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OWNER’S MANUAL

Thank you very much for purchasing our air conditioner. Please read this 
owner’s manual carefully before using your air conditioner. Make sure to 
save this manual for future reference.
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Nominel spænding

Signalmodtagelsesområde 8 m

Miljø

BEMÆRK:

 Knapdesign er baseret på typisk model og kan være lidt anderledes end den du faktisk har 
købt. Den faktiske form vil være den der gælder.

 Alle de beskrevne funktioner udføres af enheden. Hvis enheden ikke har denne funktion, 
udføres der ikke nogen tilsvarende handling, når du trykker på den relative knap på 
fjernbetjeningen.

 Når der er store forskelle mellem “BRUGERVEJLEDNING” og “USER’S MANUAL” på 
funktionsbeskrivelse, så er det “BRUGERVEJLEDNING” der gælder.
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ON/OFF

Slår enheden til eller fra

 i denne brugervejledning.
BEMÆRK Undlad at vælge VARME-modus, hvis den købte maskine er kun kølingstype. 
Varmemodus understøttes ikke af apparatet kun til køling.

Mode Fan

TimerTimer

Follow
meLED

Self
cleanTurbo

ON/OFF

Ruller gennem driftsmodi 
som følger:

Starter og stopper 
energieffektiv funktion. Hvis 
denne knap holdes nede 

aktiveres søvnfunktion.

Indstiller timeren til at tænde 
og slukke for enheden 
(se 

 

Slå indendørsenhedens 
LED-skærm til og fra.

Temperatursensor og 
rumtemperaturvisningsknap.

Gør det muligt for enheden 
at nå forudindstillet 
temperatur på kortest 
mulig tid.

Registrerer folks aktiviteter i 
lokalet.

Vælger blæserhastigheder i 
følgende rækkefølge:

 

Tryk på knappen Juster +  
eller – til at øge/sænke 
blæserhastigheden i trin på .

+
Øger temperaturen i trin 

tryk. Hvis du trykker og 
holder på denne knap, øges 

–
Sænker temperaturen i trin 

Hvis du trykker og holder 
på denne knap, mindskes 

Starter og stopper vandret 
lamelbevægelse.

Starter og stopper lodret 
lamelbevægelse.

Starter og stopper enhedens 
selvrensende funktion.



 i denne brugervejledning.
BEMÆRK Undlad at vælge VARME-modus, hvis den købte maskine er kun kølingstype. 
Varmemodus understøttes ikke af apparatet kun til køling.

ON/OFF

Slår enheden til eller fra

Mode Fan

TimerTimer

Follow
meLED

Self
clean

Turbo

Fresh

ON/OFF

Ruller gennem driftsmodi 
som følger:

Starter og stopper 
energieffektiv funktion. 
Hvis denne knap holdes 

sekunder, aktiveres 
søvnfunktion.

Indstiller timeren til at tænde 
og slukke for enheden 
(se 

 

Slå indendørsenhedens 
LED-skærm til og fra.

Temperatursensor og 
rumtemperaturvisningsknap.

Gør det muligt for enheden 
at nå forudindstillet 
temperatur på kortest 
mulig tid. Hvis denne 
knap holdes nede i mere 

Registrerer folks aktiviteter i 
lokalet.

Vælger blæserhastigheder 
i følgende rækkefølge:

 

Tryk på knappen Juster +  

eller – til at øge/sænke 
blæserhastigheden i trin 
på .

+
Øger temperaturen i trin 

tryk. Hvis du trykker og 
holder på denne knap, øges 

–
Sænker temperaturen i trin 

Hvis du trykker og holder 
på denne knap, mindskes 

Starter og stopper vandret 
lamelbevægelse.

Starter og stopper lodret 
lamelbevægelse.

Starter og stopper enhedens 
selvrensende funktion.
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 Se afsnittene 
 og 

 i denne 
brugervejledning for en detaljeret beskrivelse 

 Din enheds knapdesign kan afvige lidt fra 
det viste eksempel.

 Hvis indendørsenheden ikke har en bestemt 
funktion, vil det ikke have nogen effekt at 
trykke på den pågældende funktionsknap på 
fjernbetjeningen.

 

batterier. Sæt batterierne i fjernbetjeningen 
før brug:

batterirummet eksponeres.
Isæt batterierne, vær opmærksom på at 

symbolerne inde i batterirummet.
3. Sæt bagdækslet på.

 

stativ vha. en fjernbetjeningsholder (valgfri del, 

signalerne korrekt.
Monter holderen med to skruer.

3. Sæt fjernbetjeningen i holderen.

  

 Bland ikke gamle og nye batterier eller 
batterier af forskellige typer.

 Lad ikke batterier sidde i fjernbetjeningen, 
hvis du ikke har planer om at bruge enheden 

 

Batterier må ikke bortskaffes som usorteret 
husholdningsaffald. Se lokale love for korrekt 
bortskaffelse af batterier.

 
8 meter fra enheden.

 Enheden bipper, når fjernsignal 
modtages.

 Gardiner, andre materialer og direkte 
sollys kan interferere med den infrarøde 
signalmodtager.

 

 Undgå at væske kommer ind i 
fjernbetjeningen.

 Hvis andre elektriske apparater reagerer 

disse apparater eller kontakte din lokale 
forhandler.

installere batterier

Sæt fjernbetjeningen i 
holderen



Oplysninger vises, når fjernbetjeningen er tændt.

Vises, når enheden er tændt, og 
forsvinder, når den er slukket.

Lyser, når fjernbetjeningen sender 
signal til indendørsenhed.

Viser den aktuelle modus, 
herunder:

( 
Vises, når TIMER ON er 
indstillet

( 

indstillet

 

Detektion af lavt batteriniveau

Viser som standard den 
indstillede temperatur, 
blæserhastighed eller 
timerindstilling, når du bruger 

 Temperaturinterval:  

 Timerindstillingsinterval: 

 Indstillingsinterval for 

Denne display er tom, når i 
BLÆSER-modus.

Viser den valgte 
blæserhastighed:

.................

 AUTO

Denne blæserhastighed kan 
ikke justeres i AUTO eller DRY-
modus.
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Mode FanON/OFF

3

1 2

TimerTimer

Follow
meLED

Self
cleanTurbo

 

I -modus vælger enheden automatisk 
KØLE-, BLÆSER-, VARME- eller TØR-modus 
baseret på den indstillende temperatur.

Tryk på -knappen for at vælge Auto-
modus.
Indstil den ønskede temperatur vha. 
knapperne  + eller  –.

3. 
enheden.

 kan ikke 
indstilles i Auto-modus.

Tryk på -knappen for at vælge 
-modus.

Indstil den ønskede temperatur vha. 
knapperne  + eller  –.

3. Tryk på FAN-knappen for at vælge 

kombineret med knapperne  + eller 
 –.

enheden.

Mode FanON/OFF

4

1

3

2

TimerTimer

Follow
meLED

Self
cleanTurbo
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1 2Mode FanON/OFF

TimerTimer

Follow
meLED

Self
cleanTurbo

Tryk på -knappen for at vælge 
-modus.

Indstil den ønskede temperatur vha. 
knapperne  + eller  –.

3. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte 
enheden.

 kan ikke 
indstilles i TØR-modus.

Tryk på -knappen for at vælge 
-modus.

Tryk på FAN-knappen for at vælge 

kombineret med knapperne  + eller 
 –.

3. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte 
enheden.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille temperatur i 

LCD-skærm ikke vise temperatur.

3

1 2Mode FanON/OFF

TimerTimer

Follow
meLED

Self
cleanTurbo
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4

1

3

2Mode FanON/OFF

TimerTimer

Follow
meLED

Self
cleanTurbo

Tryk på -knappen for at vælge 
VARME-modus.
Indstil den ønskede temperatur vha. 
knapperne  + eller  –.

3. Tryk på FAN-knappen for at vælge 

kombineret med knapperne  + eller 
 –.

Tryk på ON/OFF-knappen for at starte 
enheden.

BEMÆRK: Når udetemperaturen falder, 
kan din enheds VARME-funktions ydelse 
blive påvirket. I sådanne tilfælde anbefaler 

kombination med andet opvarmningsapparat.

Når apparatet er tændt, skal du trykke på 
swing  -knappen for at aktivere lamellen. 
Hver gang du trykker på knappen, vil 
den justere lamellen ved med 6°. Tryk på 
O-knappen, indtil den ønskede retning er 
nået. Hvis der trykkes og holdes på denne 

kontinuerligt svinge op og ned.

Når apparatet er tændt, skal du trykke på 
swing  -knappen for at aktivere lamellen. 
Hver gang du trykker på knappen, vil 
den justere lamellen ved med 6°. Tryk på 
O-knappen, indtil den ønskede retning er 
nået. Hvis der trykkes og holdes på denne 

kontinuerligt svinge til venstre og højre.



funktioner:
 – Indstiller den tid, hvorefter 
enheden automatisk tændes.

 – Indstiller den tid, hvorefter 
enheden automatisk slukkes.

Med -funktionen kan du indstille 
tidsperiode, hvorefter enheden automatisk 
tændes, f.eks. når du kommer hjem fra 
arbejde.

Tryk på -knappen, Timer on-
indikatoren “ ” vises og blinker. Som 
standard vises den sidste tidsperiode, du 

vises på displayet. 
 Dette tal angiver hvor lang tid 

efter den aktuelle tid, som du vil have, 
at enheden skal tændes. Hvis du for 

Tryk på Temp +- eller Temp –-knappen 
gentagne gange for at indstille tiden, hvor 
du vil have enheden tændt.

3. Vent 3 sekunder, så aktiveres TIMER 

display går tilbage til temperaturvisningen. 
“ ”-indikatoren forbliver tændt, og denne 
funktion er aktiveret.

ON/OFF

M
ODE

FAN

SHORTCUT

TIM
ER ON

TIM
ER OFF

TEM
P

SLEEP

3sec

1

3

2

4

Timer or

 Indstiller enheden til at 
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Med -funktionen kan du indstille 
tidsperiode, hvorefter enheden automatisk 
slukkes, f.eks. når du vågner.

Tryk på -knappen, Timer off-indikatoren 
“ ” vises og blinker. Som standard vises den 
sidste tidsperiode, du har indstillet, og et “h” 

 
 Dette tal angiver hvor lang tid efter 

den aktuelle tid, som du vil have, at enheden 
skal slukkes. Hvis du for eksempel indstiller 

skærmen, og enheden slukkes efter 5 timer.
Tryk på Temp +- eller Temp –-knappen 
gentagne gange for at indstille tiden, hvor du 
vil have enheden slukket.

3. 

går tilbage til temperaturvisningen. “ ” 
-indikatoren forbliver tændt, og denne funktion 
er aktiveret.

 Indstiller enheden til at 
slukkes efter 5 timer.

ON/OFF

M
ODE

FAN

SHORTCUT

TIM
ER ON

TIM
ER OFF

TEM
P

SLEEP

3sec

1

3

2

4

Timer or

BEMÆRK: Når funktionerne TIMER 

Du kan slukke for begge funktioner ved 
at indstille timeren til “0.0h”



Husk, at de tidsperioder, du angiver for begge funktioner, refererer til timer efter den aktuelle 

Gør følgende:

ON/OFF

ON/OFF

M
ODE

M
ODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIM
ER ON

TIM
ER ON

TEM
P

TEM
P

3

3

sec

sec

4

8

3

7

2

6

1

5

Timer

Timer

or

or
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6 timer senere

 

Aktuel tid 

8 timer senere

Timeren er indstillet til at tændes

6 timer fra den aktuelle tid

Timeren er indstillet til at slukkes

8 timer fra den aktuelle tid



BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig 
under KØLE-modus.

 Bruges til at starte den energieffektive modus.
 Tryk på denne knap under kølemodus, 
justerer fjernbetjeningen automatisk 

til Auto for at spare energi (men kun når 
den indstillede temperatur er mindre end 

blæserhastigheden ændres til Auto, den 
indstillede temperatur forbliver uændret.

BEMÆRK:

 Hvis du trykker på ECO-knappen eller 
ændrer tilstanden eller justerer den 

stoppes ECO-driften.
 Under ECO-drift bør den indstillede 

resultere i utilstrækkelig afkøling. Hvis du ikke 
føler dig komfortabelt, skal du blot trykke på 
knappen ECO igen for at stoppe den.

energiforbruget, mens du sover (og ikke 
behøver de samme temperaturindstillinger 

kan kun aktiveres via fjernbetjening. Du 

“BRUGERVEJLEDNING”.

BEMÆRK: SLEEP-funktionen er ikke tilgængelig 

ECO-knappen vil stoppe sleep-drift.

fjernbetjeningen måle temperaturen på dens 
aktuelle position og sende dette signal til 

Når AUTO-, KØLE- eller VARME-modi 
bruges og omgivelsestemperaturen måles 
fra fjernbetjeningen (i stedet for fra selve 

optimere temperaturen omkring dig og sikre 
maksimal komfort.

for at aktivere/annullere -modus. 
På grund af kompressors lavfrekvente 
drift af kan det resultere i utilstrækkelig 

opvarmningsmodus med temperatur indstillet 
–-knappen 

to gange i løbet af et sekund og aktivere 
8 graders varmefunktion. Enheden vil 
fungere ved en indstillet temperatur på 8 °C. 

nogle enheder, kan tryk på denne knap 

Mode FanON/OFF

TimerTimer

LED

Self
cleanTurbo

Follow
me

knappen nede i 

 
funktion

Tryk på denne knap  
to gange i løbet af  
et sekund for at 
aktivere 8 ° C 
opvarmningsfunktion

at aktivere/annullere 
SLEEP-funktionen
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TURBO-funktionen får enheden til at arbejde 
ekstra hårdt for at nå din indstillede temperatur 
på kortest mulig tid.

 Når du vælge -funktionen i KØLE-
modus, blæser enheden køligt luft med 

 Når du vælger -funktionen i VARME-
modus, for enheder med elektriske elvarmer, 

 

eller plasmastøvopsamleren (afhænger af 

fjerne pollen og urenheder fra luften (Kun for 

Luftbårne bakterier kan vokse i den fugt, der 
kondenserer omkring enhedens varmeveksler. 
Ved regelmæssig brug fordampes det meste 
af denne fugt fra enheden. Når funktionen 
Self Clean er aktiveret, rengør din enhed 
automatisk sig selv. Efter rengøring slukkes 
apparatet automatisk. Du kan bruge Self 
Clean-funktionen så ofte som du vil.

 Du kan kun aktivere denne funktion 
i KØLE- eller TØR-modus.

Tryk på -knappen for at aktivere funktionen 
for at lade vindstrømmen følger folk, funktionen 
auto swing er aktiveret.
Tryk igen på den, for at stoppe funktionen 
vindstrøm følger folk, og funktionen vinden 
strømmer væk fra folk er aktiveret. Auto swing-
funktionen er slukket.
Tryk på den for tredje gang for at stoppe 
funktionen vinden strømmer væk fra folk.

opvarmningsmodus, drift i Selvrens-modus.

Tryk samtidigt på Turbo-knappen og Self 
Clean-knappen i et sekund for at låse 
tastaturet eller låse det op.

BEMÆRK: Tryk og hold på knapperne 
Temp + og – i 3 sekunder, vil skifte 

skalaen.

Hold sammen i et 
sekund for at aktivere 
LOCK-funktionen

Mode FanON/OFF

TimerTimer

LED

Turbo
Self
clean

Follow
me


