BRUKSANVISNING FOR
TRÅDLØS KONTROLLER

NORSK

For generell offentlig bruk
RB-RXS30-E

1112150109
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FORBEREDELSER FØR BRUK
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Sett inn nye
Klargjøre Filter
alkaliske batterier
etter posisjonene
1. Åpne luftinntaksgrillen og
(+) og (–)
fjern luftﬁltrene.
2. Fest vedleggsﬁltrene
(se mer informasjon på
tilbehørsarket).
Fjern dekslet.
Montere Batterier
1. Fjern batteridekslet.
2. Sett in 2 nye batterier (type AAA)
ved å følge (+) og (–) markeringene.
Slik tar du ut batteriene
1. Fjern dekslet, og ta ut batteriene.
2. Sett på dekslet igjen.
• Kast batteriene i henhold til lokale regler.
Innstilling av Klokke
med spissen på en blyant.
1. Trykk
Hvis timer-indikeringen blinker, går du til neste trinn 2.

2. Trykk

eller

1. Trykk
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: Velg kun Auto A, Kjøling
eller Kun vifte

Varme
2. Trykk

, Tørr

,

.

: Velg ønsket temperatur.

Min. 17°C, Maks. 30°C.
3. Trykk
MED+

: Velg AUTO, LOW , LOW+
, HIGH
, og Stille ( ).

, MED

,

※ AUTOMATIC OPERATION (AUTOMATISK OPERASJON) :
Velg automatisk nedkjølings-eller oppvarmingsoperasjon.
※ I DRY OPERATION (TØRR OPERASJON)-modus, kan ikke
luftvolum velges.
※ I FAN ONLY OPERATION (KUN VIFTE OPERASJON)modus, viser den ikke innstilt temperatur.

: juster tiden.
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3. Trykk
: Juster tidsuret.
Tilbakestill Fjernkontrollen
1. Fjern batteriet.
.
2. Trykk
3. Sett inn batteriet.
Vedlikehold av Fjernkontrollen
1. Rengjør fjernkontrollen med en våt klut etter behov.
2. Ikke bruk benzen, tynner, poleringspulver eller en støvkost
som er kjemisk behandlet.
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AUTOMATISK / AVKJØLING
(TØRR) / VARME / KUN
VIFTEOPERASJON

For å automatisk kontrollere romtemperaturen og luftstrømmen
for raskere automatisk, avkjølings-eller oppvarmingsoperasjon
(med unntak av TØRR-modus).
Trykk
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: Start og stopp driften.

GULVVARMEOPERASJON

Oppvarming fungerer kun med blåsing nedover.
Temperaturen på luftuttaket vil være høyere enn vanlig.

FJERNKONTROLL
Den infrarøde senderen
Start/Stopp-knappen
Funksjonsvelgeren (MODE)
Temperaturknappen (TEMP)
Viftehastighetsknappen (FAN)
Sving lufteventilknappen (SWING)
Still spjeldknappen (FIX)
Innstillingsknapp for ukentlig timer
Knapper for minne og
Forhåndsinnstillinger (PRESET)
8 °C varmeoperasjonsknapp (8 °C)
Knapp for høy effekt (Hi-POWER)
Økonomiknapp (ECO)
Komfortinnsovningsknapp
(COMFORT SLEEP)
Gulvvarmemodus-knapp
(FLOOR (GULV))*
Nullstilingsknapp for klokke
(CLOCK)
Kontrollknapp (CHECK)
Tilbakestillingsknapp (RESET)
Filter nullstillingsknapp (FILTER)
Strømvalgknapp (POWER-SEL)

HØYEFFEKT-DRIFT
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ECODRIFT

For å automatisk kontrollere rommet og spare strøm (med
unntak av TØRR-modus).
Trykk

: Start og stopp driften.

Merk: Nedkjøling; den internt innstilte temperaturen øker
automatisk 1 grad per 2 timer (maksimum 2 grader
økning). Ved oppvarming, reduseres den internt innstilte
temperaturen.
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Still inn timeren når luftbehandlingsenheten er i drift.
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Slå tidsuret ON
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TIDSURDRIFT
Slå tidsuret OFF

1

Trykk

2

Trykk

: Juster tidsuret.

Trykk

: Juster tidsuret.
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Trykk

: Avbryt tidsuret. Trykk

: Avbryt tidsuret.

q
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: For å justere
PÅ-tiden.

Trykk

: For å justere
AV-tiden.

Stille inn ON-OFF-timeren
1

Trykk

: Juster
PÅ-timeren.

3

Trykk

.

2

Trykk

: Juster
AV-timeren.
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Trykk

: Avbryt
tidsuret.

* Gulv kan kun fungere hvis innendørsenheten har Bi-ﬂow-konsoll.

Merk:
• Hold fjernkontrollen innen akseptabel avstand til
inneenheten. Hvis ikke kan det oppstå en tidsforsinkelse
på opp til 15 minutter.
• Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.
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12 FJERNKONTROLL A-B SELEKSJON

FORHÅNDSPROGRAMERT DRIFT

Still foretrukket drift for fremtidig bruk. Denne innstillingen vil
bli husket av enheten for fremtidig drift (unntatt luftstrømmens
retning).
1. Velg foretrukket drift.
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Fjernkontroll B oppsett.
1. Trykk på RESSET-knappen på innendørsenheten
for å slå PÅ klimaanlegget for høy veggtype eller trykk på
og hold MODE-knappen på innendørsenheten i over
20 sekunder for bi-strøm kontrolltype. (Følg anvisningene i
klimaanleggets bruksanvisning.)

til det slutter å blinke og P-merket

2. Trykk og hold
vises.
3. Trykk

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet
hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

: Bruke forhåndsinnstilt drift.

2. Rett fjernkontrollen mot klimaanlegget.

8 °C DRIFT

3. Trykk og hold
knappen på fjernkontrollen med
spissen på en blyant. “00” vil vises på skjermen.

1. Trykk
knappen for å bytte til 8 °C innstilt
temperaturoppvarming.
2. Trykk

4. Trykk
mens du trykker
. “B” vil vises på
skjermen og “00” vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått
AV. Fjernkontroll B er memorert.

for å regulere temperaturen fra 5 °C til 13 °C.

Merk: 8 °C vil kun fungere i oppvarmingsmodus. Hvis
klimaanlegget brukes i kjølefunksjon (inkludert
automatisk kjøling) eller tørrfunksjon, vil det bytte til
varmefunksjon.

Merk: 1. Repeter trinnene over for
å resette fjernkontrollen til
å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke “A”
visning.
3. Standardinnstilling på
fjernkontrollen er A fra
fabrikken.

10 KOMFORTINNSOVNINGSDRIFT
For å spare energi når man sover, kontroller luftstrømmen og slå
AV automatisk (Med unntak av TØRR-modus av TØRR-modus
og Kun vifte-modus).
1. Trykk
drift.
2. Trykk

13 DRIFT MED EFFEKTVALG

: Velg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-tidsur

Denne funksjonen brukes når kretsbryteren deles med andre
elektriske apparater. Det begrenser maksimal spenning/
strømforbruk til 100 %, 75 % eller 50 %. Jo lavere prosenttall, jo
høyere besparelse og jo lengre varer kompressoren.

for å avbryte bruk av komfortinnsoving.

Merk: Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke
automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2
grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte
temperaturen minke.

: Velg
(for 100%),
(for 75%),
Trykk
(for 50%).
• Når nivået er valgt, blinker PWR-SEL-nivået på LCDskjermen i 3 sekunder. Ved nivået 75 % og 50 %, blinker
også tallet “75” eller “50” i 2 sekunder.
• Fordi EFFEKTVALGFUNKSJON begrenser maksimal
spenning, kan inadekvat kapasitet oppstå.

11 FILTERNULLSTILLING
Først, slå av skillebryteren.
FILTER lampen er på; ﬁlteret må renses.
For å slå av lampen, trykk på RESSET-knappen på
innendørsenheten for høyveggs- eller NO/OFF-knappen for
Bi-ﬂow-konsoll. Du kan også trykke på FILTER-knappen på
fjernkontrollen. (Følg anvisningene i bruksanvisningen til
klimaanlegget.)
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14 UKENTLIG TIMERFUNKSJON
4 programmer for hver dag i uken kan settes i UKENTLIG TIMER.
Følgende kan stilles inn i UKENTLIG TIMER.
a. Driftstid (timer PÅ for å starte og AV for å stoppe)
b. Driftsmodus
c. Temperaturinnstilling.
d. Innstilling av viftehastighet.
e. Spesialdrift (8°C, ØKO, HØYEFFEKT)
I disse tilfellene brukes UKENTLIG TIMER
1. Stue
MON-FRI
MAN-FRE
23 C

24 C
ON+ECO
ON+HI-POWER
OFF

OFF

SØN and
og LØR
SUN
SAT
22 C

24 C
OFF

ON

ON

OFF

ON

2. Stue med sterk kjøling (Klimaanlegg hele tiden)
MON-FRI
MAN-FRE
23 C

10 C
ON+ECO

24 C

17 C
ON+ECO

ON+8ºC
ON+HI-POWER

SØN and
og LØR
SUN
SAT
23 C

17 C

10 C

24 C
ON

ON

ON

ON+8ºC

ON+ECO

3. Soverom
Sunday
Søndag
23 C

ON
ON+Hi-POWER
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Sunday
Søndag
24 C

Monday
Mandag
24 C

ON

Monday
Mandag

ON
ON+ECO

OFF

Stilleinn UKENTLIG TIMER

4. Trykk

eller

for å velge ønsket tid.

• Tiden kan stilles mellom 0.00 og 23.50 i intervaller på
10 minutter.
• Trykk og hold knappen for å endre innstilt tid med
1 time.
• Du kan kun stille én Timer PÅ eller AV for hvert
program.
PRESET

TEMP.

Visning Timer PÅ

Visning Timer AV*

* Timer AV brukes til å stoppe klimaanlegget. Displayet
viser ikke driftsmodus, temperatur, viftehastighet og
andre.
5. Trykk

1. Trykk

6. Trykk

for å gå til innstilling av UKENTLIG TIMER.

for å velge ønsket modus.

eller

TEMP.

for å velge ønsket temperatur.

• Temperaturen kan stilles mellom 17°C og 30°C.
7. Trykk

for å velge ønsket viftehastighet.

8. Legg til drift etter ønske.
• Trykk
for å bruke 8°C drift.

Blink

2. Trykk
for å velge ønsket dag i sekvens.
Symbolet for dagssekvens vises på displayet

• Trykk

for å bruke ØKO-modus.

• Trykk

for å bruke HØYEFFEKT-modus.

9. Legge til eller redigere et program
Programmet kan stilles for alle ønskede dager før du
trykker
for å bekrefte innstillingen i prosessen 10.
Hvis du vil legge til eller redigere et program, gjentar du
prosess 2 - 8 før du bekrefter.
10. Etter innstillinger er gjort, trykker du
den*

for å bekrefte

Driftsmodus

SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

UKENTLIG
WEEKLYSØMASUMO
TIONTOFRLØ
TUWETHFRSA
(Alle(All
dager)
day)

3. Trykk

Ukentlig timer
aktivert
Neste program

for å velge programnummer.

Timer PÅ eller
AV

trykkes og
• Program 1 er klart til innstilling når
PG-1 vises på displayet.
• Trykk på
for å endre programnummer i sekvensen
program 1 til program 4.

Display etter
trykk på SETknappen

Neste timer- Driftstemperatur og
operasjon
viftehastighet
*Pek fjernkontrollen mot mottakermodulen på
klimaanlegget og trykk SET-knappen til du hører et
dobbelt pip som indikerer at innstillingen er fullført.
Når klimaanlegget mottar signalene, kan du høre et like
mange pipetoner som antall dager som stilles inn.
Hvis TIMER-lampen blinker, betyr det ufullstendig
.
innstilling. Trykk to ganger på

PG-1
PG- 2
PG- 3
PG4

4

Slette programmer

Merk:
1. Plasser fjernkontrollen slik at signalet kan mottas på
innendørsenheten for mer nøyaktig synkronisering av
klokken mellom fjernkontrollen og klimaanlegget.
2. PÅ/AV-timer kan stilles under drift med UKENTLIG
TIMER. Klimaanlegget vil først benytte normal timer,
deretter UKENTLIG TIMER igjen.
3. Med UKENTLIG TIMER kan alle moduser som MODUS,
TEMP, VIFTE, HØYEFFEKT, ØKO osv. justeres, men når
klokken når programmert innstilling vil modusen være den
som programmet fastslår.
4. Mens fjernkontrollen sender signaler må du unngå
forstyrrelser fra objekter som kan sperre sendingen fra
fjernkontrollen til innendørsenheten.

PRESET

TEMP.

Redigere UKENTLIG TIMER program

PRESET

TEMP.

Individuelt program
1. Trykk
.
• Ukedag og programnummer vises.
• Velg dag for å slette programmet.
for å velge programnummer å slette.

2. Trykk

.
3. Trykk
• PÅ eller AV timer blir slettet og displayet blinker.
4. Trykk
• Trykk

for å slette programmet.
mens skjermen blinker. Programmet slettes.

Alle programmer
.
1. Trykk
• Ukedag og programnummer vises.
2. Trykk
og hold i 3 sekunder.
• Alle programmer slettes og displayet viser nåværende
modus.

For å redigere programmet etter bekreftelse av innstillingen for
Side 4 og følg deretter prosess 1 - 3.
ukentlig timer, trykk på
1. Trykk

.

Merk: Påse at mottakermodulen på innendørsenheten mottar
signalet fra fjernkontrollen.

• Ukedagen og programnummeret for inneværende dag
vises.
for å velge ukedag og trykk
2. Trykk
programnummer å bekrefte.

for å velge

• Nullstille operasjonen.
3. Trykk

for å gå ut av bekreftelsesmodus.

Deaktivere UKENTLIG TIMER
Trykk
mens “WEEKLY” vises på displayet.
• “WEEKLY” forsvinner fra displayet, men programmet er
fremdeles på fjernkontrollen.
• TIMER-lampen slukkes.
igjen.
• For å reaktivere UKENTLIG TIMER igjen, trykk
Displayet viser neste program. Programmet etter reaktivering
er relatert til klokkeslettet.
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Informasjon i henhold til EMC-direktivet 2004/108/EU
(Navn på produsenten)

TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.

(Adresse, poststed og land)

144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK,
TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR
MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.

(Navn på importør / Distributør i EU)

TOSHIBA CARRIER UK LTD.

(Adresse, poststed og land)

Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH,
Devon, PL6 7DB. Storbritannia

1112150109

