWING på fjärrkontrollen.
• Tryck en gång till på knappen SWING för att 

koppla ur funktionen.
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 OBSERVERA
• Knapparna FIX och SWING kan inte användas 

medan luftkonditioneringen inte är i drift (gäller 
även medan påslagningstimern är inkopplad).

• Låt inte luftkonditioneringen gå i flera timmar i 
sträck med luftflödet riktat neråt vid kylningseller 
torrtdrift. Det kan då hända att kondens bildas på 
de vertikala lamellerna för luftflöde och orsakar 
daggdropp.

• Flytta inte det vertikala luftströmsspjället för hand. 
Använd alltid knappen FIX. Manuell flyttning av 
spjället kan leda till att det inte fungerar korrekt 
vid drift. Om spjället inte fungerar som det ska, 
så stoppa luftkonditioneringsaggregatet en gång 
och starta sedan om det.

• Om luftkonditioneringsaggregatet startas 
om direkt kan det hända att det vertikala 
luftströmsspjället inte börjar röra sig förrän efter 
cirka 10 minuter.

• Spjällmanövrering är begränsat vid gruppstyrning 
(se sidan 27).

 ■ Justering av horisontellt luftfl öde
Förberedelse
• Håll i spaken på det horisontella luftströmsspjället 

och för den åt lämpligt håll för att ställa in önskad 
luftflödesriktning. 

• Luftflödet kan regleras på vänster och höger sida 
av spjället.
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8 TRÅDANSLUTEN FJÄRRKONTROLL
Denna fjärrkontroll kan styra driften av 8 inomhusenheter som mest.

 ■Displaydel

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1

10

6
19

4

2

3

5
7 15

17
16 20

11

14 13 128 9 18

I bilden nedan visas i förklaringssyfte alla ikoner. När denna enhet är i drift, 
visas endast relevanta ikoner.
• När jordfelsbrytaren slås på för första gången blinkar  på skärmen 

på fjärrkontrollen.
• Medan denna ikon blinkar, bekräftas modellen automatiskt. 

Vänta tills  har tagits bort och använd därefter fjärrkontrollen.

1 Driftläge
Det valda driftläget visas.

2 Error-display
Visas när skyddsanordningen är igång eller ett 
problem inträffar.

3 SETTING-display
Visas vid inställning av timern eller andra 
inställningar.

4 TEST-körningsdisplay
Visas under en testkörning.

5 Timerdisplay
När ett fel inträffar, visas felkoden.

6 Display för timerläge
Det valda timerläget visas.

7 Filterdisplay
Påminnelse att rengöra luftfi ltret.

8 Spjällpositionsdisplay
Visar spjällposition.

Displaydel

Driftdel

9 Svängningsdisplay
Visas under rörelse uppåt / neråt för spjället.

10 Display för fläkthastighet
Det valda fl äkthastighetsläget visas.
(Auto) 
(High) 
(Med.) 
(Low) 

11 Display för inställd temperatur
Den valda inställda temperaturen visas.

12 Display för energisparläge
Begränsar kompressorhastigheten 
(kapaciteten) för att spara energi.
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13 UNIT No.-display
Visar numret för den valda inomhusenheten.
Visar även felkod för inomhus- och 
utomhusenheter.

14 Display för centralstyrning
Visas när luftkonditioneringsaggregatet 
används under centralstyrning i kombination 
med en fjärrkontroll för centralstyrning. 

Ifall fjärrkontrollen är urkopplad av 
centralstyrningssystemet, blinkar . 
Knappkommandon tas inte emot. 

Knappmanövreringen godtas inte ens 
vid tryckning på knappen ON / OFF, 
MODE eller TEMP.. (Inställningar 
gjorda med fjärrkontrollen varierar med 
centralstyrningsläget. För närmare information 
hänvisar vi till Användarmanualen för 
fjärrkontrollen för centralstyrning.)

15 Display för fjärrkontrollsensor
Visas medan fjärrkontrollens sensor används.

16 Pre-heat-display
Visas när uppvärmningsläget slås på eller 
avfrostningscykeln initieras.
Medan denna ikon visas, stoppas 
inomhusenhetens fl äkt.

17 Display när funktion saknas
Visas när den begärda funktionen inte är 
tillgänglig på modellen ifråga.

18 Indikering för självtvätt
Visas under självtvätt.

19 Serviceindikering

20 Indikering för driftberedskap
Denna indikering visas på vissa modeller.

1

10

6
19

4

2

3

5
7 15

17
16 20

11

14 13 128 9 18
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9 BEGRÄNSAD FUNKTION GENOM GRUPPSTYRNING
ANMÄRKNING

Gruppstyrning: Styr luftkonditioneringar i fl er än ett system samtidigt.
Huvudinomhusenhet: Den representativa enheten vid gruppstyrning. Ta emot kommandon från den
kabelanslutna fjärrkontrollen och skicka dem vidare till de sekundära enheterna.
(Huvudinomhusenheten är den inomhusenhet som tar emot START/STOP-signaler från den trådlösa
fjärrkontrollen.)
Sekundär inomhusenhet: Inomhusenheter som inte är huvudenhet kallas sekundärenheter.
En kabelansluten fjärrkontroll (säljs separat) krävs för gruppstyrning.

 ▼Exempel på gruppkombination

Inomhus

Kabelansluten fjärrkontroll

Utomhus

Inomhus

Utomhus

Inomhus

Styrledning

Annan
anslutningsledningUtomhus

 OBSERVERA
When using indoor unit in group control, Vid användning av en inomhusenhet vid gruppstyrning: 
1.  Högeffektsdrift (Hi POWER) fungerar inte. 
 Vid överföring av en Hi POWER-signal från en trådlös fjärrkontroll ljuder ett mottagningspip från 

inomhusenheten och visningen på den trådlösa fjärrkontrollens skärm ändras också. Högeffektsdrift 
startar dock inte på inomhusenheten. Tryck på knappen Hi POWER för att återställa visningen på den 
trådlösa fjärrkontrollen. 

2.  COMFORT SLEEP 
 Vid överföring av en COMFORT SLEEP-signal från en trådlös fjärrkontroll ljuder ett mottagningspip 

från inomhusenheten och visningen på den trådlösa fjärrkontrollens skärm ändras också på samma 
sätt som vid val av högeffektsdrift. Den inställda temperaturen och fl äkthastigheten regleras dock inte 
automatiskt. Endast avslagningstimern kan användas. 

3.  Ingen annan enhet än överenheten kan manövreras med fjärrkontroll eller PROVISORISK 
manövrering. 
Vid manövrering av luftkonditioneringen med en trådlös fjärrkontroll ska signaler överföras till 
överenheten. 
Överenhet och efterföljande inomhusenheter fastställs genom adressinställning i samband med 
installation. En efterföljande enhet kan inte ta emot några signaler från en trådlös fjärrkontroll. 
Luftkonditioneringen startar inte ens vid tryckning på knappen [RESET] på en efterföljande enhet. 
(Vissa efterföljande enheter kan ta emot SWING- och FIX-signaler, men dessa kommandon följs 
endast på de enheter som tar emot signalerna.) (Vid användning av en trådlös fjärrkontroll tar endast 
överenheten emot SWING-signaler. Om en SWINGsignal sänds till en efterföljande enhet, så avges 
ljudet för signalavvisning (3 pip) och den efterföljande enheten tar inte emot signalen. 
För FIX-manövrering utför både överenhet och efterföljande enhet åtgärden på egen hand. 
Vid användning av trådansluten fjärrkontroll kan luftfl ödesriktningen ändras på varje specifi k enhet 
genom att välja inomhusenheten ifråga.) 

4.  TIMER-indikatorn tänds endast på överenheten. 
 När timern ställs in med fjärransluten fjärrkontroll tänds inte ens TIMER-indikatorn på överenheten.
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10 AUTOMATISK OMSTART
Denna luftkonditionerare är utrustad med 
en automatisk omstartsfunktion som gör att 
luftkonditioneraren kan återuppta de inställda 
driftsförhållandena om ett strömavbrott inträffar 
utan användning av fjärrkontrollen. 
Driften återupptas utan varning tre minuter efter att 
strömmen återställts.

ANMÄRKNING
Den automatiska omstarten är inte inställd att verka 
vid leverans från fabriken, så det är nödvändigt att 
ställa in den att fungera så som behövs.

 ◆ Hur du ställer in den automatiska 
omstarten

För att ställa in den automatiska 
omstartsfunktionen, fortsätt enligt följande: 
Strömförsörjningen till enheten måste vara på, då 
funktionen inte ställs in om strömmen är av. 
För att aktivera den automatiska 
omstartsfunktionen, tryck in knappen TEMPORARY 
kontinuerligt i mer än 3 sekunder, men mindre än 
10 sekunder. 
Luftkonditioneraren kommer att känna av 
inställningen och pipa 2 gånger (först ett långt, 
sedan ett kort ljud) och -lampan blinkar i 5 
sekunder (5 Hz). 
Systemet kommer nu att starta om automatiskt. 
De automatiska omstartsinställningarna ovan kan 
utföras:

 ◆ Hur du avbryter den automatiska 
omstarten

För att avbryta den automatiska omstarten, fortsätt 
enligt följande: 
Upprepa inställningsproceduren: luftkonditioneraren 
kommer att känna av instruktionen och pipa 2 
gånger (först ett långt, sedan ett kort ljud) . 
Luftkonditioneraren kommer nu att kräva att 
omstartas manuellt med fjärrkontrollen efter att 
huvudströmmen stängts av. 
Avbrytning utförs:
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11 HUR LUFTKONDITIONERAREN FUNGERAR
Automatisk drift
• Luftkonditioneraren väljer och drivs i ett av driftlägena nedkylning, uppvärmning, eller endast fläkt, 

beroende på rumstemperaturen och inställningstemperaturen.
• Om AUTO-läget inte känns behagligt kan de önskade förhållandena väljas manuellt.

Hi POWER-drift
Om knappen Hi-POWER trycks in under driftläget nedkylning, uppvärmning eller AUTO startar 
luftkonditioneraren följande drift. 
• Nedkylning

Utför nedkylningsdriften vid 1 °C lägre än inställningstemperaturen. Endast om fl äkthastigheten innan Hi 
POWER-driften inte är hög kommer fl äkthastigheten att ökas. 

• Uppvärmning
Utför uppvärmningsdriften vid 2 °C högre än inställningstemperaturen. Endast om fl äkthastigheten 
innan Hi POWER-driften inte är hög kommer fl äkthastigheten att ökas.

KOMFORT I VILOLÄGE
Om knappen COMFORT SLEEP trycks in i driftläget nedkylning, uppvärmning eller AUTO, startar 
luftkonditioneraren timer AV-funktionen som automatiskt justerar rumstemperaturen och fl äkthastigheten 
(utom i lägena AVFUKTNING, FLÄKT ENDAST och TIMER). 
Du kan välja tiden för timer AV bland fyra varaktigheter (1, 3, 5 eller 9 timmar). 
Under gruppstyrningsdrift justeras inte den inställda temperaturen och fl äkthastigheten automatiskt. 
Endast timer av-funktionen är aktiverad.

TYST drift
Om knappen QUIET trycks in under driftläget nedkylning, uppvärmning eller AUTO startar 
luftkonditioneraren följande drift. 
För att köra med mycket låg fl äkthastighet för tyst drift (förutom i AVFUKTNING-läge)

AVFUKTNING
Denna drift utförs när rumstemperaturen är högre än den inställda 
temperaturen. 
Temperaturen regleras under avfuktning genom upprepad 
påsättning och avstängning av nedkylnings- eller fl äktdriften. 
Vid höjning med den trådlösa fjärrkontrollen kommer 
fl äkthastighetsdisplayen att indikera AUTO och låg hastighet 
kommer att användas.

Kyla

Inställd temperaturR
um

st
em

pe
ra

tu
r

Tid

Endast fl äkt Kyla Endast fl äkt Kyla
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12 TIPS FÖR EKONOMISK DRIFT
 ■ Upprätthåll behaglig rumstemperatur

Rengör luftfilter
Tilltäppta luftfi lter försämrar
luftkonditioneringsaggregatets prestanda.
Rengör dem en gång varannan vecka.

Öppna inte dörrar och fönster mer än 
nödvändigt
Öppna inga dörrar eller fönster mer än nödvändigt
för att behålla sval eller varm luft i rummet.

Fönstergardiner
Dra för gardinerna för att undvika direkt solljus vid
kylning.
Dra för gardinerna för behålla värmen vid
uppvärmning.

Använd timern effektivt
Ställ in önskad drifttid med timern.

Erhåll jämn luftcirkulation i rummet
Justera luftfl ödesriktningen för att uppnå jämn
luftcirkulation i rummet.

Kallt

Styrning

Rengör

Använd timern
effektivt

Blåser uppåt

Luftfl ödesjustering

Kall

och
torr

luft

Varm
luftSt

än
g

Blåser nedåt

TIMER
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13 PROVISORISK MANÖVRERING
 ■ PROVISORISK manövrering

Den här funktionen används för att köra enheten tillfälligt om du skulle ha förlagt den trådlösa
fjärrkontrollen eller om batterierna i den är slut.
• Tryck på [RESET]-knappen en gång (mindre än 3 sekunder) för att starta luftkonditioneringen.
• Den sista funktionen som valdes på den trådlösa fjärrkontrollen kommer att utföras. (Om den trådlösa 

fjärrkontrollen inte används, utför modeller med automatisk omkopplingsfunktion (kylning/uppvärmning) 
”A”-åtgärden och de som saknar den funktionen ställs in på kylning (inställd temperatur: 24 °C, fläkt: 
HÖG).)

Jag hittar inte
fjärrkontrollen

Provisorisk
manövrering kan

utföras!

 OBSERVERA
Tryck in knappen [RESET] och håll den intryckt i minst 10 sekunder för att starta påtvingad kylningsdrift.
(Detta utsätter luftkonditioneringsaggregatet för påfrestning. Utför inte denna åtgärd i annat syfte än
testkörning.) I detta läge tänds alla indikatorer på inomhusenheten.
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14 UNDERHÅLL
 VARNING

Innan rengöring av luftkonditioneraren ska du stänga av strömbrytaren eller huvudströmbrytaren. 
Efter nedkylnings- eller automatisk avfuktningsdriften (nedkylning) har avslutats utförs självtvättsdriften 
och fl äkten startar. Innan rengöring av enheten ska du tvångsstoppa självtvätten och stänga av 
strömbrytaren för att undvika elstöt. 
För att rengöra luftfi ltren och luftintagsgallret, ta inte bort dem samtidigt. Du kan vidröra enhetens 
aluminimumfl äns vilket kan resultera i personskada.

 ■ Rengöring av inomhusenhet och fjärrkontroll

 OBSERVERA
• Använd en torr trasa till att torka av inomhusenheten och 

fjärrkontrollen.
• En tygtrasa fuktad i kallt vatten kan användas till 

inomhusenheten, om den är väldigt smutsig.
• Använd inte en fuktig trasa på fjärrkontrollen.
• Använd inte en kemiskt behandlad torkduk för avtorkning och 

lämna inte sådant material på enheten under en längre tid. Det 
kan skada eller bleka ytan på enheten.

• Använd inte bensin, thinner, polermedel eller liknande 
lösningsmedel för rengöring. Dessa kan göra att plastytan 
spricker eller deformeras.

Torka med en
torr trasa

Thinner

Om du inte kommer att använda enheten i minst 1 månad
1. Kör luftkonditioneringen i enbart fl äktläge i ungefär en halv dag 

för att torka enhetens insida.
2.  Stäng av luftkonditioneringen och stäng av 

huvudströmbrytaren.
3.  Ta bort batterierna från fjärrkontrollen.

Med 
MODEknappen

inställd på
FAN ONLY.

Rengöring av luftfilter
Igensatta luftfi lter försämrar kyl- och värmeprestandan.
1.  Om ” ” visas på fjärrkontrollen, rengör luftfi ltren.
2. När rengöringen av luftfi ltren är slutförd, tryck på knappen .
  “ ”  tas bort.

(1)

(2)

Kontroll före driftstart

 OBSERVERA
• Kontrollera att luftfiltren är installerade.
• Kontrollera att inte utomhusenhetens luftintag eller luftutblås är blockerat.
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 ■ Rengöring av luftfi ltret
Rengör luftfi ltren varannan vecka. Om luftfi ltren är 
täckta med damm försämras luftkonditioneringens 
prestanda.

Rengör luftfi ltren så ofta som möjligt.
1. Öppna luftintagsgallret.
 Lyft upp luftintagsgallret i horisontellt läge.

2. Fatta tag i vänster och höger handtag på 
luftfi ltret, lyft upp det en bit och dra det sedan 
neråt för att ta ut det ur fi lterhållaren.

Filterhållare

Luftfi lter

3. Använd en dammsugare till att avlägsna damm 
från fi ltren eller skölj av dem med vatten. 
Om luftfi ltren tvättas, så låt dem torka i skuggan.

4. För in den övre delen av luftfi ltret i 
inomhusenheten med noggrann anpassning av 
höger och vänster kanter tills fi ltret sitter fast 
ordentligt.

Filterhållare

5. Stäng luftintagsgallret.

 ■ Rengöring av luftintagsgallret
1. Ta bort luftintagsgallret.

Håll i båda sidor av luftintagsgallret och öppna 
det uppåt. 
Flytta den mellersta armen åt vänster och ta bort 
gallret.

2. Använd en mjuk svamp eller handduk till att 
tvätta gallret med vatten. 
(Använd inte en metallborste eller annan hård 
borste.)
• Användning av en hård borste orsakar repor 

på gallrets yta och får metallbeläggningen att 
flagna. 

• Om luftintagsgallret är väldigt smutsigt, så 
använd ett neutralt diskmedel och skölj sedan 
rent gallret med vatten.
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3. Torka bort vatten från luftintagsgallrets yta och 
låt det torka.

4. Sätt dit vänster och höger arm på 
luftintagsgallret på axlarna på de båda sidorna 
av luftkonditioneringen och tryck in helt och tryck 
sedan in mittarmen.

5. Kontrollera att armen i mitten har förts in helt 
och stäng sedan luftintagsgallret.
• Tryck på de (fyra) pilmärkta platserna längst 

ner på luftintagsgallret för att kontrollera att 
gallret är helt stängt.

 ◆ När luftkonditioneringen inte används 
på länge

1. Kör fl äkten under ett par timmar för att torka 
insidan.

2. Tryck på knappen  på fjärrkontrollen för att 
stoppa körningen och slå från strömbrytaren.

3. Rengör luftfi ltren och montera tillbaka dem.

Före kylningssäsongen
Rengör dräneringsskålen
Kontakta den återförsäljare som sålt produkten.
(Dränering fungerar inte om dräneringstråget eller 
ventilen är igensatt. I vissa fall kan dräneringen 
fl öda över och väta ner väggen eller golvet. Rengör 
dräneringstråget före kylningssäsongen.)

 ◆ Kontrollera regelbundet!
• Om enheten används under en längre tid kan 

vissa delar försämras och orsaka fel eller dålig 
dränering av vatten från avfuktning på grund av 
hetta, fukt eller damm.

• Utöver det vanliga underhållet rekommenderas 
att enheten kontrolleras och underhålls av den 
återförsäljare som sålt den.

ANMÄRKNING
För bevarande av miljön rekommenderas det starkt 
att luftkonditioneringsaggregatets inomhus- och 
utomhusenheter i bruk rengörs och underhålls 
regelbundet för att tillförsäkra effektiv drift av 
luftkonditioneringsaggregatet. 
När luftkonditioneringsaggregatet används under 
lång tid, rekommenderas periodiskt underhåll (en 
gång per år). Gör dessutom regelbundna kontroller 
av rost och repor på utomhusenheten, och åtgärda 
och stryk på rostskyddsmedel vid behov. 
Ha som tumregel, när inomhusenheten är i 
drift i 8 timmar eller mer dagligen, att rengöra 
inomhusenheten och utomhusenheten åtminstone 
var 3:e månad. Be att få detta rengörings/
underhållsarbete utfört av yrkespersonal. 
Underhåll av detta slag kan förlänga brukstiden 
för produkten även om det inbegriper kostnader 
för ägaren. Underlåtelse att rengöra inomhus- och 
utomhusenheten regelbundet kommer att resultera 
i försämrad prestanda, frysning, vattenläckage, och 
även fel i kompressorn.
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Underhållslista
Del Enhet Kontroll (visuellt/auditivt) Underhåll

Värmeväxlare Inomhus/
utomhus

Ansamlat damm/smuts, 
repor

Tvätta värmeväxlaren när den är 
tilltäppt.

Fläktmotor Inomhus/
utomhus Ljud Vidta lämpliga åtgärder när 

onormala ljud hörs.

Filter Inomhus Damm/smuts, bristningar
• Tvätta filtret med vatten när det är 

smutsigt.
• Byt ut det när det är skadat.

Fläkt Inomhus • Vibrationer, balans
• Damm/smuts, utseende

• Byt ut fläkten när starka 
vibrationer uppträder eller när den 
inte längre är balanserad. 

• Borsta eller tvätta fläkten när den 
är smutsig.

Galler för luftintag/
luftutblås

Inomhus/
utomhus Damm/smuts, repor Laga eller byt ut dem när de är 

deformerade eller skadade.

Dräneringsskål Inomhus Ansamlat damm/smuts, 
smuts i avlopp

Rengör dräneringsskålen och 
kontrollera att dräneringsvattnet i 
det nedåtgående röret rinner.

Yttre
panel, spjäll Inomhus Damm/smuts, repor Tvätta dem när de är smutsliga eller 

applicera skyddsbeläggning.

Exteriör Utomhus

• Rost, isolering som 
lossnat

• Beläggning som lossnat/
flagnat

Applicera skyddsbeläggning.
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15 PROBLEM OCH ORSAKER
För innehållet i utomhusenheten, kombinationer etc. , se den instruktionsbok som medföljer
utomhusenheten.

 OBSERVERA
Om något av följande villkor inträffar, stäng genast av luftkonditioneringen, stäng av huvudströmbrytaren 
och kontakta återförsäljaren:
• Strömbrytaren fungerar inte.
• Huvudsäkringen utlöses eller jordfelsbrytaren utlöses ofta.
• Främmande föremål eller vatten har kommit in i luftkonditioneringen.
• Ett annat ovanligt tillstånd observeras.
• Ett onormalt meddelande visas på fjärrkontrollen samtidigt som du använder den kabelanslutna 

fjärrkontrollen.

Innan du begär service eller reparationer, kontrollera följande punkter.
 ▼ Kontrollera igen

Ur funktion
• Huvudströmbrytaren är avstängd. (Inomhus)
• Jordfelsbrytaren utlöses och bryter strömmen.
• Huvudsäkringen utlöses.
• Strömavbrott.
• Batterierna i fjärrkontrollen är slut.
• ON TIMER har valts.
• Signal skickas till sekundär inomhusenhet från fjärrkontrollen. 

(se sidan 17)
• Användningen av inomhusenheten är begränsad till den 

kabelanslutna fjärrkontrollen som styr vissa andra system. (När 
signalen överförs avges en ljudsignal (5 pip).)

• Konflikt mellan driftslägen. (När det uppstår en Konflikt mellan 
driftslägen tänds ”  DRIFTINDIKATORN”- lampan och 
” TIMERINDIKATOR”- och ”  Förvärmning/Avfrostning”- 
lamporna blinkar växelvis medan ett larmljud avges.) (se sidan 13)

Dåliga kylnings- eller värmeprestanda
• Dörrar eller fönster är öppna.
• Luftfiltret är igensatt med damm.
• Gallret är inte i rätt läge.
• Fläkten är inställd på låg hastighet.
• Luftkonditioneringen är inställt på läge QUIET eller  TORRT.
• Den inställda temperaturen är för hög. (I kyldrift)
• Den inställda temperaturen är för låg. (I värmedrift)
• (Endast när luften inte kyls även under kyldrift) När en annan 

inomhusenhet i samma system är i uppvärmningsläge.
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 ▼ Dessa är inte fel.
Baksidan av inomhusenheten har dagg sig.
• Daggdroppar på baksidan av inomhusenheten samlas automatiskt in och 

dräneras ut.

Inomhus- eller utomhusenheten låter konstigt.
• När temperaturen ändras kraftigt, kan inomhus- eller utomhusenheten 

ibland låta konstigt på grund av expansion/sammandragning av dess 
delar eller förändring av köldmedieflödet.

Rumsluften luktar illa.
Dålig lukt kommer från luftkonditioneringen.
• Lukt impregnerad i väggen, mattor, möbler, kläder eller pälsar, kommer ut.

Gallret fungerar inte i läge FIX eller SWING.
• Lägena FIX och SWING är begränsade i gruppstyrningsläge. 

(se sidan 27)

Fläkten och gallret på inomhusenheten rör sig när enheten inte är igång.
• När en annan inomhusenhet är igång i systemet kan det hända att fläkten på en avstängd 

inomhusenhet körs tillfälligt.
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Kontrollera följande punkter, innan en reparatör tillkallas.
Symtom Orsak

D
et

 ä
r i

nt
e 

et
t f

el
.

Utomhusenhet

• Vit, dimmig, kall luft eller 
vatten avges.

• Utomhusenhetens fläkt stannar automatiskt 
och avfrostning utförs.

• Ljud som låter som läckande 
luft hörs ibland.

• Magnetventilen arbetar när avfrostning startas 
eller stoppas.

• Ett ljud hörs när strömmen 
slås på.

• Utomhusenheten förbereds för drift.

Inomhusenhet

• Ibland hörs ett susande ljud. • Vid driftstart, under pågående drift och 
omedelbart efter avbruten drift kan ett ljud som 
låter som rinnande vatten höras eller driftljudet 
kan bli högre under ett par minuter omedelbart 
efter att enheten har startats. Det är ljudet av 
köldmediet som flödar eller dräneringsvatten 
som rinner genom avfuktaren.

• Ett smattrande ljud hörs. • Detta ljud alstras när värmeväxlaren eller 
någon annan del utvidgas eller dras ihop en 
aning till följd av temperaturväxlingar.

• Utblåsluften luktar konstigt. • Olika lukter från väggar, mattor, kläder, 
cigaretter, kosmetika etc. fastnar på 
luftkonditioneringen.

• Fläkten fortsätter drivas 
även efter att enhetens drift 
stoppats.

• Fläkten fortsätter att köra självtvätt av 
värmeväxlaren under avfuktning.

• Enheten arbetar inte. • Har ett strömavbrott inträffat? 
• Har strömbrytaren slagit ifrån? 
• Har skyddsanordningen aktiverats? 

(Driftlampan och  på fjärrkontrollen blinkar.)

K
on

tro
lle

ra
 ig

en
.

Rummet kyls inte ner.

• Är luftintaget eller luftutblåset på 
utomhusenheten igentäppt?

• Är en dörr eller ett fönster öppet?
• Är luftfiltret tilltäppt med damm?
• Är luftvolymen inställd på ”LOW”? eller är 

driftläget inställt på ”FAN”?
• Är lämplig temperatur inställd?

Om någonting fortfarande är egendomligt efter att kontroll enligt ovan har genomförts, så stoppa enheten, 
slå från strömbrytaren och meddela den återförsäljare som sålt produkten om produktnummer och 
symptom. Försök inte själv reparera enheten, eftersom det kan vara farligt. Om en kontrollindikering 
(t.ex. ,  eller ) visas på skärmen på fjärrkontrollen, så informera återförsäljaren om dess innehåll 
också.

Om något av följande inträffar, så stoppa enheten omedelbart, slå från strömbrytaren och kontakta den 
återförsäljare som sålt produkten.

• Brytaren fungerar inte korrekt.
• Strömbrytaren slår ofta ifrån.
• Ett främmande föremål eller vatten har råkat hamna inuti enheten.
• Enheten kan inte köras trots att orsaken till skyddsanordningens aktivering har åtgärdats.
• Något annat egendomligt tillstånd observeras.
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 ■Bekräftelse och kontroll
När ett problem har inträffat i luftkonditioneringen 
visas kontrollkoden och numret på aktuell 
inomhusenhet (UNIT No.) på fjärrkontrollens 
displaydel. 
Kontrollkoden visas endast under drift. 
Om visningen försvinner, manövrera 
luftkonditioneringen enligt ”Bekräftelse av 
kontrollkodslogg” nedan för bekräftelse.

kontrollkod Inomhusenhetsnr (UNIT No.) 
som ett problem uppstått i

 ■Bekräftelse av kontrollkodslogg
När ett problem inträffar i luftkonditioneringen, 
kan kontrollkodsloggen bekräftas med följande 
procedur. (Kontrollkodsloggen lagrar 4 
kontrollkoder som mest i minnet.) Loggen kan 
bekräftas från såväl driftläge som stoppläge.

3

2

1

1 Tryck in knapparna  och  samtidigt i minst 
4 sekunder för att få fram följande visning på 
skärmen. 
Om  visas går läget till kontrollkodsläget.
• [01: Kontrollkodloggens ordningsnummer] 

visas i CODE No.
• [Kontrollkod] visas i CHECK.
• [Inomhusenhetsadress där ett problem 

inträffat] visas i Unit No..

2 Varje gång du trycker på knappen  för 
att ange temperatur visas i ordningsföljd den i 
minnet lagrade kontrollkodloggen.
Numrena i CODE No. indikerar CODE No.
[01] (senaste) → [04] (äldsta).

KRAV

Tryck inte på knappen  eftersom det kommer att 
radera alla felloggar för inomhusenheten.

3 Efter bekräftelse, tryck på knappen  för att 
återgå till den vanliga visningen.
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16 DRIFT OCH PRESTANDA
 ▼Kontrollera före start

• Kontrollera huruvida jordkabeln är kapad eller losskopplad.
• Kontrollera huruvida luftfilter är installerat.
• Slå till strömbrytaren minst 12 timmar innan driften startas.

 ▼3-minutersskyddet 
3-minuters skyddsfunktion förhindrar luftkonditioneringsaggregatet från att startas under 
cirka 3 minuter efter att huvudströmbrytaren/ strömkretsbrytaren har slagits på för omstart av 
luftkonditioneringsaggregatet. 

 ▼Strömavbrott 
Enheten stannar direkt vid ett strömavbrott.
• För att starta driften igen, tryck på ON / OFFknappen på fjärrkontrollen.
• Åskväder eller användning av trådlösa telefoner i närheten kan orsaka att enheten fungerar felaktigt. 

Slå av huvudströmbrytaren eller strömkretsbrytaren och slå sedan på dem igen. Tryck på ON / 
OFFknappen på fjärrkontrollen för att starta om. 

 ▼Avfrostning 
• Om det bildas frost på utomhusenheten under värmedrift, startas avfrostningen automatiskt (och går i 

cirka 2 till 10 minuter) för att bibehålla värmeeffekten.
• Fläktarna i både inomhus- och utomhusenheten stängs av vid avfrostningsdrift.
• Under avfrostningen leds smältvattnet ut genom utomhusenhetens undersida. 

 ▼Uppvärmningskapacitet 
Vid uppvärmning tas värme upp från utsidan och levereras in till rummet. Denna typ av uppvärmning 
kallas för värmepumpsystem. När temperaturen utomhus är mycket låg, rekommenderas användning av 
en annan värmeapparat i kombination med luftkonditioneringsaggregatet. 

 ▼Skyddsanordning
• Stoppar driften när luftkonditioneringen är överbelastad.
• Om skyddsanordningen aktiveras, så stannar enheten samtidigt som driftlampan och 

kontrollindikeringen på fjärrkontrollen börjar blinka. 

 ▼Om skyddsanordningen har aktiverats
• Slå från strömbrytaren och utför en kontroll. Fortsatt drift kan orsaka ett fel.
• Kontrollera huruvida luftfilter är installerat. Om inte kan det hända att värmeväxlaren täpps igen med 

damm och vattenläckage kan inträffa. 

 ▼Under kylning
• Luftintaget eller luftutblåset på utomhusenheten är igentäppt.
• Stark vind blåser oavbrutet mot utomhusenhetens luftutblås. 

 ▼Under uppvärmning
• Luftfiltret är tilltäppt med en stor mängd damm.
• Luftintaget eller luftutblåset på inomhusenheten är igentäppt. 

 ▼Slå inte från strömbrytaren
• Låt strömbrytaren vara tillslagen och använd ON / OFF på fjärrkontrollen under luftkonditioneringssäsong. 

 ▼Se upp med snö och is på utomhusenheten
• I snörika områden blir utomhusenhetens luftintag och luftutblås ofta täckta av snö eller is. Snö eller is 

som lämnas kvar på utomhusenheten kan orsaka maskinhaveri eller försämrad uppvärmning.
• I kalla områden ska du kontrollera att tömningsslangen sitter rätt så att allt vatten rinner ut ur den. 

Annars kan vattnet i den frysa till is. Om vattnet fryser i tömningsslangen eller inuti utomhusenheten kan 
det orsaka maskinhaveri eller försämrad uppvärmning.
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17 INSTALLATION
 ◆ Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på följande platser

• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på någon plats inom 1 m från en TV-, stereo- eller 
radioapparat. Om enheten installeras på en sådan plats, kommer störningar överförda från 
luftkonditioneringsaggregatet att påverka funktionen hos dessa apparater.

• Installera inte luftkonditioneringen nära en högfrekvensapparat (t.ex. en symaskin eller en 
massageapparat för yrkesbruk), eftersom det kan orsaka fel på luftkonditioneringen.

• Platser där järndamm eller annat metalldamm förekommer. Om järndamm eller annat metalldamm 
fastnar eller ansamlas inuti luftkonditioneringen kan det självantända och orsaka brand.

• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på en fuktig eller oljig plats, eller på en plats där ånga, sot 
eller frätande gas avges.

• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på en plats med saltmättad luft såsom vid kustområden.
• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på en plats där stora mängder maskinolja används.
• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på en plats som vanligtvis är utsatt för stark vind såsom vid 

kustområden.
• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på en plats där svavelhaltig gas avges såsom vid en 

hälsobrunn.
• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet i en båt eller mobil kran.
• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet där atmosfären är sur eller alkalisk (i ett område med varma 

källor eller nära en kemikaliefabrik, eller på en plats som utsätts för förbränningsutsläpp). Korrosion kan 
uppstå på kylflänsen i aluminium och kopparröret i värmeväxlaren.

• Installera inte luftkonditioneringen nära ett hinder (t.ex. en luftventil eller en lysarmatur) som stör 
utblåsluften. (Turbulent luftflöde kan sänka prestandan eller sätta enheter ur bruk.)

• Använd inte luftkonditioneringen för särskilda ändamål såsom förvaring av mat, precisionsinstrument 
eller konstföremål, eller där avelsdjur hålls eller levande växter odlas. 
(Detta kan försämra kvaliteten i konserverat material.)

• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet över ett föremål som absolut inte får bli blött. (Kondensation 
kan droppa från inomhusenheten vid en fuktighet på 80 % eller mer eller när dräneringsporten är 
igensatt.)

• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på en plats där organiska lösningar används.
• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet nära en dörr eller ett fönster som utsätts för fuktig 

utomhusluft. Kondensation kan bildas på luftkonditioneringsaggregatet.
• Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på en plats där särskild sprej används ofta.

 ◆ Var noga med oljud och vibrationer
• Installera inte luftkonditioneringen på en plats där buller från utomhusenheten eller varm luft från 

luftutblåset är störande för grannar.
• Installera luftkonditioneringsaggregatet på en solid och stadig grund så att surrande ljud och vibrationer 

som uppstår under drift inte fortplantas.
• När en inomhusenhet är i drift, kan ibland ljud höras från andra inomhusenheter som inte är i drift.
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18 SPECIFIKATIONER
Modell Bullernivå (dBA) Vikt (kg)Kylning Uppvärmning

RAV-RM301KRTP-E * * 11
RAV-RM401KRTP-E * * 11
RAV-RM561KRTP-E * * 14
RAV-RM801KRTP-E * * 14

* Under 70 dBA

Produktinformation gällande ecodesignkrav. (Regulation (EU) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en

Överensstämmelsedeklaration
Tillverkare: TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi,
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

TCF-innehavare: TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Deklarerar härmed att den utrustning som beskrivs nedan:

Allmän benämning: Luftkonditioneringsaggregat

Modell / typ: RAV-RM301KRTP-E, RAV-RM401KRTP-E, RAV-RM561KRTP-E, RAV-RM801KRTP-E

Försäljningsnamn: Luftkonditioneringsaggregat i digital inverter-serien och superdigital inverter-serien

Överensstämmer med de villkor som ställs i Maskin- Direktivet (Directive 2006/42/EC) och de lagar som 
gäller i respektive land.

ANMÄRKNING

Denna deklaration upphör att gälla om tekniska ändringar eller ändringar i användningssättet införs utan 
tillverkarens medgivande.

Bruksanvisning

- 42 - 42-SV



144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

1122650299


