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Dette klimaanlæg er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller 
har modtaget vejledning i brugen af klimaanlægget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget.

1) Frekvensbånd(ene), hvori radioudstyret fungerer: 2400 MHz-2483,5 MHz

2)  Den maksimale radiofrekvenseffekt, der sendes igennem frekvensbånd(ene), hvori radioudstyret 
fungerer: 20 dBm

Ved installation, forflytning eller vedligeholdelse skal du kontakte forhandleren eller det lokale 
servicecenter, så de kan hjælpe dig. Klimaanlægget skal installeres, flyttes eller vedligeholdes af 
en KMO-certificeret håndværker. Ellers kan det medføre alvorlig beskadigelse af klimaanlægget, 
personskade eller dødsfald.

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-
affald i EU. For at forhindre eventuelle negative miljømæssige eller sundhedsskadelige 
konsekvenser pga. forkert bortskaffelse af affald skal klimaanlægget genanvendes 
forsvarligt, så materialerne genanvendes på bæredygtig vis. Hvis du skal bortskaffe dit 
brugte klimaanlæg, skal du afhænde det på en genbrugsplads eller kontakte forhandleren, 
hvor du købte det. De kan sørge for, at klimaanlægget genanvendes miljørigtigt.
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This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes
throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from un-
controlled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of mate-
rial resources. To return your used device, please use the return and collection systems or 
contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for envi-
ronmental safe recycling.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

R32: 675

If it needs to install, move or maintain the air conditioner, please contact dealer or local service 
center to conduct it at first. Air conditioner must be installed, moved or maintained by appointed  
unit. Otherwise, it may cause serious damage or personal injury or death.  

Safety precautions for installing and relocating the unit..••••...................................11
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•  For at klimaanlægget kan fungere, cirkulerer der et specielt kølemiddel rundt i systemet. 
Det anvendte kølemiddel er det fluorerede kølemiddel R32, som er et særligt rent 
kølemiddel. Det er brændbart og lugtfrit. Derudover kan det under visse betingelser føre 
til en eksplosion. Dog er kølemidlets brændbarhed meget lav. Det kan kun antændes ved 
hjælp af ild.

Kølemiddel

Symbolforklaring

Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, 
medfører dødsfald eller alvorlig kvæstelse.

Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, 
kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse.

Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, 
kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Angiver vigtige, men ikke farerelaterede oplysninger, 
der bruges til at angive risikoen for materielle skader.

Angiver en fare, 
som tillægges et 
signalord såsom  
ADVARSEL eller 

FORSIGTIG.

Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

FARE
Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

ADVARSEL
Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

FORSIGTIG 
Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

BEMÆRK

Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

The Refrigerant
● To realize the function of the air conditioner unit, a special refrigerant circulates

. 
leads to explosion 

. It can 

● Compared to common refrigerants, R32 is a nonpolluting refrigerant with no

lower. R32 has got very good thermodynamic features which lead to a really high

WARNING:
Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacture.Should repair be necessary, contact your 
nearest authorized Service Centre.

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition 

electric heater.)
Do not pierce or burn.

than “X”m  (see table 1).(only applies to appliances that are not fixed appliances)
Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger

2

’s 
instructions only.
Be aware that refrigrants not contain odour.
Read specialist’s manual.

Please read this operating manual carefully before operating the unit.

to the material objects for reference.
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Klima-
anlægget 

indeholder den 
brændbare  

gas R32.

Inden du bruger 
klimaanlægget, 

skal du først 
læse bruger-
vejledningen.

Inden du installerer 
klimaanlægget, 

skal du først læse 
installations-
vejledningen.

Inden du reparerer 
klimaanlægget, 

skal du først 
læse service-
vejledningen.
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Forholdsregler

ADVARSEL
Drift og vedligeholdelse
• Børn må ikke lege med klimaanlægget.

•  Afbryd strømforsyningen, når du rengør klimaanlægget. Ellers kan det forårsage elektrisk 
stød.

•  Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes 
serviceagent eller en lignende uddannet person for at undgå, at der opstår farlige 
situationer.

• For at undgå elektrisk stød må klimaanlægget ikke rengøres med vand.

•  Sprøjt ikke vand på den indvendige enhed. Det kan forårsage elektrisk stød eller 
fejlfunktion.

•  Når du har fjernet filteret, må du ikke røre ribberne. For at undgå deformering eller risiko for 
brand må du ikke bruge ild eller en hårtørrer til at tørre filteret.

•  Vedligeholdelse skal udføres af en uddannet installatør. Ellers kan det medføre personskade 
eller beskadigelse af klimaanlægget.

•  Forsøg ikke at reparere klimaanlægget selv. Det kan forårsage elektrisk stød eller 
beskadigelse af klimaanlægget. Kontakt forhandleren, når klimaanlægget har behov 
for reparation.

•  Før ikke fingre eller genstande ind i luftindtaget eller luftudtaget. Det kan medføre 
personskade eller beskadigelse af klima anlægget.

• Bloker ikke luftindtaget eller luftudtaget. Det kan medføre fejlfunktion.

• Spild ikke vand på fjernbetjeningen. Det kan ødelægge den.

•  Hvis nedenstående problemer opstår, skal du slukke for klimaanlægget, afbryde strømmen 
med det samme og derefter kontakte forhandleren eller en uddannet installatør for at få 
efterset klimaanlægget.

 • Strømledningen overopheder eller er beskadiget. 

 • Der er en unormal lyd under driften.

 • Sikring der forsyner klimaanlægget ofte udkobler.

 • Klimaanlægget afgiver en brændt lugt.

 • Den indvendige enhed lækker.

•  Hvis klimaanlægget anvendes under unormale forhold, kan det medføre fejlfunktion, 
elektrisk stød eller risiko for brand.

•  Du må ikke træde op på den udvendige enheds øverste panel eller lægge tunge genstande 
derpå. Det kan medføre personskade eller beskadigelse af klimaanlægget.



Forholdsregler

ADVARSEL
Brug ikke andre metoder til at fremskynde afrimningsprocessen eller til rengøring, bortset 
fra de metoder, som anbefales af producenten. Hvis der skulle være behov for reparation, 
skal du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Reparationer, som udføres af 
ufaglærte personer, kan være farlige. Klimaanlægget skal installeres i et rum, hvori der 
ikke findes antændelseskilder, (f.eks. åben ild, tændte gasapparater eller et tændt elektrisk 
varmeapparat). Må ikke punkteres eller brændes.

Klimaanlægget skal installeres, betjenes og opbevares i et rum med et gulvareal, der er 
større end X m2. (Se tabel ”A” i afsnittet ”Sikker håndtering af det brændbare kølemiddel” for 
angivelse af rumstørrelser).

Klimaanlægget indeholder den brændbare gas R32. Ved reparation skal producentens 
instruktioner strengt overholdes. Vær opmærksom på, at kølemidler er lugtfri. 

Læs specifikationer for kølemidler.

The Refrigerant
● To realize the function of the air conditioner unit, a special refrigerant circulates

. 
leads to explosion 

. It can 

● Compared to common refrigerants, R32 is a nonpolluting refrigerant with no

lower. R32 has got very good thermodynamic features which lead to a really high

WARNING:
Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacture.Should repair be necessary, contact your 
nearest authorized Service Centre.

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition 

electric heater.)
Do not pierce or burn.

than “X”m  (see table 1).(only applies to appliances that are not fixed appliances)
Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger

2

’s 
instructions only.
Be aware that refrigrants not contain odour.
Read specialist’s manual.

Please read this operating manual carefully before operating the unit.

to the material objects for reference.
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Oversigt over indedel

air inlet

heating 

remote control

aux-knap

vandret luftspjæld

Indedel

luftindtag 

panel

filter

luftafkast

temperaturindikator

varme-
indikator

køle -
indikator

strøm-
indikator

display

modtager-
vindue

affugtningsindikator

køle indikator
strøm-

indikator
modtager-

vindue

varme-
indikator displayaffugtnings-

indikator
temperatur-

indikator

fjernbetjening

BEMÆRK:
Det faktiske produkt kan afvige fra ovenstående billede. Der henvises til det faktiske 
produkt.

(Ikonerne på displayet eller placeringen af dem kan afvige fra 
ovenstående billeder. Der henvises til det faktiske produkt).
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Fjernbetjeningens knapper

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
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1
15

5

2

6

3

12

16

4
11

8
9

13

7

10

14
WiFi
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1

2

3

4

3
4

2

1

Indstillet ventilatorhastighed

Turbotilstand

Sender signal 

Sundhedstilstand
Selvrensningsfunktioner 
8 °C varmefunktion
Indstillet temperatur

WIFI

TIMER ON/TIMER OFF

Børnesikring
Sving op og ned
Sving til højre og 

Indstillet klokkeslæt
X-FAN-funktion 

I Feel

Støjsvag

Auto-tilstand

Køletilstand

Affugtertilstand

Ventilatortilstand  

Varmetilstand  

Ur 

Dvaletilstand

Lys

: Indstillet temp.

: Udendørstemp.

: Indendørstemp.

Driftstilstand

Temperaturvisningstype

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
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14
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16
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11

8
9
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7

10

14
WiFi
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1
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3

4

3
4

2

1

ON/OFF (Tænd / Sluk)

FAN (Ventilator)

MODE (Tilstand)

+/- 

TURBO

CLOCK (Ur)

TIMER ON/TIMER OFF  
(Timer til / Timer fra)

TEMP (Temperatur)

I FEEL 

LIGHT (Lys)

WiFi 

QUIET (Støjsvag)

SLEEP (Dvale)

(med dækslet lukket) (med dækslet åbent)

ON/OFF (Tænd / Sluk)

FAN (Ventilator)

MODE (Tilstand)

+/- 

Introduktion til ikoner på displayet
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Introduktion til fjernbetjeningens knapper

Bemærk:
•  Dette er en universalfjernbetjening, som kan bruges til klimaanlæg med flere funktioner. 

Ved de funktioner, som modellen ikke har, vil et tryk på den tilsvarende knap på 
fjernbetjeningen gøre, at klimaanlægget ikke ændrer driftstilstand.

•  Klimaanlægget udsender en lyd, når der tændes for det. Driftsindikatoren ” ” betyder, at 
klimaanlægget er tændt (rød indikator). Herefter kan du betjene klimaanlægget ved hjælp 
af fjernbetjeningen.

•  Når klimaanlægget er tændt, og når du trykker på knappen på fjernbetjeningen, blinker 
ikonet ” ” på fjernbetjeningens display én gang, og klimaanlægget afgiver en ”bip”-lyd, 
hvilket betyder, at signalet er blevet sendt til klimaanlægget.

•  Når klimaanlægget er slukket, vises ikonerne for den indstillede temperatur og 
klokkeslættet på fjernbetjeningens display. (Hvis funktionerne TIMER TIL, TIMER FRA 
og LYS er indstillede, vises de tilsvarende ikoner også på fjernbetjeningens display). Når 
klimaanlægget er tændt, vises de indstillede tilsvarende funktionsikoner på displayet.

1: Knappen ON/OFF (TÆND/SLUK)

2: Knappen FAN (VENTILATOR)

Et tryk på denne knap tænder klimaanlægget. Endnu et tryk slukker for klimaanlægget. 
Dvale-funktionen annulleres, når klimaanlægget er slukket.

Når du trykker på denne knap, kan ventilatorens hastighed – Auto, Lav, Medium-lav, Medium, 
Medium-høj og Høj – vælges cirkulært. Når klimaanlægget tændes, er ventilatorens hastighed 
Auto indstillet som standard. I Affugtertilstand kan du kun vælge lav ventilatorhastighed.

AUTO Lav vent. Medium-lav vent. Medium vent.

Medium-høj vent. Høj vent.

Bemærk:
• I affugtertilstand kan du kun vælge lav ventilatorhastighed.

•  X-FAN-funktion: Hold ventilatorhastighedsknappen inde i 2 sek. i KØLE- eller 
affugtertilstand. Ikonet “ ” vises, og indendørsenhedens ventilator fortsætter med at køre 
i et par minutter for at affugte indendørsenheden, selvom du har slukket for klimaanlægget. 
Når klimaanlægget tændes, er X-FAN OFF indstillet som standard. X-FAN er ikke 
tilgængelig i AUTO-, VENTILATOR- eller VARME-tilstand. 
Denne funktion sørger for, at fugt på indendørsenhedens fordamper blæses ud for at undgå 
mugdannelse, efter klimaanlægget er slukket.

•  Med X-FAN-funktionen aktiveret: Når klimaanlægget er blevet slukket ved tryk på  
ON/OFF-knappen, fortsætter indendørsenhedens ventilator med at køre ved lav hastighed. 
Hold ventilatorhastighedsknappen inde i 2 sek. for at stoppe indendørsventilatoren med det 
samme.

•  Med X-FAN-funktionen deaktiveret: Når klimaanlægget er blevet slukket ved tryk på  
ON/OFF-knappen, slukkes klimaanlægget med det samme.



10

Introduktion til fjernbetjeningens knapper

3: Knappen MODE (TILSTAND)

7: Knappen

4: Knappen +/- 

5: Knappen TURBO

Når du trykker på denne knap, kan auto-, køle-, affugte-, ventilator- og varmetilstand vælges 
cirkulært. Auto-tilstand er indstillet som standard, når klimaanlægget tændes. I varmetilstand 
er startværdien indstillet til 28 °C(82 °F) I andre tilstande er startværdien indstillet til 25 
°C(77 °F).

AUTO KØLE AFFUGTE

VENTILATOR   VARME

(Kun til klimaanlæg med køling og opvarmning. Hvad angår klimaanlæg kun med køling, 
reagerer klimaanlægget ikke, når det modtager signaler til varmedrift.)

Tryk på ”+”- eller ”-” én gang for at øge eller sænke den indstillede temperatur med  
1 °C (°F). 

Når du holder ”+” eller ”-” inde, ændres den indstillede temperatur på fjernbetjeningen 
hurtigt. Når du slipper knappen, efter indstillingen er gennemført, ændres temperatur-
indikatoren på indendørsenheden i overensstemmelse hermed.

Når du indstiller TIMER TIL, TIMER FRA eller UR, skal du trykke på knapperne ”+” eller ”-” 
for at indstille tidspunktet. (Der henvises til CLOCK-, TIMER ON- og TIMER OFF-knapperne). 
Når du indstiller TIMER TIL, TIMER FRA eller UR, skal du trykke på ”+” eller ”-” for at indstille 
tidspunktet. (Der henvises til CLOCK-, TIMER ON- og TIMER OFF-knapperne).

I køle- eller varmetilstand skal du trykke på denne knap for at aktivere eller deaktivere Turbo-
funktionen. Når Turbo-funktionen er aktiveret, vises ikonet for Turbo. Funktionen deaktiveres 
automatisk, hvis du skifter tilstand eller ventilatorhastighed.

6: Knappen 
Tryk på denne knap for at indstille svingvinklen til højre og venstre cirkulært som vist 
herunder:

FRA

Tryk på denne knap for at indstille svingvinklen cirkulært som vist herunder:

FRA

Dette er en universalfjernbetjening. Hvis klimaanlægget indstilles på følgende måde, vil 
svingvinklen forblive den oprindelige.
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Introduktion til fjernbetjeningens knapper

8: Knappen CLOCK (UR)

9: Knappen TIMER ON/TIMER OFF (TIMER TIL/TIMER FRA)

Hvis luftspjældet stoppes, mens det svinger op og ned, forbliver det i den aktuelle position.

 angiver, at luftspjældet svinger frem og tilbage mellem de fem positioner som vist i 
figuren.

Tryk på denne knap for at indstille klokkeslættet. Ikonet  blinker og vises. Du kan inden for 
fem sekunder tilpasse værdien ved at trykke på knappen + eller -. Hvis du holder denne knap 
inde i mere end 2 sekunder, øges minuttallet med 1 for hvert ½ sekund. Når ikonet blinker, 
skal du trykke på CLOCK eller Bekræft-knappen. Ikonet  vises konstant, og det betyder, 
at indstillingen er gennemført. Når klimaanlægget tændes, vises klokkeslættet 12:00 som 
standard, og ikonet  vises. Hvis ikonet  vises, betyder det, at det aktuelle tidspunkt er 
klokkeslættet. Ellers er det Timer-tidspunktet.

Indstilling af Timer til: Ikonet ”ON” blinker og vises. Ikonet  forsvinder, og klokkeslættet 
bliver til indstillingen for Timer til. Når ikonet blinker, skal du indenfor 5 sek. trykke på 
knappen + eller - for at tilpasse tidspunktet. Hvert tryk på knappen øger eller sænker 
tidspunktet med 1 minut. Når du holder knappen + eller - inde i 2 sekunder, skifter tidspunktet 
hurtigt på følgende måde: I løbet af de første 2,5 sek. ændres tallet ved det første minuttal, 
hvorefter det bliver konstant. Herefter kan du ændre det næste minuttal efter 2,5 sek. Når 
ikonet blinker, skal du inden for 5 sek. trykke på Timer-knappen, hvorefter timerindstillingen 
er gennemført. Timer Til er blevet indstillet. Hvis du trykker på Timer-knappen igen, 
annulleres Timer Til-funktionen. Inden du indstiller timeren, skal du indstille klokkeslættet til 
det aktuelle klokkeslæt.

Tryk én gang på denne knap for at indstille TIMER FRA. TIMER FRA-ikonet blinker. 
Indstillingsmetoden er den samme som for TIMER TIL.

10: Knappen TEMP (TEMPERATUR)
Når du trykker på denne knap, kan du se den indstillede indendørstemperatur, 
indendørstemperaturen eller udendørstemperaturen på fjernbetjeningens display. 
Indstillingen på fjernbetjeningen vælges cirkulært som vist herunder:

intet 
display
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Introduktion til fjernbetjeningens knapper

13: Knappen LIGHT (LYS)

12: Knappen I FEEL

11: Knappen      /

Når du vælger ” ” med fjernbetjeningen eller ingen visning, viser temperaturindikatoren på 
fjernbetjeningen den indstillede temperatur. Når du vælger ” ” med fjernbetjeningen, viser 
temperaturindikatoren på fjernbetjeningen indendørstemperaturen. Når du vælger ” ” med 
fjernbetjeningen, viser temperaturindikatoren på fjernbetjeningen udendørstemperaturen. 
Efter 3 sek. vises den indstillede temperatur igen, eller et andet signal, som er blevet 
modtaget inden for 3 sek.

OBS! Når udendørstemperaturen vises, er visningsområdet 0-60 °C. Når temperaturen 
falder uden for dette område, vises der stadig kun en temperatur, der ligger inden for 
visningsområdet (0 °C-60 °C). 
Godt råd:  Når du bruger knapperne på dækslet, skal du sørge for, at dækslet er helt lukket.

Bemærk:
På nogle modeller er visning af udendørstemperatur ikke tilgængelig. I dette 
tilfælde modtager indendørsenheden ” ” signalet, mens den indstillede 
indendørstemperatur vises.

Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere sundheds- og selvrensningsfunktionerne 
i driftstilstand. Tryk én gang på denne knap for at starte selvrensningsfunktionen. 
Displayet viser ”  ”. Tryk på denne knap én gang til for at starte sundheds- og 
selvrensningsfunktionerne på samme tid. Displayet viser ”  ” og ”  ”. Tryk på denne knap 
én gang til for at stoppe sundheds- og selvrensningsfunktionerne på samme tid. Tryk én gang 
til på denne knap for at starte sundhedsfunktionen. Displayet viser ”  ”. Tryk på denne knap 
igen for at gentage fremgangsmåden herover.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Tryk én gang på denne knap for at aktivere I FEEL-funktionen. Herefter vises ikonet ”I FEEL”. 
Når du trykker på en hvilken som helst anden knap, sendes signalet I FEEL én gang. Når 
denne funktion er aktiveret, sender fjernbetjeningen temperaturen til klimaanlægget hvert 10. 
minut. Når du trykker på denne knap igen, deaktiveres denne funktion. Når I FEEL-funktionen 
er aktiveret, skal fjernbetjeningen befinde sig i nærheden af indendørsenheden, så den kan 
modtage det signal, der sendes af fjernbetjeningen.

Når du trykker på denne knap, mens klimaanlægget er tændt eller slukket, kan du indstille, 
om lyset skal være tændt eller slukket. Når klimaanlægget tændes, er lyset indstillet til tændt 
som standard.
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Introduktion til fjernbetjeningens knapper

14: Knappen WiFi

15: Knappen QUIET (STØJSVAG)

16: Knappen SLEEP (DVALE)

Tryk på ”WiFi”-knappen for at aktivere eller deaktivere Wi-fi-funktionen. Når Wi-fi-funktionen 
er aktiveret, vises ”WiFi”-ikonet på fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningen er slukket, skal 
du trykke på ”MODE” og ”WiFi” samtidigt i 1 sek. for at nulstille Wi-fi-indstillingerne til 
fabriksindstillingerne.

• Denne funktion er kun tilgængelig på nogle modeller.

Når du trykker på denne knap, vises status som automatisk støjsvag tilstand (” ”-ikonet og 
”Auto”-ikonet vises), støjsvag tilstand (” ”-ikonet vises) og støjsvag FRA (intet ” ”-ikon 
vises). Når klimaanlægget tændes, er støjsvag FRA-tilstand indstillet som standard. I støjsvag 
tilstand vises ” ”-ikonet.

Støjsvag-funktionen er kun tilgængelig på nogle modeller.

Når du trykker på denne knap, kan du vælge Sleep 1 ( 1  ), Sleep 2 ( 2  ), Sleep 3 ( 3 ) 
annullere Dvale-funktionen samt vælge mellem disse cirkulært. Når klimaanlægget tændes, 
er Dvale-funktionen deaktiveret som standard.

Sleep 1 er dvaletilstand 1 i køletilstand: Ved dvaletilstand efter drift i en time vil 
klimaanlæggets indstillede temperatur øges med 1 °C. Efter 2 timer øges den indstillede 
temperatur med 2 °C, og klimaanlægget vil fortsætte med at køre ved denne indstillede 
temperatur. I varmetilstand: Ved dvaletilstand efter drift i en time vil den indstillede 
temperatur sænkes med 1 °C. Efter 2 timer sænkes den indstillede temperatur med 2 °C, og 
klimaanlægget vil fortsætte med at køre ved denne indstillede temperatur.

Sleep 2 er dvaletilstand 2. Det betyder, at klimaanlægget kører i overensstemmelse med en 
forudindstillet dvaletemperaturkurve.

I KØLESTILSTAND:

(1)  Når starttemperaturen indstilles til 16 °C-23 °C, efter Dvale-funktionen er aktiveret, 
øges temperaturen med 1 °C for hver time. Når temperaturen er øget med 3 °C, 
opretholdes denne temperatur. Efter syv timer sænkes temperaturen med 1 °C, hvorefter 
klimaanlægget fortsætter med at køre ved denne temperatur.

(2)  Når starttemperaturen indstilles til 24 °C-27 °C, efter Dvale-funktionen er aktiveret, 
øges temperaturen med 1 °C for hver time. Når temperaturen er øget med 2 °C, 
opretholdes denne temperatur. Efter syv timer sænkes temperaturen med 1 °C, hvorefter 
klimaanlægget fortsætter med at køre ved denne temperatur.

(3)  Når starttemperaturen indstilles til 28 °C-29 °C, efter Dvale-funktionen er aktiveret, 
øges temperaturen med 1 °C for hver time. Når temperaturen er øget med 1 °C, 
opretholdes denne temperatur. Efter syv timer sænkes temperaturen med 1 °C, hvorefter 
klimaanlægget fortsætter med at køre ved denne temperatur.

(4)  Når starttemperaturen indstilles til 30 °C, vil temperaturen under denne 
temperaturindstilling efter syv timer sænkes med 1 °C, hvorefter klimaanlægget 
fortsætter med at køre ved denne temperatur.
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I VARMETILSTAND:

(1)  Ved den forudindstillede starttemperatur på 16 °C vil klimaanlægget køre ved denne 
indstillede temperatur hele tiden.

(2)  Ved den forudindstillede starttemperatur på 17 °C-20 °C, efter Dvale-funktionen er 
aktiveret, sænkes temperaturen med 1 °C for hver time. Når temperaturen er sænket med 
1 °C, opretholdes denne temperatur.

(3)  Ved den forudindstillede starttemperatur på 21 °C-27 °C, efter Dvale-funktionen er 
aktiveret, sænkes temperaturen med 1 °C for hver time. Når temperaturen er sænket med 
2 °C, opretholdes denne temperatur.

(4)  Ved den forudindstillede starttemperatur på 28 °C-30 °C, efter Dvale-funktionen er 
aktiveret, sænkes temperaturen med 1 °C for hver time. Når temperaturen er sænket med 
3 °C, opretholdes denne temperatur.

SLEEP 3 – DVALEKURVEINDSTILLING I DVALETILSTAND:

(1)  I tilstanden Sleep 3 skal du holde ”Turbo”-knappen inde. Fjernbetjeningen starter den 
brugertilpassede dvaleindstillingsfunktion. Nu viser fjernbetjeningen tidspunktet ”1 hour” 
(1 time). Indstillingstemperaturen ”88” viser den tilsvarende temperatur for den seneste 
dvalekurve og blinker. (Den første kurve, der vises, er den kurveindstillingsværdi, som blev 
indstillet fra fabrikken).

(2)  Tryk på knapperne ”+” og ”-” for at ændre den tilsvarende indstillingstemperatur. Når du 
er færdig med ændringen, skal du trykke på ”Turbo”-knappen for at bekræfte.

(3)  Værdien for 1 hour (1 time) øges nu automatisk på timerpositionen på fjernbetjeningen 
(eks. 2 timer, 3 timer eller 8 timer). Indstillingstemperaturen ”88” viser den tilsvarende 
temperatur for den sidst indstillede dvalekurve og blinker.

(4)  Gentag ovenstående trin (2)-(3), indtil temperaturindstillingen for 8 timer er gennemført. 
Dvalekurveindstillingen er gennemført, og fjernbetjeningen viser igen det oprindelige 
timerdisplay. Temperaturvisningen viser igen den oprindeligt indstillede temperatur.

SLEEP 3 – DVALEKURVEINDSTILLINGEN I DVALETILSTAND KAN ÆNDRES:

Brugeren kan i overensstemmelse med dvalekurveindstillingsmetoden ændre den 
forudindstillede dvalekurve i brugertilpasningsområdet for dvaleindstilling, men ikke ændre 
temperaturen. Tryk på ”Turbo”-knappen direkte for at bekræfte.

Bemærk:
Under ovennævnte forudindstillings- eller ændringsprocedure afsluttes dvale-
kurveindstillingen automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 
10 sek., hvorefter det oprindelige display vises igen. Under forudindstillings- eller 
ændringsproceduren vil et tryk på ”ON/OFF, ”MODE”, ”Timer” eller ”SLEEP” afslutte 
dvalekurveindstillingen eller ændringsindstillingen på samme måde.
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AUTO RUN

Turbo-funktion

Låsefunktion

Sving op og ned

Sving til venstre og højre

Skift mellem fahrenheit og celsius

Energisparefunktion - 8 grader

Når AUTO RUN-tilstand er valgt, kører klimaanlægget automatisk i overensstemmelse med 
rumtemperaturen og vælger den passende driftstilstand, så omgivelserne gøres behagelige.

Hvis denne funktion aktiveres, kører klimaanlæggets ventilator ved meget høj hastighed for 
at afkøle eller opvarme rummet hurtigt, så rumtemperaturen når den indstillede temperatur 
så hurtigt som muligt.

Tryk samtidigt på knapperne + og - for at låse eller oplåse fjernbetjeningens knapper. Hvis 
fjernbetjeningen er låst, vises ikonet  på den. Hvis du i dette tilfælde trykker på en hvilken 
som helst knap, blinker ikonet tre gange. Når fjernbetjeningen låses op, forsvinder ikonet.

1.  Tryk på Sving op og ned-knappen i mere end 2 sek., hvorved luftspjældet svinger op 
og ned. Slip så knappen, hvorefter luftspjældet stopper med at svinge, og luftspjældets 
aktuelle position fastholdes med det samme.

2.  I sving op og ned-tilstand, når tilstanden ændres fra deaktiveret til , ændres 
-tilstanden til deaktiveret tilstand med det samme, hvis du trykker på denne knap 
igen 2 sek. efter. Hvis du trykker på denne knap igen inden for 2 sek., ændres 
svingningstilstanden cirkulært i henhold til den rækkefølge, der er anført tidligere i denne 
vejledning.

1.  Tryk på Sving til venstre og højre-knappen i mere end 2 sek., hvorved luftspjældet svinger 
til venstre og højre. Slip så knappen, hvorefter luftspjældet stopper med at svinge, og 
luftspjældets aktuelle position fastholdes med det samme.

2.  I sving til venstre og højre-tilstand, når tilstanden ændres fra slukket til , ændres 
-tilstanden til deaktiveret tilstand, hvis du trykker på denne knap igen 2 sek. efter. Hvis 
du trykker på denne knap igen inden for 2 sek., ændres svingningstilstanden cirkulært i 
henhold til den rækkefølge, der er anført tidligere i denne vejledning.

Når klimaanlægget er slukket, skal du trykke samtidigt på MODE- og ”-”-knapperne for at 
skifte mellem °C og °F.

Når der på fjernbetjeningen i varme mode, holdes TEMP og CLOCK nede samtidigt,  
startes 8 graders funktionen. Det betyder at der holdes minimum 8 graders varme i rummet.  
For at koble 8 graders funktionen fra igen, holdes TEMP og CLOCK nede samtidigt.
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Støjsvag-funktion

Dvale-funktion

Når Støjsvag-funktionen vælges:

1.  I køletilstand: Indendørsventilatoren kører ved hastighed 4. Efter 10 minutter, eller når 
indendørstemperaturen når ≤ 28 °C, kører indendørsventilatoren ved hastighed 2 eller 
i støjsvag tilstand i overensstemmelse med forholdet mellem indendørstemperaturen og 
den indstillede temperatur.

2.  I varmetilstand: Indendørsventilatoren kører ved hastighed 3 eller i støjsvag tilstand i 
overensstemmelse med forholdet mellem indendørstemperaturen og den indstillede 
temperatur.

3. I affugte- og ventilatortilstand: Indendørsventilatoren kører i støjsvag tilstand.

4.  I auto-tilstand: Indendørsventilatoren kører i automatisk støjsvag tilstand i 
overensstemmelse med den aktuelle køle-, varme- eller ventilatortilstand.

I ventilator-, affugte- og auto-tilstand kan Dvale-funktionen ikke indstilles. Vælg og tryk på en 
hvilken som helst dvaletilstand, hvorefter Støjsvag-funktionen aktiveres. En anden Støjsvag-
funktion kan valgfrit vælges samt deaktiveres.
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Betjeningsvejledning

Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen

1.  Tryk på bagsiden af fjernbetjeningen, der er markeret 
med ” ” som vist i figuren, og skub så dækslet til 
batterirummet i pilens retning.

2.  Udskift med to AAA 1,5 V-batterier, og sørg for,  
at plus- og minuspolerne vender korrekt.

3. Sæt batterirummets dæksel på igen.

sæt på igen

batteri

fjern

batterirummets dæksel

Generel betjening

Valgfrie betjeningsmuligheder

1.  Når der er sat strøm til klimaanlægget, startes klimaanlægget ved 
tryk på ON/OFF-knappen. (Bemærk: Når klimaanlægget tændes, 
vil luftspjældet på klimaanlægget lukke automatisk).

2. Tryk på MODE, og vælg den ønskede driftstilstand.

3.  Tryk på knappen + eller - for at indstille den ønskede temperatur.

4.  Tryk på FAN for at indstille ventilatorens hastighed. Du kan 
vælge mellem AUTO VENTILATOR, LAV, MEDIUM-LAV, MEDIUM, 
MEDIUM-HØJ og HØJ.

5. Tryk på  og -knappen for at vælge svingning.

1. Tryk på SLEEP for at indstille dvale.

2.  Tryk på TIMER ON og TIMER OFF for at indstille den forudstillede 
Timer Til eller Timer Fra.

3.  Tryk på LIGHT for at tænde og slukke for displayet på 
klimaanlægget. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på 
alle klimaanlæg).

4.  Tryk på TURBO for at aktivere eller deaktivere Turbo-funktionen.

5

1

2

3

4

1

2

3

4

WiFi

WiFi

Bemærk:
•  Når klimaanlægget betjenes, skal du pege fjernbetjeningens signalsender mod 

modtagevinduet på indendørsenheden.

•  Afstanden mellem fjernbetjeningen og modtagevinduet må ikke være større end  
8 m, og der må ikke være nogen forhindringer mellem dem.

•  Signalet kan let blive forstyrret i rum, hvor der er lysstofrør eller trådløse telefoner. 
Fjernbetjeningen skal være tæt på indendørsenheden under betjeningen.

• Når batterierne skal udskiftes, skal de udskiftes med batterier af samme type.

• Når du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud.

•  Hvis displayet på fjernbetjeningen er utydeligt, eller displayet ikke vises, skal 
du udskifte batterierne.
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Nøddrift

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL:
Brug en isoleret genstand til at trykke på aux-knappen.

ADVARSEL:
•  For at undgå elektrisk stød skal du slukke for klimaanlægget og 

afbryde strømforsyningen, inden du rengør det.

•  For at undgå elektrisk stød må klimaanlægget ikke rengøres med 
vand.

• Brug ikke opløsningsmidler til rengøring af klimaanlægget.

panel
aux-knap

Hvis fjernbetjeningen er blevet væk eller beskadiget, skal du bruge aux-knappen til at tænde 
eller slukke for klimaanlægget. Fremgangsmåden er som følger:

Som vist i figuren skal du åbne panelet og trykke på aux-knappen for at tænde eller slukke 
klimaanlægget. Når klimaanlægget tændes, fungerer det i auto-tilstand.

 Rengør indendørsenhedens overflade
Når indendørsenhedens overflade er snavset, anbefales det at bruge en blød, tør klud eller en 
våd klud til at aftørre den.

Bemærk:
•  Fjern ikke panelet, når du rengør det.
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ADVARSEL:
•  Filteret skal rengøres hver 3. måned. Hvis der er meget støv 

i klimaanlæggets driftsomgivelser, kan rengøringsfrekvensen øges.

• Når du har fjernet filteret, må du ikke røre ribberne.

•  For at undgå deformering eller risiko for brand må du ikke bruge ild 
eller en hårtørrer til at tørre filteret.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør filteret 

1: Åbn panelet

2: Fjern filteret

3: Rengør filter

4: Monter filteret

Når indendørsenhedens overflade er snavset, anbefales det at bruge en blød, tør klud eller en 
våd klud til at aftørre den.

Træk panelet ud til den vinkel, som er vist i figuren.

Fjern filteret som vist i figuren.

• Brug en støvsuger eller vand til at rengøre filteret.

•  Hvis filteret er meget snavset, skal du bruge vand 
(under 45 °C) til at rengøre det, og placere det er 
køligt sted i skygge for at lade det tørre.

Sæt filteret i igen, og luk panelet helt til.
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Bemærk: Kontrol inden brugssæsonen
1.  Kontrollér, om luftindtaget og luftafkastet er blokerede.

2. Kontrollér, om afbryderen, stikket og kablet er i god stand.

3. Kontrollér, om filteret er rent.

4.  Kontrollér, om monteringsbeslaget til udendørsenheden er beskadiget eller rustet. 
Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte forhandleren.

5. Kontrollér, om drænrøret er beskadiget.

Bemærk: Kontrol efter brugssæsonen
1.  Afbryd strømforsyningen.

2. Rengør filteret og indendørsenhedens panel.

3.  Kontrollér, om monteringsbeslaget til udendørsenheden er beskadiget eller rustet. 
Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte forhandleren.

Bemærkning vedrørende genanvendelse
1.  Mange emballagematerialer kan genanvendes. Bortskaf dem på korrekt vis.

2.  Hvis du ønsker at bortskaffe klimaanlægget, skal du kontakte din lokale forhandler 
eller det lokale servicecenter for at få oplyst den korrekte bortskaffelsesmetode.
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Analyse af fejlfunktioner

Der kommer 
ikke luft ud 
af indendørs
enheden

Er der blokeringer i eller ved 
luftindtaget eller luftafkastet på 
indendørsenheden?

Fjern blokeringerne.

Når indendørstemperaturen den 
indstillede temperatur i varmetilstand?

Når den indstillede temperatur er nået, 
stopper indendørsenheden med at 
blæse luft ud.

Er varmetilstand aktiveret nu?

For at forhindre, at der blæses kold 
luft ud, starter indendørsenheden 
efter en forsinkelse på et par minutter, 
hvilket er normalt.

Indendørs
enheden 
modtager ikke 
signaler fra  
fjern
betjeningen, 
eller  
fjern betjeningen 
reagerer ikke.

Er der kraftig interferens (såsom 
statisk elektricitet, stabil spænding)?

Tag stikket ud. Sæt stikket i igen efter 
ca. 3 min., og tænd så klimaanlægget 
igen.

Befinder fjernbetjeningen sig i 
signalmodtagelsesområdet?

Signalmodtagelsesafstanden er 8 m.

Er der nogen forhindringer? Fjern forhindringerne.

Peger fjernbetjeningen mod 
modtagevinduet?

Vælg den passende vinkel, og peg 
fjernbetjeningen mod modtagevinduet 
på indendørsenheden.

Fjernbetjeningen reagerer ikke 
optimalt. Er displayet utydeligt, eller 
vises der ikke noget i displayet?

Kontrollér batterierne. Hvis 
batterispændingen er for lav, skal de 
udskiftes.

Vises der ikke noget i displayet, når 
fjernbetjeningen betjenes?

Kontrollér, om fjernbetjeningen er 
beskadiget. Hvis den er, skal den 
udskiftes.

Er der lysstofrør i rummet?
Flyt fjernbetjeningen tæt på 
indendørsenheden.

Sluk for lysstofrøret, og prøv så igen.

Problem Kontrollér Løsning

Generel problemanalyse
Kontrollér følgende, inden du anmoder om vedligeholdelse. Hvis fejlen ikke kan udbedres, 
skal du kontakte din lokale forhandler eller en uddannet installatør.

Klima anlægget 
fungerer ikke

Er der strømafbrydelse? Vent, indtil strømmen vender tilbage.

Sidder stikket løst? Sæt stikket i igen.

Kobler afbryderen ud, eller er 
sikringen sprunget?

Bed en uddannet installatør om at 
udskifte afbryderen eller sikringen.

Er der fejl i kabelføringen?
Bed en uddannet installatør om at 
udskifte den.

Klimaanlægget starter igen med det 
samme, efter driften er stoppet?

Vent i 3 min., og tænd så 
klimaanlægget igen.

Er den korrekte funktion valgt med 
fjernbetjeningen?

Nulstil funktionen.
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Analyse af fejlfunktioner

Der kommer tåge 
ud af indendørs
enhedens  
luftafkast

Er indendørstemperaturen og 
luftfugtigheden høj?

Dette skyldes, at indendørsluften 
afkøles hurtigt. Efter nogen tid 
reduceres indendørs temperaturen 
og luftfugtigheden, og tågen forsvinder.

Indstillings
temperaturen 
kan ikke justeres

Er din ønskede temperatur højere end 
indstillings temperaturområdet?

Indstillingstemperaturområde:  
16 °C~30 °C

Indstillingstemperaturområde 
i VARME-tilstand: 8 °C~30 °C

Klimaanlægget 
køler (varmer) 
ikke optimalt.

Er spændingen for lav? Vent, indtil spændingen normaliseres.

Er filteret snavset? Rengør filteret.

Er den indstillede temperatur inden for 
indstillingsområdet?

Tilpas temperaturen til 
indstillingsområdet.

Er døre eller vinduer åbne? Luk døre og vinduer.

Der kommer lugt 
ud af  
klimaanlægget

Er der lugtkilder, såsom møbler eller 
cigaretrøg osv.?

Fjern lugtkilden.

Rengør filteret.

Klimaanlægget 
fungerer ikke

Er der interferens, såsom torden, 
trådløse enheder osv.

Frakobl strømmen, tilkobl strømmen 
igen, og tænd så klimaanlægget igen.

Lyden af vand, 
der strømmer Er klimaanlægget tændt eller slukket?

Dette er lyden af kølemidlet, der 
cirkulerer rundt i klimaanlægget, hvilket 
er normalt.

Smæld Er klimaanlægget tændt eller slukket?

Dette er lyden af friktion, der skyldes 
ekspansion og/eller sammentrækning 
af panelet eller andre dele pga. 
temperaturændringen.

Problem Kontrollér Løsning
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ADVARSEL:
•  Hvis nedenstående problemer opstår, skal du slukke for 

klimaanlægget, afbryde strømmen med det samme og derefter 
kontakte forhandleren eller en uddannet installatør for at få  
efterset klimaanlægget.

  • Strømkablet overopheder eller er beskadiget.

  • Der er en unormal lyd under driften.

  • Afbryderen kobler ofte ud.

  • Klimaanlægget afgiver en brændt lugt.

  • Indendørsenheden lækker.

•  Forsøg ikke at reparere eller foretage udbedringer af klima- 
anlægget selv.

•  Hvis klimaanlægget anvendes under unormale forhold, kan det 
medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller risiko for brand.

Analyse af fejlfunktioner

Fejlkode Fejlfinding

E5 Den kan fjernes ved at genstarte klimaanlægget. Hvis ikke, skal du kontakte en 
uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

E8 Den kan fjernes ved at genstarte klimaanlægget. Hvis ikke, skal du kontakte en 
uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

H6 Den kan fjernes ved at genstarte klimaanlægget. Hvis ikke, skal du kontakte en 
uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

C5 Kontakt en uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

F0 Kontakt en uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

F1 Kontakt en uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

F2 Kontakt en uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

H3 Den kan fjernes ved at genstarte klimaanlægget. Hvis ikke, skal du kontakte en 
uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

E1 Den kan fjernes ved at genstarte klimaanlægget. Hvis ikke, skal du kontakte en 
uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

E6 Den kan fjernes ved at genstarte klimaanlægget. Hvis ikke, skal du kontakte en 
uddannet installatør for at få efterset klimaanlægget.

Fejlkode
Når klimaanlæggets drift er unormal, blinker temperaturindikatoren på indendørsenheden for 
at vise den tilsvarende fejlkode. Se listen herunder for at identificere fejlkoden.

Bemærk:  Hvis der vises andre fejlkoder, skal du kontakte en uddannet installatør for at få 
efterset klimaanlægget.
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Dette klimaanlæg er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller 
har modtaget vejledning i brugen af klimaanlægget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget.

Ved installation, forflytning eller vedligeholdelse skal du kontakte forhandleren eller det lokale 
servicecenter, så de kan hjælpe dig. Klimaanlægget skal installeres, flyttes eller vedligeholdes af 
en KMO-certificeret håndværker. Ellers kan det medføre alvorlig beskadigelse af klimaanlægget, 
personskade eller dødsfald.

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-
affald i EU. For at forhindre eventuelle negative miljømæssige eller sundhedsskadelige 
konsekvenser pga. forkert bortskaffelse af affald skal klimaanlægget genanvendes 
forsvarligt, så materialerne genanvendes på bæredygtig vis. Hvis du skal bortskaffe dit 
brugte klimaanlæg, skal du afhænde det på en genbrugsplads eller kontakte forhandleren, 
hvor du købte det. De kan sørge for, at klimaanlægget genanvendes miljørigtigt.

R32: 675
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This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes
throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from un-
controlled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of mate-
rial resources. To return your used device, please use the return and collection systems or 
contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for envi-
ronmental safe recycling.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

R32: 675

If it needs to install, move or maintain the air conditioner, please contact dealer or local service 
center to conduct it at first. Air conditioner must be installed, moved or maintained by appointed  
unit. Otherwise, it may cause serious damage or personal injury or death.  

Safety precautions for installing and relocating the unit..••••...................................11
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Installationsvejledning

Læs denne installationsvejledning omhyggeligt, inden klimaanlægget 
tages i drift.

The Refrigerant
● To realize the function of the air conditioner unit, a special refrigerant circulates

. 
leads to explosion 

. It can 

● Compared to common refrigerants, R32 is a nonpolluting refrigerant with no

lower. R32 has got very good thermodynamic features which lead to a really high

WARNING:
Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacture.Should repair be necessary, contact your 
nearest authorized Service Centre.

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition 

electric heater.)
Do not pierce or burn.

than “X”m  (see table 1).(only applies to appliances that are not fixed appliances)
Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger

2

’s 
instructions only.
Be aware that refrigrants not contain odour.
Read specialist’s manual.

Please read this operating manual carefully before operating the unit.

to the material objects for reference.
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Klimaanlægget 
indeholder den 
brændbare gas 

R32.

Inden du bruger 
klimaanlægget, 

skal du først læse 
brugervejledningen.

Inden du installerer 
klimaanlægget, skal du 
først læse installations-

vejledningen.

Inden du reparerer 
klimaanlægget, 

skal du først læse 
servicevejledningen.

Figurerne i denne vejledning kan være forskellige fra de faktiske dele.  
Der henvises til de faktiske dele til orientering.

•  For at klimaanlægget kan fungere, cirkulerer der et specielt kølemiddel rundt i systemet. 
Det anvendte kølemiddel er det fluorerede kølemiddel R32, som er et særligt rent 
kølemiddel. Det er brændbart og lugtfrit. Derudover kan det under visse betingelser føre 
til en eksplosion. Dog er kølemidlets brændbarhed meget lav. Det kan kun antændes ved 
hjælp af ild.

Kølemiddel

Symbolforklaring

Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, 
medfører dødsfald eller alvorlig kvæstelse.

Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, 
kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse.

Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, 
kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Angiver vigtige, men ikke farerelaterede oplysninger, 
der bruges til at angive risikoen for materielle skader.

Angiver en fare, som tillægges et signalord såsom  
ADVARSEL eller FORSIGTIG.

Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

FARE
Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

ADVARSEL
Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

FORSIGTIG 
Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

BEMÆRK

Explanation of Symbols

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.  

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could 
result in death or serious injury. 

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.  

Indicates important but not hazard-related information, 
used to indicate risk of property damage. 

Indicates a hazard that would be assigned a signal word 
WARNING or CAUTION.

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE



Forholdsregler

ADVARSEL
Drift og vedligeholdelse
• Børn må ikke lege med klimaanlægget.

• Tilslut ikke klimaanlægget til et forlængerkabel, da der kan opstå risiko for brand.

•  Afbryd strømforsyningen når du rengør klimaanlægget. Ellers kan det forårsage elektrisk 
stød.

•  Sprøjt ikke vand på indedelen. Det kan forårsage elektrisk stød eller fejlfunktion.

•  Vedligeholdelse skal udføres af en uddannet installatør. Ellers kan det medføre 
personskade eller beskadigelse af klimaanlægget.

•  Før ikke fingre eller genstande ind i luftindtaget eller luftudtaget. Det kan medføre 
personskade eller beskadigelse af klimaanlægget.

• Bloker ikke luftindtaget eller luftudtaget. Det kan medføre fejlfunktion.

•  Hvis klimaanlægget anvendes under unormale forhold, kan det medføre fejlfunktion, 
elektrisk stød eller risiko for brand.

•  Når du tænder eller slukker klimaanlægget ved hjælp af nøddriftskontakten, skal du 
trykke på denne knap med en ikke-ledende genstand.

•  Du må ikke træde op på udedelens øverste panel eller lægge tunge genstande derpå. 
Det kan medføre personskade eller beskadigelse af klimaanlægget.

•  Installationen skal udføres af en uddannet installatør med KMO certifikat. Ellers kan det 
medføre personskade eller beskadigelse af klimaanlægget.

•  Sikkerhedsforskrifterne for elarbejde skal overholdes under installationen af 
klimaanlægget.

• Tilslut til korrekt strømforsyning og egnet afbryder.

•  Der skal installeres en reparationsafbryder, der anvendes i forbindelse med service.

•  Klimaanlægget skal jordforbindes korrekt. Forkert jord forbindelse kan medføre elektrisk 
stød.

•  Sørg for, at strømforsyningen stemmer overens med kravet til klimaanlægget. En 
ustabil strømforsyning eller forkert tilslutning kan resultere i fejl eller ødelæggelse af de 
elektriske dele. 

•  Sørg for at afbryde strømforsyningen, inden du går videre med arbejde, der vedrører 
elektricitet og sikkerhed.

•  Sæt ikke strøm til klimaanlægget, før installationen er afsluttet.

5



Forholdsregler

ADVARSEL
•  Temperaturen i kølemiddelkredsløbet er høj, så derfor skal forbindelsesledningen holdes 

på afstand af kobberrøret.

•  Klimaanlægget skal installeres i overensstemmelse med det danske 
stærkstrømsreglement.

• Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret installatør.

• Jordmodstanden skal overholde gældende krav til minimum modstand. 

• Klimaanlægget skal placeres således, at der er adgang til stikket.

•  Vælg et sted, der er uden for børns rækkevidde og på afstand af dyr eller planter. Hvis 
dette ikke kan undgås, skal der af sikkerhedsmæssige årsager sættes et hegn op.

•  Indedelen skal installeres tæt på væggen. Instruktioner til installation og brug af dette 
produkt stilles til rådighed af producenten.

ADVARSEL:
Brug ikke andre metoder til at fremskynde afrimningsprocessen eller til rengøring, bortset 
fra de metoder, som anbefales af producenten. Hvis der skulle være behov for reparation, 
skal du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.

Reparationer, som udføres af ufaglærte personer, kan være farlige.

Klimaanlægget skal installeres i et rum, hvori der ikke findes antændelseskilder  
(f.eks. åben ild, tændte gasapparater eller et tændt elektrisk varmeapparat).

Må ikke punkteres eller brændes.

Klimaanlægget skal installeres, betjenes og opbevares i et rum med et gulvareal, der er 
større end “X” m2 (se Tabel 1) (gælder kun klimaanlæg, der ikke er stationære klimaanlæg). 
Klimaanlægget indeholder den brændbare gas R32. Ved reparation skal producentens 
instruktioner strengt overholdes.

Vær opmærksom på, at kølemidler er lugtfri.

Læs specifikationer for kølemidler.

The Refrigerant
● To realize the function of the air conditioner unit, a special refrigerant circulates

. 
leads to explosion 

. It can 

● Compared to common refrigerants, R32 is a nonpolluting refrigerant with no

lower. R32 has got very good thermodynamic features which lead to a really high

WARNING:
Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacture.Should repair be necessary, contact your 
nearest authorized Service Centre.

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition 

electric heater.)
Do not pierce or burn.

than “X”m  (see table 1).(only applies to appliances that are not fixed appliances)
Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger

2

’s 
instructions only.
Be aware that refrigrants not contain odour.
Read specialist’s manual.

Please read this operating manual carefully before operating the unit.

to the material objects for reference.

1
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Sikker håndtering af det brændbare kølemiddel

Uddannelseskrav til installatøren, der udfører installationen og 
vedligeholdelsen

Bemærkninger vedrørende installation

Bemærkninger vedrørende vedligeholdelse

•  Alle installatører, der arbejder på kølemiddelsystemet, skal have en gyldig KMO 
certificering.

• Det er ikke tilladt at bore hul i eller brænde forbindelsesrøret.

•  Klimaanlægget skal installeres i et rum, der er større end rummets minimumsareal. 
Rummets minimumsareal er vist på mærkepladen eller i tabel 1.

• Der skal udføres en lækagetest efter installationen.

Tabel 1 – Rummets minimumsareal (m2)

Rummets  
minimums- 
areal (m2)

Påfyldningsmængde 
(kg) ≤1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Gulvstående / 14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6

Vinduesmonteret / 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3

Vægmonteret / 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6

Loftsmonteret / 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4

•  Sørg for, at vedligeholdelsesområdet er godt ventileret. 
- Der bør være kontinuerlig ventilation under vedligeholdelsen.

•  Kontrollér, om der er antændelseskilder eller potentielle antændelseskilder 
i vedligeholdelsesområdet. 
-  Åben ild er forbudt i vedligeholdelsesområdet.

Svejsning
Hvis du har behov for at skære eller svejse kølemiddelsystemets rør under vedlige-
holdelsen, skal du følge instruktionerne herunder:

a. Sluk klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen

b. Aftap kølemidlet

c. Vakuumpumpning

d. Rengør med N2-gas

e. Skæring eller svejsning

f. Tag klimaanlægget til servicestedet til svejsning

• Kølemidlet må kun aftappes i dertil godkendte beholdere.

•  Sørg for, at der ikke er åben ild i nærheden af vakuumpumpens udgang, og at der er god 
ventilation i området.
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Påfyldning af kølemiddel

Sikkerhedsinstruktioner vedrørende transport og opbevaring

Sikker håndtering af det brændbare kølemiddel

•  Brug udstyr til påfyldning af kølemiddel, der er særligt beregnet til R32. Sørg for, at 
forskellige kølemidler ikke blandes sammen.

• Kølemiddeltanken skal stå oprejst, når der fyldes kølemiddel på. 

• Sæt mærkaten på klimaanlægget, når påfyldningen er udført (eller endnu ikke udført). 

• Fyld ikke for meget på. (Se tabel 1).

•  Når påfyldningen er udført, skal der udføres en lækagetest inden testkørslen. Der skal 
udføres endnu en lækagetest, når tilslutningsslangerne er fjernet.

•  Kontrollér ved hjælp af detektoren til brændbar gas, inden transportkassen aflæsses  
og åbnes. 

•  Brug af åben ild samt rygning er forbudt.

• Overhold lokale regler og love.



ADVARSEL

•  Når klimaanlægget installeres eller flyttes, skal det sikres, at kølemiddel kredsløbet 
holdes frit for luft eller fremmedlegemer, bortset fra det specificerede kølemiddel. 
Enhver tilstedeværelse af luft eller fremmedlegemer i kølemiddelkredsløbet forårsager 
trykstigning eller brud på kompressoren, hvilket medfører kvæstelser.

•  Når klimaanlægget installeres eller flyttes, må der ikke påfyldes uegnet kølemiddel 
eller kølemiddel, som ikke stemmer overens med det på mærkepladen. 
Ellers kan det medføre unormal drift, forkert betjening, mekanisk fejlfunktion eller andre 
ulykker.

•  Når kølemidlet skal fjernes under flytning eller reparation af klimaanlægget, skal det 
sikres, at klimaanlægget er i køletilstand. Herefter lukkes ventilen helt på højtrykssiden 
(væskeventil). Ca. 30-40 sekunder herefter lukkes ventilen på lavtrykssiden helt 
(gasventilen). Stop klimaanlægget med det samme, og frakobl strømforsyningen. 
Bemærk, at den tid, som det tager at aftappe kølemidlet, ikke bør overskride 1 minut. 
Hvis aftapningen af kølemidlet tager for lang tid, kan der suges luft ind, som medfører 
trykstigning eller brud på kompressoren, hvilket medfører kvæstelser.

•  Under aftapningen af kølemidlet skal det sikres, at væskeventilen og gasventilen er 
helt lukkede, og at strømforsyningen er frakoblet, inden forbindelsesrøret frakobles. 
Hvis kompressoren starter, når stopventilen er åben og forbindelsesrøret endnu ikke er 
tilsluttet, suges der luft ind, som forårsager trykstigning eller brud på kompressoren, 
hvilket medfører havari.

•  Når klimaanlægget installeres, skal du sørge for, at forbindelsesrøret 
er sikkert tilsluttet, før kompressoren starter. 
Hvis kompressoren starter, når stopventilen er åben og forbindelsesrøret endnu ikke er 
tilsluttet, suges der luft ind, som forårsager trykstigning eller brud på kompressoren, 
hvilket medfører havari.

•  Det er forbudt at installere klimaanlægget på steder, hvor der kan være ætsende eller 
brændbar gas, der lækker. 
Hvis der er lækket gas omkring klimaanlægget, kan det forårsage en ulykke, 
bl.a. eksplosion.

•  Brug ikke forlængerledninger til elektriske forbindelser. Hvis elledningen ikke er 
lang nok, skal du kontakte et lokalt, autoriseret servicecenter og anmode om en ny, 
passende elledning. 
Forkerte tilslutninger kan medføre elektrisk stød eller brand.

•  Brug de specificerede ledningstyper til eltilslutningerne mellem inde- og udedelen. 
Fastgør ledningerne godt, så deres poler ikke udsættes for eksterne belastninger. 
Elledninger med utilstrækkelig kapacitet, forkerte ledningstilslutninger og ikke-fastgjorte 
ledningspoler kan medføre elektrisk stød eller brand.

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende  
installation og flytning af klimaanlægget

Overhold følgende sikkerheds-
foranstaltninger for at opretholde 
sikkerheden.

9
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Valg af installationssted

Grundlæggende krav

Indedel

Udedel

Installation af klimaanlægget på følgende steder kan medføre fejlfunktion.  
Hvis dette ikke kan undgås, skal du rådføre dig med din lokale forhandler:

1.  Steder med kraftige varmekilder, dampe, brændbare eller eksplosive gasser 
eller flygtige bestanddele, der spredes i luften.

2.   Steder, hvor der er enheder, der udsender høje frekvenser (såsom svejsemaskiner, 
medicinsk udstyr).

3.  Steder, hvor der er olie eller dampe i luften.

4. Steder, hvor der er svovlgasser til stede.

5. Andre steder med særlige betingelser.

6. Klimaanlægget må ikke installeres i vaskerum.

7.  Klimaanlægget må ikke installeres på et ustabilt eller bevægeligt grundlag  
(såsom en lastbil) eller i et korrosivt miljø (såsom en kemikaliefabrik).

1. Der må ikke være nogen blokeringer i nærheden af luftindtaget.

2. Vælg et sted, hvor kondensvandet let kan udledes og ikke generer andre mennesker.

3.  Vælg et sted, der er bekvemt i forhold til at tilslutte udedelen, og som er i nærheden af 
strømudtaget.

4. Vælg et sted, der er uden for børns rækkevidde.

5.  Installationsstedet skal kunne modstå vægten af indedelen og ikke forøge  
støj- og vibrationsniveauet.

6. Installer ikke indedelen over elektriske apparater.

1. Vælg et sted, hvor støj og luftudstrømning fra udedelen ikke påvirker naboerne.

2. Installationsstedet skal kunne modstå vægten af den udedelen.

3.  Sørg for, at installationen udføres i overensstemmelse med kravene 
i dimensionsdiagrammet for installationen.

4.  Vælg et sted, der er uden for børns rækkevidde og på afstand af dyr eller planter. Hvis 
dette ikke kan undgås, skal der af sikkerhedsmæssige årsager sættes et hegn op.
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Montering af indedel
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1.   Anbring vægmonteringsunderstøtningen på væggen. Tilpas den vandret 
med vaterpasset, og afmærk skruehullerne på væggen.

2.   Bor skruehullerne i væggen med slagboret (specifikationen på borehovedet skal være 
den samme som for rawlpluggen), og sæt rawlpluggene i hullerne.

3.   Fastgør vægmonteringsunderstøtningen på væggen med selvskærende skruer 
(ST4.2X25TA), og kontrollér, om understøtningen er korrekt monteret ved at rykke 
i den. Hvis rawlpluggen er for lille, skal du bore et andet hul i nærheden.

Foreslå kunden et installationssted, og bekræft dette med kunden.

Installation af indedel

Bemærk:
 • Sørg for at begrænse 

støvdannelsen, og træf passende 
sikkerhedsforanstaltninger, når 
hullet laves.

 • Rawlpluggene medfølger ikke og 
skal købes lokalt.

5-10
Φ50/
Φ70

Indendørs Udendørs

Trin 1: Valg af installationssted

Trin 2: Monter vægmonteringsunderstøtningen

Trin 3: Lav rørhullet
1.   Vælg rørhullets placering i overensstemmelse med udløbsrørets retning. Rørhullet skal 

placeres en smule lavere end den vægmonterede understøtning som vist herunder.

Markér midten af denVæg Vaterpas Væg

Venstre
Ø55 mm

Højre
Ø 55 mm

(Bageste rørhul) (Bageste rørhul)

Afstand til 
væggen 
mindst 
150 mm

Afstand til 
væggen 
mindst 
150 mm

Markér midten af denVæg Vaterpas
Væg

Venstre
Ø55 mm

Højre
Ø55 mm

(Bageste rørhul) (Bageste rørhul)

Afstand til 
væggen 
mindst  
150 mm

Afstand til 
væggen 
mindst 
150 mm

YD: YE:

2.  Lav et rørhul med diameter på Ø 50 eller Ø 70 på den valgte placering til udløbsrøret. 
For at røret kan dræne problemfrit skal rørhullet hælde en smule nedad på 
udendørssiden med en hældningsgrad på 5-10°.
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Installation af indedel

Trin 4: Udløbsrør

Trin 5: Tilslut indedelens rør

Omløbermøtrikkens 
diameter

Tilspændingsmoment  
(Nm)

1/4” 15~20

3/8” 30~40

1/2” 45~55

5/8” 60~65

2.  Når du vælger, om røret skal føres 
ud til højre eller venstre, skal du 
lave det tilsvarende hul nederst på 
kabinettet.

1.  Røret kan føres ud i følgende 
retninger: højre, bagerst til højre, 
venstre eller bagerst til venstre.

1.  Før rørsamlingen ind i den 
tilsvarende åbning.

2.  Forspænd omløbermøtrikken 
med hånden.

3.  Tilpas momentet i henhold til oversigten herunder. 
Anbring fastnøglen på rørsamlingen, og anbring 
momentnøglen på omløbermøtrikken. Tilspænd 
omløbermøtrikken med momentnøglen.

4.  Vikl indendørsrøret og samlingen 
på kølerøret om med rørisolering, 
og vikl tape omkring det.

højre

venstre

bagerst til højre

bagest 
til 
venstre

venstre højre

lav 
hullet

rørforskruning omløbermøtrik rør

momentnøgle

fastnøgle

omløbermøtrik

rør

indendørsrør

rørisolering
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Installation af indedel

Trin 6: Installer drænslangen

Trin 7: Tilslut indedelens kabler

1.  Tilslut drænslangen til udløbsrøret 
på indedelen.

1.  Åbn panelet, fjern skruen på dækslet 
til kabelføringen, og fjern dækslet.

2.  Sørg for, at strømkablet føres igennem 
kabelhullet bag på indedelen, og træk 
det så ud fra forside

3.  Fjern kabelklemmen. Tilslut strømkablet 
til kabelpolen i overensstemmelse med  
farven. Tilspænd skruen, og fastgør 
strømkablet med en kabelklemme.

4.  Sæt dækslet til kabelføringen 
på igen, og tilspænd skruen.

5. Luk panelet.

2.  Vikl tape om samlingen.

drænslange

drænslange

rørisolering

udløbs-
rør

drænslange
udløbsrør

tape

Bemærk:
 • Vikl rørisolering om 

indendørsdrænslangen for at 
forhindre kondens.

 • Rawlpluggene medfølger ikke.

panel
skrue

dæksel til kabelføringen

kabelhul

strømkabel

N(1) 2 3

blå sort brun gul-
grøn

Tilslutning til udedel

Bemærk: Kabeltavlen er kun til 

orientering. Der henvises til den 

faktiske kabeltavle i klimaanlægget.
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Installation af indedel

Trin 8: Tape røret op
1.  Vikl tape om kølerøret, strømkablet 

og drænslangen.

2.  Sørg for at holde en vis længde 
drænslange og strømkabel tilbage til 
installationen, når du omvikler dem.  
Når du har omviklet dem tilstrækkeligt, 
skal du separere indendørsstrømkablet 
og derefter drænslangen.

3.  Omvikl dem ensartet.

4.  Væskerøret og gasrøret skal omvikles 
separat ved slutningen.

Bemærk:
 • Alle ledninger til inde- og udedel skal tilsluttes af en uddannet installatør. 

 • Hvis strømkablets længde ikke er tilstrækkelig, skal du kontakte leverandøren 
for at få et nyt. Undgå at forlænge kablet selv.

 • Ved klimaanlæg med stik skal der altid være adgang til stikket, når installationen 
er afsluttet.

 • Ved klimaanlæg uden stik skal der installeres en afbryder. Afbryderen skal være 
flerpolet, og kontaktadskillelsesafstanden skal være mere end 3 mm.

indendørs og 
udendørs strømkabel

gas-
rør

tape
væskerør

drænslange

indedel

kølerør drænslange
tape

indendørs strømkabel

Bemærk:
 • Strømkablet og styringskablet må 

ikke være snoede eller krydsede.

 • Drænslangen skal omvikles nederst.
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Installation af indedel

Trin 9: Anbring indedelen
1.  Før de omviklede rør ind i vægrøret, og før dem igennem væghullet.

2. Anbring indedelen på vægmonteringsunderstøtningen.

3.  Fyld hullet mellem rørene og væghullet med forseglingsgummi.

4. Fastgør vægrøret.

5. Kontrollér, om indedelen er installeret sikkert og tæt på væggen.

udendørsindendørs

vægrør forseglingsgummi

øverste krog

nederste krog på
vægmonteringsunderstøtning

Bemærk:
 • Drænslangen må ikke bøjes for meget for at forhindre, at der opstår en blokering.
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Montering af udedel
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Bemærk:
 • Træf passende sikkerheds-

foranstaltninger, når udedelen installeres.

 • Sørg for, at understøtningen kan modstå 
mindst fire gange klimaanlæggets vægt.

 • Udedelen skal installeres mindst 15 cm 
over jorden, så det er muligt at installere 
drænforbindelsen.

mindst 15 cm over jorden

Installation af udedel

Trin 1: Fastgør udedelen på stabilt underlag

Trin 2: Installer drænforbindelsen

Trin 3: Fastgør udedelen

•  Vælg installationsstedet i overensstemmelse 
med bygningens struktur.

1.  Tilslut drænforbindelsen på udedelen til 
hullet på kabinettet som vist på billedet 
herunder.

2. Tilslut drænslangen til drænafløbet.

1.  Anbring udedelen på understøtningen.

2.  Fastspænd bolte i fodhullerne 
på udedelen.

drænafløb

Drænslange

kabinet

udvendig drænforbindelse

fodhuller

fodhuller



19

Trin 4: Forbind rørene på inde- og udedel

1.  Fjern skruen på højre side af 
udedelen, og fjern derefter 
afdækningen.

2.  Fjern ventilens skruehætte, 
og før rørforskruningen 
mod røråbningen.

4.  Tilspænd omløbermøtrikken 
med momentnøglen i henhold 
til oversigten herunder.

3.  Forspænd omløbermøtrikken 
med hånden.

Installation af udedel

skrue

håndtag

væskerør

gasrør

gasventil

væske-

ventil

rørforskruning

omløbermøtrik

Omløbermøtrikkens 
diameter

Tilspændingsmoment 
(Nm)

1/4" 15~20

3/8" 30~40

1/2" 45~55

5/8" 60~65
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Elektriske forbindelser

Trin 5: Tilslut elledningen på udedelen
1.  Fjern ledningsklemmen. Tilslut strømforsyningsledningen og signalstyringsledningen 

til ledningsklemme i overensstemmelse med farven. Fastgør dem med skruer.

2.  Fastgør strømforsyningskabel og signalstyringskabel med ledningsklemmen.

Bemærk: Ledningstavlen er kun til orientering. Der henvises til den faktiske ledningstavle 
i klimaanlægget.

N(1) 2 3 L

L

N

N

N(1) 2 3

N L

N L

09, 12K Varmepumpetype: 18, 24K Varmepumpetype:

blå sort brun gul-
grøn

blå brun 
(sort)

gul-
grøn

Tilslutning til 
indedelen

STRØM Tilslutning til 
indedelen

STRØM

gul-
grøn

blå sort brun blå gul-
grøn

brun 
(sort)

Bemærk:
 • Når skruen er blevet tilspændt, skal du trække let i kablet for at kontrollere,  

om den sidder godt fast.
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Installation af udedel

U-bøjning

væg

drænslange

Trin 6: Anbring rørene
1.  Rørene skal anbringes langs væggen og være bøjede på passende vis og om 

muligt skjules. Den minimale bukkeradius for rørets bøjning er 10 cm.

2.  Hvis udedelen sidder højere  
oppe end hullet i væggen, skal du lave en  
U-formet bøjning på røret, inden røret føres  
ind i rummet, så det forhindres, at der  
kommer regn ind i rummet.

Installation of outdoor unit

Bemærk:
 • Højden på drænslangen, der føres 

gennem væggen, må ikke være højere end 
indedelen udgangsrørhul.

 • Sørg for, at drænslangen hænger en 
smule skråt nedad. Drænslangen må 
ikke være bøjet eller hævet.

Drænslangen må 
ikke være hævet.

 • Vandudløbet må ikke være placeret 
i vand, da anlægget ellers ikke kan 
dræne problemfrit.

Vandudløbet 
må ikke placeres 
i vand

Drænslangen må ikke være bøjet

Drænslangen 
må ikke være 
bøjet!

Vandudløbet 
må ikke været 
bøjet
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Evakuering af kølerør

1.  Fjern ventilhætterne på væskeventilen og gasventilen samt møtrikken på kølemidlets 
påfyldningshul.

2. Tilslut manometerslangen til kølemidlets påfyldningshul på gasventilen.

3.  Tilslut nitrogenflasken til manometer og udfør derefter lækagetest. Efter lækagetest, 
fjernes nitrogenflaske og nitrogentryk i kølerør.

4.  Tilslut vakumpumpe og åben manometeret helt, og lad det køre i minimum 30 min. for 
at kontrollere, om manometerets tryk forbliver på -0,1 MPa.

5.  Luk manometeret helt og sluk derefter vakuumpumpen, og lad den stå på denne måde 
i 1-2 min. for at kontrollere, om manometerets tryk forbliver på -0,1 MPa. Hvis trykket 
stiger, kan der være en lækage.

6.  Åbn ventilindsatsen på væskeventilen og gasventilen helt med unbrakonøglen, fjern 
derefter manometeret.

7. Spænd skruehætterne på ventilerne og kølemidlets påfyldningshul til.

17

Vacuum pumping

Leakage detection

1. Remove the valve caps on
the liquid valve and gas
valve and the nut of refri-

    gerant charging vent.
2. Connect the charging ho-
    se of piezometer to the 
    refrigerant charging vent 
    of gas valve and then co-
    nnect the other charging 
    hose to the vacuum pump.
3. Open the piezometer com-
    pletely and operate for 
    10-15min to check if the 
    pressure of piezometer re-
    mains in -0.1MPa.
4. Close the vacuum pump

and maintain this status for
1-2min to check if the pres-

    sure of piezometer remains 
    in -0.1MPa. If the pressure decreases, there may be leakage.
5. Remove the piezometer, open the valve core of liquid valve and gas valve

completely with inner hexagon spanner.
6. Tighten the screw caps of valves and refrigerant charging vent.

Use vacuum pump

Lo Hi

1. With leakage detector:
Check if there is leakage with leakage detector.

2. With soap water:
If leakage detector is not available, please use soap water for leakage detection.
Apply soap water at the suspected position and keep the soap water for more
than 3min. If there are air bubbles coming out of this position, there's a leakage.

væskeventil

gasventil

kølemidlets 
påfyldningshul

møtrik på 
kølemidlets 
påfyldningshul

manometer

vakuumpumpe

ventilhætte

 
unbrakonøgle

åbn

luk

Brug af vakuumpumpen
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1. Klargøring til testkørsel

2. Metode til testkørsel

Lækagetest

Driftstest

1.  Med lækagedetektor: 
Kontrollér, om der er en lækage med lækagedetektoren.

2.  Med sæbevand/lækagespray: 
Hvis du ikke har en lækagedetektor til rådighed, skal du bruge sæbevand til at foretage 
lækagetesten. Påfør sæbevand på det mistænkte sted, og lad sæbevandet sidde på 
i mindst 3 min. Hvis der kommer luftbobler ud fra stedet, er der en lækage.

• Kunden godkender klimaanlægget.

• Forklar kunden de vigtigste forhold vedrørende klimaanlægget.

• Sæt strømmen til, tryk på knappen ON/OFF på fjernbetjeningen for at starte driften.

•  Tryk på knappen MODE for at vælge AUTO, COOL, DRY, FAN og HEAT for at kontrollere, 
om driften er normal eller ej.

•  Hvis omgivelsestemperaturen er lavere end 16 °C, kan klimaanlægget ikke starte 
kølingen.
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