
WALL MOUNTED AIR CONDITIONER

OWNER’S MANUAL

IMROPTANT NOTE:

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit.

Make sure to save this manual for future reference.

Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information from the 

“Owner's Manual - Product Fiche” in the packaging of the outdoor unit. 
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Indendørsenhed Udendørsenhed Nominel spænding og Hz

42QHP09E8S* 38QHP09E8S*
220-240 V~, 50 Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

 ADVARSEL

 Læs denne brugervejledning, før du bruger produktet!
 Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, 
sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning 
eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret.

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

 Apparatets bevægelige dele skal installeres/placeres i et niveau på mindst 2,3 m over gulvet.
 ELEKTRISK arbejde må kun udføres af autoriseret personale og i overensstemmelse med 
nationale ledningsforskrifter. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, 

LÆS FØR BETJENING

Dette produkt er bestemt til at være i overensstemmelse med 
lavspændingsdirektivet (2014/35/EU) og EU's elektromagnetiske 
kompatibilitetsdirektiv (2014/30/EU).

 

(Ved brug af dette airconditionanlæg i de europæiske lande skal følgende retningslinjer følges):
– Denne mærkning vist på produktet eller i dets litteratur indikerer, at affald af elektrisk og elektrisk udstyr 

(WEEE som i direktiv 2012/19/EU) ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.  
Det er forbudt at bortskaffe dette apparat i husholdningsaffald.  

1. Kommunen har etableret indsamlingssystemer, hvor elektronisk affald kan bortskaffes som minimum gratis 
for brugeren. 

2. Når du køber et nyt produkt, vil detailhandleren tage det gamle produkt tilbage gratis. 
3. Producenten vil tage det gamle apparat tilbage til bortskaffelse som minimum gratis for brugeren.
4. Da gamle produkter indeholder værdifulde materialer, kan de sælges til metalskrothandlere.
Bortskaffelse af affald i skove og landskaber truer dit helbred, når farlige stoffer lækker ud i grundvandet og 
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R32/R290 kølemiddel

1. LÆS FØR BETJENING

 - 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!

2. BETJENING

3. PLEJE

4. FEJLSØGNING

D
A
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1. LÆS FØR BETJENING

 Følg disse instruktioner omhyggeligt for at
 - undgå forkert betjening.

 - undgå personskade eller følgeskader.

 - optimere produktets levetid.

 

 ADVARSEL

Dette symbol angiver muligheden for 
personskade eller tab af menneskeliv.

 ADVARSEL

Dette symbol angiver muligheden for skade 
på ejendom eller alvorlige konsekvenser.

 

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

ADVARSEL Betjeningsvejledningen skal læses omhyggeligt.

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

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

ADVARSEL

Opgaven med at installere dette produkt 
må kun udføres af personer med passende 

Stikket skal sættes solidt i stikkontakten, 
hvis det er relevant. 

Undlad at betjene eller stoppe enheden ved 
at sætte strømstikket i eller tage det ud.

Undlad at bruge forlængerledninger eller 
at dele den samme stikkontakt med andre 
apparater.

UNDGÅ

OPFYLD
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Brug ikke brændbar gas eller brændbare 
stoffer, såsom benzin, benzen, fortynder 
osv. På steder med aircondition.

Brug ikke et varmeapparat på steder med 
aircondition. 

Børn skal rådes til ikke at lege med 
airconditionanlæggets betjeningsknapper, 
bevægelige dele og/eller køle- og 
elektriske tilslutninger.

Langvarig eksponering for træk kan føre til 
ubehag i muskler og tørre øjne.

Betjening med våde hænder kan medføre 
elektrisk stød.

Sluk for apparatet, hvis der bemærkes 
usædvanlige lugte, lyde eller vibrationer. 
Kontakt autoriseret forhandler.

airconditionanlægget.
Søg professionel hjælp – kontakt en 
autoriseret forhandler.

D
A
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ADVARSEL

Tag enhedens stik ud af stikkontakten, når 
den ikke bruges i længere tid.

Produktet er KUN beregnet til menneskelig 
komfort.

Undlad at klatre op på eller at placere 
objekter på enheden.

Undgå at blokere luftindtag eller -udtag. 
Det vil resultere i dårlig ydelse, øgede 
driftsomkostninger og reduceret levetid.

Afbryd FØR rengøring eller service.
efter behov.

Ved rengøring skal du bruge vand 
sparsomt for at forhindre elektrisk stød.

Brug aldrig stærke vaskemidler, 
opløsningsmidler eller slibende 
poleringsmidler på produktet.

1. LÆS FØR BETJENING
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1.2 Reservedelsnavne

Frontpanel

Lamel

Fjernbetjening

nogle enheder)

Displayvindue 
Enheden har en indbygget lyssensor til 
at detektere den omgivende lysstyrke. 
Når lyset er slukket, vil displayet dæmpes 
gradvist, hvilket sparer energi og giver dig 
en behagelig søvn.

Intelligent eye
(nogle enheder)

Strømkabel (nogle enheder)

Fjernbetjening
Holder (nogle enheder)

“ 

“ 
TIMER ON er indstillet

FRESH-, SWING-, TURBO- eller SILENCE- funktioner er slået til

“ 
TIMER OFF er indstillet

FRESH-, SWING-, TURBO- eller SILENCE-funktioner er slået fra

“  ” når anti-kold-luft-funktion er slået til

“  ” under afrimning

“  ” når enheden er selvrensende (nogle enheder)

“  ” når 8°C eller 12°C varmemodus er slået til (nogle enheder)

“  ” når freshfunktionen er slået til er tændt (nogle enheder)

“  ” når ECO-funktionen er aktiveret (nogle enheder)

“  ” når trådløs betjeningsfunktion er aktiveret (nogle enheder)

“ kW

I Blæser og Tør modus viser enhedens display rumtemperaturen. I andre 
modi viser enhedens display din temperaturindstilling.

Tryk på fjernbetjeningens LED-knap vil slukke for displayskærmen, ved 
tryk på LED-knappen igen i 15 sekunder vises rumtemperaturen, hvis du 
trykker på den igen efter 15 sekunder, tænder det displayet.

brugervejledning

Displaykoder 
betydninger

D
A
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2.2 Manuel betjening

Indendørs Udendørs

Køledrift
Øverste grænse 32°C DB 46°C DB

Nedre grænse 18°C DB -15°C DB

Opvarmningsdrift
Øverste grænse 27°C DB 24°C DB

Nedre grænse 0°C DB -15°C DB

Bemærk: Tørt termometer (Dry Bulb – DB)
1. Optimal ydelse opnås inden for disse driftstemperaturer.
2. Når enheden kører over eller under disse betingelser i lang tid, kan systemdiagnostikken registrere en 
funktionsfejl, og enheden vil ikke fungere korrekt.
3. Lokalets relative fugtighed – mindre end 80 %. Hvis airconditionanlægget fungerer uden for dette område, 

ventilator modus.
4. TIL UDENDØRSHEDER MED EKSTRA ELVARMER: Når udetemperaturen er under 0°C, anbefaler vi stærkt at 
holde enheden tilsluttet til enhver tid for at sikre en jævn løbende ydelse.

Den manuelle knap er kun beregnet til test og 
nødbetjening. 

Brug ikke denne funktion, medmindre fjernbetjeningen er 
gået tabt, og det er absolut nødvendigt. For at genoprette normal drift, 
skal du bruge fjernbetjeningen til at aktivere enheden.

ADGANG

Åbn frontpanelet ved forsigtigt at løfte begge ender på samme tid. Når 
løftet tilstrækkeligt, høres et klik, og det understøtter sig selv.

BETJEN

Tryk gentagne gange på den manuelle knap for at ændre modi som følger;

a En gang = AUTO modus [varme, køle eller blæser og automatisk blæserhastighed].

b To gange = KØLE-modus [skifter til AUTO-modus efter 30 minutter (anvendes hovedsageligt til 
testformål)].

c Tre gange = OFF.

FULDFØRT

Luk panelet ved at trække solidt nedad i begge ender, indtil det går tilbage til dets oprindelige position.

GENDAN

Brug af fjernbetjeningen til at få enheden tilbage til normal drift.

AUTO/COOL

Manuel betjeningsknap

2. BETJENING

ADVARSEL
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Grundlæggende driftsmodi: AUTO/KØL/TØR/VARME*/BLÆSER
[*]Modelafhængig

AUTO-modus
 
temperatur.
 Om foråret og efteråret kan en tættere temperaturregulering kræve ændringer i KØLE/
VARME-modus.

TØR-modus

bruges til at opnå dette og regulere rumtemperatur.

SLEEP-modus
Når valgt, vil den indstillede temperatur blive forøget (køling) eller mindskes (opvarmning) ved 
1°C efter 1 time og yderligere 1°C i hver time. Derefter opretholdes den nye temperatur i 6 timer 
før den slukkes.

Denne betjening sparer energi og forbedrer komforten om natten ved at synkronisere med 
kroppens stofskifte.

ECO-modus*
ECO-modus kan aktiveres i kølemodus for at spare energi. Når den vælges, regulerer enheden 
automatisk blæserhastighed og kompressorrotation. Det giver dig samme komfort med det 
laveste strømforbrug over 8 timers driftstid.

Tips til økonomisk drift
 Juster temperaturen for at opnå moderate komfortniveauer.
 Overdrevent lave eller høje temperaturer spilder energi.
 Forbedr ydelsen ved at holde vinduer og døre lukket.
 Begræns energiforbruget [kørselstid] ved at bruge TIMER-funktionen.

 Undgå at blokere luftindtag eller -udtag. Det vil give dårlig ydelse, øgede driftsomkostninger 
og reduceret levetid.
 

varmkold

Luk

RengørBrug timeren 

D
A
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Justering af vertikal luftstrøm
 Tryk på “SWING (vertikal luftstrøm)” på fjernbetjeningen for at justere 

der trykkes på knappen.
 Tryk på “SWING (vertikal 
luftstrøm)” for at aktivere 
kontinuerlig lamelbevægelse.

Justering af horisontal 
luftstrøm

 Tryk på “SWING (horisontal 
luftstrøm)” på fjernbetjeningen for 
at justere vertikal luftstrømretning. 

gang der trykkes på knappen.
 Tryk på “SWING (horisontal 
luftstrøm)” for at aktivere kontinuerlig lamelbevægelse.

Betjening med Intelligent Eye

2.4 Retningskontrol

nærheden af   enhedens blæser og 
sugeside. Højhastighedsblæseren 
inde i enheden kan forårsage skade.

Flyt ikke lamel med hånden. Dette 
vil medføre, at lamellen bliver 
synkroniseret. Hvis dette sker, skal du 
slukke enheden og tage stikket ud i 
nogle sekunder, og derefter genstarte 
enheden. Dette vil nulstille lamellen.

ADVARSEL!

Tryk på fjernbetjeningsknappen Intelligent Eye på for at 
vælge funktionen vindstrøm følger folk, og funktionen 
vindstrøm strømmer væk fra folk.

Intelligente eye kan registrere folks aktiviteter i lokalet 
og justere den vandrette vinkel på luftstrømmen for at 
implementere funktionerne.

BEMÆRK: Vindstrømmen følger folk-funktionen er 
kun tilgængelig for et enkelt område med folk. Hvis 
du trykker på fjernbetjeningens SWING-knap, stopper 
denne funktion automatisk.

Lamelposition
Maksimalt ned
I KØLE- eller TØR-
modus kan der dannes 
kondens og dryp fra enheden under forhold 
med høj luftfugtighed.
Smal åbning
Begrænset luftstrøm reducerer ydelsen og 
kan forårsage kondens.
Lukket

kan give skade.

Lamelhandling
Efter en hurtig genstart kan lamel forblive
statisk i omkring 10 s.

ADVARSEL
Funktioner (modelafhængig)

 

 Tryk på “SWING” i to sekunder for at 
aktivere vertikale lamelsvingbevægelse. 

 

Horisontal lamelvinkel gemmes og går 
tilbage til den sidste brugeren valgte.
Dette sker ikke i TURBO-tilstand, kører med 
manuelle betjeningsknapper eller efter en 
strømafbrydelse.

1m
8m

Det detekterbare 
interval varierer i 
overensstemmelse 
med rumtemperaturen.

Detekterbart interval 
25°C.

Højre (75° ± 10°)

Middel (30° ± 10°)

Venstre  
(75° ± 10°)Detekterbart 

interval

Intelligent eye

Airconditionanlæg

Væg

2. BETJENING
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Ved opstart beskytter en tidsforsinkelse på  
3 ~ 5 minutter kompressoren.

 

Is udvikler sig på udendørsenheden i 
opvarmningsmodus. For at afrime denne 
is stopper indendørs ventilatoren i et par 
minutter, inden opvarmning fortsætter.

 Anti-kold

For at undgå ubehag, når klimaanlægget 
kommer i opvarmningstilstand, forvarmes 
indendørsenheden, før blæseren starter. 
Denne forsinkelse bør kun vare et par minutter.

 Automatisk genstart

Enheden genstarter automatisk efter en 
strømafbrydelse. 

Tidligere brugerindstillinger bliver alle 
gendannet.

 

Når der detekteres kølemiddellækage, viser 
enheden “EC”-kode eller LED'er blinker 
[modelafhængig].

 

Denne funktion holder indendørsblæseren 
kørende i lav hastighed i 7 minutter, efter 
at den er slukket af brugeren i kølemodus. 
Tørring af vanddråberne på den indendørs 
varmeveksler forhindrer meldugvækst.

 Turbo

Turbo-funktionen får enheden til at arbejde 
ekstra hårdt for at nå din indstillede temperatur 
på kortest mulig tid.

Afbrydelse af denne proces kan forstyrre 
kontrollogikken.
For at reversere skal du straks afbryde 
strømforsyningen.

 

Med WLAN-funktion kan enheden styres enten 
af   fjernbetjening eller af din mobiltelefon. Tilslut 
WLAN-modulet og kommunikationsmodulet 
med displaykort til at aktivere denne funktion.

 

Når du tænder enheden, vil lamellen 
automatisk genoptage sin tidligere vinkel.

 

Innoveret Air Magic-teknologi eliminerer 

 

Når airconditioanlægget arbejder under 
opvarmningstilstand med indstillet temperatur 
på 16°C, kan du rulle gennem driftsmodus som 
følger ved at trykke temperaturtasten to gange 

 

Luftbårne bakterier bruger fugtigheden på 
den indendørs varmeveksler til at vokse. 
Regelmæssig tørring af varmeveksleren 
forhindrer denne vækst. Ved blot at trykke 
på “self clean”-knappen, vil controlleren 
automatisk styre processen.

[*] Modelafhængig.

D
A
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Pleje og vedligeholdelse

3. PLEJE

AFBRYD fra strømkilde FØR du forsøger at 
rengøre eller servicere!

ADVARSEL

Generel rengøring
Brug en blød, fugtig klud, når du rengør 
gitteret, kabinettet og fjernbetjeningen.

 Ingen kemikalier fx vaskemidler, 
opløsningsmidler, slibende poleringsmidler osv.
 Ingen varme (over 40°C)

Filterrengøring

1 Åbn frontpanelet ved forsigtigt at løfte 
begge ender på samme tid. Ved en vis vinkel 
høres en kliklyd, og det understøtter sig selv.

2

ved forsigtigt at trække det nedad.

3 4 
med ferskvand. Ryst overskydende vand af.

5 6 

7 Sæt det igen i enheden i omvendt 
rækkefølge som beskrevet i punkt 2 ovenfor.

8 Luk frontpanelet.
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Opbevaringsforberedelse [lange tomgangsperioder]

2) I fugtige klimaer skal du køre blæsermodus, indtil enheden er tørret.
3) Sluk airconditionanlægget med fjernbetjeningen og fjern batterierne.
4) Afbryd fra strømkilden.

Brug igen efter opbevaring
1) Tilslut igen til strømkilden.
2) Vent 24 timer, når omgivelsestemperaturen er lav (For invertermodel).
3) Sæt igen batterierne i fjernbetjeningen og tænd enheden.

Forebyggende vedligeholdelse

1. Blokeret luftstrøm gennem indendørs- og udendørsenheder.
2. Vand- eller olielækager.
3. Beskadiget eller afbrudte ledninger

ADVARSEL

Metaldele kan have skarpe kanter, der forårsager skade. Pas på!

- Specialist VEDLIGEHOLDELSE er påkrævet for at udføre dybderengøring, smøring og 
funktionstjek af alle kritiske komponenter.
- Forsøg ikke selv at udføre sådant arbejde.
- Kontakt en passende serviceudbyder.

D
A
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Vejledninger, tips og advarsler

4. FEJLSØGNING

Følgende kan forekomme under normal drift, og indikere muligvis ikke funktionsfejl.

Sag Forklaring

Køling eller opvarmning er forsinket. En 3 ~ 5 minutters forsinkelse beskytter kompressoren.

Blæserhastighed ændres – off, meget langsom og 
derefter normal

Sker automatisk i opvarmningstilstand – forhindrer kold 
luft i at blæse på beboere.

Opvarmningsdriften stopper pludselig, og 
afrimningslyset blinker.

Frostfjernelse på udendørsenhed er i gang (5 ~ 10 min).

Der kommer tåge ud af den indendørs enhed
Det kan opstå, når enhedstemperaturen er lav, og 
luften i lokalet er varm og fugtig.

Lyde med lav lydstyrke udsendes af 
airconditionanlægget

“Hvislende”: normal – gastryk udlignes når kompressor 
stopper eller starter.

“Knirkende”: Normal udvidelse og sammentrækning af 
plast- og metaldele.

Brusende luft – normalt når lamel nulstiller sin position.

Udledninger af støv fra enheden.
Kan opstå, når airconditionanlægget bruges første 
gang eller ikke har været brugt i lang tid.

Udsender en ejendommelig lugt.
Normalt forårsaget af kemikalier, cigaretrøg, 
madlavning osv. Hvis ikke, ring til en egnet 
entreprenør.

Ændringer til kun blæser under afkøling eller 
opvarmning.

Rumtemperaturen er den samme som den, der er valgt 
med fjernbetjeningen. Hvis det ikke er tilfældet, så ring 
til en egnet entreprenør.

Dårlig opvarmningsydelse

Kan opstå, når udendørstemperaturer er tæt på eller 
under nul grader Celsius.

Hvis det ikke er tilfældet, så ring til en egnet 
entreprenør.

Tændes automatisk
Normal, når strømmen genoprettes efter en 
strømafbrydelse.

Driften er uregelmæssig, uforudsigelig eller svarer 
ikke.

Interferens fra mobiltelefonmaster   og fjernforstærkere 
kan forårsage funktionsfejl.

Afbryd strømmen, og tilslut den derefter igen.

Tryk på TÆND/SLUK-knappen på fjernbetjeningen for 
at genstarte driften.

Hvis problemet ikke er løst, ring til en egnet 
entreprenør.

Multisystem airconditionanlæg kan ikke være i forskellige driftsmodi samtidig, såsom en enhed er i “KØL”-modus 
og en enhed i “VARME”-modus.
Når der udføres forskellige handlinger, vil “HEAT”-modus blive prioriteret. Indendørsenheden, der fungerer i 
“KØL”- eller “FAN”-modus, stopper og viser “P5”.
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BEKYMRING TJEK FØRST!

Enheden fungerer ikke.

Er der et strømsvigt?

Er en afbryder slukket, en afbryder udløst eller en sikring blæst?

Er batterierne i fjernbetjeningskontrollen nye?

Er uret og timeren på fjernbetjeningen korrekt?

Køler/varmer ikke nok.

Er indstillinger for temperatur og indstillinger korrekte?

Er vinduerne og dørene lukket?

Er luftstrømmen ind og ud af indendørs og udendørs enheder fri og uden 
blokeringer?

Er blæserhastigheden for høj og tillader lameller maksimal luftstrøm?

ENHED SVARER IKKE SOM KRÆVET?

ADVARSEL

FORSØG IKKE SELV AT KORRIGERE DISSE ELEMENTER!
KONTAKT EN SPECIALIST SERVICEUDBYDER!
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