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Advarsel: Brandrisiko kun for 
R32/R290 kølemiddel

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental 
kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af 
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Børn skal være under opsyn, for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Service må kun udføres som anbefalet af udstyrsproducenten. Vedligeholdelse og reparation, der kræver hjælp 

fra andet fagligt personale, skal udføres under tilsyn af den person, der har kompetencer i brugen af brændbare 
kølemidler.

ADVARSEL!
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INDHOLD 
 
 

Det er blevet fastsat, at dette produkt er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets  
og Rådets Lavspændingsdirektiv (2014/35/EF) og EMC-direktiv (2014/30/EF). 

 

 

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(WEEE-direktivet) 

(Når dette klimaanlæg bruges i europæiske lande, skal følgende retningslinjer overholdes) 
 

- Denne mærkning på produktet eller i dets vejledninger angiver, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr  
(WEEE-direktivet 2012/19/EF) ikke bør blandes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
Det er forbudt at bortskaffe dette apparat sammen med husholdningsaffaldet. Der er flere muligheder for at bortskaffe det: 
1. Kommunen har genbrugsstationer, hvor elektronisk affald kan bortskaffes gratis for brugeren. 
2. Når du køber et nyt produkt, tager forhandleren det gamle produkt tilbage gratis. 
3. Producenten tager det gamle produkt tilbage til bortskaffelse gratis for brugeren. 
4. Da gamle produkter indeholder værdifulde komponenter, kan de sælges til skrothandlere. 
Bortskaffelse af affald i skove og i naturen udgør en risiko for dit helbred, når farlige stoffer trænger ned i grundvandet og kommer 
ind i fødekæden. 

 

Modelnavn Størrelse Strømforsyning 

Producenten forbeholder sig retten til at ændre enhver produktspecifikation uden varsel. 
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Symboler anvendt på enhederne og i brugervejledningerne:

ADVARSEL
Dette apparat bruger et brændbart kølemiddel. Hvis kølemidlet er lækket 
og eksponeret for en ekstern antændelseskilde, er der risiko for brand.

FORSIGTIG Betjeningsvejledningen skal læses omhyggeligt.

FORSIGTIG
En servicepersonale skal håndtere dette udstyr med henvisning til 
installationsvejledningen.

FORSIGTIG
Oplysninger er tilgængelige f.eks. i betjeningsvejledningen eller 
installationsvejledningen.

  454x365x700

220-240V ~ 50Hz

467x397x765

467x397x765

51KPD09N7S

51KPD10N7S

51KPD12N7S

467x397x76551QPD12N7S
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1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
 

■ Læs denne vejledning, inden du bruger produktet! 
■ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner 

eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget vejledning i, hvordan apparatet bruges 
på en sikker måde, og at de forstår de tilknyttede risici. 

■ Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 

 
 

 
 

Dette symbol angiver mulighed for personskade eller død. 
 

■ Vedligeholdelse og reparation af dette produkt må kun udføres af passende uddannede og erfarne 
personer. 

Forkert reparation eller vedligeholdelse kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. 

■ Sørg for, at ventilationsåbningerne på enhedens afskærmning holdes fri for blokeringer.  
Sørg for, at der er mindst 30 cm fri afstand omkring enheden. 

■ Al ledningsføring skal overholde lokale og nationale stærkstrømsreglementer og udføres af en uddannet 
elektriker. 

■ Denne enhed er jordforbundet gennem strømforsyningskablet, når den er tilsluttet en tilsvarende 
stikkontakt. Sørg for, at den er korrekt jordforbundet. 

Hvis den ikke er tilstrækkeligt jordforbundet, kan det medføre elektrisk stød. 

■ Brug ikke forlængerledninger, og brug ikke den samme stikkontakt til andre apparater. 

Kontrollér den tilgængelige strømforsyning, og løs alle ledningsføringsproblemer inden installation og drift. 

■ Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes installatør eller  
en tilsvarende uddannet person for at undgå fare. 

■ For at undgå fare som følge af utilsigtet nulstilling af varmesikkerhedsafbryderen må dette apparat ikke 
forsynes via en ekstern afbryder, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt slås  
til og fra af forsyningsselskabet. 

■ Hvis enheden vælter under brug, skal du med det samme slukke enheden og tage stikket ud.  
Lad enheden stå nogle timer, inden du bruger den. 

Ellers er det muligt, at enheden starter den automatiske afbrydningsfunktion. 

■ Brug ikke brændbare gasser eller brændbare stoffer, såsom benzin, benzen, fortyndingsmiddel osv.,  
i det klimatiserede rum. 

Dette kan medføre brand. 

■ Hold dette apparat væk fra varmekilder. 

Dette kan medføre, at apparatet beskadiges, eller der opstår brand. 

■ Håndtering af enheden med våde hænder kan medføre elektrisk stød. 

■ Brug ikke enheden i et vådrum, såsom et badeværelse eller vaskerum. 

Dette kan medføre elektrisk stød. 

■ Stik ikke hænder eller fingre eller andre genstande ind i luftindtaget eller -udtaget på noget tidspunkt. 

Dette kan medføre skader, da den indvendige ventilator kører med høj hastighed. 

 

 

ADVARSEL 
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1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
  

 
 

Dette symbol angiver mulighed for skader på ting eller alvorlige konsekvenser. 
 

■ Dette produkt er KUN beregnet til menneskers komfort. 

■ Bloker ikke luftindtag eller -udtag. Dette kan medføre dårlig ydeevne, øgede driftsomkostninger og 
reducere produktlevetiden. 

■ Placer ikke enheden foran forhæng, gardiner eller andet, der hænger ned. 

Der er risiko for, at de kan falde ned på luftindtaget. 

■ Enheden skal bruges på en sådan måde, at den beskyttes mod fugt. Placer ikke genstande ovenpå 
enheden, især ikke på den, der indeholder vand. 

■ Styr ikke systemet med hovedafbryderen. 

Det kan medføre brand eller vandlækage. 

■ Opbevar fjernbetjeningen uden for små børns rækkevidde. 

Manglende overholdelse af dette kan medføre, at batterierne sluges, eller der sker andre ulykker. 

■ Enheden skal altid transporteres i en vertikal position. 

■ Sørg for, at enheden er sikkert placeret på en stabil, plan overflade. 

■ Frakobl enheden, når den ikke bruges i længere tid. Enheden skal anbringes og opbevares væk fra direkte 
sollys.  

■ Frakobl den INDEN rengøring og vedligeholdelse. 

Dette kan medføre elektrisk stød. 

■ Kabinettet eller kontrolpanelet må ikke blive vådt, og der må ikke bruges stærke rengøringsmidler, 
opløsningsmidler eller poleringsmidler på produktet. 

■ Fjern aldrig fastmonterede dæksler. 

■ Regelmæssig, avanceret vedligeholdelse af enhederne er meget vigtig. 

VEDLIGEHOLDELSE af en specialist er nødvendig for at rengøre i dybden, smøre og kontrollere funktionen af alle kritiske 
komponenter. Kontakt en egnet serviceudbyder. 

 

Dette produkt indeholder fluorholdige gasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen 

Kemisk betegnelse for gassen R410A / R290 

Gassens globale opvarmningspotentiale (GWP) 2088 / 3

 

1. Skriv tydeligt mængden af påfyldt kølemiddel  
på kølemiddelmærkatet med mærkeblæk. 

2. Udledning af den indeholdte fluorholdige gas skal 
forhindres. Sørg for, at den fluorholdige gas aldrig slipper 
ud i atmosfæren under installation, vedligeholdelse  
eller bortskaffelse. Hvis der registreres en lækage  
af den indeholdte fluorholdige gas, skal lækagen  
stoppes og udbedres så hurtigt som muligt. 

3. Kun uddannede serviceteknikere har lov til at åbne  
og foretage vedligeholdelse af dette produkt. 

4. Enhver håndtering af den fluorholdige gas i dette produkt, 
såsom når produktet flyttes, eller gassen genopfyldes,  
skal overholde EU-forordning nr. 517/2014 om visse 
fluorholdige drivhusgasser og alle andre relevante 
lokale lovgivninger. 

5.  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din forhandler, 
installatør osv. 

 
  

FORSIGTIG 

FORSIGTIG 
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2. GENEREL OVERSIGT 
 

2.1  DELNAVNE 

SET FORFRA SET BAGFRA

(1) Kontrolpanel 

(2) Jalousispjæld 

(3) Hjul 

(4) Forsænket håndtag 

(5) Øvre luftfilter

(6) Øvre luftindtag

(7) Udsugningsluftudtag

(8) Drænudgang 1

(9) 

Strømforsyningskabeludtag(10)
 

Beslag til strømforsyningskabel

 (Kun til brug til opbevaring)

 

(11) Drænudgang til bundkar

(12) Stikkontakt 
(Kun til brug til opbevaring) 

(13) Nedre luftfilter

(14) Nedre luftindtag

(15) Drænudgang 2 

2.2  TILBEHØR
 

Navn på tilbehør Udformning Antal (stk.) 

 

Navn på tilbehør Udformning Antal (stk.) 

Afløbsrør og 
tilpasningsstykke 

 

1 Udsugningsslange 

 

1 

Batteri 
 

2 
Udsugningsslange 

Tilpasningsstykke A 
 

1 

Fjernbetjening 
 

1 
Udsugningsslange 

Tilpasningsstykke B  
(Fladt mundstykke)  

1 

Kit og bolt  
til vinduesindsats 

 
1 

Udsugningsslange 
Tilpasningsstykke C  
(Rundt mundstykke)  

1 

Forseglingssvamp 
 

3 
Tilpasningsstykke  
til vægudsugning 

 

1 

Brugsvejledning 

 

2 Skrue og rawlplug 
 

4 

 

5

7

10

8

15

14

13

12

6

9

11

S C A L E   0 . 5 0 0
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2. GENEREL OVERSIGT 
 

2.3  KONTROLPANEL 

 Knappen ON/OFF 

Driften starter, når der trykkes på denne knap,  
og driften stopper, når der trykkes på denne knap igen. 

 Knappen SLEEP 

Aktivér/deaktivér dvalefunktionen. Lyset    er tændt,  
når dvalefunktionen er aktiveret. 

 Knappen FAN 

Tryk på denne knap for at vælge ventilatorens hastighed. 

 

Knappen ION* 
Når du trykker på denne knap i mere end 3 sekunder, 
aktiveres funktionen Ionizer (lyset  tændes).  
Tryk på denne knap i mere end 3 sekunder igen  
for at deaktivere funktionen. 

 Knappen + / - 

Tryk på denne knap for at øge/sænke 
indstillingstemperaturen. 

 Knappen MODE 

Tryk på denne knap gentagne gange for at skifte 
driftstilstand. 

 

 Knappen TIMER 

Tryk på denne knap for at starte enhedens automatiske 
tænd/sluk-tidspunkt. 

 Knappen SWING 

Indstil jalousispjældet til automatisk svingning eller  
til at stoppe svingning. 

 Lyset FOLLOW ME* 

Dette lys er tændt, når funktionen Follow Me  
er aktiveret. 

 LED-display 

Displayet viser den indstillede temperatur eller  
den automatiske timer-indstilling. I tilstandene DRY  
eller FAN viser displayet rumtemperaturen. 

 Lyset POWER MANAGEMENT 

I tilstanden Cool/Heat, når omgivelsestemperaturen  
er lavere/højere end den indstillede temperatur  
i et stykke tid, stopper kompressoren og ventilatorens 
motor automatisk. Når dette lys er tændt, betyder det,  
at Power Management er aktiveret. 

 Lyset POWER 

[*] Afhængig af modellen

• Alle billeder i denne vejledning er kun til illustrationsformål. De kan variere en smule i forhold til det klimaanlæg, 
som du har købt (afhængig af modellen). Klimaanlæggets faktiske størrelse har forrang.

• En vejledning i, hvordan du bruger fjernbetjeningen er inkluderet i vejledningsmaterialet. 
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3. DRIFTSKLARGØRING 
  

 

■ Enheden skal placeres på et fast underlag for at minimere støj og vibration. Sørg for, at gulvet er stærkt nok  
til at bære enheden. 

■ Placer aldrig genstande omkring luftindtaget eller -udtaget på enheden, som blokerer dem. 
 

3.1  MONTERING AF UDSUGNINGSSLANGEN 
3.3.1  Kit til montering af vinduesindsats 

 
 
 

■ Sådan monteres vinduesindsatsen 

 

 
 

 

ELLER 
 

 
 
 
  

 

 
 

 

 
  

Forsegl mellemrummet 

 

mellem vinduesrammerne

 

Forseglingssvamp

 

 

 
Forseglingssvamp

 

Forsegl mellemrummet 

 

mellem vinduesrammerne

 

 

Forseglingssvamp
 

 

Forseglingssvamp

 

FORSIGTIG 
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3. DRIFTSKLARGØRING 
 

 

■ Sådan monteres udsugningsslangen 

 

3.3.2  Vægmontering 

 
 
 
3.3.3  Højden på udsugningsslangens udtag 

 

 
 
 

• Bøj ikke udsugningsslangen for meget.
• Dæk hullet til ved hjælp af hætten til tilpasningsstykket (vægmontering), når det ikke er i brug.
  

Tilpasningsstykke A  Udsugningsslange Tilpasningsstykke B 

Tilpasningsstykke A Udsugningsslange Tilpasningsstykke C Tilpasningsstykke B 

SCALE 0.500

SCALE 0.500

SC AL E 0. 500

SC AL E 0. 500
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3. DRIFTSKLARGØRING 
 

 

3.2  TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN 

 

■ Enheden skal placeres indenfor rækkevidde af en korrekt jordforbundet, nominel stikkontakt.  

■ Strømstikket skal sættes korrekt ind i stikkontakten. 

■ Brug ikke forlængerledning eller adapter, og brug ikke den samme stikkontakt til andre apparater.  

■ Strømforsyningskablet må på ingen måde blive klemt.  

 

 

 

4. DRIFT 
 

4.1  DRIFTSFORHOLD 
 

  

Køletilstand 17 ~ 35 °C DB 

Tilstanden Dry 13 ~ 35 °C DB 

Varmetilstand 5 ~ 30 °C DB 

Bemærk: DB – Tørt termometer 

• Optimal ydeevne opnås indenfor disse driftstemperaturer. 

• Når enheden er i drift over eller under disse temperaturer i længere tid, er det muligt, at systemdiagnostikken 

registrerer en funktionsfejl, og enheden vil ikke fungere korrekt. 

• Rummets relative luftfugtighed – under 80 %. Hvis klimaanlægget er i drift udenfor dette område,  

kan der på klimaanlæggets overflade samles kondens. 

 
  

FORSIGTIG 
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4. DRIFT 
 

4.2  DRIFT 
Grundlæggende driftstilstande: (KØLE) (TØRRE) (VARME) (VENTILATOR)   

1) Tryk på og vælg  . 
2) Tryk på på enheden eller på fjernbetjeningen for at vælge temperaturen.
3) Tryk på på enheden eller fjernbetjeningen for at vælge ventilatorens hastighed.

1) Tilslut drænslangen som vist på figuren.
2) Tryk på og vælg  . 

BEMÆRK: 
Fjern udsugningsslangen, før du igangsætter tilstanden DRY. 
Ventilatorens hastighed og temperaturen kan ikke justeres i tilstanden DRY. 
Når du stopper tilstanden DRY, skal du sørge for, at alt vandet er drænet ud, inden du fjerner 
drænrøret og sætter proppen til drænudgangen bag på enheden. 

1) Tilslut drænslangen som vist på figuren (drænporten er forskellig fra den til tilstanden ).
2) Tryk på og vælg  . 
3) Tryk på på enheden eller på fjernbetjeningen for at vælge temperaturen.
4) Tryk på på enheden eller fjernbetjeningen for at vælge ventilatorens hastighed.

1) Tryk på og vælg  . 
2) Tryk på på enheden eller fjernbetjeningen for at vælge ventilatorens hastighed.

BEMÆRK: 
Temperaturen kan ikke justeres i tilstanden FAN. 

Tryk på MODE, og vælg  . 

BEMÆRK: 
I denne indstilling vil systemet automatisk skifte tilstande og ventilatorhastighed for at indstille temperaturen.  
Om foråret og efteråret kan nøjere temperaturkontrol kræve ændringer af tilstanden COOL/HEAT. 
Ventilatorens hastighed og temperaturen kan ikke justeres i tilstanden AUTO. 

 

Specielle funktioner 

■ Jalousispjældet kan kun justeres, når enheden er tændt.

■ Tryk på SWING for at starte automatisk svingning. Tryk på SWING igen for at stoppe jalousispjældets svingning.

BEMÆRK: 
Juster ikke jalousispjældet manuelt. 

Det automatiske tænd- og sluk-tidspunkt kan indstilles på kontrolpanelet eller med fjernbetjeningen.

Når enheden er tændt:
1) Tryk på .      lyser. 
2) Indstil det automatiske sluk-tidspunkt ved at trykke på . Tryk på for at bekræfte. Herefter lyser  . 
3) Indstil det automatiske tænd-tidspunkt ved at trykke på . Tryk på for at bekræfte. Både   lyser.  

Enheden er nu programmeret til automatisk at tænde og slukke.
Når enheden er slukket:
1) Tryk på .   lyser. 
2) Indstil det automatiske tænd-tidspunkt ved at trykke på . Tryk på for at bekræfte. Herefter lyser    . 
3) Indstil det automatiske sluk-tidspunkt ved at trykke på . Tryk på for at bekræfte. Både   lyser.  

Enheden er nu programmeret til automatisk at tænde og slukke.

BEMÆRK: 
For at indstille funktionen TIMER med fjernbetjeningen henvises der til instruktionerne i vejledningen til fjernbetjeningen.  
For at annullere den automatiske indstilling af tænd/sluk-tidspunktet skal du trykke på knappen ON/OFF, eller indstille timeren til 0,0. 
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4. DRIFT 
 

Når funktionen Follow Me er aktiveret, viser displayet på fjernbetjeningen den aktuelle temperatur på stedet. Og fjernbetjeningen sender 
dette signal til enheden hvert 3. minut, indtil du trykker på knappen igen.

BEMÆRK: 
Funktionen Follow Me er ikke tilgængelig i tilstanden DRY og FAN. 

Negative ioner tilføres luften for at simulere den effekt, som skove og vandfald har på mennesker.

Når denne tilstand er valgt, vil den indstillede temperatur øges (køle) eller sænkes (varme) med 1 °C hver halve time i den første 1 time. 
Derefter opretholder enheden denne nye temperatur i 7 timer, hvorefter den går ud af tilstanden SLEEP.
Dette sparer energi og forbedrer komforten om natten, da den synkroniserer sig med kroppens stofskifte. 

Ved opstarten beskytter en tidsforsinkelse på 3-4 minutter kompressoren. 

For at undgå ubehagelige træk i varmetilstand forvarmes indendørsenheden, inden ventilatoren starter. Denne forsinkelse bør kun vare 
nogle få minutter.

I varmetilstand dannes der is på udendørsenheden. For at tø denne is op stopper ventilatoren i indendørsenheden i et par minutter, inden 
varmen fortsætter.

Enheden genstarter automatisk efter en strømafbrydelse. Alle tidligere brugerindstillinger gendannes.

Når LED-displayet viser "P1", betyder det, at bundkarret er fuld af vand og skal tømmes. Enheden stopper automatisk og kan ikke 
genstartes, før vandet er drænet ud.
1) Flyt enheden til et sted, hvor du kan dræne vandet ud.
2) Fjern dækslet og proppen til drænudgangen til bundkarret.
3) Når alt vandet er drænet ud, sættes proppen og dækslet på igen.
4) Tænd enheden, indtil "P1" forsvinder.  

BEMÆRK: 
Hvis "P1" stadig vises, skal du tage stikket ud af enheden, og ringe til en uddannet servicetekniker for hjælp. 

 
 
[*] Afhængig af modellen
 

 
  

Prop til bundkar

SC AL E 0 .5 00
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5. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 
 

 

 

■ FRAKOBL enheden fra strømkilden INDEN rengøring eller vedligeholdelse!  

■ Brug en blød, fugtig klud, når gitteret, det udvendige kabinet og fjernbetjeningen rengøres. 

■ Kontakt altid en uddannet servicetekniker til udførelse af reparation eller anden 
vedligeholdelse, som brugeren ikke kan udføre, såsom rengøring i dybden, smøring  
og kontrollere funktionen af kritiske komponenter. 

 ■ 

Brug en blød, fugtig klud, når gitteret, det udvendige kabinet og fjernbetjeningen rengøres.
- Brug ikke kemikalier, som f. eks. rengøringsmidler, opløsningsmidler eller poleringsmidler osv. 
- Brug ikke varme (over 40 °C) 

 

■ 

For at opretholde en god ydeevne skal luftfiltrene regelmæssigt inspiceres, og om nødvendigt rengøres. 

- Åbn gitteret
- Tag filteret ud

- Skru gitteret af 
- Tag filteret ud 

 
 

En støvsuger eller rent vand kan bruges til at rengøre luftfilteret. Hvis støvansamlingen er for kraftig, skal du bruge en blød børste 
og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre det og lade det tørre et køligt sted. Genmontér luftfilteret, når du har kontrolleret, at filteret 
er helt tørt.
 

 

BEMÆRK:
Luftindtagssiden skal vende opad, når du bruger en støvsuger.  
Luftindtagssiden skal vende nedad, når du bruger vand. 

 

■ 

[længere perioder uden brug] 

 ■  

1. Rengør luftfiltrene
2. Sørg for, at enheden er helt drænet for vand og er tør. 

I fugtige klimaer må du kun bruge tilstanden Fan, indtil 
enheden er helt tørret.

3. Sluk klimaanlægget med fjernbetjeningen, og fjern 
batterierne.

4. Frakobl enheden fra strømkilden. Vikl strømforsyningskablet 
omkring beslaget til strømledningen, 
og sæt stikket i stikkontakten bag på enheden.

5. Opbevar tilbehøret korrekt, dvs. udsugningsslangen, 
kittet til vinduesindsatsen osv.  

 1. Kontrollér, om der er noget, der blokerer luftindtaget og -
udtaget. 

2. Rengør luftfiltrene
3. Kontrollér, om ledningerne er beskadigede, 

eller om de er korrekt jordforbundne. 
4. Genmontér tilbehøret.
5. Tilslut igen til strømkilden
6. Sæt batterierne i fjernbetjeningen igen, og tænd enheden. 

 
  

FORSIGTIG 
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6. FEJLFINDING 
 

6.1  VEJLEDNINGER, TIPS OG FORHOLDSREGLER 
Følgende kan forekomme under normal drift og er ikke nødvendigvis en funktionsfejl. 
 

  

Køling eller opvarmning er forsinket En forsinkelse på 3 minutter beskytter kompressoren. 

Enheden starter ikke, eller der er ingen strøm,  
når du trykker på ON/OFF 

Kontrollér, at enheden er korrekt tilsluttet, og stikkontakten er tændt. 

Rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur (køletilstand). Nulstil temperaturen. 

Tøm vandet fra bundkarrets drænudgang 

Der kommer lave lyde fra klimaanlægget 

"Gurglen": normal – kølemidlet cirkulerer indeni enheden. 

"Knirkende": normal udvidelse og sammentrækning af plastik- og metaldelene. 

Susende luft – normalt, når jalousispjældet genindstiller sin position. 

Dårlig køleydeevne 

Kontrollér, at alle vinduer og døre er lukkede 

Fjern eller sluk alle varmekilder, hvis det er muligt. 

Kontrollér, at luftudsugningskanalen er korrekt tilsluttet og ikke blokeret. Hvis den er blokeret, 
skal den rengøres og tilsluttes igen. 

Rengør luftfiltret, og genmontér det, inden driften genoptages. 

Temperaturindstillingen er for høj. Sænk temperaturen. 

Larmende eller overdreven vibration Flyt enheden til en stabil, flad og plan overflade. 

 
 

6.2  FEJLKODER 

E1/E2/E3/E4 Indvendig funktionsfejl 
1) Sluk enheden. 
2) Tag stikket til enheden ud, og sæt det i igen. 
3) Hvis fejlen vedbliver, skal du ringe til en uddannet servicetekniker for hjælp. 

P1 Bundkarret er fyldt Dræn vandet. Der henvises til afsnittet "DRIFT" 

 

 

 


