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Symbolförklaring 

 Fara som kan orsaka allvarliga skador eller livsfara. 

 Fara som kan orsaka personskador eller egendomsskador. 

 Viktig information som hjälper att undvika materiella skador. 

Undantagsklausul 
Tillverkaren ansvarar inte för person- och materialskador i följande fall. 

1. Apparaten skadas som följd av fel användning
2. Apparaten har modifierats, ändrats eller använts med felaktig utrustning
3. Frätande gas har konstaterats ha orsakat skadan
4. Felaktig hantering under transport har konstaterats ha orsakat produktskadan
5. Apparaten har använts eller reparerats mot bruksanvisningens råd
6. Användning av icke auktoriserade delar har konstaterats ha orsakat produktskadan
7. Skadorna har orsakats av exceptionella väderförhållanden, fel användningsmiljö eller force

majeure

Ifall apparaten är i behov av installation, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en 
professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars 
kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå. 
I händelse av köldmedieläckage eller om köldmediet måste tömmas under installation, underhåll 
eller demontering ska detta göras av en auktoriserad montör i enlighet med lokala föreskrifter och 
bestämmelser. 
Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda 
apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. 
Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda 
apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull 
vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten. 

Köldmedium 

 Apparaten innehåller 
antändlig gas R32. 

 Läs 
installationsanvisningarna 
före installation. 

 Läs instruktionerna före 
bruk. 

 Läs serviceråden före 
reparation. 

• För att klimatanläggningen skall fungera cirkulerar det köldmedium i systemet. Köldmediet
är R32. Köldmediet är antändligt och luktfritt, det kan vid vissa förhållanden vara
explosionsfarligt. Köldmediet tänds dock endast av eld, det är inte väldigt lättantändligt.

• Jämfört med traditionella köldmedium är R32 icke förorenande och skadar inte ozonlagret.
Dess påverkan på växthuseffekten är även mindre. R32 har väldigt bra termodynamiska
egenskaper och därmed är dess energieffektivitet väldigt hög. Apparater som använder sig
av detta köldmedium behöver en mindre mängd köldmedium.
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VARNING: 
Använd inte andra påskyndande metoder för avfrostning eller rengöring än de som 
rekommenderas av tillverkaren. Ifall apparaten kräver reparation, kontakta din återförsäljare eller 
en auktoriserad fackman. Reparationer som utförs av en icke auktoriserad person kan vara farliga. 
Apparaten skall lagras på ett ställe där det inte finns aktiva antändningskällor som t.ex. öppen eld 
eller gasdrivna apparater.  
Köldmedierören får inte punkteras eller brännas. 
Apparaten får installeras och användas i utrymmen vars 
golvareal är större än Xm2. (Se tabell a, Säkerhetsråd för 
antändligt köldmedium). 
Apparaten är fylld med antändlig R32 gas. Följ noga 
tillverkarens råd ifall apparaten repareras. Observera att 
köldmedier är doftfria.  
Läs alla råden. 

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) vars förmåga att använda 
apparaten på ett säkert sätt är nedsatt pga. fysiska, psykiska, kognitiva eller övriga problem. 
Apparaten får heller ej användas av personer som inte innehar tillräcklig kunskap att använda 
apparaten. Tidigare nämnda personer kan använda apparaten under uppsyn av en ansvarsfull 
vuxen. Övervaka barn, de får inte leka med apparaten. 

1) Radioapparaten fungerar inom frekvensområdet: 2400 MHz-2483,5 MHz
2) Radioapparatens största sändningsfrekvens inom frekvensområdet: 20 dBm

R32: 675 

Produkten får inte slängas som osorterat kommunalt avfall inom EU-området. Hindra 
potentiella miljöskador och risker för människors hälsa från okontrollerad 
avfallshantering och återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar 

återanvändning av material. Om du vill återvinna din begagnade apparat kan du lämna in den på 
en återvinningscentral eller kontakta din återförsäljare. Säljaren kan ordna miljövänlig återvinning 
av denna utrustning. 

Ifall apparaten är i behov av installation, flyttande eller service, kontakta återförsäljaren eller en 
professionell montör. Endast en godkänd montör får installera, flytta eller serva apparaten. Annars 
kan materialskador, personskador eller till och med dödsfall uppstå. 

Säkerhetsråd för lindrigt antändliga köldmedia 
Professionella krav på installatören 

• Alla personer som arbetar med klimatanläggningssystemet skall ha ikraftvarande lov som
utfärdats av korrekt instans, samt branschgodkänd yrkeskunskap för att utföra service på
apparaten. Ifall andra reparatörer behövs för reparation och service, bör dessa övervakas
av en person som har lov att hantera antändligt köldmedia.

• Apparaten får repareras endast på ett sätt som tillverkaren godkänner.
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Delarnas namn 
Inomhusenhet 

Ifall fjärrkontrollen tappas bort eller går sönder, kan du ställa apparaten ON/OFF med hjälp av den 
manuella ställaren. 
Öppna panelen och tryck på manuella ställaren för att släcka apparaten. När apparaten startas 
med manuella ställaren, startar den i läget auto. 

Display 
Temperaturindikator 

Strömindikator 

OBS: 
• Indikatorernas färger är riktgivande, använd fysisk produkt som referens.
• Din apparats utseende kan avvika från manualens bilder, använd fysisk produkt som

referens.

1. Lyft upp locket till batterifodralet i pilens riktning (se punkt 1).
2. Ta bort de gamla batterierna (se punkt 2).
3. Sätt in 2 st 1.5V AAA-batterier i fjärrkontrollen, beakta polariteten (se punkt 3).
4. Sätt tillbaka locket till batterifodralet.

Batteribyte 

• Rikta fjärrkontrollens signalsändare mot inomhusenhetens mottagare då du använder
fjärrkontrollen

• Avståndet mellan signalsändare och mottagare bör inte vara större än 5 meter, och det
skall inte finnas hinder mellan dem

• Signalen kan störas i utrymmen där det finns trådlösa telefoner eller lysrör, fjärrkontrollen
bör vara nära inomhusenheten vid användning

• Byt ut batterierna mot nya identiska vid behov
• Plocka ur batterierna ifall fjärrkontrollen inte används på en längre tid
• Ifall fjärrkontrollens display är suddig eller mörklagd, byt ut batterierna

OBS: 
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Fjärrkontrollens tangenter och displayens symboler 

Användning av fjärrkontrollens tangenter 
OBS. 

• Detta är en universalfjärrkontroll som kan användas med flera olika modeller som innehar
olika funktioner. Ifall man på fjärrkontrollen trycker på en funktion som apparaten inte har,
behåller fjärrkontrollen föregående inställning.

• Då strömmen kopplas på hörs en ljudsignal. Funktionslampan  lyser (PÅ rött ljus). Nu kan 
apparaten användas med hjälp av fjärrkontrollen.

• Då apparaten är påkopplad och någon knapp på fjärrkontrollen trycks, blinkar märket
en gång och apparaten ger en ljudsignal, detta betyder att fjärrkontrollsignalen skickats till
klimatanläggningen.

Tryck på denna knapp för att starta eller stänga enheten. 

Tryck på denna knapp för att välja önskat funktionsläge i ordningen AUTO, COOL, DRY, FAN och 
HEAT. 

• Om du väljer läget AUTO, fungerar apparaten autonomiskt enligt fabriksinställningarna.
Temperaturen kan inte justeras och den visas inte på fjärrkontrollens display. Med
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knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna  kan du justera 
utblåsvinkel.  

• Om du väljer läget COOL, fungerar apparaten i kylningsläget. Du kan justera temperaturen
med piltangenterna. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna

 kan du justera utblåsvinkel. 

• Om du väljer läget DRY, fungerar apparaten på låg hastighet i avfuktningsläget. I detta läge

kan utblåshastigheten inte justeras. Med knapparna  kan du justera utblåsvinkel.

• Om du väljer läget FAN, varken värmer eller kyler apparaten, den blåser endast luft. Med

knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna  kan du justera
utblåsvinkel.

• Om du väljer läget HEAT, fungerar apparaten i värmeläget. Du kan justera temperaturen
med piltangenterna. Med knappen FAN kan du justera fläkthastigheten. Med knapparna

 kan du justera utblåsvinkel. För modeller med endast kylningsfunktion, kan man 
inte välja värmeläget. 

OBS: 

• För att apparaten inte skall blåsa kall luft vid start har den ett dröjsmål för startande på 1-5
minuter.

• Justerbart temperaturområde: 16-30 °C. Fläkthastigheter: auto, låg, medelnivå, hög.

• Denna lägesindikator är inte i bruk för alla modeller.

Genom att trycka på denna knapp väljer man fläkthastighet i följande ordning: automatiskt 

(AUTO), låg ( ), medelnivå ( ), hög ( ). 

OBS: 

• I läget AUTO, väljer apparaten automatiskt passlig fläkthastighet enligt
fabriksinställningarna.

• I DRY-läget används låg fläkthastighet.

• X-FAN -funktionen: När du trycker på FAN-knappen i 2 sekunders tid i lägena COOL eller
DRY, visas märket  och inomhusenhetens fläkt fortsätter sin funktion i några minuters tid
för att torka inomhusenheten efter avstängning. När man kopplar på strömmen i
apparaten är X-FAN som grundinställning ur bruk. X-FAN-funktionen kan inte användas i
lägena AUTO, FAN och HEAT. Med denna funktion torkar man fukten från
inomhusenhetens kondensor efter avstängning med hjälp av fläkten.

• När X-FAN startats: Efter att enheten släckts med ON/OFF knappen roterar
inomhusenhetens fläkt i ca. 2 minuters tid på låg hastighet. Tryck nu i två sekunders tid på
fläktens hastighetsknapp ifall du vill stanna fläkten direkt

• När X-FAN är ur bruk: Hela enheten stannar genast då apparaten släcks med ON/OFF.

• I läget COOL eller HEAT, tryck på denna knapp för att starta snabbkylning eller

snabbvärmning. På fjärrkontrollen visas funktionens symbol . Tryck åter på knappen för 

att häva läget TURBO, symbolen  försvinner. I detta läge fungerar apparaten effektivare 
för att snabbare nå önskad temperatur. 
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Varje knapptryckning av  eller  höjer temperaturen med en grad. Ifall knappen hålls intryckt i 
över 2sek löper temperaturen snabbare på fjärrkontrollens display. Efter att du frigjort knappen 
visar inomhusenheten samma temperatur som fjärrkontrollen (i läget auto kan temperaturen inte 
justeras). 

Justera tiden med knapparna  och  i lägena T-ON, T-OFF och CLOCK. 

Den här knappen används för att välja vänster/höger pendelrörelsevinkel. Vinkeln kan ställas in i 
cirkulerande ordning enligt följande: 

OBS: 

• Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att enheten sveper fram och
tillbaka från vänster till höger, släpp sedan knappen så att svängningen stannar och
lamellernas nuvarande position förblir i bruk.

• I vänster/höger-pendelläget, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här 
knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget direkt till OFF. Om du trycker på den här 
knappen igen inom 2 sekunder, är pendelns rörelseändringsläge beroende även av den 
tidigare nämnda rotationssekvensen. 

• Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Med denna knapp kan man ställa in och byta vinkeln för uppåt/nedåt utblås. Inställningen är 
cirkulerande. 

• Ifall du väljer läget , blåser apparaten automatiskt. Vågräta lamellerna sveper uppåt och
nedåt i maximal vinkel.

• Ifall du väljer läget , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna stannar i 
valt läge.

• Ifall du väljer läget, , blåser apparaten i fast läge. Vågräta lamellerna styr luften i 
inställd vinkel.

• Tryck på knappen  i över två sekunders tid för att ställa in önskad vinkel. Frigör knappen
när önskad vinkel uppnåtts.

OBS: 

• kan nödvändigtvis inte användas. När apparaten mottar denna signal, startar den
fläkten automatiskt.

• Tryck på denna knapp kontinuerligt i mer än 2 sekunder så att pendeln rör sig fram och
tillbaka uppifrån nedåt och släpp sedan knappen så att pendeln stannar och lamellernas
nuvarande läge omedelbart bibehålls.

• I pendelläget uppåt/nedåt, när läget ändras från OFF till , om du trycker på den här
knappen igen 2 sekunder senare, ändras läget direkt till OFF. Om du trycker på den här
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knappen igen inom 2 sekunder, är pendelns rörelseändringsläge beroende även av den 
tidigare nämnda rotationssekvensen. 

• T-ON -knapp
Med hjälp av denna knapp kan man ställa in starttid för timern. När du tryckt på knappen

försvinner ikonen  och ordet ”ON” blinkar på fjärrkontrollen. Justera T-ON inställningen 
med piltangenterna, varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. Ifall piltangenten 
hålls intryckt, löper tiden snabbare. Bekräfta valet genom att trycka på T-ON. ”ON” slutar 

blinka och  visas igen på displayen. Annullering av T-ON: Då funktionen är startad kan 
den hävas genom att igen trycka T-ON. 

• T-OFF –knapp
Med hjälp av denna knapp kan man ställa in avstängningstid för timern. När du tryckt på

knappen försvinner symbolen  och ordet ”OFF” blinkar på fjärrkontrollen. Justera T-OFF
inställningen med piltangenterna, varje knapptryckning justerar tiden med 1 minut. Ifall
piltangenten hålls intryckt, löper tiden snabbare. Bekräfta valet genom att trycka på T-OFF.

”OFF” slutar blinka och  visas igen på displayen. Annullering av T-OFF: Då funktionen är
startad kan den hävas genom att igen trycka på T-OFF.

OBS: 

• I On- och Off-lägena kan man ställa T-ON och T-OFF att fungera samtidigt.

• Ställ in klockslaget före användning av funktionen.

• Efter att du startat funktionen T-ON eller T-OFF, ställ in fast tidsvärde. Efter detta startar
och slocknar apparaten enligt inställd tid. Strömställaren påverkar inte inställningen, om
funktionen inte behövs, häv den med fjärrkontrollen.

OBS! När TIMER ON är aktiv visas ordet ON, när TIMER OFF är aktiv visas ordet OFF. 

Tryck på funktionens knapp för att starta I FEEL -funktionen, på fjärrkontrollens display visas 

symbolen .  
När denna funktion startats mäter fjärrkontrollen konstant rumstemperaturen och sänder den till 
inomhusenheten som justerar temperaturen på basis av upptäckt temperatur. Tryck på 

funktionsknappen igen för att släcka I FEEL -funktionen, symbolen  försvinner från displayen.  

• När funktionen används skall fjärrkontrollen ställas nära användaren. Ställ inte
fjärrkontrollen nära heta eller kalla föremål för att undvika falska mätresultat. När
funktionen tas i bruk skall fjärrkontrollen vara tillräckligt nära inomhusenheten för att
signalen skall kunna skickas.

Ställ in klockslaget med denna knapp. Märket  blinkar på skärmen. Värdet kan justeras inom 5 
sekunder med piltangenterna. Varje tryckning av piltangenterna ändrar tiden med 1 minut. Tryck 
på knapparna i två sekunders tid ifall du vill ändra tiden snabbare. Frigör knappen vid önskat 
klockslag. När märket blinkar tryck igen på klocktangenten för att bekräfta inställningen. Märket 

 slutar blinka. 
OBS: 



8 

• Klockan fungerar i 24h läge

• Intervallet mellan två funktioner kan inte överskrida 5 sekunder. Annars avbryter
fjärrkontrollen inställandet. Funktionerna T-ON/T-OFF ställs in på samma sätt.

Starta denna funktion i lägena cool eller heat genom att trycka på funktionens knapp. Symbolen 

 visas på fjärrkontrollen. Om du trycker på knappen igen hävs funktionen och symbolen 
avlägsnas. Som grundinställning är funktionen av. Funktionen stängs av ifall apparaten släcks 
I denna funktion justeras inställningstemperaturen medan tiden går. Funktionen kan inte 
användas i lägena FAN, DRY och AUTO. 

Tryck på WiFi-tangenten för att ta i bruk funktionen för det trådlösa nätverket. Då funktionen är 
på syns en WiFi-symbol på fjärrkontrollens display. Tryck på knappen WiFi i 5 sekunders tid om du 
vill ta funktionen ur bruk. 
När apparaten är avstängd, tryck samtidigt på tangenterna MODE och WiFi i en sekunds tid ifall du 
vill återställa inställningarna för det trådlösa nätverket till fabriksinställningar. 

• Denna funktion är inte i bruk på alla modeller.

Tryck på denna knapp för att ställa rengörings- och plasmafiltreringsfunktionerna av eller på. Den 

första knapptryckningen startar rengöringsfunktionen, på skärmen visas ikonen . Tryck på 
knappen igen för att samtidigt starta rengörings- och plasmafiltreringsfunktionerna, på skärmen 

visas ikonerna  och . Den tredje knapptryckningen avslutar bägge funktioner. Den fjärde 

knapptryckningen startar plasmafiltreringsfunktionen, på skärmen visas ikonen . Tryck igen på 
knappen för att upprepa funktionerna. 

• Rengöringsfunktionen kan inte användas på alla apparatmodeller.

Tryck på denna knapp för att släcka inomhusenhetens displaylampa. Tryck på knappen igen för att 
tända belysningen. 

Genom att trycka på denna knapp kan du välja om displayen visar inställningstemperatur, 
rumstemperatur eller yttertemperatur. Displayens temperatur väljs cirkulerande: 

• När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge  eller ingen temperaturvisning, 
syns på inomhusenhetens display inställningstemperaturen.

• När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge  syns på inomhusenhetens 
display uppmätta rumstemperaturen.

• När man med fjärrkontrollen väljer som temperaturläge  syns på inomhusenhetens 
display yttertemperaturen.
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Obs: 

• Visandet av yttertemperatur är inte möjligt för alla modeller. När inomhusenheten mottar

signalen  syns inställningstemperaturen på displayen.

• Vid start visar apparaten inställningstemperaturen som grundinställning. Fjärrkontrollen
har ingen display.

• Endast för modeller vars inomhusenheter har dubbel-8-display.

• När man väljer ytter- eller inomhustemperaturdisplay, visar inomhustemperaturdisplayen
motsvarande temperatur och återgår automatiskt att visa inställningstemperaturen efter
3-5 sekunder.

Kombinationstangenter 
Energibesparingsfunktion 
I kylläget, tryck samtidigt på ”TEMP” och ”CLOCK” för att starta eller släcka 
energibesparingsfunktionen. När funktionen är startad, står det på fjärrkontrollen ”SE” och 
apparaten justerar automatiskt inställningstemperaturen enligt fabriksinställningarna för att nå 
bästa möjliga energieffektivitet. Ta funktionen ur bruk genom att igen trycka på ”TEMP” och 
”CLOCK” samtidigt. 
Obs: 

• Utblåshastigheten kan inte justeras under energibesparingsfunktionen.

• Inställningstemperaturen kan inte justeras under energibesparingsfunktionen. Om du
trycker på knappen ”TURBO”, skickar fjärrkontrollen inte en signal.

• Sleep-funktionen och energibesparingsfunktionerna kan inte vara i bruk samtidigt. Ifall
energibesparingsfunktionen aktiverats i kylläget häver en tryckning av knappen SLEEP
energibesparingsfunktionen. Ifall funktionen SLEEP aktiverats i kylläget, häver start av
energibesparingsfunktionen funktionen SLEEP.

8 °C-värmningsfunktionen 

Tryck i värmeläget samtidigt på knapparna ”TEMP” och ”CLOCK” för att starta 8C 

värmningsfunktionen. När funktionen är startad visas på skärmen ikonerna ” ” och ”8C”, 

apparaten håller uppvärmningsläget i läget 8C. Tryck igen samtidigt på knapparna ”TEMP” och 
”CLOCK” för att häva funktionen. 
OBS: 

• I 8C värmningsläget kan utblåshastigheten inte justeras.

• I 8C värmningsläget kan inställningstemperaturen inte justeras. Om man trycker på
knappen ”TURBO”, skickar fjärrkontrollen ingen signal.

• Funktionerna SLEEP och 8C värmning kan inte användas samtidigt. Ifall 8C
värmningsfunktionen aktiverats i kylläget, häver tryckande av SLEEP-knappen funktionen.

Ifall funktionen SLEEP aktiverats i kylläget, häver 8C värmningsläget SLEEP-funktionen.

• I Fahrenheit-läget står det på skärmen 46F heating.

Barnspärr 
Håll piltangenterna intryckta samtidigt i 3 sekunders tid för att öppna eller låsa tangentsatsen. Ifall 
fjärrkontrollen är låst visas symbolen  på displayen. Om någon knapp trycks, blinkar symbolen 
tre gånger.  
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Byte av temperaturenhet 

När apparaten är i läget OFF, tryck samtidigt på knapparna MODE och  för att byta mellan C och 

F. 

Automatisk rengöringsfunktion 
När apparaten är avstängd håller du knapparna "MODE" och "FAN" intryckta samtidigt i 5 
sekunder för att slå på eller stänga av den automatiska rengöringsfunktionen. När den 
automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad visas "CL" på inomhusenhetens display. 
Under den automatiska rengöringen av förångaren utför apparaten snabb kylning eller snabb 
uppvärmning. Det kan förekomma vissa ljud, vilket är ljudet av flytande vätska eller termisk 
expansion eller kontraktion. Klimatanläggningen kan blåsa kall eller varm luft, vilket är ett normalt 
fenomen. Se till att rummet är väl ventilerat under rengöringsprocessen så att komforten inte 
påverkas. 

OBS: 

• Den automatiska rengöringsfunktionen kan endast fungera vid normal temperatur. Om
rummet är dammigt bör du köra funktionen en gång i månaden, annars kan du göra det var
tredje månad. När den automatiska rengöringsfunktionen är aktiverad kan du lämna
rummet. När den automatiska rengöringen är klar går klimatanläggningen över till standby-
läge.

• Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.

Tryck samtidigt på knapparna MODE och SLEEP för att starta strömbesparingsfunktionen . 

Funktionen  begränsar hela enhetens energiförbrukning. Genom att trycka på den här knappen 
justeras enheten i en roterande sekvens enligt följande: 

• Den begränsade maxeffekten i läget  är lägre än i läget .

• Om du vill avbryta funktionen för strömbesparing trycker du på knappen  tills ikonen på
fjärrkontrollen inte längre syns.

• När fjärrkontrollen stängs av, upphävs funktionen för strömbesparing. För att aktivera
funktionen trycker du på denna knapp igen.

• Om den aktuella effekten är lägre än den maximala effekten för -läget begränsas inte
effekten när du väljer det läget.

• För modeller med en utomhusenhet och två inomhusenheter, om en av inomhusenheterna
går i strömbesparingsläget, ställs utomhusenheten till det effektbegränsningsläge som
ställts in för inomhusenheten; när två inomhusenheter går i strömbesparingsläget
begränsas utomhusenhetens effekt till den lägre effekten av de två inomhusenheterna.

OBS: 

• Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.
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