Kort bruksanvisning for fjernkontroll
Toshiba Daiseikai Polar (Innedel: RAS-__SKVP2-ND / Utedel: RAS-__SAVP2-ND)
Toshiba Daiseikai 7 Polar (Innedel: RAS-__N3KVP-ND / Utedel: RAS-__N3AVP-ND)

Det er kun et begrenset antall knapper du trenger å bruke på fjernkontrollen. Disse er
beskrevet under. Når du trykker en knapp på fjernkontrollen må fjernkontrollen være
rettet mot innedelen og innedelen kvitterer med en pipelyd når signalet er mottatt.
1. AV/PÅ
Denne knappen skrur varmepumpen av og på. Når varmepumpen er på,
lyser grønn lampe på innedelen. La gjerne varmepumpen stå på i hele
fyringssesongen.
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2. PRESET
PRESET-knappen henter opp dine favoritt-innstillinger (varmedrift,
temperatur, viftehastighet, pure mm). Kan ved behov omprogrammeres
ved å velge ønskede innstillinger og deretter holde PRESET-knappen nede i
4 sekunder til displayet slutter å blinke.
3. TEMP.
For innstilling av romtemperatur. Temperaturføleren er plassert i innedelen
og romtemperatur kan avvike noen grader fra innstilt temperatur.
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4. PURE
Trykk PURE-knappen for å aktivere/deaktivere luftrensing. Blå lampe
lyser på innedelen når luftrensing er aktivert.
5. MODE
MODE-knappen benyttes til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen
bør varmepumpen stå i varmedrift: Ved kjølebehov velges kjøledrift:
Vær oppmerksom på at det normalt vil ta 3-4 minutter før varmepumpen
starter igjen etter at man har byttet driftsmodus.
6. FIX
FIX-knappen endrer spjeldposisjon og justerer vertikal luftstrømretning.
For optimal fordeling av varm luft bør luftstrømmen rettes ned og ut i
rommet. Merk at spjeldretning kan ha blitt endret etter strømbrudd, og må
sjekkes.
7. FAN
FAN-knappen styrer viftehastigheten med følgende valg:
Auto
, 1-5 faste viftehastigheter
eller Quiet .
Normalt anbefales det at viften står i Auto, ved behov velges en fast
viftehastighet. Velges Quiet begrenses maks viftehastighet og varmepumpens mulighet til å oppnå ønsket temperatur i boligen.
Øvrige funksjoner : Se brukermanual som følger produktet.

Rengjøring av filter
Toshiba Daiseikai Polar (Innedel: RAS-__SKVP2-ND / Utedel: RAS-__SAVP2-ND)
Toshiba Daiseikai 7 Polar (Innedel: RAS-__N3KVP-ND / Utedel: RAS-__N3AVP-ND)

Rengjøring av grovfilter
Rengjør grovfiltrene annenhver uke, eller etter behov.
Dersom filtrene ikke blir rengjort vil dette medføre redusert kapasitet.
Luftfiltre må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Skru først av varmepumpen med fjernkontrollen.
•
Åpne frontgrillen på innedelen, bruk begge hender. La den bli stående i åpen stilling
•
Ta tak i grovfilterene i nedre kant, løft forsiktig litt oppover før de trekkes det ned igjen
og ut fra holderen
•
Bruk en støvsuger og/eller vask filtrene rene i såpevann. Skyll grundig i rent, rennende vann
•
Rist vekk overflødig vann fra filterene og la det tørke før montering
•
Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned.
Påse at de sitter korrekt med nedre kant på filteret i sporet
•
Lukk fronten godt igjen

Rengjøring av aktivt elektrostatisk filter:
Utføres når FILTER-indikatoren på innedelens frontpanel lyser eller dersom filteret lager knitrelyder eller summer, som regel bør prosedyren gjennomføres minst én gang i halvåret. Indikatoren
lyser normalt når aktivt elektrostatisk filter har vært i bruk i ca 1000 timer.
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Ionegenerator finnes kun i
Daiseikai Polar (SKVP2-ND)

Skru alltid først av varmepumpen med fjernkontrollen og koble fra spenning (koble ut
sikringen). Åpne frontgrillen på innedelen. Ta tak i håndtaket på filteret og løft forsiktig
oppover før du trekker det ned og ut fra holderen.
Legg filteret i 40-50 0C varmt såpevann, og la det ligge der et kvarters tid. Bruk en svamp
og gni lamellene forsiktig rene. Vask filteret rent og skyll grundig i rennende vann. Rist vekk
overflødig vann fra filteret og la det tørke før montering.
Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned. Påse at
det sitter korrekt. Replasser de andre filtrene og lukk igjen frontdekselet. Reset FILTER-indikatoren ved å trykke reset på innedelen.

Rengjøring av ionegenerator: Skru av varmepumpen med fjernkontrollen og koble fra spenning
(koble ut sikringen). Åpne opp luftspjeldet helt. Fjern eventuelt støv som sitter på ionegeneratoren.
Bruk en tørr tannbørste el. liknende,børst tre-fire ganger på hver av polene. IKKE bruk Q-tips eller
andre ting som loer. Lukk igjen frontdekselet.

Vedlikehold av IAQ-filter
Filterservice 1-2 ganger i året, eller etter behov:
•
•
•
•

Støvsug filteret godt
Alternativt: Kan vaskes/skylles i rent vann.
Merk! Vask vil kunne gi noe redusert virkning av filtrene.
Tørk/regenerer filteret med UV-stråler fra solen, min. 6 timer.
Levetid opp til 2 år

