R32 or R410A

BRUKERHÅNDBOK

ENGLISH
NORSK

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)
Til generell offentlig bruk

Innendørsenhet

RAS-B10, 13, 16N4KVRG-E

Utendørsenhet

RAS-10, 13, 16J2AVSG-E1

1129850201-1

SIKKERHETSREGLER
Les forholdsreglene i denne
håndboken nøye for enheten
brukes.

Dette apparet er fylt med R32.

● Oppbevar denne håndboken et sted hvor operatøren enkelt kan finne den.
● Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten brukes.
● Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trent brukere i butikker, i lett
industri og på gårder, eller for kommersiell bruk av lekfolk.
● Forholdsreglene beskrevet heri er klassifiserte som GEVAAR, ADVARSEL og
FORSIKTIG. De inneholder alle viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge
alle forholdsregler.

GEVAAR
● Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekselet. Det kan utsette deg for farlig
høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.
● Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.
● Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elektrisitetsforskrifter.
● Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler
ved fast tilkobling til strømtilførsel.
● Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig
drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i
drift).
● For å unngå brann, eksplosjon eller skade, må enheten ikke brukes når
skadelige gasser (f.eks. brannfarlige eller etsende) er påvist nærme enheten.

ADVARSEL
● Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.
● Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftinntaket /-uttaket.
● Hvis noe unormalt skjer (brent lukt, osv.), slår man av apparatet og kobler fra
strømtilførselen eller slår av på skillebryteren.
● Dette apparatet kan brukes av barn 8 år eller eldre, personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring
og kjennskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i
bruken av det og er kjent med farene involvert. Pass på at barn ikke leker med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de
er under oppsyn.
● Dette produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske eller psykiske evner, eller som mangler nødvendig kunnskap eller
erfaring om denne typen apparater, så lenge de ikke veiledes, eller har fått
opplæring i bruken av apparatet av personer som er ansvarlige for deres
sikkerhet.
● Klimaanlegget må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en
kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell. Spør en profesjonell installatør
eller en kvalifisert serviceperson når noen av disse jobbene skal utføres.
● Barn må veiledes slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy.

SIKKERHETSREGLER
● Ikke bruk annet kjølemedie enn det som er (R32) oppgitt for enheten. Hvis
annet blir brukt, kan det oppstå unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som
kan resultere i feil, eksplosjon eller skade på personer.
● Ikke bruk andre metoder til å fremskynde avrimingsprosessen eller
rengjøringen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
● Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig
drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i
drift).
● Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
● Ikke gjennomhull eller brenn apparatet, da det er under trykk. Ikke utsett
apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers kan
det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.

FORSIKTIG
● Vask ikke enheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
● Bruk ikke dette apparatet til andre formål, som å bevare mat, oppfostre dyr og
lignende.
● Stå ikke på eller stikk ikke noen gjenstander i innendørs- /utendørsenheten. Det
kan føre til personskader eller skade enheten.
● Ikke rør aluminiumsribben da det kan forårsake skade.
● Før du rengjør enheten, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
● Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller
skillebryteren.
● Det anbefales at vedlikeholdet utføres av en spesialist når enheten har vært i
drift over lengre tid.
● Produsenten vil ikke påta seg noe ansvar ved skade forårsaket av manglende
anvendelse av bruksanvisningen.
● Fjernkontroll og Holder er inneholdt med magnet, vær så snill å holde deg unna
produktet som påvirker magnetet (som elektronikk påvirker magnetisk stripekort
og etc.)
● Høyt temperatur, høyt magnetfelt og direkte kraftkollisjoner kan påvirke
magnetkraft.
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SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN
1 ECO (hvit)
2 Wi-Fi-tilgang (hvit)
3 PURE (hvit)
4 Timer (hvit)
5 Driftsmodus
- Kjøling (blå)
- Varme (oransje)

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

● Skjermens lysstyrke kan justeres, følg fremgangsmåten på side ".

FJERNKONTROLL
Den infrarøde senderen
Start/stopp-knappen
Funksjonsvelgeren
Temperaturknappen
Viftehastighetsknappen
Menyvalg-knappen
Innstill spjeld Opp-Ned-knappen
Innstill spjeld Venstre-Høyre-knappen
Sjekk-knappen*
Sjekk-knappen under batteridekselet

1

2

2

FORBEREDELSER FØR BRUK

4

3
5
7
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Klargjøre filtre
1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter fi ltrene. (se detaljer i installasjonsmanualen)

MODE
MOD
FAN

MEN
MENU

FIX

FIX

6
8

Montere batterier (ved bruk av trådløs funksjon)
1. Ta av skyvedekselet.
2. Sett in 2 nye batterier (type AAA)
ved å følge (+) og (–) markeringene.
Tilbakestill fjernkontrollen
1. Fjern batteriet.
2. Trykk
.
3. Sett inn batteriet.
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AVKJØLING/KUN VIFTE/DRIFT
1. Trykk

3

2. Trykk

LUFTSTRØMSRETNINGER

: Velg Avkjøling

eller Kun vifte

.

: Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Bare vifte: Ingen temperaturindikering
3. Trykk
MED+

1

MOD
MODE

FAN

: Velg AUTO, LOW , LOW+
, HIGH
eller Quiet

, MED

,

FIX
Trykk
: Flytt spjeldet i
den ønskede vertikale retningen.
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AUTOMATISK DRIFT

For å velge kjøling, oppvarming eller kun vifte drift

2

FIX
Trykk
: Flytt spjeldet i
ønsket horisontal retning.

1. Trykk

MOD
MODE

2. Trykk
SWING-operasjon kan velges
MEN
MENU
fra MENU-knappen

Svinge av

V

3. Trykk
MED+

Vertikal
(Opp-Ned)
Sving

H

Horisontal
(Venstre-Høyre)
Sving

V
H

Vertikal og
Horisontal
Sving

3

● Vertikal (Opp-Ned) sving

7
● Horisontal (Venstre-Høyre)
sving

: Velg Auto A.
: Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

FAN

: Velg AUTO, LOW , LOW+
, HIGH
eller Quiet

HADA CARE
FLOW

,

OPPVARMING og 8°C DRIFT
1. Trykk

MOD
MODE

: Velg Oppvarming

2. Trykk på

H.DA

, MED

.

: Velg ønsket temperatur. Min = 5°C, Maks = 30°C.

* Temperaturområde 5-16°C er varmemodus med 8°C drift med mindre
energiforbruk
● HADA Care Flow

3. Trykk på
MED+

FAN

, HIGH

: Velg AUTO, LOW , LOW+
eller Quiet

, MED

,

Merk: Mens 8°C-modus er aktiv (temperaturområde 5-16°C), kan noen
operasjoner som STILLE, HØY STRØM, TIMER AV ikke brukes.
Merk:
● Spjeldet må aldri flyttes manuelt med hender eller på andre måter.
● Lufteventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.
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TØRKEDRIFT

For avfukting styres en moderat kjøleytelse automatisk.
1. Trykk
2. Trykk

MOD
MODE

: Velg Tørr

.

: Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Merk: I TØRR MODUS ER HASTIGHETEN KUN SATT TIL AUTO.
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MENYOPPSETT

9.1 SVING AV SPJELDET OG HADA CARE FLOW-DRIFT

For valg av flere innstillinger for Klimaanlegg, slik som Spjeld, velg Høy effekt,
AV-timer og bruk ellers MENU-knappen

MEN
MENU

Komfortabel luftstrøm kan velges fra featurer

Spjeldsving-operasjon:
● For å distribuere luftstrømmen i både vertikal og horisontalt ved å svinge
høyeren automatisk.

HADA Care Flow-operasjon:
● Luftstrømme opp til taket, gi indikert luftstrøm til kroppen og homogenere
romtemperatur.
Merk:
● Under HADA CARE FLOW-modus FIX-knappen kan ikke aktiveres.

Spjeldsving og HADA Care Flow-operasjon
1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget
MEN
MENU

Blink

°C
Under trekantmerket kan

velge menyen ved å trykke TEMP. knapp.

2. For å gå inn i spjeld-settet ved å trykke MENU-knappen igjen.
Trekantmerket vil slutte å blinke, og settingen vil blinkes i stedet.
MEN
MENU

Blink

°C
3. Velg spjeld sving eller HADA CARE FLOW ved å trykke TEMP. knapp.

MODE
MOD
FAN
FIX

MEN
MENU

°C

FIX
V
H

Svinge av

V

Vertikal og
Horisontal
Sving

H

Vertikal
(Opp-Ned)
Sving
Horisontal
(Venstre-Høyre)
Sving

HADA CARE FLOW

H.DA
4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.
MEN
MENU

°C
Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket
vil blinke
.
5. Gå ut av menyinnstillingen-display ved å velge utgang og trykk på menu
knapp
MEN
MENU

°C

°C
Gå ut av menyinnstillingen til normal visning (ingen trekant og funksjon vil blinke).

9.2 STILLEGÅENDE DRIFT (Utendørs enhet)
Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god
natts søvn. Med denne funksjonen vil oppvarmingskapasiteten bli optimalisert
for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av
to formål (Stille 1 og Stille 2).
Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

Hi-P

9.3 Hi POWER-DRIFT

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere
avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)
1. Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen
for å velge HØYEFFEKT
MEN
MENU

Stille 1:
● Selv om den går stille, er oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet fortsatt
prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet.
● Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom oppvarmings- (eller kjøle-)
kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.

Stille 2:

°C

Blinker både trekant
og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt
ennå

2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.
MEN
MENU

● Reduserer oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet til lydnivået under alle
omstendigheter hvor utendørsenhetens lydnivå er høyt prioritert.
● Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til
utendørsenheten med 4 dB(A).
Merk:
● Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig
oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet.

°C

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede
innstilt

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

Innstillinger for stillegående drift
1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget
MEN
MENU

°C

Blink

°C
Under trekantmerket kan

ECO

9.4 ØKO-DRIFT

velge menyen ved å trykke TEMP. knapp.

For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi
(Unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)
1. Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen
for å velge ECO

°C

Blinker både trekant og
funksjonsmerke Funksjonen
er ikke angitt ennå

MEN
MENU

2. Gå inn på STILLE-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen.
Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

°C

MEN
MENU

Blinker både trekant
og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt
ennå

2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.
MEN
MENU

°C
3. Velge STILLE drift ved å trykke TEMP. knapp.

°C

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede
innstilt

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.
MEN
MENU

°C

°C
STILLE#1

STILLE#2

Ingen

4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.
MEN
MENU

°C

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede
innstilt

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket
vil blinke.
5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.
MEN
MENU

°C

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

9.5 PEIS DRIFT

9.6 TIMER AV-DRIFT

Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere
varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingsparametere:
Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

Still inn tidsuret AV når luftbehandlingsenheten er i drift.
1. Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen
for å velge TIMER AV

Peis 1:
● Under termo av-perioden vil innendørsenhetens vifte fortsette å gå med den
hastigheten som tidligere ble valgt av brukeren.

MEN
MENU

Peis 2:
● Under termo av-perioden fortsetter innendørsenhetens vifte å gå med
superlav hastighet, programmert fra fabrikken.

Innstillinger for peisdrift

°C

Blinker både trekant
og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt
ennå

2. Gå inn på TIMER-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen.
Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.
MEN
MENU

1. Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen
for å velge PEIS
MEN
MENU

°C

Blinker både trekant og
funksjonsmerke Funksjonen er ikke
angitt ennå

3. Velge TIMER AV ved å trykke TEMP. knapp.
Kan velge TIMER AV fra 0,5 - 12 timer.

2. Gå inn på ILDSTED-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen.
Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.
MEN
MENU

4. Bekreft TIMER AV ved å trykke MENU knapp.
MEN
MENU

°C
3. Velge PEIS drift ved å trykke TEMP.-knappen.

°C

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede
innstilt

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

°C

PEIS 1

PEIS 2

MEN
MENU

Ingen

°C
4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

Merk:
● Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

MEN
MENU

°C

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede
innstilt

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket
vil blinke

Avbryt TIMER AV
6. Når TIMER AV allerede er satt (no.5), trykk på MEMU-tasten og trykk
på TEMP.-knappen for å velge TIMER AV
MEN
MENU

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

°C

MEN
MENU

Bare trivinkel blinker
Funksjonen er allerede satt

7. Trykk på MENU-knappen på nytt og avbryt TIMER AV.

°C

MEN
MENU

Merk:
● Mens Ildsted kjører i varmemodus vil innendørsenhetens vifte alltid kjøre og
kald luft kan komme fra enheten.
● Ildsted vil kun fungere i varmemodus.

°C

Blinker både trekant og
funksjonsmerke Funksjonen er
ikke angitt ennå

8. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.
MEN
MENU

°C

PURE

9.7 PLASMA ION-DRIFT

Effektiv fangst av svevende urenheter i luften akselereres av plasma-ioner.
Urenheter som bakterier, lukt, røyk, støv og virus blir fanget og deaktivert av
plasma-ioner.
1. Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen
for å velge REN

10 MANUELL OPPVARMING
For å varme opp varmeveksleren i utendørsenheten under Oppvarming.
i 5 sek., deretter viser
Trykk på og hold inne
MEN
MENU
som bilde 1 i 2 sek.

fjernkontrolldisplayet

MEN
MENU

°C

Blinker både trekant og
funksjonsmerke Funksjonen
er ikke angitt ennå

2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.
1

MEN
MENU

°C

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede innstilt

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

11 JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLYS
For å redusere lysstyrken på displaylampen eller slå den av.
FAN

1. Trykk og hold
i 3 sekunder til lysstyrken ( ,
,
) vises på fjernkontrollens LCD, og slipp deretter knappen.

MEN
MENU

2. Trykk på

Øk

°C

eller

eller

for å justere lysstyrken i 4 nivåer.
Reduser

Fjernkontroll
LCD

Merk:
● Plasma Ion-operasjonen fjerner ikke skadelige stoffer fra sigarettrøyk
(karbonmonoksid ol.) Åpne et vindu for ventilasjon.

Betjeningsskjerm

Lysstyrke

100%

Lampen lyser med full lysstyrke.

9.8 STRØM-VALGFUNKSJON

50%

Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske
apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller
50 % og kan implementeres av EFFEKT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere
sparing og også lengre levetid på kompressor.
Merknader :
● På grunn av at EFFEKT-VALG-funksjonen begrenser maksimalt strømtrekk,
kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.
1. Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for
å velge POWER-SEL.

Lampen lyser med 50% lysstyrke.

50%

Lampen lyser med 50% lysstyrke og
driftslampen er slått av.
Alle er slått av.

MEN
MENU

Alle lamper er av.
● I eksemplene på

og

, lyser lampen i 5 sekunder før den slukker.

°C

Bare trivinkel blinker
2. Gå inn på POWER-SEL-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.
MEN
MENU

12 INNSTILLING FOR AUTOOMSTART
Dette produktet er utformet slik at det kan starte på nytt automatisk etter
strømbrudd i samme driftsmodus som før strømbruddet.

Informasjon

°C
3. Velge POWER-SEL-nivået ved å trykke TEMP.-knappen.

Produktet leveres med funksjonen auto-omstart i AV.
Slå den PÅ etter ønske.

Hvordan du slår PÅ funksjonen for automatisk omstart
● Trykk og hold [DRIFT] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for
(3 pipetoner og DRIFT-lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).

°C

100%

75%

Hvordan du slår AV funksjonen for automatisk omstart

50%

● Trykk og hold inne [DRIFT] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder
(3 pipetoner, men DRIFT-lampen blinker ikke).
Merknader :
● Hvis ON timer eller OFF timer er på, vil AUTOMATISK OMSTARTDRIFT
ikke aktivere.

4. Bekreft POWER-SEL-nivået ved å trykke MENU knapp.
MEN
MENU

13
°C
5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.
MEN
MENU

SELVRENSINGSDRIFT
(KUN KJØLING- OG TØRRDRIFT)

For å beskytte mot dårlig lukt forårsaket av fuktigheten i inne enheten.
-knappen trykkes en gang under “Kjølig” eller “Tørr”-drift,
1. Hvis
vil viften fortsette å kjøre i 30 minutter før den vil slå seg av automatisk.
Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.
2. For å skru av enheten, trykk på

°C

2 ganger innen 30 sekunder.

14 MIDLERTIDLIG DRIFT

17 VEDLIKEHOLD

I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll
● Ved å trykke på RESET knappen kan enheten
starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen.
● Driftsmodus er satt til AUTOMATISK drift,
forhåndsinnstilt temperatur er 24°C og
vifteoperasjon har automatisk hastighet.

Først, slå av skillebryteren.

Innendørsenhet og fjernkontroll

OPERATION/RESET-knappen

● Rengjør innendørsenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er
nødvendig.
● Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede
støvkluter.

Luftfilter

15 FJERNKONTROLL A-B VALG
For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis
2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.
Fjernkontroll B oppsett
1. Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå PÅ
klimaanlegget.
2. Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
3. Trykk og hold

-knappen på baksiden av fjernkontrollen «00» vil vises

på skjermen. (Bilde 1)
4. Trykk

MOD
MODE

mens du trykker

. “B” vil vises på skjermen og

“00” vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått AV. Fjernkontroll B er
memorert. (Bilde 2)
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.

1

2

16 DRIFT OG YTELSE
1. Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før
det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått PÅ.
2. Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før
oppvarmingen starter.
3. Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen,
reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
4. Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
5. Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet.
Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen
oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
6. Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke
samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
7. Noen lave knekkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi
knekkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.
Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen.
Enhetens driftsbetingelser
Temperatur
Utendørstemperatur

Romtemperatur

Drift
Oppvarming
Kjøling
Tørr

-15°C ~ 24°C
-15°C ~ 46°C
-15°C ~ 46°C

Mindre enn 28°C
21°C ~ 32°C
17°C ~ 32°C

Rengjør annenhver uke.
1. Åpne luftinntaksristen.
2. Fjern luftfiltrene.
3. Støvsug eller vask og deretter tørk dem.
4. Monter på plass igjen luftfiltrene og lukk luftinntaksristen.

18 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)
Kjøling eller oppvarming fungerer
unormalt dårlig.

Enheten virker ikke.
● Hovedstrømsbryteren er
slått av.
● Skillebryteren har slått av
strømtilførselen til enheten.
● Stopp i elektrisitetsforsyningen
● PÅ-tidsuret er justert.

●
●
●
●

Filtrene er blokkert med støv.
Temperaturen er feil innstilt.
Vinduer eller dører er åpne.
Luftinntaket eller uttaket på
utendørsenheten er blokkert.
● Viftehastigheten er for lav.
● Driftsinnstillingen er FAN eller DRY.
● EFFEKTVALG-funksjonen angis til
75% eller 50% (Denne funksjonen
avhenger av fjernkontrollen).

19 TRÅDLØS LAN-TILKOBLING
Toshiba Home AC-kontroll

Støtte for applikasjon Toshiba Home AC Control

Vennligst gå inn på programbutikken på enheten din for å laste ned og installere
applikasjon Toshiba Home AC Control.

iOS: 9,0 eller nyere.

Bruksområde
Nøkkelord: Toshiba Home AC-kontroll

Android: Versjon 5,0 eller nyere.

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC-kontroll kan kontrollere AC-drift via smarttelefon
eller nettbrett (mobil enhet) via internettilkobling.
2. Kontroller fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører på sky-system
og mobilenhet kan stille inn og overvåke A/C-drift via internettilkobling.
3. Alle kan kontrollere, 1 trådløs adapter maksimum 5 bruker
(bruk 1 email til å registrere).
4. Multi-AC-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 10 AC.
5. Gruppekontroll.
5.1 Kan opprette og kontrollere 3 grupper med AC.
5.2 Kan kontrollere maksimalt 10 AC per gruppe.
Merk:
1. Adapter kan kun registrere 1 e-postadresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-postadressen bli ugyldig.
2. 1 e-postadresse kan brukes for å registrere 5 enheter for kontroll av samme AC.
Registreringsprosess

Åpne en applikasjon og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

1 Trykk på Registrer

5 Angi passord med
6-10 tegn, kombinasjon
av bokstaver og tall

2 Angi e-postadresse

3 Velg land

6 Sjekk betingelser og vilkår

7 Bekreft informasjon

4 Angi brukernavn

8 Informasjon vil bli sendt til e-post,
klikk link for å bekrefte

Logg inn på Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

1 Koble trådløst adapter til A/C og slå på strømforsyningen.

Innebygd type , Trådløs adapter installerer allerede med enhet.

2 Åpne applikasjonen og velg Logg inn.

3 Angi brukernavn og passord.

4 Innlogging vellykket.

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

Innebygd trådløs adapter
Aktiv trådløs adapter av
fjernkontroll og Automatisk
pålogging.

1 Velg “Legg til AC (Adapter)” fra begge skjermer over.

2 Velg AC (adapter)-tilkoblingsmetode.

*Merk
1.Ved endring av Wi-Fi-ruteren eller E-post for registerendring, må dette behandles på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt
(Byggetype: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder for aktiv AP-modus.
2.Ved endring av Trådløs adapter for bruk med andre A/C-behov, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger og behandle den på nytt for å
kunne legge til den trådløse adapteren på nytt
(Byggetype: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder og velg "rb".

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

3 AC (adapter) kobler til

4 Aktiv trådløs adapter ved fjernstyring
Trykk og hold MODUSknappen 5 sekunder

LED trådløse merket vil blunke
når AP-modus er aktivt

MODE
MOD
MO
OD
FAN
FA
AN

MENU
MEN

FIX
FIX

FIX

WPS-modus

5 Koble til Wi-Fi-ruter for hjemmebruk

6 A/C som legger til er ferdig

Manuell inntasting

Wi-Fi-ruterenavn
Wi-Fi-rutepassord

7 Koble til en vellykket avslutning

Den trådløse lampen stanser ikke.

Applikasjon Toshiba Home AC Control
Startskjerm

Ukentlig plan

Innstilling

Meny

Legg til AC

Alle AC på/av
Gruppe-AC på/av
Hver AC på/av

Gruppenavn
AC-enheten er frakoblet

Varsel FEIL-kode
beskrivelse (popup)

Undermeny alle AC
· Legg til gruppe
· Slett gruppe
· Driftsinnstilling
Undermenygruppe
· Velg AC
· Endre gruppenavn
· Innstilling for gruppedrift
Undermeny AC
· Driftsinnstilling
· Endre navn
· Slett AC
Innstillingstemperatur /
Faktisk romtemperatur
Gjeldende driftsmodus for hver AC

Modus og tilstandsinnstilling.

Gå inn i driftsmodus for All AC

Gå inn i driftsmodus for gruppe AC

Gå inn i driftsmodus for hver AC

Modusvalg for Toshiba Home AC-kontrollapplikasjon.

Angi for 5 driftsmoduser
Auto

Varme

Kjøle

Bare vifte

Tørr

Av

Innstilling i driftsmodus.

Trykk for å velge AC
Ukentlig plan
PÅ-/AV-timer angi 0,5-12 timer.
Modusvalg

Angivelse av PÅ-/
AV-timer

Temperaturinnstilling

Innendørs temperatur

Utendørstemperatur
PÅ-timer satt fra
Kun Av-modus

Innstill
viftehastighet

Innstill spjeldet
Spesialfunksjon

Av-modus

Gruppedrift.

Maksimalt 3 grupper
1 gruppe maksimum = 10 enheter.
Legg til gruppe

Legg til AC i gruppe

Slett AC i gruppe

Please make sure Factory Reset is
performed before deleting AC from mobile
application.
(See owner manual ʺPress and hold MODE
button on remote control for 5 second and
active dL functionʺ)

M
MOD
MODE

Angi ukentlig plan.

Velg dag Mandag-søndag
Ukentlig plan for alle AC-enheter

Tidsvalg

Angi ukentlig plan for hver enhet

Ukentlig plan for alle AC-enheter

Modusvalg

Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboks
Avbryt ukentlig plan.

Ukentlig plan ikke
satt
Ukentlig plan satt
men ikke aktiv
Ukentlig plan satt
og aktiv

Energiovervåking

Velg rom for energiovervåking

1 Velg Energiovervåking

2 Skjerm for energiovervåking

Angi kostnadsberegning og valuta

Velg skjerm for energiovervåking

Eksporter data og send via e-post

● Strømforbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt.
Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.

Hvis det er noe problem, sjekk Hjelp-menyen.

Merk:
● Det trådløse adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert
fagpersonell.
● Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.

20 INSTALLASJON AV DEKORATIV STOFF
Det dekorative stoffet som deksel for luftinntaksristen til innendørsenheten er
blant tilbehøret. Brukeren kan bruke den som ønsket.
Monteringsmetoden er som følger.
1. Ta av luftinntaksristen.
Åpne luftinntaksristen oppover og trekk den mot deg.
Som vist på figuren nedenfor.
Luftinntaksgitter

5. Monter luftinntaksristen i motsatt rekkefølge av 1.
Merk:
● Stramheten til stoffet avhenger av påkobling av krok og sløyfe til
borrelåsen rundt luftinntaksristen, gjør nødvendige handlinger.

Vedlikehold og lagringstid
2. Forbered stoffet du velger for montering.
3. Sett inn stoffet på venstre og høyre side av luftinntaksristen.
Fest kroken og løkken til borrelåsen stramt.
Som vist på figuren nedenfor.

● Rengjør hvis støv dekker det dekorative stoffet.
● Vær ekstra forsiktig når du rengjør det dekorative stoffet.
● Støvsug det dekorative stoffet med en myk børste som brukes for
rengjøring på møbler eller gardiner.

Borrelåssløyfe
Borrelåskrok
Stoff

Dekorativt stoff

Støvsuger

4. Sett inn stoffet i topp- og undersiden av luftinntaksristen.
Fest kroken og løkken til borrelåsen stramt.
Som vist på figuren nedenfor.
Borrelåssløyfe

Borrelåskrok
Stoff

● Hvis det kommer vanskelig smuss på det dekorative stoffet, bør du
bruke et renseri eller vask for hånd med varmt vann adskilt fra andre
klær (for å unngå at det farger av) og deretter tørkes på klessnor i
skyggen.
Merk:
● Slå AV og koble fra klimaanlegget før du tar av luftinntaksgrillen og det
dekorative stoffet.
● Påse at det dekorative stoffet er helt tørt før du setter på
luftinntaksgrillen igjen.
● Ikke legg det dekorative stoffet i en oppvaskmaskin, vaskemaskin,
tørketrommel, ovn, mikrobølgeovn eller i nærheten av åpen flamme.

FORSIKTIG
● Hvis det dekorative stoffet vaskes, kan det påvirke utseendet og
festingen av det dekorative stoffet.
● Det anbefales å bruke en støvsuger til å fjerne støv fra det dekorative
stoffet.

