
 

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda 
luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. 
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Läs denna bruksanvisning 
I bruksanvisningen hittar du många goda tips om rätt användning och 
underhåll av värmepumpen. Lite förebyggande underhåll sparar mycket 
tid och pengar åt dig under apparatens livstid. Du hittar svar på många 
vanliga problem i översikten över felsökningstips. Om du börjar med att 
läsa igenom översikten ”Felsökningstips”, behöver du kanske inte tillkalla 
servicetekniker. 
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FÖRSIKTIGT! 
• Kontakta en auktoriserad servicetekniker om det blir nödvändigt att 

utföra reparationer eller service på apparaten. 
• Kontakta en tekniker för att installera enheten. 
• Se till att barn och invalider använder ej 

luftkonditioneringsapparaten utan handledning. 
• För barn bör man förklara, att luftkonditioneringsapparat är ingen 

leksak. 
• Om strömsladd är trasig, då borde du kontakta en auktoriserad 

servicetekniker för att byta ut den.  
• Installationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella 

standarder och lagstiftning och bara auktoriserad servicetekniker 
kan utföra installationsarbetet. 

 
 



 

 

3 

ALLMÄNA ANMÄRKNINGAR 
 
När du använder denna värmepumpen i europeiska länderna, måste 
följande instruktioner följas: 
Återvinning:  
Defekta elektriska enheter får inte slängas i hushållssoporna. Samlingen 
av sådana elektriska sopor för special behandling är nödvändigt. 
Det finns olika möjligheter att återvinna elektriska enheter: 

A) Du kan vända dig till din närmaste återvinningsstation att få råd. 
Återvinning av defekta elektriska enheter bör vara gratis för 
användaren. 

B) När du köper en ny värmepump, då tar återförsäljaren den gamla 
enheten tillbaka. 

C) Tillverkaren ska ta tillbaka gamla enheten för återvinning och den 
bör vara gratis för användaren. 

D) Gamla tekniska saker innehåller oftast värdefulla resurser, därför 
kan de säljas till metall/skrot återförsäljaren. 

Kasta inte gamla tekniska saker in i skogar och in i naturen, då utsätter 
du ditt hälsa i fara, när farliga substanser läcker in i grundvattnet och 
finner sin väg till matkedjan. 
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SÄKERHETSANVISNINGAR 
 
För att undvika skador på användaren eller andra personer samt 
materiella skador ska följande instruktioner följas. Felaktig användning 
som beror på att bruksanvisningen inte har följts, kan orsaka 
personskador eller materiella skador. 
 
� Graden av skador klassiferas med hjälp av följande indikatorer: 

VARNING! 
Denna symbol anger livsfara eller risk för allvarliga 
personskador. 

FÖRSIKTIGT! 
Denna symbol anger risk för personskada eller 
materiell skada. 

 
���� Betydelsen av de symboler som används i denna bruksanvisning visas 
nedan: 

 
Gör aldrig detta. 

 
Gör alltid detta. 

 
 

VARNING! 

Sätt i kontakten rätt. 
Annars är det risk för elektrisk 
stöt eller brand till följd av alltför 
kraftig värmeutveckling. 

Apparaten får inte sättas 
igång eller stoppas genom att 
man sätter i eller drar ur 
kontakten. 
Detta innebär risk för elektrisk 
stöt eller brand till följd av 
värmeutveckling. 

Sladden får inte vara 
skadad och du får inte 
använda en ospecificerad 
sladd. 
Detta kan orsaka elstöt eller 
brand. Om sladden är defekt 
ska den bytas ut av en 
kvalificerad tekniker, så att det 
inte uppstår farliga situationer. 

Sladdens längd får inte 
ändras och eluttaget får inte 
delas med andra apparater. 
Detta innebär risk för elektrisk 
stöt eller brand till följd av 
värmeutveckling. 

Apparaten får inte 
användas med våta händer 
eller i fuktiga omgivningar. 
Detta kan orsaka brand och 
elstöt. 

Stå inte framför 
luftströmmen, rikta inte 
luftströmmen mot olika saker 
i rummet. 
Det kan skada ditt hälsa. 

Se alltid till, att 
jordningen är effektiv. 
Om anslutningen inte är jordad, 
då är det risk för elstöt. 

Det får inte komma in 
vatten i de elektriska delarna. 
Det kan medföra funktionsstopp 
eller elstöt 

Det ska alltid installeras 
ett felströmsrelä och en 
separat strömkrets. 
Inga installationer får kunna 
orsaka brand eller elstöt. 

Dra ut kontakten till 
apparaten om den avger 
konstiga ljud, lukt eller rök. 
Detta kan orsaka elstöt. 

Drick aldrig 
avloppsvattnet som kommer 
från värmepumpen. 
Du kan bli sjuk av detta. 

Apparaten får inte öppnas 
under drift. 
Det kan medföra funktionsstopp 
eller elstöt. 

Använd alltid den rätta 
strömbrytaren eller 

Använd inte sladden i 
närheten av värmeelementen. 
Detta innebär risk för elstöt eller 

Sladden får inte användas 
i närheten av brännbar gas 
eller anständliga ämnen, som 
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säkringen. 
Detta innebär risk för elektrisk 
stöt eller brand. 

brand. t. ex bensin, bensen, 
förtunningemedel. 
Detta kan orsaka explosion eller 
brand. 

Vädra ut rummet innan du 
startar värmepumpen, om det 
har förekommit gasutsläpp 
från en annan apparat. 
Detta kan orsaka explosion, 
brand och förbränning. 

Apparaten får inte 
demonteras eller modifieras. 
Detta kan orsaka 
funktionsstopp och elstöt. 

 

 
 

 FÖRSIKTIGT! 
Apparatens metalldelar 

får inte vidröras när luftfiltret 
ska tas ut. 
Det kan medföra personskada. 

Värmepumpen får inte 
rengöras med vatten. 
Det kan tränga in vatten i 
apparaten, vilket förstör 
isoleringen. Detta kan orsaka 
elstöt. 

Vädra ut rummet väl när 
apparaten används 
tillsammans med en kamin. 
Annars kan det uppstå 
syrebrist. 

När apparaten ska 
rengöras måste du stänga av 
den och koppla bort 
strömmen. 
Apparaten får inte rengöras 
med strömmen ansluten, 
eftersom de kan orsaka brand 
och elstöt, vilket innebär risk för 
personskada. 

Placera inte husdjur eller 
krukväxter på ställen där de 
utsätts för en direkt luftström. 
Djur eller krukväxter kan ta 
skada av detta. 

Får inte användas för 
specialsyften. 
Denna värmepumpen får inte 
användas i samband med 
förvaring av 
precisionsutrustning, livsmedel, 
djur, växter och konstföremål. 

Använd inte apparaten 
under storm eller orkan. 
Stäng av apparaten och stäng 
alla fönster. Om apparaten 
fungerar under stormen och 
fönstrena är öppet, då kan det 
orsaka materiella skador. 

Det får inte förekomma 
några hindrade föremål runt 
luftintaget eller inne i 
luftblåset. 
Det kan medföra funktionsstopp 
eller olyckor. 

Slå av 
huvudströmbrytaren om du 
inte ska använda apparaten 
under en längre tid. 
Det kan medföra 
kvalitetsförsämring. 

Du får inte använda starka 
rengöringsmedel. Använd en 
mjuk trasa för rengöring. 
Apparatens utseende kan 
påverkas till följd av att färgen 
förändras eller utan repas. 

Kontrollera att 
monteringsbeslaget till 
utomhusdelen inte är skadad 
till följd av långvarig 
påverkan. 
Om beslaget är skadat är det 
risk för att apparaten faller ner 
med skador till följd. 

Filter ska alltid sättas helt 
fast. Filtret ska rengöras 
varannan vecka. 
Om apparaten används utan 
filter är det risk för funktionsfel. 

Du får inte ställa tunga 
föremål på sladden och du 
måste se till att sladden inte 
trycks ihop. 
Detta innebär risk för brand 
eller elstöt. 

Var försiktigt när du 
packar och installerar 
apparaten. De vassa kanterna 
kan medföra personskada. 

Om det tränger in vatten i 
apparaten, ska du dra ur 
elkontakten. Isolera 
strömförsörjningen genom 
att dra ur kontakten. Kontakta 
en kvalificerad 
servicetekniker. 
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INSTRUKTIONER INFÖR ANVÄNDNING 
 
BESKRIVNING AV DELAR 

 
 

 
 
 
Displaypanel 

 
 
 
 
 
 
 

INOMHUSENHET 

UTOMHUSENHET 

Luft 

inlopp 

Luft 

utlopp 

Luft inlopp 

(bak) 
Luft inlopp 

(sido) 

Luft utlopp  

INOMHUSENHETEN 
1. Displayskärm 
2. Frampanel 
3. Frampanelens ram 
4. Chassin 
5. Luftfilter 
6. Panelens stöd 
7. Manuell kontrollknapp 
8. Elkabel 
9. Anslutningsrör   
10. Avloppsrör 
11. Fjärrkontroll hållare      
12. Fjärrkontroll  
                   

UTOMHUSENHETEN 
13. Anslutningskabel 
14. Anslutningsrör   
15. Ventil 

 
OBS! Alla bilder i denna 
bruksanvisning är endast till 
som förklaringar. De kan skilja 
sig en aning från den faktiska 
värmepumpen, och det är den 
faktiska utformningen som 
gäller. 

Signal mottagare 

 Indikatorlampa 
DEFROST (AVFROSTNING) 
Denna lampa lyser när 
värmepumpens avfrostning 
startar automatiskt eller när 
varmluftstyrningsfunktion 
aktiveras under värmedrift. 
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Indikatorlampa som indikerar drift frekvensen. Den här 
displayen är indelad i fem zoner. De zoner indikerar aktuella frekvensen 
på kompressorn. Om frekvensen är högre, då ljuser det fler zoner. 

 Indikatorlampan DIGITAL DISPLAY 
Denna visar den aktuella inställda temperaturen och felkoden när 
värmepumpen är i gång. När funktionen SELF CLEAN (automatisk 
rengörning) är aktiverad står det “SC” på displayen. 

 Indikatorlampan AUTO 
Denna lampa lyser under automatiskt drift. 

 Indikatorlampan TIMER 
Denna lampa lyser när timern används. 

 Indikatorlampan CLEAN AIR (Ren luft) 
Denna lampen lyser när funktionen CLEAN AIR (REN LUFT) aktiveras. 
 
 
SPECIALFUNKTION: 
CLEAN AIR (Ren luft) FUNKTION: 
Luftkvalitet är nyckeln till komfort. Denna värmepumpen är utrustad med 
joniseringsenhet. Joniseringsenheten kan generera en stor mäng 
anjoner, så att rummet fylls med frisk och naturlig luft. Hela familjen får 
en naturlig, ren och sund luft varje dag. Damm-samlare kan generera en 
joniseringsdämpande zon. Luften omvandlas till plasma när den 
passerar den jon-generatorn. 95% av damm, rök och pollen lockas till 
elektrostatiska filtret. 
FOLLOW ME (följ mig) FUNKTION: 
Fjärrkontrollen fungerar som ett fjärrstyrt termostat, vilket möjliggör 
exakt temperaturstyrning på den plats där den befinner sig. 
Funktionen Follow Me (följ mig) aktiveras genom att du riktar 
fjärrkontrollen mot apparaten och trycker på knappen Follow Me (följ 
mig). Fjärrkontrollen visar den faktiska temperaturen på det stället där 
den befinner sig. Fjärrkontrollen sänder denna signal till 
luftkonditioneringsapparaten var 3e minut, tills du trycker på knappen 
Follow Me (följ mig) igen. Om enheten inte tar emot signalen för Follow 
Me (följ mig) under en period på 7 minuter, piper apparaten för att 
indikera att funktionen Follow Me (följ mig) har avbrutits. 
AUTO-RESTART FUNKTION: 
När strömmen är avstängd och sedan på, kommer  enheten automatiskt 
återställa  den tidigare inställda funktionen. 
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SELF CLEAN FUNKTION: 
• Denna funktion används efter avstängning av kyldrift för att rengöra 

ångbildaren och hålla den fräsch till nästa gång den ska användas. 
• Denna funktion är enkel att använda och styras via fjärrkontroll. 

OBS! 
• Denna funktion kan enbart användas under funktionerna 

COOL(AUTO COOL; FORCED COOL) (Kylning(automatisk 
kylning, tvångkylning) och DRY (torr). 

• Innan funktionen väljs rekommenderas du att låta 
luftkonditioneringsapparaten köra i kylfunktionen i ca 30 minuter. 

• När funktionen SELF CLEAN (automatisk rengörning) är aktiverad, 
annulleras alla TIMER-inställningar.  

• Under funktionen Auto Cleaning  (automatisk rengörning) ska du 
trycka på knappen AUTO CLEAN (automatisk rengörning) igen för 
att stoppa och stänga av enheten. 

DRY AND ANTIBACTERIAL (torr och antibakteriell) FUNKTION: 
• När apparaten stängs av i funktionen COOL (kylning), DRY (torr), 

AUTO (Cool) (AUTO(Kylning), fortsätter 
luftkonditioneringsapparaten att köra i 7 minuter vid 
fläkthastigheten LOW (låg). Detta bidrar till att torka upp vattnet 
inne i ångbildaren och hindra att bakterier förökar sig, så att det 
kan leverera ren och frisk luft. 

• Denna funktion är standardinställningen från fabriken. Om du 
önskar annullera den, ska du välja funktionen FAN (fläkt) på 
fjärrkontrollen, tryck på knappen ON/OFF (på/av) för att sätta på 
apparaten och tryck på ON/OFF (på/av) igen för att stänga av 
enheten efter 5 sekunder. 

• I funktionen TORR och antibakteriell (DRY and antibacterial) får 
luftkonditioneringsapparaten inte staratas igen innan apparaten är 
helt avstängd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

OBS! All information om detta, hur man använder fjärrkontrollen, 
hittar du i en annan bruksanvisning (bruksanvisning för 
fjärrkontroll). 
 
DRIFTSTEMPERATUR 
 
Drift 
Temperatur 

Kylfunktion Värmefunktion Torkfunktion 

Inomhus 
temperatur    

 Utomhus 
temperatur 

 För 
modeller med låg 
temperatur kylsystem 

  

OBS! 
1. Kom ihåg att optimal effekt erhålls inom dessa driftstemperaturer. Om 
man använder andra temperaturer kan enheten sluta att fungera eller det 
kan förekomma fel i funktionen. 
2. Det kan bildas vattendroppar på utsidan av inomhusenheten när 
kylning utförs i ett rum med hög relativ luftfuktighet (över 80%). Justera 
det vågräta skyddet till max position för luftutlopp och välj 
fläkthastigheten HIGH (hög). 
3. Optimal effekt erhålls inom dessa dessa driftstemperaturer. 
Förslag: Rekommendation: När utomhustemperaturen är under 0°C, då 
rekommenderar vi att ni håller apparaten fortvarande igång, för att den 
ska fungera utan problem. 
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MANUELL DRIFT 
 

 
2. När du trycker en gång på manuella kontrollknappen, då kommer 
enheten att fungera i FORCED AUTO läget. När du trycker på knappen 
två gånger under 5 sekunders period, då kommer enheten att fungera i 
FORCED COOL läget. 
 
FÖRSIKTIGT! 

• Denna funktion används endast för testkörningen. Du bör själv inte 
välja den. 

• Fjärrkontrollens funktion aktiveras igen genom att du använder 
fjärrkontrollen direkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuell 

kontrollknapp 

Manuell 

kontrollknapp 

Frampanel 

Sidovy 

Du kan använda dig av 
manuell drift ifall du inte 
vet var fjärrkontrollen 
är, eller om 
fjärrkontrollens batterier 
är för gamla. 
OBS! Du måste stänga 
av enheten, innan du 
kan använda manuella 
kontrolknappen. Om 
enheten är på, då 
fortsätt att trycka på 
manuella 
kontrollknappen, till 
enheten stänger av sig. 
1. För att underlätta att 
använda manuella 
kontrollknappen, ligger 
den på höger sidan av 
frampanelen. 
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JUSTERING AV LUFTSTRÖMMENS RIKTNING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se till att luftströmmens 
riktning är rätt inställd, 
eftersom det annars kan 
uppstå ubehag eller ojämn 
lufttemperatur. 

• Justera det vågräta skyddet 
(jalusin) med hjälp av 
fjärrkontrollen. 

• Det lodräta skyddet (jalusin) 
bör du justera manuellt. 

Så här ställer du in den vågräta 
luftströmmens riktning (upp-ner). 
Denna funktion ska utföras medan 
enheten är igång. Använd 
fjärrkontrollen för att justera det 
vågräta jalusin. Varje svängens 
radie är 6° C. För mer information 
läs genom bruksanvisningen för 
fjärrkontrollen. 
Så här ställer du in den lodräta 
luftströmmens riktning (vänster-
höger) 
Justera det lodräta skyddet manuellt 
till vänster eller till höger med hjälp 
av lodräta skyddets arm (beroende 
på modell). 
Se upp att du inte klämmer fingrarna 
i fläkten eller det vågräta skyddet 
eller skadar de lodräta skydden. 
När luftkonditioneringsapparaten är 
igång, och det lodräta skyddet står i 
en specifik position, ska greppet till 
vänster (eller höger, beroende på 
modell) för luftloppet flyttas till 
önskad position. 

Räckvidd
 

Lodrät 

jalusin 

Räckvidd
 

Luftströmmens riktning (vänster-höger) 

Luftströmmens riktning (upp-ner) 
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OBS! 
���� Knapparna DIRECTION/SWING (sväng) inaktiveras när 
luftkonditioneringsapparaten inte är i drift (även om TIMER ON är på). 
� Luftkonditioneringsapparaten får inte köras i långa perioder med 
luftströmmen riktad neråt i kyl- eller torkfunktion. Om det görs kan det 
bildas kondens utanpå det vågräta skyddet, vilket kan medföra att det 
droppar fukt på golv eller möbler. 
� Det vågräta skyddet får inte flyttas manuellt. Använd alltid knappen 
DIRECTION/SWING (sväng). Om skyddet flyttas manuellt kan det 
uppstå funktionsfel under driften. Om det blir fel på skyddet, ska 
luftkonditioneringsapparaten genast stoppas och startas om. 
� När luftkonditioneringsapparaten startas omedelbart efter det att den 
har stoppats, kan det hända att det vågräta skyddet inte rör sig på ca 10 
sekunder. 
� Den öppna vinkeln på det vågräta skyddet får inte vara för liten, 
eftersom kyl- eller värmeeffekten kan hämmas på grund av det 
begränsade luftgenomströmningsområdet. 
� Apparaten får inte användas med det lodräta skyddet i låst position.  
� När luftkonditioneringsapparaten ansluts till ström den första gången, 
kan det vågräta skyddet avge ljud under 10 sekunder, men detta är 
normalt. 
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SÅ HÄR FUNGERAR VÄRMEPUMPEN 
 

 
 
 
 
 
 
FUNKTIONEN SLEEP (sömn) 
När du trycker på knappen SLEEP/sömn under kylning, uppvärmning 
(finns inte på modeller som har enbart kylfunktionen) eller funktionen 
AUTO, ökar (kylning) eller minskar (uppvärmning) värmepumpen 
temperaturen automatiskt med 1°C per timme de första 2 timmarna. 
Sedan komer enheten att hålla en stadig temperatur ca 5 timmar och 
sedan kommer enheten att stängas av automatiskt. Fläkthastigheten 
styrs automatiskt. Sleep funktionen behåller den bekvämaste 
temperaturen för dig och hjälper spara energin. 
 
TORKFUNKTION 
Fläkthastigheten styrs automatiskt. Om rumstemperaturen är lägre än 
10° C, då kommer kompressorn att sluta arbeta. Kompressorn börjar 
fungera igen, när temperaturen är över 12°C. 
 
 
 

Kylning 

Uppvärmning 

SLEEP funktion 

SLEEP funktion 
AUTO drift 

• När du har ställt in 
värmepumpen på 
funktionen AUTO väljer den 
automatiskt kylning, 
uppvärmning (endast 
modeller med 
kylning/uppvärmning) eller 
drift med enbart fläkt, 
beroende på vilken 
temperatur du har valt, 
samt rumstemperaturen. 

• Värmepumpen styr 
rumstemperaturen 
automatiskt omkring den 
temperaturpunkten, som du 
har ställt in. 

• Om funktionen AUTO inte 
känns behaglig, kan du 
välja önskade förhållanden 
manuellt. 
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OPTIMAL DRIFT 
För att uppnå optimal drift måste du följa följande instruktioner: 

• Justera luftströmmens riktning korrekt, så att den inte riktas mot 
personer. 

• Justera temperaturen, så att optimal komfortnivå uppnås. 
Apparaten får inte ställas in på alltför höga temperaturer. 

• Stäng dörrar och fönster när funktionerna COOL (kylning) eller 
HEAT (värmning) används. Annars kan effekten försämras. 

• Använd knappen TIMER ON på fjärrkontrollen för att välja den 
tidpunkt då du vill starta luftkonditioneringsapparaten. 

• Du får inte placera föremål i närheten av luftintaget eller 
luftutloppet, eftersom detta kan försämra 
luftkonditioneringsapparatens effekt, och apparaten kan stoppa. 

• Rengör luftfiltret med jämna mellanrum, eftersom kyl- eller 
värmeeffekten annars kan försämras. 

• Apparaten får inte användas med det lodräta skyddet i låst 
position. 
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UNDERHÅLL 
Underhåll 
Värmepumpen är konstruerad så, att den ska fungera bra under en 
längre tid utan att man behöver utföra några serviceprocedurer. Dock 
några underhållsprocedurer måste man utföra alla fall. 
 

Artikel Underhållsprocedur Tidspunkt för underhåll 
Luftfilter Rengör Varje månad eller oftare vid 

behov 
Luft frisknings filter Byt ut Efter 4 månader 

Enhetens hölje Rengör Varje månad eller oftare vid 
behov 

Anslutningsrör/dräneringsrör Rengör och kontrollera att det 
inte finns några hinder i rör 

 

* Varje säsong innan man 
startar enheten 

Inomhus- och 
utomhusenhetens spolen 

Rengör * Varje säsong innan man 
startar enheten 

 
Kompressor --- ---- 

* Låt en auktoriserad servicetekniker utföra serviceprocedurer. 
 
 
 

 
���� Använd inte rengöringsmedel eller andra kemikalieprodukter för 
rengörning. 
� Använd inte bensen, förtunningsmedel, skurpulver, slipmedel eller 
blekmedel för att rengöra enheten. 
� Använd aldrig vattnet som är varmare än 40° C att rengöra enheten. 
Det kan orsaka deformationer och skador för enheten. 

OBS! 
Innan du utför något underhåll måste 
du koppla bort strömmen till systemet. 
 
Rengöring av gallret, panelen och 
fjärrkontrollen 

• Innan du utför något underhåll, då 
måste du koppla bort strömmen 
till systemet. Använd en torr 
trasa, för att rengöra enheten. 
Använd inte olika blekmedel, 
slipmedel. 

 

 OBS! 
���� Om inomhusenheten är mycket 
smutsig, kan du använda en trasa som 
fuktas med varm vatten. Sedan torka 
enheten med en mjuk trasa. 
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Rengöring av luftfiltret 
Luftfiltret bakom frontpanelen ska synas 
och rengöras varannan vecka eller oftare 
vid behov. Ett tilltäppt luftfilter minskar 
kyl- och värmeeffekten. 
1. Tryck panelen uppåt och sedan lyft 
den lite mer till 20 graders vinkel , tryck 
inte panelen högre. 
2. Ställ panelen på panelens stöd och låt 
den vara öppet (se på bilden). 
3. Ta tag i luftfiltrets handtag (se på 
bilden) och lyft filtret lite uppåt för att ta 
ut filtret från filterhållaren. Dra det 
därefter neråt. 
3. Ta av luftfiltret från inomhusenheten. 

• Rengör luftfiltret varannan vecka. 
• Rengör luftfiltret med en 

dammsugare eller vatten. Låt det 
därefter torka upp på ett svalt 
ställe. 

4.Lyft upp luftfrisknings filtret (valfritt filter 
ingår: damm-insamlare, silver jon filter, 
biologisk filter, vitamin C filter, luft 
rengörings filter) ut från skyddsramen 
(demonterings och återmonterings 
metoder är inte samma, se på bilderna   
� och� på vänster sida). 

• Rengör filtret minst en gång i 
månaden, byt ut det efter 4-5 
månader. 

• Rengör filtret med en dammsugare 
eller vatten. Låt det torka upp på 
ett svalt ställe. 

 

OBS! 
Låt damm-insamlaren stå ca 10 minuter, 
efter du har öppnat panelen. Annars kan 
det orsaka el-stöt. 
 
5. Sätt filtret på plats igen. 
 

Luft frisknings filter 

Filter handtag 

Lyft upp panelen, tills den står i 20° vinkel. ställ 

panelen på stödet och låt den vara öppet. 

Lyft panelen rakt upp 

Panelens 

stöd 
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Kontrollera följande innan enheten tas i bruk igen och om den inte 
har varit igång på länge: 
1. Kontrollera att sladdarna inte är skadade eller bortkopplade. 
2. Kontrollera att luftfiltret är monterat. 
3. Kontrollera att luftutloppet och luftintaget är inte blockerad. 
 

OBS! 
� Apparatens metalldelar får inte vidröras när luftfiltret ska tas ut. Det kan 
medföra personskada. 
� Värmepumpen får inte rengöras med vatten. Det kan tränga in vatten i 
apparaten, vilket förstör isoleringen. Detta kan orska el-stöt. 
�Innan du utför någon underhåll måste du koppla bort strömmen till 
systemet. 
 
 
 
 
 
 

6. Sätt tillbaka den översta delen av 
luftfiltret i enheten. Se till att vänster 
och höger kant är i rätt linje och sätt 
filtret på plats. 
 
Underhåll 
Utför följande handlingar om 
värmepumpen inte ska användas på 
länge: 
1. Välj funktionen FAN only (bara 
fläkt) och låt inomhusfläkten köra en 
stund för att torka upp enheten 
invändigt (ca 3-4 timmar). 
2. Stäng av enheten och koppla ur 
el-kontakten. Ta ut batterierna från 
fjärrkontrollen och slå ifrån 
strömmen. 
3. Utomhusenheten behöver 
periodisk underhåll och rengöring. 
Kontakta en lokal återförsäljare eller 
serviceverkstad, om det ska utföras 
service på enheten. 
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FELSÖKNINGSTIPS 
 
Innan du kontaktar återförsäljaren (servicetekniker), kontrollera följande: 
 
Enheten startar inte, kontrollera följande punkter: 

1. Kontrollera att kontakten sitter rätt i uttaget. Kontrollera också om 
spänningen är rätt. 

2. Kontrollera säkringen! 
3. Är timern inställd? 

Enheten kyler inte rummet särskilt bra, kontrollera följande punkter: 
1. Temperaturen är felaktigt inställd. 
2. Luftfiltret är blockerad. Rengör luftfiltret. 
3. Luftintaget eller luftutloppet på inom- eller utomhusenheten är 

blockerad? 
4. Är dörrar och fönster stängda? 

Fjärrkontrollen fungerar inte, kontrollera följande punkter: 
1. Viktigt! Fjärrkontrollens räckvidd är 8 m från inomhusenheten. 
2. Kontrollera batterier. Byt ut vid behov! 
3. Har du sätt i batterierna på rätt sätt? Se till att polerna (+) och (-) på 

batterierna vänds rätt. 
 
Stoppa genast luftkonditioneringsapparaten om något av följande 
fel inträffar. Slå ifrån strömmen och kontakta närmaste 
serviceverkstad. 
1. Operation indikatorlampan blinkar hela tiden (ca 5 gånger varje 
sekund) och indikatorlampan slutar inte blinka, om man slår ifrån 
strömmen och sätter på den igen. 
2. Säkringen går eller relä utlöses ofta. 
3. Främmande föremål eller vatten inuti i värmepumpen. 
4. Om följande felkoder visas på displayskärmen: E0, E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, P0, P1, P2, P3 eller P4. 
5. Andra onormala situationer. 
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NORMAL FUNKTION AV VÄRMEPUMPEN 
 
Nedanstående händelser kan förekomma under normal drift. 
Problem  Orsak 
Efter du har tryckt på start 
knappen, enheten startas inte 
av mikroprocessorn för 3 
minuter. 

Det är för att skydda kompressorn, var så snäll och 
vänta lite. 

Det sprakande ljudet beror på värmeutvidgningen 
och köldsammandragningen hos apparatens 
plastdelar, när temperaturen ändras. 
Du kan även höra ett svagt klickande ljud när 
fläkten eller kompressorn är igång eller just har 
stoppat. 

Det hörs ett lågt ljud från 
värmepumpen. 

Du kan höra ett ljud som liknar för rinnande vatten. 
Detta ljud kommer från köldmediet som rinner i 
röret och har expanderad. 

Det kan hända, att ibland 
kommer det en märklig lukt 
från inomhusenheten. 

Detta beror på att inomhusenheten avger lukt från 
byggmaterial, mattor, möbler, rök eller kläder. 

Det kan bildas vattendroppar 
på utsidan av 
inomhusenheten. 

Det kan bildas vattendroppar på utsidan av 
inomhusenheten när kylning utförs i ett rum med 
hög relativ luftfuktighet (över 80%). Justera det 
vågräta skyddet till max position för luftutlopp och 
välj fläkthastigheten HIGH (hög). 

När enheten fungerar under 
uppvärmnings läget, då 
kommer luften inte blåsas ut 
på en gång. 

Apparaten är konstruerad att inte blåsa kall luft i 
funktionen HEAT (värme), när 
inomhusvärmeväxlaren befinner sig i någon av de 
tre nedanstående situationerna, och den inställda 
temperaturen inte har uppnåtts. 
A) När uppvärmningen just har startat 
B) Under avfrostning 
C) Vid uppvärmning med låg temperatur 
Inom- eller utomhusfläkten stoppar under 
avfrostning (endast på modeller med 
kyl/värmefunktion). 

Värmepumpen går automatiskt 
över till FAN/FLÄKT läget från 
funktionen COOL (kylning) 
eller HEAT (uppvärmning) 
(endast modeller med 
kyl/värmefunktion). 

När inomhustemperaturen har nått den temperatur 
som är inställd i luftkonditioneringsapparaten 
stoppar kompressoren automatiskt och 
luftkonditioneringsapparaten går i funktionen FAN 
only (bara fläkt). Kompressorn startar igen när 
inomhustemperaturen stiger i funktionen COOL 
(kylning) eller faller i HEAT läge (uppvärmning) 
(endast modeller med kyl/värmefunktion) till den 
angivna punkten. 
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