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Säkerhetsanvisningar

Tag hänsyn till följande vid användning av aggregatet

• Elektriska stötar kan orsaka allvarliga personskador.
• Koppla ifrån elen innan arbete utföres på aggregatet.
• Installation får endast utföras av ackrediterad personal.

• Stick aldrig in främ-
mande föremål genom 
f äktgallret. 

• Placera aggregatet 
utanför barns räckvidd.

• Installera alltid ute-
delen så att den ej 
stör omgivningen.

• Placera ej föremål 
framför aggregatet som 
kan orsaka att lufttill-
förseln äventyras. 

• Maskinen får ej 
övertäckas.

• Rengör f ltret varannan 
vecka 
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Inomhusdel översikt
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Fjärrkontrollens display

Av/På   

Mode
Val av drftläge

Timer funktion

 
 

 

 

Trådlös fjärrkontroll översikt - AH 1379
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Rengöring av aggregat

För att få ut så mycket som möjligt ur ditt aggregat behöver du regelbundet göra rent genom att ta bort 
smuts och damm från luftf ltrena. 

OBS! Använd ej bensin, thinner eller liknande ämnen då det kan skada aggregatet.

Viktigt Innan du gör rent aggregatet försäkra dig om att aggregatet är 
avstängt.

1. Öppna övre frontgallret genom att trycka på vänter och höger sida av 
gallret.

2. Ta ur f ltren ur båda hållarna.

3. Rengör f ltren med dammsugare eller borste. Är f ltren mycket smut-
siga kan de spolas av med vatten.

4. Sätt tillbaka f ltren.

5. Sätt tillbaka frontluckan.

1  Öppna frontluckan enl tidigare beskrivning.

2  Tag bort frontfiltret enl tidigare förklaring.

3  Ta ut allergifiltren.

4  Rengör med dammsugare och borste. Skölj det därefter i vatten och låt det sedan torka. 

5  Sätt tillbaka filtren.

6  Stäng frontluckan.

OBS! Allergifiltret skall rengöras var 3:dje månad. 

Luftfilter

rontgaller

Rengöring av allergifilter
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Felsökning - lösning på vanliga problem

Problem Förklaring/lösning

Aggregatet går ej 
Kontrollera att strömtillförseln är tillslagen
Kontrollera säkringen
Kontrollera att huvudbrytaren är tillslagen

Fjärrkontrollen fungerar ej

Kontrollera fjärrkontrollens batterier. Byt batterier
Kontrollera att inte kontrollens sensor är blockerad
Kontrollera att Du är inom fjärrkontrollens räckvidd (max
7 meter från aggregatet)

Aggregatet startar ej omgående när den slås 
på utan det tar en stund

Aggregatet har en återstartsfördröjning som gör att 
aggregatet startar först 3 min efter start

Temperaturen ändras ej Kontrollera att aggregatet ej går i f äktläge. Tryck på 
Mode för att välja Kyl eller Värmedrift.

Fläkthastigheten ändras ej Kontrollera att ej Auto eller Avfuktningsläge är valt

Aggregatet kyler eller Värmer ej som den 
skall

Kontrollera att rätt driftläge är valt
Filtret är blockerat. Rengör f ltret enl tidigare anvisning
Kontrollera att inte utomhusdelen är blockerad

Timerinställningen lagras ej Kontrollera att Set/Cancel knappen aktiveras på fjärrkon-
trollen efter att tiden har angivits.

Onormala ljud hörs från aggregatet Ljud från kylvätskan som cirkulerar i aggregat hörs, detta 
är helt normalt

Vatten rinner från utomhusdelen Helt normalt vid värmedrift i samband med avfrostning

Modell Driftsområde Utanför tempgräns

Kyla
Inomhustemperatur: 16°C~ 
32°C

• En säkerhetsbrytare stoppar 
systemet.

Utomhustemperatur: -5°C~43°C

Värme
Inomhustemperatur: under 27°C • En säkerhetsbrytare stoppar 

systemet.Utomhustemperatur: -15°C~ 
24°C

Avfuktning

Inomhustemperatur: 16°C~32°C • En säkerhetsbryatre stoppar 
systemet.

• Kondensering kan forekomma 
i inomhusdelen och orsaka 
vattenläckage.

Inomhusluftfuktighet: under 80%

Utendørstemperatur: -5°C~43°C

Arbetsområde6
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