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Förord 
Läs alla instruktioner noga för att undvika problem vid installation och användning. Observera 
följande innan du läser instruktionerna: 

1) Användning av apparaten är säkert endast ifall instruktionerna läses och följs
2) Under användning får inomhusenhetens kapacitet inte överskrida utomhusenhetens

kapacitet
3) Användaren/servicepersonen skall förvara dessa råd
4) Kontakta service ifall du upptäcker ett fel. Anteckna följande uppgifter:

• Namnplåtens innehåll (modell, kapacitet, produktionskod, leveransdatum)
• Felbeskrivning (beskrivning före felet uppstod och efter att det uppstod)

5) Alla produkter har testats innan de lämnat fabriken. Nedmontera inte apparaten själv.
Kontakta service ifall apparaten kräver nedmontering och kontroll

6) Bilderna i manualen är riktgivande. Bildernas utseende kan avvika från produkten och
dessa kan förändras utan skild anmälan
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1. Fjärrkontroll YAP1F

1.1 Knapparnas namn och funktioner

 (Universalfjärrkontroll, alla funktioner stöds ej av konvektorn)
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Nr. Namn Funktion 
1 ON/OFF Starta/släck enheten 
2 TURBO Aktivera turbo-funktion 
3 MODE Aktivera funktionsläge 
4 Ställ uppåt-/nedåtriktat utblås 

5 I FEEL Aktivera I FEEL funktionen 
6 TEMP Byt temperaturläget som visas på enhetens display 
7 Aktivera plasmafiltrerings-/ventilationsfunktion 

8 LIGHT Inomhus enhets display AV/PÅ 
9 X-FAN Aktivera X-FAN -funktionen 

10 SLEEP Aktivera SLEEP-funktionen 
11 CLOCK Ställ systemets klocka 
12 TOFF Ställ timerns stopptid 
13 TON Ställ timerns starttid 
14 Ställ utblås vänster/höger 
15 FAN Ställ fläkthastighet 
16 Justera temperatur och tid 

1.2 Förberedelser före bruk 

Vid första användningsgången samt efter batteribyte skall man ställa in klockan på följande sätt: 

1) Tryck på knappen CLOCK,  blinkar. 

2) Tryck på knapparna  för att justera tiden uppåt/nedåt. 
3) Tryck igen på CLOCK för att bekräfta inställningen och återgå att visa nuvarande klockslag.

1.3 Funktionslägen 

1) Val av funktionsläge
När apparaten är på, tryck på knappen MODE för att välja funktionsläge enligt följande: 

2) Temperaturinställning

När apparaten är på, tryck på knappen  för att höja temperaturen och  för att sänka den. 
Inställningsområdet är 16-30 °C. 
Observera: I läget auto justeras temperaturen inte manuellt. 

3) Justering av fläkthastighet
När apparaten är på, tryck på knappen FAN för att justera fläkthastigheten på följande sätt: 

Observera: 
(1) Då funktionsläget byts, kommer apparaten ihåg fläkthastigheten.
(2) I läget DRY, är fläkthastigheten låg och kan inte justeras.
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4) Inställning av svepande utblås
Vänster/höger svepriktning 

1) I vanligt svepningsläge, tryck på knappen  för att justera vänster/höger svepning. 

2) När svepvinkeln är fast inställd, tryck på knappen  för att justera svepvinkeln 
vänster/höger på följande vis:

Observera: Om du i två sekunders tid trycker på kontinuerlig svepning, byts svepningsläget enligt 

bilden ovan, eller så kan du välja lägena fast och . 

Uppåt/nedåt svepriktning 

1) I vanligt svepningsläge, tryck på knappen  för att justera uppåt/nedåt svepning. 

2) När svepvinkeln är fast inställd, tryck på knappen  för att justera svepvinkeln 
uppåt/nedåt på följande vis:

Observera Om du i två sekunders tid trycker på vänster/höger svepning, byts svepningsläget enligt 

bilden ovan, eller så kan du välja lägena fast och . 

5) Inställning av TURBO-funktionen
1. I läget cool eller heat, tryck på knappen turbo för att ställa funktionen i bruk.

2. När  visas, är turbo-funktionen på. 

3. När  inte visas, är turbo-funktionen av. 
4. Då turbo-funktionen är i bruk blåser apparaten med väldigt hög hastighet för att snabbt

värma/kyla utrymmet. Då funktionen är av fungerar apparaten enligt inställd
fläkthastighet.

6) Inomhus enhets display AV/PÅ
Du kan släcka inomhus enhetens display genom att trycka på LIGHT knappen. Tryck på knappen 
igen för att tända displayen. 

7) Visande av rådande temperatur (inte alla modeller)
1. När apparaten är på visar mottagarens panel eller trådförsedda fjärrkontrollen

inställningstemperaturen som grundinställning. Tryck på knappen TEMP för att visa
rådande inomhus-/utomhustemperatur.

2. När  syns, visas inställningstemperatur. 

3. När  syns, visas rådande inomhustemperatur. 

4. När  syns, visas rådande utomhustemperatur. 
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Observera: Fjärrkontrollen visar alltid inställningstemperaturen. 

8) X-FAN -funktionen
1. I läget cool eller dry, tryck på knappen X-FAN för att ställa funktionen X-FAN.

2. När  syns, är funktionen på. 

3. När  inte syns, är funktionen inte på. 
4. När X-FAN är på, fortsätter apparaten sin funktion en stund efter avstängning för att

torka apparatens innandöme från ackumulerad fukt.

9) Ventilation- och plasmafiltreringsfunktionerna

1. När apparaten är på, tryck på knappen  för att aktivera ventilations- och 
plasmafiltreringsfunktionen.

2. När  syns, är funktionen på. 

3. När  inte syns, är funktionen av. 
4. Funktionen är inte i bruk på alla modeller. När funktionen används i kompatibla

modeller filtrerar apparaten damm och dödar bakterier.

10) Ventileringsfunktionen (inte alla modeller)

1. Tryck på knappen  tills  visas, ventileringsfunktionen är nu på. 

2. Tryck på knappen  tills  avlägsnas, ventileringsfunktionen är nu av. 
3. När inomhusenheten är ansluten till en friskluftsventil kan denna funktion med hjälp av

ventilen reglera luftmängden och således förbättra luftkvaliteten.

11) Sleep-funktionen
1. När apparaten är på, tryck på knappen SLEEP för att ställa funktionen av/på.

2. När  syns, är funktionen på. 

3. När  inte syns, är funktionen av. 
Observera: 

• Sleep-funktionen är inte i bruk i lägena auto och fan.
• Sleep-funktionen hävs om apparaten släcks eller om man byter driftläge.

12) I FEEL -funktionen
1. När apparaten är på, tryck på knappen I FEEL för att ställa funktionen av/på.

2. När  syns, är funktionen på. 

3. När  inte syns, är funktionen av. 
4. När funktionen I FEEL är i bruk, justerar systemet temperaturen enligt temperaturen

som fjärrkontrollen upptäcker, på detta vis nås bästa möjliga
luftkonditioneringseffekten. För att använda funktionen, ställ fjärrkontrollen inom
krävd distans från enheten.

13) Timerinställning
Du kan ställa in enhetens funktionstid på önskat sätt. Du kan även samtidigt aktivera funktionerna 
timer ON och timer OFF. 
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Innan funktionerna tas i bruk, säkra att enhetens tid ställs in korrekt. Justera tiden vid behov. 
1. Timer off inställning

a. Tryck på knappen TOFF, ”OFF” blinkar och på skärmen visas tiden för
föregående inställning.

b. Justera timertiden med knapparna . 
c. Tryck igen på knappen TOFF för att bekräfta inställningen. På displayen står

OFF och nuvarande klockslag visas igen på displayen.
d. Tryck igen på TOFF för att annullera timern, OFF syns inte längre på displayen.

2. Timer on inställning
a. Tryck på knappen TON, ”ON” blinkar och på skärmen visas tiden för

föregående inställning.

b. Justera timertiden med knapparna . 
c. Tryck igen på TON för att bekräfta inställningen. På displayen står ON och

nuvarande klockslag visas igen på displayen.
d. Tryck igen på TON för att annullera timern, ON syns inte längre på displayen.

OBS! Då TIMER ON är aktivt visas ordet ON, då TIMER OFF är aktivt visas ordet OFF. 

1.4 Presentation av specialfunktioner 

1) Barnlås
1. Tryck samtidigt på knapparna  och  för att låsa fjärrkontrollens tangenter, på 

skärmen syns .
2. Tryck samtidigt på knapparna  och  för att ta bort låset, skärmen visar inte längre 

. 

3. När barnlåset är aktiverat och en tangent trycks, blinkar ikonen  tre gånger och 
ingen funktion utförs.

2) Byte av temperaturenhet
När apparaten är i läget off, tryck på knapparna MODE och  samtidigt för att byta mellan 
°C och °F.

3) Inställning av energibesparingsfunktionen
1. När apparaten är på och i läget cool, tryck samtidigt på knapparna CLOCK och TEMP för

att komma till energibesparingsfunktionen.

• När  visas, är funktionen på. 

• När  inte visas, är funktionen av. 
2. Om du vill släcka energibesparingsfunktionen, tryck samtidigt på knapparna CLOCK och

TEMP,  visas inte längre. 
Observera: energibesparingsfunktionen kan användas endast i nedkylningsläge, funktionen hävs 
om man byter driftläge eller använder sleep-funktionen. 

4) Underhållsvärme funktion
1. När apparaten är på och i läget heat, tryck samtidigt på knapparna CLOCK och TEMP för

att aktivera underhållsvärme funktionen. På temperaturdisplayen står 8 och märket
visas.

2. Om du vill stänga underhållsvärme funktionen, tryck samtidigt på knapparna CLOCK

och TEMP,  visas inte längre.
Observera: underhållsvärme funktionen kan användas endast i uppvärmningsläget, funktionen
hävs om driftläget byts eller om sleep-funktionen tas i bruk.
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1.5 Byte av fjärrkontrollens batterier 

1) Tryck lätt på läget OPEN och lyft på batterifodralets lock i pilens riktning (som i bild 1 punkt
(1)).

2) Avlägsna gamla batterierna (som i bild 1 punkt (2)).
3) Ställ två AAA 1.5V-batterier i batterifodralet, observera polariteten (som i bild 2 punkt (3)).
4) Ställ batterifodralets lock tillbaka på plats (som i bild 2 punkt (4)).

Observera: 
1. Fjärrkontrollen skall ställas på över 1m avstånd från TV- och radiomottagare.
2. Fjärrkontrollen skall användas inom mottagningsområdet.
3. Rikta fjärrkontrollen mot signalmottagningsfönstret när du använder den.

4. När fjärrkontrollen sänder en signal syns  på skärmen i en sekunds tid. Huvudenheten 
spelar en ljudsignal då den mottar en signal.

5. Om fjärrkontrollen fungerar onormalt, lossa batterierna, vänta 30 sekunder, och installera
batterierna igen. Om felet inte avlägsnas, byt batterierna.

6. Vid batteribyte, blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer.
7. Plocka ut batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en tid.
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