
Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs brugsanvisningen 
omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug, og gem den til fremtidig reference.
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Fjernbetjening

Bemærk: Alle tilstande og de tilhørende funktioner vil blive nærmere beskrevet på de efterfølgende sider. 

Fjernbetjening
Fjernbetjeningen overfører signaler til systemet. 

Tryk på knappen for at vælge betjeningstilstanden. 

Bruges til at indstille rumtemperaturen, 
timeren og klokkeslættet.

Tryk på denne knap for at indstille blæserhastigheden 
til automatisk, højere, høj, middel, lav eller lavere.

Tryk på knappen for at starte apparatet, 
når det er tilsluttet, eller for at stoppe det, 
når det er i brug. 

Tryk for at foretage lodret indstilling af 
lamellerne, og indstil luftstrømmens retning 
opad eller nedad. 

Tryk for at foretage vandret lodret indstilling 
af lamellerne, og indstil luftstrømmens retning 
mod højre eller venstre. 

Hold knappen inde i 5 sekunder for at slå 
tilstanden LOCK (børnesikring) til, og hold 
den inde igen i 5 sekunder for at slå tilstanden 
LOCK fra.

Bruges til at indstille eller annullere tilstanden 
IFEEL. I tilstanden IFEEL bruger airconditionanlægget 
fjernbetjeningens temperatursensor i stedet for 
indendørsenhedens sensor. Det anbefales at bruge 
IFEEL-funktionen og fjernbetjeningen, hvis 
indendørsenheden uden problemer kan modtage 
signalet.

Bruges til at starte drift med kunstig 
intelligens (AI)

Bruges til at indstille eller annullere 
Sleep-funktionen. Hold knappen inde i 5 
sekunder for at slå funktionen DIMMER 
til, og hold den inde igen i 5 sekunder for 
at slå funktionen DIMMER fra.

Bruges til at indstille eller annullere timerfunktionen. 

Bruges til at indstille eller annullere timerfunktionen.

Bruges til at indstille eller annullere 
nanoe-funktionen. 

Bruges til at indstille eller annullere tilstanden 
Quiet (støvsvag).

Bruges til at indstille det aktuelle klokkeslæt.

Bruges til at starte eller stoppe tilstanden 8°C HEAT. 

Bruges til at nulstille fjernbetjeningen og alle indstillinger. 

Bruges til at indstille eller annullere funktionen Airflow 
Follow/Avoid You, hvor luftstrømmen enten kan følge dig eller undgå dig.

Bruges til at indstille eller annullere 
tilstanden Economy (energisparetilstand). 

Tryk en gang på denne knap for at starte 
rengøringstilstanden på indendørsenheden. 
Indikatoren 000 vises på LCD-displayet. Tryk på 
knappen igen for at afslutte tilstanden. Hold 
denne knap inde i cirka 5 sekunder for at starte 
rengøringstilstanden på udendørsenheden. 
Indikatoren 000 vises på LCD-displayet. Hold 
knappen inde i cirka 5 sekunder igen for at afslutte tilstanden. 

Nanoe (tilvalg) 

ON TIMER

SLEEP / DIMMER

AI SMART 

SUPER 

MODE 

OFF TIMER

8°C HEAT (tilvalg) 

ECONOMY 

CLOCK 

Airflow Follow/Avoid You 

RESET 

CLEAN 

QUIET 

SWING (tilvalg) 

LOCK

IFEEL

SWING 

FAN

POWER 

TEMPBruges til at starte eller stoppe hurtig køling/
opvarmning. (I hurtig køletilstand kører blæserne 
med høj hastighed og en automatisk indstillet 
temperatur på 16 °C. I hurtig opvarmningstilstand 
kører blæserne med automatisk hastighed og en 
automatisk indstillet temperatur på 30 °C). 

Indikator for køling

Lavere blæserhastighed

Indikator for SMART AI

Batteri

Indikator for luftstrøm højre/venstre

Indikator for rengøring inde Indikator for rengøring ude Indikator for automatisk tilstand Indikator for luftstrøm op/ned 

Indikator for visdomsøje Indikator for Airflow follow Indikator for Airflow avoid

Signaloverførsel Indikator for Nanoe IFEEL TemperaturvisningIndikator for rengøring

Indikator for lydsvag funktion Indikator for strømsparefunktion

Indikator for Sleep 1 Indikator for Sleep 2 Indikator for Sleep 3

Super-indikator Display til timerindstilling
Display til klokkeslæt

Børnesikring

Indikator for Sleep 4

Automatisk blæserhastighed Højere blæserhastighed Høj blæserhastighed Middel blæserhastighed Lav blæserhastighed

Indikator for tørring Indikator for kun blæser Indikator for 8°C HEAT. Indikator for opvarmning



         Det er heller ikke muligt at betjene airconditionanlægget, hvis 
signalet mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden blokeres af gardiner, 
døre eller andre genstande. Hvis signalet ikke overføres korrekt, skal du enten 
flytte genstandene eller kontakte din lokale forhandler. 

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Isættelse af batterier

Bemærk:

Opbevaring og gode råd om brugen af fjernbetjeningen 

Brug 

000 ADVARSLER

Brug 2 stk. 1,5 V AAA-batterier. Brug ikke genopladelige batterier. Udskift batterierne med nye batterier af samme type, når 
displayet lyser svagere. 

Bemærk: Holderen til fjernbetjeningen fås som ekstraudstyr. 
Bemærk: Din specifikke holder kan se anderledes ud end på tegningen. 

Åbn batteridækslet i pilens retning. 
Isæt nye batterier. Kontrollér, at batteriernes poler (+ og -) vender korrekt.

Fjernbetjeningen kan opbevares på væggen i en tilhørende holder. 

Fjernbetjeningen kan bruges til at betjene airconditionanlægget 
i en afstand på op til syv meter ved at rette den mod 
indendørsenhedens signalmodtager.

Signalmodtager

         Hold signalmodtageren i sikker afstand af følgende for at sikre en problemfri 
signaloverførsel mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden: 

Direkte sollys eller andre kraftige lyskilder eller varme 
         Fladskærme eller andre elektriske apparater, som reagerer på en 
fjernbetjening. 

Fastgørelse af 
fjernbetjeningsholderen. 

Montering af 
fjernbetjeningen. 

Monter dækslet igen, og tryk det på plads.



Brugsanvisning

Betjeningstilstande

Valg af tilstand

Tilstanden FAN

Indstilling af temperaturen

Tænde

Resultat:

Resultat:

Opvarmning er IKKE tilgængelig på anlæg, som kun har en kølefunktion. 

Når tilstanden FAN ONLY er valgt, er AUTO ikke tilgængelig. 
I tilstanden DRY indstilles blæserhastigheden automatisk til AUTO, 
og knappen FAN SPEED kan ikke bruges.

Tilstandene SWING, SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT og SLEEP 
beskrives på de følgende sider. 

Hvis indstillingen ændres, mens apparatet er i brug, reagerer apparatet ikke altid med det samme. Vent tre minutter. 

Vent tre minutter, inden apparatet genstartes. 

I opvarmningstilstand aktiveres luftstrømmen ikke fra starten. Luftstrømmen aktiveres efter 2-5 minutter, indtil 
temperaturen i indendørsenhedens varmeveksler stiger. 

Tryk på knappen

Tryk på knappen          en eller flere gange.

en eller flere gange.
Betjeningstilstanden ændres for hvert tryk på knappen:

Blæserhastigheden ændres i følgende rækkefølge:

TRYK

TRYK

KØLING TØRRING KUN BLÆSER

Højere Høj

Lavere

Middel Lav

OPVARMNING

Tryk på knappen

Tryk på knappen

Tryk på knappen

Hæver temperaturen med 1 °C
Tilgængelige temperaturområder 

16 - 30 °C

-3 - 3 

ikke tilgængeligKUN BLÆSER

*OPVARMNING, KØLING

Sænker temperaturen med 1 °C

Indendørsenhedens driftsindikator begynder at lyse. 

Resultat:

Resultat:

Resultat:



Brugsanvisning

Styring af luftstrømmens retning

Styring af den lodrette luftstrøm (ved hjælp af fjernbetjeningen) 

Styring af den vandrette luftstrøm (ved hjælp af fjernbetjeningen) (tilvalg)

Resultat:

Resultat:

*Opvarmning er kun tilgængelig på modeller med varmepumpe.

BEMÆRK! Hvis apparatet ikke har en luftstrømsfunktion med fire retninger, kan du 
selv justere den vandrette luftstrøm (gælder ikke alle modeller).

Forsøg ikke selv at ændre de lodrette justeringslameller. Der er risiko for, at der opstår fejl i apparatet. Hvis det sker, 
skal du slukke for apparatet og derefter afbryde strømmen og tilslutte det igen. 

Det anbefales ikke at lade de lodrette justeringslameller være nedad i længere tid i tilstandene COOLING eller DRY, 
da det medfører risiko for, at der kan dryppe kondensvand fra apparatet.

Den lodrette og vandrette luftstrøm justeres automatisk til en bestemt vinkel afhængigt af den valgte 
driftstilstand, når apparatet startes.

Du kan også indstille luftstrømmens retning, som du ønsker, ved at trykke på knapperne                     på 
fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen til at indstille forskellige vinkler for luftstrømmen, som du ønsker.

Brug fjernbetjeningen til at indstille forskellige vinkler for luftstrømmen, som du ønsker.

Tryk på knappen                     en eller flere gange.

Tryk på knappen           en eller flere gange. 
De lodrette lameller skifter position i denne rækkefølge:

De vandrette lameller skifter position i denne rækkefølge: 

Betjeningstilstand 

KØLING, TØRRING 

*OPVARMNING, 
KUN BLÆSER

Luftstrømmens retning  
MODE

TEMP

SLEEP

FAN SPEED
TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

QUIET

SUPER

AL SMART

vandret 

nedad 

Vinkel Vinkel Vinkel

Automatisk svingning

Vinkel Vinkel Vinkel

Automatisk svingning venstre midt højre venstre og højre samtidigt



Brugsanvisning

Tilstanden AI SMART

Tilstanden Airflow Follow / Avoid You  

Sådan indstilles tilstanden AI SMART

Sådan annulleres tilstanden AI SMART

Sådan indstilles tilstanden Airflow Follow / Avoid You

Sådan annulleres tilstanden Airflow Follow / Avoid You

Bemærk: Dette er ikke muligt ved tilstandene SUPER og ECONOMY. 

Resultat:

Resultat:

Resultat:

Tryk på knappen             AI SMART. 

Tryk på knappen          MODE.

Tryk på knappen 

Tryk på knapperne POWER, AI SMART eller SWING.

TRYK
AL SMART SLEEP

QUIET

TEMP

TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

Går til tilstanden AI SMART 

Tilstanden AI SMART annulleres. 

Betjeningstilstanden ændres for hvert tryk på knappen: 

Resultat: Tilstanden AI SMART annulleres. Tilstanden Airflow Follow/Avoid You annulleres. 

 Luftstrømmen følger dig Luftstrømmen undgår dig Luftstrømmen undgår dig afsluttes

Når du har åbnet tilstanden AI SMART, kan du 
trykke på knapperne ”+” og ”-” for at ændre 
temperaturindstillingen. Intervallet er -3 til 3.



Brugsanvisning

Knappen CLOCK

Tilstanden SUPER

Sådan indstilles klokkeslættet

Sådan indstilles tilstanden SUPER

Sådan annulleres tilstanden SUPER

Sådan annulleres tilstanden SUPER
Knappen SMART er ikke tilgængelig i tilstanden SUPER. 
Knappen ECONOMY er deaktiveret i tilstanden SUPER. 
Apparatet fortsætter i tilstanden SUPER i 15 minutter, medmindre du afslutter tilstanden ved at 
trykke på en af ovennævnte knapper.

Tryk på knappen SUPER, MODE, FAN SPEED, SLEEP eller på tænd/sluk-knappen.

Tryk på knappen          SUPER, mens apparatet er i tilstanden køling, tørring 
eller kun blæser.

Tryk på knappen           SUPER i tilstanden opvarmning.

TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

Resultat: Klokkeslættet blinker på LCD-displayet.

Resultat: En enkelt gang for at øge eller reducere den indstillede tid med 1 
minut. I halvandet sekund for at øge eller reducere den indstillede 
tid med 10 minutter. 

Resultat: Det aktuelle klokkeslæt indstilles.

Resultat: Ved høj blæserhastighed indstilles 
temperaturen automatisk til 16 °C.

Resultat: Ved høj blæserhastighed indstilles 
temperaturen automatisk til 30 °C. 

Resultat: Displayet vender tilbage til den oprindelige tilstand. I tilstanden 
SUPER kan du indstille temperaturen, luftstrømmens retning og 
timeren. Afslut tilstanden SUPER.

I længere tid for at øge eller reducere tiden med 1 time.

Tryk en gang på knappen CLOCK

Tryk på knapperne "+" og "-". 

Tryk på knappen CLOCK igen.

Tilstanden SUPER bruges til at starte eller stoppe hurtig køling eller hurtig opvarmning, når enheden er tændt.
Tilstanden SUPER kan indstilles, når apparatet er tændt, eller der er strøm på det.
I tilstanden SUPER kan du indstille temperaturen, luftstrømmens retning og timeren



Brugsanvisning

Timer

Sådan indstilles timeren 

Sådan annulleres timeren

Bemærk: Tilsvarende kan du bruge OFF TIMER til at få apparatet til at slukke automatisk 
på det ønskede tidspunkt. 

Bemærk: Tryk på knapperne QUIET, MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER eller ON/OFF for at 
annullere tilstanden QUIET.

TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

TRYK

Resultat:  "12:00" blinker på LCD-displayet. 
Tryk på knappen            ON TIMER

Resultat:

Tryk på knappen            ON TIMER.
Når ”ON” forsvinder fra displayet, er timeren annulleret.

I denne tilstand kører airconditionanlægget med lav kompressorhastighed og lav blæserhastighed for at 
reducere støjniveauet. Tilstanden er kun tilgængelig på invertermodeller. 

Hold knappen            QUIET inde i cirka 5 sekunder for at 
aktivere børnesikringen. Låsesymbolet vises på displayet. 
Hold knappen            QUIET inde igen i cirka 5 sekunder 
for at deaktivere børnesikringen. Låsesymbolet slukkes igen. 

Resultat:

QUIET-tilstand

Tilstanden LOCK 

En enkelt gang for at øge eller reducere den indstillede tid med 1 minut. 
I halvandet sekund for at øge eller reducere den indstillede tid med 
10 minutter. 
I længere tid for at øge eller reducere tiden med 1 time. 

Resultat: "ON" holder op med at blinke. 
Indendørsenhedens TIMER-indikator begynder at lyse (ikke på 
kombinerede systemer).

Tryk på knappen "+" eller "-". 

Tryk på knappen TIMER, når den ønskede tid vises på LCD-displayet, for at bekræfte den.

Når den indstillede timer har været vist i fem sekunder, vises klokkeslættet på fjernbetjeningens 
LCD-skærm i stedet for timeren.

Hvis du indstiller timeren med knappen ON TIMER, når du forlader hjemmet om morgenen, kan hjemmet have 
en behagelig temperatur, når du kommer hjem igen. Du kan også bruge OFF TIMER til at slukke for apparatet 
om natten.



Brugsanvisning

ECONOMY-tilstand

Tilstanden IFEEL

Knappen DIMMER

Tilstanden 8°C HEAT 

Knappen ECONOMY er deaktiveret i tilstandene SUPER og AI SMART.
Tryk på knappen ON/OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED, SLEEP, QUIET eller ECONOMY for at annullere tilstanden 
ECONOMY.

Sådan indstilles tilstanden IFEEL

Sådan annulleres tilstanden IFEEL

Sådan indstilles funktionen DIMMER

Sådan indstilles tilstanden 8°C HEAT

Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:
I 8°C HEAT-tilstand er temperaturen indstillet til 8 °C som standard. 8°C HEAT 
kan kun vælges, når airconditionanlægget er i tilstanden opvarmning.

Hvis lyset er slukket, tændes det igen, hvis der modtages et signal.

IFEEL-funktionen er deaktiveret som standard. 

Resultat:

Resultat:

Tryk på knappen IFEEL

Tryk på knappen IFEEL igen.
 IFEEL-funktionen deaktiveres.

Hold knappen            SLEEP inde i cirka 5 sekunder for at slukke for 
apparatets lys og display.

Tryk på knappen 8°C HEAT i tilstanden opvarmning. 

I tilstanden 8°C HEAT indstilles blæserhastigheden automatisk til "AUTO". 

Tilstanden 8°C HEAT aktiveres, når du trykker på knappen 8°C HEAT i 
tilstanden opvarmning. 
Tryk på en vilkårlig knap undtagen IFEEL, ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK, 
SWING og Airflow Follow / Avoid You for at annullere tilstanden 8°C HEAT. 
000 slukkes på displayet, og tilstanden 8°C HEAT annulleres. 

Transmissionsikonet vises på displayet, og tilstanden IFEEL 
aktiveres.

I denne tilstand kører airconditionanlægget i energisparetilstand ved at sænke strømforbruget.

Fjernbetjeningens indbyggede temperatursensor aktiveres. Den registrerer den omgivende temperatur og 
sender signalet tilbage til apparatet, som derefter justerer temperaturen for at skabe maksimal komfort. 



Brugsanvisning
SLEEP-tilstand

Sådan indstilles tilstanden SLEEP

Bemærk: Tryk på knappen SUPER, SMART, MODE, ON/OFF eller FAN SPEED for at annullere tilstanden SLEEP. 
Bemærk: Ved at trykke på knappen SLEEP fire gange eller ved at vælge andre tilstande såsom SUPER eller SMART, 
kan du annullere tilstanden SLEEP på apparater uden fire natindstillingskurver.
Bemærk: Opvarmning er IKKE tilgængelig på anlæg, som kun har en kølefunktion. 

Resultat:

Tilstanden SLEEP 1:

Tilstanden SLEEP 2:

Tilstanden SLEEP 3:

Tilstanden SLEEP 4:

Tilstanden SLEEP kan indstilles i tilstandene køling, opvarmning eller tørring. 
Funktionen er med til at skabe et mere behageligt soveklima. 

Enheden stopper automatisk efter otte timers drift. 
Blæserhastigheden indstilles automatisk til lav. 

Hver gang du trykker på knappen           SLEEP.
Driftstilstanden ændres for hvert tryk på knappen i denne rækkefølge: 

Den indstillede temperatur øges med maksimalt 2 °C, hvis apparatet er i konstant køletilstand i to timer, 
og holdes derefter på et konstant niveau. 

Den indstillede temperatur reduceres med maksimalt 2 °C, hvis apparatet er i konstant 
opvarmningstilstand i to timer, og holdes derefter på et konstant niveau.

Den indstillede temperatur øges med 2 °C, hvis apparatet er i konstant køletilstand i to timer, og sænkes 
derefter 1 °C efter 6 timer og sænkes yderligere med 1°C efter 7 timer.
Den indstillede temperatur sænkes med 2 °C, hvis apparatet er i konstant opvarmningstilstand i to timer, 
og øges derefter 1 °C efter 6 timer og øges yderligere med 1°C efter 7 timer. 

Den indstillede temperatur øges med 1 °C, hvis apparatet er i konstant køletilstand i en time, stiger med 
2 °C efter 2 timer, sænkes med 2 °C efter 6 timer og sænkes yderligere med 1 °C efter 7 timer.

Den indstillede temperatur sænkes med 2 °C, hvis apparatet er i konstant varmetilstand i en time, 
sænkes med 2 °C efter 2 timer, stiger med 2 °C efter 6 timer og stiger yderligere med 2 °C efter 7 timer.

Den indstillede temperatur holdes konstant.




