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SÄKERHETSANVISNINGAR SV

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda 
risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av 
produkten.
Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp.”FÖRSIKTIGHET” 
enligt beskrivning nedan.

Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för 
vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol 
noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.
VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall 
föreligger om anvisningarna inte följs.

FÖRSIKTIGHET
Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på 
produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

Symbolerna visas på inomhus- och utomhusenheter.

Den här symbolen visas att den här utrustningen 
använder en brandfarlig kylvätska. Om kylvätskan läcker 
och utsätts för en extern antändningskälla, finns det 
brandrisk.
Den här symbolen visar att bruksanvisningen ska läsas 
igenom noggrant.
Den här symbolen visas att servicepersonal ska hantera 
den här utrustningen med hänvisning till 
installationsmanualen.
Den här symbolen visar att information finns tillgänglig, 
såsom bruksanvisning eller installationsmanual.
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING
För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, 
personskador eller skållning när man använder denna 
produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, 
däribland:
Barn i hushållet
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive 
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av 
personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte 
användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för 
deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens 
användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de 
inte leker med apparaten.

För användning i Europa:
Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och 
av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga 
eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen 
sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker 
användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. 
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och 
användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Installation
 •Installera inte luftkonditioneringsapparaten på en instabil yta eller 
på en plats där det finns risk för att den välter.
 •Kontakta ett behörigt servicecenter när du installerar eller flyttar en 
luftkonditioneringsapparat.
 •Installera panelen och höljet till kontrollådan på ett säkert sätt.
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 •Installera inte luftkonditioneringsapparaten på en plats där det 
förvaras antändliga vätskor eller gaser som bensin, propan, 
thinner osv.
 •Säkerställ att röret och elkabeln som ansluter utomhus- och 
inomhusenheterna inte är för hårt åtdragna när du installerar luftko
nditioneringsapparaten.
 •Använd standardkretsbrytare och -säkring som uppfyller 
luftkonditioneringsapparatens klassificering.
 •Fyll inte på systemet med någon luft eller gas förutom det 
specifika kylmediet.
 •Använd icke antändningsbar gas (kväve) för att kontrollera läckor 
och för att lufta; om man använder komprimerad luft eller 
antändningsbar gas kan det orsaka brand eller explosion.
 •Kabelanslutningarna inomhus/utomhus måste vara ordentlig 
säkrade, och kabeln ska dras ordentligt så att ingen kraft drar bort 
kabeln från kabelskoklämmorna. Felaktiga eller lösa anslutningar 
kan generera värme eller orsaka brand.
 •Installera särskilda brytare för eluttag och kretsar innan du 
använder luftkonditioneringsapparaten.
 •Anslut inte jordkabeln till en gasledning, en åskledare eller 
telefonjordkabel.
 •Blockera inte ventileringshålen.

Drift
 •Se till att du endast använder delar som finns i reservdelslistan. 
Försök aldrig att modifiera utrustningen.
 •Se till att barn inte klättrar eller slår på utomhusenheten.
 •Släng batterierna på en plats där det inte finns någon brandrisk.
 •Använd endast det kylmedie som är specificerat på etiketten på lu
ftkonditioneringsapparaten.
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 •Stäng av strömförsörjningen om buller hörs, någon lukt känns av 
eller om det kommer ut rök från luftkonditioneringsapparaten.
 •Lämna inte antändliga ämnen som bensin, bensen eller thinner 
nära luftkonditioneringsapparaten.
 •Kontakta ett behörigt servicecenter om 
luftkonditioneringsapparaten har täckts av vattenöversvämningar.
 •Använd inte luftkonditioneringsapparaten under en längre period 
på en liten plats utan ordentlig ventilation.
 •Om det förekommer en gasläcka (som freon, propangas, LP-gas 
osv.) ventilera då tillräckligt innan du återupptar användningen av 
luftkonditioneringsapparaten.
 •För att rengöra insidan ska man kontakta ett servicecenter eller en 
återförsäljare. Om man använder starka rengöringsmedel kan det 
orsaka korrosion eller skada på enheten.
 •Se till att ventilera tillräckligt när luftkonditioneringsapparaten och 
en värmeapparat som exempelvis ett värmeelement används 
samtidigt.
 •Blockera inte luftingången- och utgången.
 •För inte händerna eller andra föremål genom luftingången- och 
utgången medan luftkonditioneringsapparaten är igång.
 •Se till att strömkabeln aldrig är smutsig, lös eller sönder.
 •Vidrör, använd eller reparera aldrig luftkonditioneringsapparaten 
med våta händer.
 •Placera inte några föremål på strömkabeln.
 •Placera inte någon värmeapparat nära strömkabeln.
 •Ändra inte eller förläng strömkabeln. Repor eller uppskavd 
isolering på strömkablar kan orsaka brand eller elstöt, och ska 
bytas ut.
 •Stäng av strömtillförseln omgående vid ett strömavbrott eller 
åskväder.
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 •Var försiktig så att elkabeln inte kan dras ut eller skadas under 
drift.
 •Rör inte kylröret, vattenröret eller några interna delar medan 
enheten är i drift eller omedelbart efteråt.

Underhåll
 •Rengör inte apparaten genom att spreja vatten direkt på 
produkten.
 •Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort 
strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.

Teknisk säkerhet
 •Installation eller reparationer utförd av obehöriga personer kan 
utgöra fara för dig och andra.
 •Alla som arbetar med eller bryter sig in i ett kretslopp med 
köldmedel ska inneha ett godkänt giltigt certifikat som är utfärdat 
från en industri-ackrediterad övervakningsmyndighet,  som 
auktoriserar att de har kompetensen att hantera köldmedel på ett 
säkert vis och i enlighet med industrins godkända  
kravspecifikation.
 •Service ska endast utföras i enlighet med utrustningens tillverkare. 
Underhåll och reparation som kräver assistans från annan utbildad 
personal ska utföras under övervakning från en person som är 
specialiserad på användningen av brandfarliga köldmedel.
 •Informationen som finns i manualen är avsedd för användning av 
kvalificerade säkerhetstekniker som är bekanta med 
säkerhetsförfaranden och utrustade med rätta verktyg och 
testinstrument.
 •Om man inte läser och följer samtliga instruktioner i denna manual 
kan det orsaka att utrustningen inte fungerar som den ska, skada 
på egendom, personskador och/eller dödsfall.
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 •Apparaten ska installeras i enlighet med nationella föreskrifter för 
elinstallationer.
 •När nätsladden ska bytas ut ska det utföras av behörig personal 
och endast med genuina reservdelar.
 •Denna apparat måste jordas ordentligt för att minimera risken för 
elstötar.
 •Skär inte av eller ta inte bort jordningsstiftet från strömkontakten.
 •När man fäster adapterns jordterminal till skruven i höljet för 
vägguttaget, jordas inte apparaten om inte skruven i höljet är av 
metall, oisolerad, och vägguttaget är jordat genom husets 
elinstallation.
 •Om du har några tveksamheter gällande jordningen av 
luftkonditioneringsapparaten, ska du be en behörig tekniker att 
kontrollera vägguttaget och kretsen.
 •Gasen som används för kylning och isolering i apparaten kräver 
särskilda bortskaffningsförfaranden. Konsultera ett serviceombud 
eller liknande behörig person innan bortskaffning.
 •Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, eller 
dennes servicetekniker eller annan kvalificerad person för att 
undvika fara.
 •Utrustningen ska förvaras på ett område med bra ventilering där 
rummets storlek överensstämmer med rummets yta, i enlighet 
med specifikationerna för utförandet.
 •Utrustningen ska förvaras i ett rum utan fortlöpande igånghållna 
lågor (till exempel en fungerande gasutrustning) och 
antändningskällor (till exempel ett fungerande elektriskt element).
 •Utrustningen ska förvaras så att man undviker maskinskador.
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FÖRSIKTIGHET
För att minska risken för lindriga personskador, fel eller 
skada på produkten och egendom vid användande av denna 
produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, 
däribland:

Installation
 •Installera inte luftkonditioneringsapparaten i ett område där den är 
direkt exponerad mot havsvind (saltstänk).
 •Installera dräneringsslangen ordentligt för smidig dränering av 
vattenkondensation.
 •Var försiktig när du packar upp eller installerar luftkonditioneringsa
pparaten.
 •Vidrör inte läckande kylmedium under installation eller reparation.
 •Transportera luftkonditioneringsapparaten med två eller fler 
personer eller använd en gaffeltruck.
 •Installera utomhusenheten så att den är skyddad från direkt 
solljus. Placera inte inomhusenheten på en plats där den är direkt 
exponerad mot solljus via fönstret.
 •Undanskaffa förpackningsmaterial som skruvar, spikar eller 
batterier på ett säkert sätt med hjälp av ordentlig paketering efter 
installation eller reparation.
 •Installera luftkonditioneringsapparaten på en plats där bullret från 
utomhusenheten eller ångorna som kommer ut inte besvärar 
grannarna. Om man inte gör det kan det orsaka konflikter med 
grannarna.

Drift
 •Ta bort batterierna från fjärrkontrollen om den inte ska användas 
under en längre tidsperiod.
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 •Se till att filtret är installerat innan du använder luftkonditionerings
apparaten.
 •Kontrollera beträffande kylmedieläckage efter att apparaten har 
installerats eller reparerats.
 •Placera inte några föremål på luftkonditioneringsapparaten.
 •Blanda aldrig någon typ av batterier, eller gamla och nya batterier 
för fjärrkontrollen.
 •Låt inte luftkonditioneringsapparaten vara på för länge när 
luftfuktigheten är mycket hög eller när en dörr eller ett fönster har 
lämnats öppet.
 •Upphör med användningen av fjärrkontrollen om batteriet läcker. 
Om dina kläder eller hud utsätts för läckande batterivätska, tvätta 
då av med rent vatten.
 •Utsätt inte människor, djur eller växter för den varma eller kalla 
luften från luftkonditioneringsapparaten under långa tidsperioder.
 •Om den läckande vätskan från batteriet har svalts, skölj då rent 
insidan på munnen och uppsök läkare.
 •Drick inte vattnet som dräneras från luftkonditioneringsapparaten.
 •Använd inte produkten för särskilda ändamål, som att konservera 
livsmedel, konst och osv. Det är en luftkonditioneringsapparat för 
konsumentändamål, inte ett precisionssystem. Det finns en risk för 
egendomsskada eller -förlust.
 •Ladda inte om eller plocka isär batterierna.

Underhåll
 •Vidrör aldrig metalldelarna på luftkonditioneringsapparaten när du 
tar bort luftfiltret.
 •Använd en stadig stol eller stege när du rengör, underhåller eller 
reparerar luftkonditioneringsapparaten och den befinner sig högt 
upp.
 •Använd aldrig starka rengörings- eller lösningsmedel och spreja 
inte vatten när du rengör luftkonditioneringsapparaten. Använd en 
mjuk trasa.
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Anmärkningar om drift
Energispartips
 • Kyl inte ned för mycket inomhus. Det kan vara skadligt för din hälsa och kan förbruka mer el.
 • Stäng ute solljus med persienner eller gardiner när du använder luftkonditioneringsapparaten.
 • Se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda när du använder luftkonditioneringsapparaten.
 • Justera riktningen på luftflödet vertikalt eller horisontellt för att cirkulera inomhusluften.
 • Öka fläktens hastighet för att snabbt kyla ned eller värma upp inomhusluft under en kort tidsperiod.
 • Öppna fönstren regelbundet eftersom kvaliteten på inomhusluften kan försämras om 
luftkonditioneringsapparaten används under en lång period.

 • Rengör luftfiltret varannan vecka. Damm och orenheter som samlas i luftfiltret kan blockera luftflödet eller 
försämra funktionerna för nedkylning/avfuktning.

Delar och funktioner
Inomhusenhet Utomhusenhet Inomhus display

8
9

Luftfilter

Luftingång

Framhölje

Luftutgång

Luftdeflektor (horisontellt blad)

Luftdeflektor (vertikalt galler)

På/Av-knapp

Display

Signalmottagare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Luftingångsspringor

Luftutgångsspringor

Bottenplatta

Strömkabel

Avloppsslang

Kylrör

1

2

3

4

5

6

Önskad temperatur / 
Rumstempreratur

Avfrostning / Förvärmning

Wi-Fi

Tidsur

På/Av

1

2

3

4

5

ANMÄRKNING
 • Antalet och placeringen av driftlampor kan variera beroende på modell.
 • Funktionen kan ändras enligt modelltyp.
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Trådlös fjärrkontroll
Sätta i batterier
Om displayen på fjärrkontrollen börjar blekna, byt 
då ut batterierna. Sätt i AAA-batterier (1,5 V) innan 
du använder fjärrkontrollen.

1 Ta bort batterilocket.

2 Sätt i nya batterier och se till att batteriernas + 
och - poler är korrekt installerade.

Installera hållaren till fjärrkontrollen
För att skydda fjärrkontrollen ska man installera 
hållaren bortom direkt solljus.

1 Välj en säker och lättåtkomlig plats.

2 Fixera hållaren genom att skruva fast två 
skruvar stadigt med en skruvmejsel.

Driftmetod
Rikta fjärrkontrollen mot signalmottagaren på höger 
sida av luftkonditioneringsapparaten för att styra 
den.

ANMÄRKNING
 • Om man riktar fjärrkontrollen mot andra 
elektroniska enheter kan den styra dem. Se till att 
rikta fjärrkontrollen mot signalmottagaren på luftko
nditioneringsapparaten.

 • För korrekt drift ska man använda en mjuk trasa 
för att rengöra signalmottagaren och -sändaren.

 • Om en funktion inte medföljer produkten kommer 
inget pipande ljud att låta från produkten när man 
trycker ner knappen för en sådan funktion på 
fjärrkontrollen, förutom för funktionerna för 
luftflödesriktning ( SWING ), visning av energi (kW [3 s]) 
och luftrening ( ).
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Inställning av tid

1 Sätt i batterierna.
 • Ikonen blinkar längst ned på displayen.

2 Tryck på knappen  eller  för att välja 
minuter.

3 Tryck på knappen SET/CANCEL för att 
avsluta.

ANMÄRKNING
 • Av/På-timern blir tillgänglig efter att man har ställt 
in tiden.

Med konverteringsfunktionen för 
°C/°F (tillval)
Denna funktion ändrar enheter mellan °C och °F

 • Tryck och håll ned knappen 
℃↔℉ [5 s]

SWING  i cirka fem 
sekunder.

Att använda 
luftkonditioneringsapparaten utan 
fjärrkontrollen
Du kan använda knappen ON/OFF på 
inomhusenheten för att använda 
luftkonditioneringsapparaten när fjärrkontrollen inte 
är tillgänglig.

1 Öppna framhöljet (Typ 2) eller det horisontella 
bladet (Typ 1).

2 Tryck på knappen ON/OFF.

Typ 1

ON/OFF

Typ 2

ON/OFF

ANMÄRKNING
 • Stegmotorn kan gå sönder om det horisontella 
bladet öppnas för snabbt.

 • Fläkthastigheten är för högt inställd.
 • Funktionen kan ändras enligt modelltyp.
 • Det går inte att ändra temperaturen när man 
använder denna nödknapp för ON/OFF.

 • För modeller som endast kyler är temperaturen 
inställd på 22 °C

 • För modeller som både kyler och värmer är 
temperaturen inställd på 22 °C till 24 °C
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Att använda den trådlösa fjärrkontrollen
Det är bekvämare att använda luftkonditioneringsapparaten med fjärrkontrollen.

SWING

kW [3 s]

℃↔℉ [5 s] DIAGNOSIS [5 s]

SWING

SET UP

ROOM
TEMP

JET
MODE

MODE

TEMP

FAN
SPEED

FUNC.

TIMER CANCEL

SET
CANCEL

*

*

1

2

*

RESET

 Knapp  Display Beskrivning

- För att stänga av luftkonditioneringsappar
aten.

För att justera önskad rumstemperatur vid 
kylning, uppvärmning eller automatiskt 
växlingsläge.

MODE

För att välja kylningsläge.

För att välja uppvärmningsläge.

För att välja avfuktningsläge.

För att välja fläktläge.

För att välja automatiskt växlingsläge/
autodrift.

JET 
MODE För att snabbt ändra rumstemperaturen.

FAN 
SPEED För att justera fläkthastigheten.

SWING SWING  
För att justera luftflödesriktningen vertikalt 
eller horisontellt.

ANMÄRKNING
 • * knappar kan ändras enligt modelltyp.
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SWING

kW [3 s]

℃↔℉ [5 s] DIAGNOSIS [5 s]

SWING

SET UP

ROOM
TEMP

JET
MODE

MODE

TEMP

FAN
SPEED

FUNC.

TIMER CANCEL

SET
CANCEL

*

*

1

2

*

RESET

 Knapp  Display Beskrivning

TIMER    
För att slå av/på 
luftkonditioneringsapparaten automatiskt 
vid önskad tid.

SET/ 
CANCEL - För att ställa in/avbryta specialfunktioner 

och timer.

CANCEL
- För att avbryta timerinställningar.

 - För att justera tiden.

*LIGHT 
OFF - För att ställa in displayens ljusstyrka på 

inomhusenheten.
ROOM 
TEMP För att visa rumstemperaturen.

°C↔°F [5 s] För att ändra enhet mellan °C och °F

*COMFORT 
AIR  

För att justera luftflödet för att avleda 
vinden.

kW [3 s] - För att ställa in huruvida information om 
energi ska visas.

*ENERGY 
CTRL För att spara ström.

*COMFORT 
SLEEP För att skapa en behaglig sovmiljö.

DIAGNOSIS 
[5 s] - För att bekvämt kontrollera en produkts 

underhållsinformation.
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SWING

kW [3 s]

℃↔℉ [5 s] DIAGNOSIS [5 s]

SWING

SET UP

ROOM
TEMP

JET
MODE

MODE

TEMP

FAN
SPEED

FUNC.

TIMER CANCEL

SET
CANCEL

*

*

1

2

*

RESET

 Knapp  Display Beskrivning

FUNC.

För att rengöra luft genom att ta bort 
partiklar som kommer in i 
inomhusenheten.
För att minska buller från 
utomhusenheten.

 
För att behålla en lägsta rumstemperatur 
och förhindra att föremål i rummet fryser 
till.
För att få bort fukt som skapats inuti 
inomhusenheten.

RESET - För att starta inställningarna för 
fjärrkontrollen.

ANMÄRKNING
 • Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.
 • * knappar kan ändras enligt modelltyp.
 • Tryck ner knappen SET/CANCEL för att använda vald FUNC.
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Starta om 
luftkonditioneringsapparaten 
automatiskt
När luftkonditioneringsapparaten slås på igen efter 
ett strömavbrott, återställer denna funktion de 
tidigare inställningarna.

Inaktivera automatisk omstart

1 Öppna framhöljet (Typ 2) eller det horisontella 
bladet (Typ 1).

2 Tryck på knappen ON/OFF och håll ned den i 
sex sekunder, sedan kommer enheten att pipa 
två gånger och lampan blinka fyra gånger.
 • För att återaktivera funktionen, tryck ned 
knappen ON/OFF och håll den nedtryckt i sex 
sekunder. Enheten kommer att pipa två 
gånger och blinka fyra gånger.

Typ 1

ON/OFF

Typ 2

ON/OFF

ANMÄRKNING
 • Funktionen kan ändras enligt modelltyp.
 • Om du trycker och håller ned knappen ON/OFF i 
tre till fem sekunder istället för sex sekunder, 
kommer enheten att växla över till testdrift. I 
testdrift blåser enheten ut stark kylningsluft i 18 
minuter och återgår sedan till fabriksinställningar.

Att använda lägesfunktionen
Med denna funktion kan man välja önskad funktion.

Modell som endast kyler

Kylningsläge

Autodriftläge (AI)

Avfuktningsläge

Fläktläge

Uppvärmnings- och kylningsmodell

Kylningsläge

Automatiskt växlingsläge

Avfuktningsläge

Uppvärmningsläge

Fläktläge
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Kylningsläge

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen MODE upprepade gånger 
för att välja kylningsläge.

 •  visas på displayen.

3 Tryck på knappen  eller  för att ställa in 
önskad temperatur.

Autodrift (artificiell intelligens)

Modell som endast kyler
I detta läge justeras fläkthastigheten och 
temperaturen automatiskt, baserat på 
rumstemperaturen.

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen MODE upprepade gånger 
för att välja autodrift.

 •  visas på displayen.

3 Tryck på knappen  eller  för att välja 
önskad driftkod om temperaturen är högre eller 
lägre än önskad temperatur.

Kod Beskrivning

2 Kallt
1 lite kallt
0 Bevara rumstemperatur
-1 lite varmt
-2 Varmt

ANMÄRKNING
 • I detta läge kan du inte justera fläkthastigheten, 
men du kan ställa in luftdeflektorn till att rotera 
automatiskt.
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Automatiskt växlingsläge

Uppvärmnings- och kylningsmodell
Detta läge ändrar läget automatiskt för att bibehålla 
den inställda temperaturen på ±2 °C

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen MODE upprepningsvis för att 
välja automatiskt läge.

 •  visas på displayen.

3 Tryck på knappen  eller  för att ställa in 
önskad temperatur.

4 Tryck på knappen FAN SPEED för att justera 
fläkthastigheten.

Avfuktningsläge
Detta läge tar bort överflödig fukt från en miljö med 
mycket hög luftfuktighet eller under regnperioden, 
för att förhindra mögel. Detta läge justerar 
rumstemperaturen och fläkthastigheten automatiskt 
för att bevara en optimal luftfuktighetsnivå.

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen MODE upprepningsvis för att 
välja avfuktningsläge.

 •  visas på displayen.

ANMÄRKNING
 • I detta läge kan du inte justera rumstemperaturen, 
utan den justeras automatiskt.

 • Rumstemperaturen visas inte på displayen.
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Uppvärmningsläge

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen MODE upprepade gånger 
för att välja uppvärmningsläge.

 •  visas på displayen.

3 Tryck på knappen  eller  för att ställa in 
önskad temperatur.

ANMÄRKNING
 •  kommer att visas på enheten inomhus När 
avfrostning är i drift.

 • Dessutom kommer den här indikatorna att visas 
på dörrenheten:
 − When preheating is operating.
 − När rummets förinställda temperatur har 
uppnåtts.

Fläktläge
I detta läge cirkuleras endast inomhusluften utan att 
rumstemperaturen ändras.

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen MODE upprepningsvis för att 
välja fläktläge.

 •  visas på displayen.

3 Tryck på knappen FAN SPEED för att justera 
fläkthastigheten.
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Att använda jetlägesfunktionen
Snabbt ändra rumstemperaturen
Med denna funktion kan man snabbt kyla ned 
inomhusluften under sommaren eller snabbt värma 
upp den på vintern.
 • Uppvärmnings- och kylningsmodell: 
Jetlägesfunktionen är tillgänglig med kylning, 
uppvärmning och avfuktningsläge.

 • Modell som endast kyler: Jetlägesfunktionen finns 
tillgänglig med funktionerna kylning, avfuktning, 
fläkt, autodrift och luftrening.

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen MODE upprepade gånger 
för att välja önskat läge.

3 Tryck på knappen JET MODE.

 •  visas på displayen.

ANMÄRKNING
 • Jetuppvärmningsläget är inte tillgängligt med 
vissa modeller.

 • I läget jetkylning blåses stark luft ut under 30 
minuter.

 • Efter 30 min bibehålls den inställda temperaturen 
på 18 °C 
Om du vill ändra temperaturen, tryck på 
-knappen eller -knappen för att ställa in 
önskad temperatur.

 • I läget jetuppvärmning blåses stark luft ut under 
30 minuter.

 • Efter 30 min bibehålls den inställda temperaturen 
på 30 °C 
Om du vill ändra temperaturen, tryck på 
-knappen eller -knappen för att ställa in 
önskad temperatur.

 • Den här funktionen kan fungera annorlunda från fj
ärrkontrolldisplayen.
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Att använda 
fläkthastighetsfunktionen
Justera fläkthastigheten
 • Tryck på knappen FAN SPEED upprepade 
gånger för att justera fläkthastigheten.

Display Hastighet

Hög

Mellan – hög

Mellan

Mellan – låg
Låg

- Naturlig vind

ANMÄRKNING
 • Fläkthastigheten för naturlig luft justeras 
automatiskt.

 →  → 

 • Fläkthastighetsikonerna visas på vissa 
inomhusenheter.

 →  →  →  → 

 • Inomhusenheterna visas endast fem sekunder 
och återgår till inställningstemperaturen på vissa 
modeller.

Att använda funktionen för 
luftflödesriktning
Denna funktion justerar riktningen för luftflödet 
vertikalt (horisontellt).

 • Tryck på knappen SWING ( SWING ) upprepade välj 
önskad riktning.

 − Välj ( ) för att automatiskt justera 
riktningen på luftflödet.

ANMÄRKNING
 • På vissa modeller går det inte att justera luftflödet 
horisontellt.

 • Om du godtyckligt justerar luftdeflektorn kan det 
orsaka att produkten slutar att fungera.

 • Om du startar om luftkonditioneringsapparaten 
körs den med den tidigare inställda 
luftflödesriktningen. Därför kan det hända att 
luftdeflektorn inte matchar ikonen som visas på 
fjärrkontrollen. Om detta inträffar, tryck på SWING 
eller knappen SWING  för att justera 
luftflödesriktningen igen.

 • Den här funktionen kan fungera annorlunda från fj
ärrkontrolldisplayen.
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Att ställa in Av/På-timern
Denna funktion ställer in 
luftkonditioneringsapparaten så att den slås av/på 
automatiskt vid önskad tidpunkt.

Ställa in På-timern

1 Tryck på knappen TIMER  upprepade gånger.
 • Ikonen blinkar längst ned på displayen.

2 Tryck på knappen  eller  för att välja 
minuter.

3 Tryck på knappen SET/CANCEL för att 
avsluta.
 • Efter att du har ställt in timern, visas aktuell 
tid och ikonen  på displayen som indikerar 
att önskad tid är inställd.

Avsluta På-timern

1 Tryck på knappen TIMER  upprepade gånger.
 • Ikonen blinkar längst ned på displayen.

2 Tryck på knappen SET/CANCEL för att avsluta 
inställningen.

Ställa in Av-timern

1 Tryck på knappen TIMER  upprepade gånger.
 • Ikonen blinkar längst ned på displayen.

2 Tryck på knappen  eller  för att välja 
minuter.

3 Tryck på knappen SET/CANCEL för att 
avsluta.
 • Efter att du ställt in timern, visas nuvarande 
tid och ikonen  på displayen och indikerar 
att önskad tid är inställd.

ANMÄRKNING
 • Denna funktion inaktiveras när du ställer in enkel 
timer.

Avsluta Off-timern

1 Tryck på knappen TIMER  upprepade gånger.
 • Ikonen blinkar längst ned på displayen.

2 Tryck på knappen SET/CANCEL för att avsluta 
inställningen.

Avsluta Timer-inställningen
 • Tryck på knappen CANCEL  för att avsluta alla 
timerinställningar.
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Att använda sovfunktionen 
(tillval)
Denna funktion stänger av 
luftkonditioneringsapparaten automatiskt när du går 
och lägger dig.

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen TIMER  upprepade gånger.
 • Ikonen blinkar längst ned på displayen.

3 Tryck på knappen  eller  för att välja 
timme (upp till 7 timmar).

4 Tryck på knappen SET/CANCEL för att 
avsluta.

 •  visas på displayen.

ANMÄRKNING

 •  visas på vissa inomhusenheter.
 • Displayen på inomhusenheten visar från 1H till 
7H under endast fem sekunder och återgår sedan 
till inställningstemperaturen.

 • I läget nedkylning och avfuktning, och för en 
behagligare sömn, ökar temperaturen med 1 °C 
efter 30 minuter och 1 °C till efter ytterligare 30 
minuter.

 • Temperaturen ökar upp till 2 °C från den 
förinställda temperaturen.

 • Även om inställning för fläkthastigheten på 
displayen kan ändras, justeras fläkthastigheten 
automatiskt.

Att använda funktionen enkel 
timer (tillval)
Denna funktion stänger av 
luftkonditioneringsapparaten automatiskt när du går 
och lägger dig.

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen TIMER  upprepade gånger.
 • Ikonen blinkar längst ned på displayen.

3 Tryck på knappen  eller  för att välja 
timme (upp till 7 timmar).

4 Tryck på knappen SET/CANCEL för att 
avsluta.

 •  visas på displayen.

ANMÄRKNING
 • Denna funktion inaktiveras när du ställer in 
Av-timern.
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Att använda funktionen för 
visning av energi (tillval)
Denna funktion visar mängden elektricitet som 
genererats på inomhusdisplayen då produkten 
används.

Visa nuvarande energiförbrukning

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen kW [3 s] och håll ned den i 3 
sekunder.

 • Den nuvarande energiförbrukningen (  
eller 

kW
kWh) visas en stund på displayen på 

vissa inomhusenheter.

Att visa ackumulerad 
energiförbrukning (tillval)

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen kW [3 s] och håll ned den i 3 
sekunder två gånger.
 • Den ackumulerade energiförbrukningen (

kW
kWh) visas en stund på displayen på vissa 

inomhusenheter.

ANMÄRKNING
 • Det visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen.
 • kW avser den nuvarande strömförbrukningen.
 • kWh avser den ackumulerade 
strömförbrukningen.

 • Om det är mer än 99 kWh, vilket är intervallet, 
behåll det som 99 kWh.

 • Om du stänger av återställs värdet.
 • Visar wattförbrukning under 10 kW(h) med 0,1 
kW(h) enhet, och visar en över 10 kW(h) med 1 
kW(h) enhet.

 • Den faktiska strömförbrukningen kan skilja sig 
från den som visas.

Att använda funktionen för ljus 
av (tillval)
Visa skärmljusstyrka
Du kan ställa in ljusstyrkan på inomhusenhetens 
skärm.
 • Tryck på knappen LIGHT OFF.

ANMÄRKNING
 • Aktivera/inaktivera skärmen.

Att använda funktionen för 
behaglig luft (tillval)
Att använda komfortbladet
Med denna funktion ställer man bekvämt in bladet 
till ett förinställt läge för att avleda luft så att den 
inte blåser rätt på personerna i rummet.

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen COMFORT AIR upprepade 
gånger och välj önskad riktning.

 •  eller  visas på displayen.

ANMÄRKNING
 •  eller  visas på vissa inomhusenheter.
 • Denna funktion inaktiveras när du trycker på 
knappen MODE eller JET MODE.

 • Denna funktion inaktiveras och den vertikala 
riktningen sker automatiskt när du trycker på 
knappen SWING.

 • När denna funktion är av drivs det horisontella 
bladet automatiskt beroende på inställningsläge.
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Att använda funktionen för 
energikontroll (tillval)

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen ENERGY CTRL.
 • Tryck upprepningsvis på knappen ENERGY 
CTRL för att välja vardera steg.

Steg 1 Steg 2 Steg 3

ANMÄRKNING
 • Steg 1: Strömtillförseln minskas med 20 % jämfört 
med uppgiven ineffekt.

 −  visas på displayen.
 • Steg 2: Strömtillförseln minskas med 40 % jämfört 
med uppgiven ineffekt.

 −  visas på displayen.
 • Steg 3 (tillval): Strömtillförseln minskas med 60 % 
jämfört med uppgiven ineffekt.

 −  visas på displayen.

 •  (steg 1),  (steg 2) visas på vissa 
inomhusenheter.

 • Denna funktion är tillgänglig med 
nedkylningsläget.

 • Kapaciteten kan sjunka när man väljer läget 
energikontroll.

 • Önskad temperatur visas i cirka fem sekunder om 
du trycker på knappen FAN SPEED,  eller 
.

 • Rumstemperaturen visas i cirka fem sekunder om 
du trycker på knappen ROOM TEMP.

Att använda specialfunktioner

1 Slå på apparaten.

2 Tryck på knappen FUNC upprepade gånger för 
att välja önskat läge.

3 Tryck på knappen SET/CANCEL för att 
avsluta.

Display Beskrivning

För att rengöra luft genom att ta 
bort partiklar som kommer in i 
inomhusenheten.
För att minska buller från 
utomhusenheten.

 
För att behålla en lägsta 
rumstemperatur och förhindra att 
föremål i rummet fryser till.
För att få bort fukt som skapats 
inuti inomhusenheten.

ANMÄRKNING
 • Beroende på modell är det möjligt att vissa 
funktioner inte stöds.

 • Vissa funktioner fungerar kan fungera annorlunda 
från fjärrkontrollsdisplayen.
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Att avbryta specialfunktioner

1 Tryck på knappen FUNC upprepade gånger för 
att välja önskat läge.

2 Tryck på knappen SET/CANCEL för att avbryta 
funktionen.

Att använda funktionen för 
luftrening
Dessa funktioner ger ren och frisk luft med 
jonpartiklar och filter.

Funktion Display Beskrivning

Joniseringsdon

Jonpartiklar från 
joniseringsdon 
steriliserar 
luftbakterier och 
andra skadliga 
ämnen.

Plasma

Det tar helt och 
hållet bort 
mikroskopiska 
kontaminanter 
från ingångsluften 
för att ge ren och 
frisk luft.

ANMÄRKNING
 • Du kan använda denna funktion utan att starta luf
tkonditioneringsapparaten.

 • På vissa modeller tänds både plasmalampan och 
nedkylningslampan medan Bort med rök/Plasma 
är körs på vissa modeller.

 • Vidrör inte joniseringsdonet under användning.
 • Den här funktionen kan fungera annorlunda från fj
ärrkontrolldisplayen.

Att använda funktionen för tyst läge
Denna funktion förhindrar möjliga klagomål från 
grannar genom att man minskar bullret från 
utomhusenheter.

 •  visas på displayen.

ANMÄRKNING
 • Denna funktion inaktiveras när du trycker på 
knappen MODE eller ENERGY CTRL eller JET 
MODE.

 • Denna funktion är tillgänglig med lägena kylning, 
uppvärmning, automatiskt växlingsläge och 
autodrift.

Att använda funktionen för 
automatisk rengöring
I läget kylning och avfuktning genereras fukt inuti 
inomhusenheten. Denna funktion tar bort sådan 
fukt.

 •  visas på displayen.

ANMÄRKNING
 • Vissa funktioner kan inte användas medan 
funktionen för automatisk rengöring är igång.

 • Om du stänger av strömmen fortsätter fläkten att 
drivas i 30 minuter och rengör insidan på 
inomhusenheten.
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Att använda funktionen för låg 
uppvärmning
Denna funktion driver uppvärmningssystemet för att 
behålla en lägsta rumstemperatur och förhindra att 
föremål i rummet fryser till när det inte är en 
permanent bostad, såsom en semesterbostad.

 • ,  visas på displayen.

ANMÄRKNING
 • Denna funktion är tillgänglig med 
uppvärmningsläget.

 • I LH-läget och när du trycker på knapparna , 
, MODE, FAN SPEED, återvänder du till 

uppvärmningsläge, 30 °C hög hastighet.
 • Om man trycker på knappen JET MODE i 
LH-läge inaktiveras denna funktion och istället 
aktiveras läget kraftig uppvärmning. (endast för 
modeller som har läget kraftig uppvärmning)

 • Om ett fel uppstår kan driften avbrytas för att 
skydda produkten.

 • Det går inte att använda knapparna COMFORT 
AIR och SWING i LH-läget.
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Använd LG SmartThinQ 
applikationen
Kontrollera följande innan du 
använder LG SmartThinQ

 • För annordningar med  logotypen

1 Kontrollera avståndet mellan utrustningen och 
den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).
 • Om avståndet mellan utrustningen och den 
trådlösa routern är för stor, kommer 
signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för 
lång tid att registrera eller så kan 
installationen misslyckas.

2 Stäng av mobilens Mobil-data på din 
smartphone.
 • För iPhones, stäng av data genom att gå till 
Inställningar → Mobilnät → Mobildata.

3 Anslut din smartphone till den trådlösa routern.

ANMÄRKNING
 • För att verifiera Wi-Fi anslutningen, kontrollera att 
Wi-Fi  ikonen på kontrollpanelen lyser

 • Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi 
nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, 
kontakta din internetleverantör eller sök svar i 
manualen för den trådlösa router.

 • LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella 
problem med nätverksanslutning eller fel, 
felfunktioner, eller fel som orsakas av 
nätverksanslutning.

 • Om apparaten har problem vid anslutning till 
Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån 
routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater 
(räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens 
styrka.

 • Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller 
avbryts på grund av hemnätverksmiljön.

 • Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera 
ordentligt beroende på internet leverantören.

 • Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den 
trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.

 • Utrustningen kan inte registreras på grund av 
problem med transmissionen av den trådlösa 
signalen. Dra ut utrustningens kontakt och försök 
på nytt efter några minuter.

 • Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, 
stäng av brandväggen eller skapa ett undantag 
för den.

 • Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en 
kombination av Engelska bokstäver och nummer. 
(Använd inte specialtecken)

 • Smartphone användargränssnittet (UI) kan variera 
beroende på mobilens operativsystem (OS) och 
tillverkaren.

 • Om routerns säkerhetskontroll är inställd på WEP, 
kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den 
till ett annat säkerhetsprotokoll (WPA2 
rekommenderas) och registrera produkten igen.
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Installering av LG SmartThinQ
Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google 
Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ 
instruktionerna för att ladda ner och installera 
applikationen.

Wi-Fi funktion

 • För annordningar med  logotypen
Kommunicera med hushållsapparaten från en smart 
telefon med hjälp av de praktiska smarta 
funktionerna.

Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis-funktionen tillhandahåller 
användbar information, till exempel om hur 
apparaten används på bästa sätt baserat på 
användningsmönster.

Inställningar
Tillåter dig att ställa in olika alternativ på apparaten 
och i applikationen.

ANMÄRKNING
 • Om du byter din trådlösa router, 
internetleverantör, eller lösenord, radera den 
registrerade apparaten från LG SmartThinQ-
applikationen och registrera den på nytt.

 • Applikationen kan modifieras för förbättring av 
hushållsapparaten utan notis till användare

 • Funktioner kan variera beroende på modell.

Information om programvara med öppen 
källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du 
hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra 
öppna källkod-licenser som ingår för den här 
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla 
tillhörande licensvillkor, samt information om 
garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open source-
kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker 
utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom 
kostnad för media, transport och hantering) efter 
e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta 
erbjudande är giltigt under en period av tre år efter 
vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande 
är giltigt för alla som tar emot denna information.
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Användning av Smart Diagnos™ 
med en smartphone

 • För annordningar med  eller  logotypen
Använd den här funktionen om du behöver en 
korrekt diagnos från ett LG Electronics 
kundinformationscentrum när apparaten uppvisar 
fel eller har slutat att fungera.
Smart Diagnosis™ kan endast aktiveras när 
apparaten är ansluten till elnätet. Om det inte är 
möjligt att slå på apparaten måste felsökning 
utföras utan Smart Diagnosis™.

ANMÄRKNING
 • Se till att ljudnivån i rummet är så låg som möjligt, 
annars är det möjligt att telefonen inte tar emot 
pipsignalerna från inomhusenheten.
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VARNING
 • Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.

Om luftkonditioneringsapparaten inte kommer att användas under en längre tidsperiod, torka apparaten för 
att den ska behålla bästa skick. Rengör produkten regelbundet för att behålla optimal prestanda och för att 
förhindra möjliga driftavbrott.
 • Torka luftkonditioneringsapparaten i fläktläge i tre till fyra timmar och koppla ur strömmen. Det kan uppstå 
interna skador om fukt lämnas kvar på apparatens kokmponenter.

 • Innan du använder luftkonditioneringsapparaten på nytt, ska man torka de inre komponenterna med 
fläktläget i tre till fyra timmar. Detta kommer att bidra till att få bort dålig lukt som skapas av fukten.

Luftfilter

 • Funktionen kan ändras enligt modelltyp.
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Typ Beskrivning Intervall

Luftfilter Rengör med dammsugare eller handtvätt. Två veckor
Joniseringsdon 

(tillval) Använd en torr bomullspinne för att ta bort damm. Var sjätte månad

Inomhusenhet

Rengör ytan på inomhusenheten med en mjuk och torr trasa. Regelbundet
Låt ett proffs rengöra dräneringsbrickan för kondensation. En gång om året
Låt ett proffs rengöra dräneringsröret för kondensation. Var fjärde månad
Byt ut batterierna till fjärrkontrollen. En gång om året

Utomhusenhet

Låt ett proffs rengöra kolvarna till värmeväxlaren och 
panelspringorna. (konsultera en tekniker.) En gång om året

Låt ett proffs rengöra fläkten. En gång om året
Låt ett proffs rengöra dräneringsbrickan för kondensation. En gång om året
Låt ett proffs verifiera att hela fläktaggregatet är ordentligt 
åtdraget. En gång om året

Rengör elektroniska komponenter med luft. En gång om året

ANMÄRKNING
 • Använd aldrig vatten som är varmare än 40 °C när du rengör filtren. Det kan orsaka deformation eller 
missfärgning.

 • Använd aldrig flyktiga ämnen när du rengör filter. De kan skada produktens yta.
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Rengöra luftfiltret
Rengör luftfiltren varannan vecka, eller oftare om 
så behövs.

ANMÄRKNING
 • Luftfiltret kan skadas om det böjs.
 • Om luftfiltret inte är korrekt monterat kan damm 
och andra ämnen komma in i inomhusenheten.

Typ 1
Om du tittar på inomhusenheten från ovan, är det 
enkelt att montera toppfiltret.

1 Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden.

2 Håll i knoppen till luftfiltret och lyft upp det lite 
grann.

3 Ta bort det från inomhusenheten.

4 Rengör filtret med en dammsugare eller med 
ljummet vatten med neutralt rengöringsmedel.

5 Torka filtret i skuggan.

6 För in luftfiltrets krokar i framhöljet.

7 Tryck ned krokarna för att montera luftfiltret.

8 Kontrollera framhöljets sida för korrekt 
montering av luftfiltret.

Typ 2

1 Stäng av strömmen och koppla ur nätsladden.

2 Öppna framhöljet.
 • Lyft upp båda sidorna på höljet lite grann.

3 Håll i knopparna till luftfiltren och dra ned dem 
lite grann och ta bort dem från 
inomhusenheten.

4 Rengör filtret med en dammsugare eller med 
ljummet vatten med neutralt rengöringsmedel.

5 Torka filtren i skuggan.

6 För in luftfiltrens krokar i framhöljet.

7 Kontrollera framhöljets sida för korrekt 
montering av luftfiltren.
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Självdiagnosfunktionen
Denna produkt har en inbyggd självdiagnosfunktion. Om ett fel uppstår kommer lampan till inomhusenheten 
att blinka med 2-sekunders intervaller. Om detta inträffar kontakta då din lokala återförsäljare eller 
servicecenter.

Innan du ringer efter service
Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret. Om problemet kvarstår, kontakta då ditt lokala 
servicecenter.

Problem Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd

Luftkonditioneringsap
paraten fungerar inte 
normalt.

Brännlukt och underliga ljud 
kommer från enheten.

 • Stäng av luftkonditioneringsapparaten, 
koppla ur nätsladden eller koppla bort 
strömtillförseln och kontakta ett 
servicecenter.

Vattenläckor från 
inomhusenheten till och med när 
luftfuktigheten är låg.
Strömkabeln är skadad eller blir 
för varm.
En brytare, kretsbrytare 
(säkerhets, jordning) eller en 
säkring fungerar inte som den 
ska.
Enheten genererar en felkod från 
sin självdiagnos.

Luftkonditioneringsap
paraten fungerar inte.

Luftkonditioneringsapparaten är 
bortkopplad.

 • Kontrollera om nätsladden är inkopplad i 
uttaget eller om strömisolatorerna är 
påslagna.

En säkring har utlösts eller 
strömtillförseln är blockerad.

 • Byt ut säkringen eller kontrollera om 
kretsbrytaren har lösts ut.

Ett strömavbrott har inträffat.

 • Stäng av luftkonditioneringsapparaten 
när ett strömavbrott inträffar.

 • När strömmen kommer tillbaka ska du 
vänta tre minuter och därefter starta luftk
onditioneringsapparaten.

Spänningen är för hög eller för 
låg.  • Kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.

Luftkonditioneringsapparaten 
stängdes av automatiskt på en 
förinställd tid.

 • Slå på luftkonditioneringsapparaten.

Batteriinställningen i 
fjärrkontrollen är felaktig.

 • Se till att batterierna är korrekt insatta i 
din fjärrkontroll.

 • Om batterierna är korrekt insatta och 
luftkonditioneringsapparaten fortfarande 
inte fungerar, byt ut dem och försök på 
nytt.
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Problem Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd

Luftkonditioneringsap
paraten släpper inte ut 
kall luft.

Luften cirkulerar inte korrekt.
 • Säkerställ att det inte finns några 
gardiner, persienner eller möbler som 
blockerar luftkonditioneringsapparatens 
framsida.

Luftfiltret är smutsigt.
 • Rengör luftfiltret varannan vecka.
 • Se ”Rengöra luftfiltret” för mer 
information.

Rumstemperaturen är för hög.
 • På sommaren kan det ta en stund att 
kyla ned inomhusluften. I detta fall ska 
du välja jetläget för att snabbt kyla ned 
inomhusluften.

Kall luft försvinner ut från 
rummet.

 • Se till att ingen kall luft försvinner genom 
rummets ventilationspunkter.

Den önskade temperaturen är 
högre än den inställda.

 • Ställ in den önskade temperaturen på en 
lägre nivå än den nuvarande 
temperaturen.

Det finns en värmekälla i 
närheten.

 • Undvik att använda värmeskapande 
källor som ugnar eller gasbrännare 
medan luftkonditioneringsapparaten 
används.

Fläktläget är valt.

 • I fläktläge blåses luft från 
luftkonditioneringsapparaten utan att 
varken värma upp eller kyla ned 
inomhusluften.

 • Växla läge till nedkylning.
Utomhustemperaturen är för 
hög.

 • Det är möjligt att kylningseffekten inte är 
tillräcklig.

Fläkthastigheten kan 
inte justeras.

Jetläget eller autodriftläget är 
valt.

 • I vissa driftlägen kan du inte justera 
fläkthastigheten. Välj ett driftläge i vilket 
du kan justera fläkthastigheten.

Temperaturen kan inte 
justeras. Jetläget eller fläktläget är valt.

 • I vissa driftlägen kan du inte justera 
temperaturen. Välj ett driftläge i vilket du 
kan justera temperaturen.

Luftkonditioneringsap
paraten stannar under 
användning.

Luftkonditioneringsapparaten 
stängs plötsligt av.

 • Timerfunktionen kan ha löpt ut vilket 
stänger av enheten. Kontrollera 
inställningarna för timern

Ett strömavbrott har inträffat 
under användning.

 • Vänta tills strömmen är tillbaka. Om du 
har aktiverat funktionen för automatisk 
omstart kommer enheten att återgå till 
den senaste användningen ett antal 
minuter efter att strömmen är tillbaka.
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Problem Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd

Inomhusenheten 
fortsätter att vara 
igång till och med 
efter att strömmen 
stängts av.

Funktionen för automatisk 
rengöring körs.

 • Låt den automatiska rengöringen 
fortsätta eftersom den tar bort fukt som 
blivit kvar inuti inomhusenheten. Om du 
inte vill ha kvar denna funktion, kan du 
stänga av enheten.

Luftutgången på 
inomhusenheten 
släpper ut dimma.

Den kylda luften från 
luftkonditioneringsapparaten 
skapar dimma.

 • När rumstemperaturen sjunker kommer 
detta att försvinna.

Vatten läcker ut från 
utomhusenheten.

Under uppvärmning droppar det 
kondenserat vatten från 
värmeväxlaren.

 • Detta symtom kräver att man installerar 
en dräneringsslang under bottenpannan. 
Kontakta installatören.

Det förekommer buller 
och vibrationer.

Ett klickande ljud kan höras när 
enheten startar eller stannar på 
grund av en rörelse från 
backventilen.  
Knarrande ljud: Plastdelarna i 
inomhusenheten knarrar när de 
krymper eller förstoras på grund 
av plötsliga 
temperaturförändringar. 
Flödande eller blåsande ljud: 
Detta är kylmediets flöde genom 
luftkonditioneringsapparaten.

 • Detta är normalt. Ljudet kommer att 
upphöra.

Det kommer dålig lukt 
från inomhusenheten.

Dålig lukt (såsom cigarettrök) 
kan absorberas av 
inomhusenheten och släppas ut 
med luftflödet.

 • Om lukten inte går bort måste du rengöra 
filtret. Om detta inte fungerar, kontakta 
servicecentret för att rengöra 
värmeväxlaren.

Luftkonditioneringsap
paraten släpper inte ut 
varm luft.

När uppvärmningsläget startar är 
bladet nästan stängt och ingen 
luft kommer ut, även om 
utomhusenheten är igång.

 • Detta är normalt. Vänta tills enheten har 
genererat tillräckligt med varm luft för att 
blåsa igenom inomhusenheten.

Utomhusenheten är i 
avfrostningsläge.

 • I uppvärmningsläge bildas is/frost på 
kolvarna när utomhustemperaturen faller. 
Denna funktion tar bort frostlager på 
kolven och det bör vara klart på cirka 15 
minuter.

Utomhustemperaturen är för låg.  • Det är möjligt att uppvärmningseffekten 
inte är tillräcklig.
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Problem Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd

Din hemutrustning 
och smartphone är 
inte ansluten till Wi-Fi 
nätverket.

Lösenordet för är ogiltigt för den 
Wi-Fi som du försöker att 
ansluta till.

 • Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutet till 
din smartphone och ta bort det, registrera 
därefter din utrustning på LG 
SmartThinQ.

Mobil-data för din smartphone är 
påslagen.

 • Stäng av din smartphones Mobil-data 
och registrera utrustningen med Wi-Fi 
nätverket.

Det trådlösa nätverksnamnet 
(SSID) är inte korrekt inställt.

 • Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska 
vara en kombination av Engelska 
bokstäver och nummer. (Använd inte 
specialtecken)

Routerns frekvens är inte 2,4 
GHz.

 • Endast router med frekvensen 2,4 GHz 
stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 
GHz och anslut utrustningen till den 
trådlösa routern. För att kontrollera 
routerns frekvens, rådfråga din 
internetleverantör eller routerns 
tillverkare.

Avståndet mellan utrustningen 
och routern är för stor.

 • Om avståndet mellan utrustningen och 
routern är för stor, kommer signalen att 
vara svag och anslutningen kan 
konfigureras felaktigt. Flytta routern 
närmare utrustningen.

ANMÄRKNING
 • Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.
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