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VARNING: “Säkerhetssymbol”, visar att det är väldigt viktigt att du är uppmärksam på att 

undvika allvarlig skada. 

VARNING: För att undvika allvarliga personskador eller eventuella skador på enheten, ska du läsa 
säkerhetsanvisningarna noggrant och följ dem enligt nedan: 
- Installationen av denna enhet ska ske enligt denna manual, då felaktig installation kan orsaka läckage, 

elstöt eller brand. 
- Använd endast medföljande delar och tillbehör och de angivna verktygen för installation av din 

flyttbara luftkonditioneringsapparat. Användning av delar som inte ingår i detta paket kan leda till 
vattenläckage, elektriska stötar, brand, skada och eventuella skador på egendom. 

- Var säker på att uttaget som används, är korrekt jordat och rätt spänning. Strömsladden med 
trestiftskontakt är konstruerad för att skydda mot elstötar. Information gällande spänning hittas på 
enhetens namnskylt. 

- Denna enhet ska anslutas till en korrekt jordad strömförsörjning. Om strömförsörjningen inte är 
jordad eller skyddad av en säkring eller en brytare (den korrekta säkringen bestäms av enhetens 
maximala ström, som finns på enhetens namnskylt) rekommenderas det starkt att låta en 
professionell kvalificerad elektriker installera rätt strömförsörjning. 

- Montera på ett plant och starkt golv. Underlåtenhet att installera på detta sätt kan leda till skador, 
överdrivet buller och även vibrationer. 

- Denna enhet ska placeras fri från hinder för att säkerställa den fungerar funktionsfritt och för att 
undvika eventuella faror. 

- Använd INTE en förlängningssladd eller ändra längden på sladden på något sätt för att driva 
enheten. 

- Ett enda strömuttag ska INTE kombineras med andra elektriska apparater. Ojämn 
strömförsörjning kan orsaka elektrisk stöt och eventuell brand. 

- Denna enhet ska INTE installeras i ett mycket fuktigt rum som ett badrum eller ett tvättstuga. För 
hög exponering för vatten kan få interna elektriska komponenter att kortslutas. 

- Installera INTE på en plats som är utsatt för lättantändlig gas, eftersom det kan leda till brand. 
- Enheten är utrustad med länkhjul för smidig rörlighet. Rekommendationen är att enheten inte 

ska används på tjocka mattor, eftersom det kan leda till att man snubblar. 
- Använd INTE enheten om den har tappats eller skadats på något sätt. 
- För modeller med värmekapacitet ska det finnas minst 1 meter ledigt utrymme från allt 

brännbart material. 
- Rör inte den här enheten med våta eller fuktiga händer eller när du är barfota. 
- Om den portabla luftkonditioneringsapparaten slås över medan du arbetar, stäng av den och koppla ur 

strömkontakten omedelbart. Undersök enheten för några synliga skador. Om du skulle fatta misstanke 
om att enheten har skadats, ska du kontakta en tekniker eller kundsupport för ytterligare hjälp. 

- I händelse av åskväder föreslås det att man stänger av enheten, eftersom det finns risk för skador på 
grund av ostabil strömförsörjning. 

- Din bärbara luftkonditioneringsapparat ska drivas på ett sådant sätt att den skyddas från fukt. Placera 
inte enheten i ett område där det är möjligt att snubbla i vatten. I så fall ska man omedelbart koppla ur 
kontakten. 

- Alla kablar måste utföras strikt enligt kopplingsschemat som ligger internt. 
- Kretskortet på enheten (PCB) är utformat med en säkring för överströmsskydd. Säkringarnas 

specifikationer skrivs ut på kretskortet på följande sätt: T3.15A/250V. 
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|Försiktighetsatgärder 

FÖRSIKTIGHETSATGÄRDER 

- Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner 
om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker involverade. Barn ska inte leka med 
apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn. 

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida personen som är 
ansvarig för säkerheten får instruktioner om användning av apparaten. (Gäller för icke-europeiska 
länder) 

- Småbarn bör övervakas för att säkerställa att det inte finns någon felskötsel av enheten. Det 
rekommenderas starkt att minderåriga ska övervakas när som helst runt denna enhet. Om 
elkabeln är skadad, måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller på motsvarande sätt 
av kvalificerade personer för att undvika fara. 

- Innan du rengör eller underhåller luftkonditioneringsapparaten, se till att vara var noga med att 
enheten är avstängd och bortkopplad från elnätet. 

- Ta inte bort några fasta höljen. Om du misstänker att enheten inte fungerar korrekt eller om den har 
tappats eller skadats på något sätt, ska den aldrig användas. 

- Placera inte nätsladden under några mattor, löpare eller liknande täckning, under möbler eller andra 
apparater. Strömsladden ska placeras på ett sådant sätt att oavsiktligt snubblande undviks. 

- Om elkabeln år skadad, måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller på motsvarande 
sätt av kvalificerade personer för att undvika fara. 

- För att minska risken för eventuell brand eller elektrisk stöt, ska man undvika att kombinera 
användningen av enheten med någon apparat med fast tillstånd för hastighetskontroll (dimmer). 

- Denna enhet ska installeras enligt de nationella föreskrifter för ledningsdragning. 
- För korrekt underhåll av denna enhet, kontakta en behörig tekniker. 
- Skulle någon installation krävas, kontakta en behörig installatör. 
- Inloppen eller utloppen för ventilationsgallret får aldrig hindras. 
- Denna enhet ska endast användas enligt instruktionerna i denna manual och inte för någon annan användning. 
- Stäng av enheten och dra ur stickkontakten innan du utför någon rengöring. 
- Vid ett eventuellt avvikande beteende (t.ex. lukten från ångor bränt), ska du koppla bort strömmen och 

kontakta din lokala återförsäljare. 
- Använd inte knapparna på den digitala kontrollpanelen med något annat än dina händer. 
- Slå inte PÅ/AV enheten genom att sätta i eller koppla ur strömsladden. 
- Denna enhet ska aldrig rengöras med farliga kemikalier. Enheten ska aldrig drivas i närvaro av 

lättantändliga ämnen som ren alkohol, bensin etc. 
- Flytta alltid din portabla luftkonditioneringsapparat i vertikalt läge och alltid placerad vertikalt. 
- Greppa tag i strömsladdens stickkontakt när du drar den ur vägguttaget. 
- Om det inte fungerar under en längre tid, stäng av och koppla bort den. 
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- Använd inga andra metoder annat än det rekommenderade för att påskynda processen för avfrostning 
eller för att rengöra enheten, än de som rekommenderas av tillverkaren. 

- Denna apparat får aldrig förvaras i ett område kombinerad med andra antändningskällor (till 
exempel: en gasapparat, elvärmare, öppen låga etc.) 

- Försök inte att tränga in i enheten med ett verktyg eller försöka bränna den. 
- Var extra försiktig eftersom gas från köldmedium kan vara luktfri. 
- Apparaten för 9000 Btu/h ska installeras, drivas och förvaras i ett rum med en golvyta större än 9 m2. 
- Det är nödvändigt att alltid följa nationella förskrifter gällande gas. 
- Håll luftventilationen fri från eventuella hinder 
- Enheten ska förvaras på sådant sätt att det förhindrar några mekaniska skador. 
- Använd alltid denna enhet i ett välventilerat område, där rumstorleken motsvarar enhetens 

specifikationer för optimal prestanda. 
- Alla personer som är involverade i driften och hanteringen av enhetens kylkrets ska certifieras 

av den tillhörande ackrediterade industrin och ha behörighet att hantera köldmedier på ett 
säkert sätt och i enlighet med industrins säkerhetsstandarder. 

- Service bör endast utföras av en certifierad tekniker enligt tillverkarens rekommendationer. Allt 
underhåll eller reparationer som krävs, ska utföras av behörig personal som är behörig i användande av 
lättantändligt köldmedium. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Visa försiktighet: Risk för 
brand/brandfarligt material 
(krävs endast för R32/R290 

enheter) 

VIKTIGA ANTECKNINGAR: Var god läs igenom denna manual 
innan du installerar och driver enheten! Det rekommenderas 

att man håller denna manual för framtida referens. 

 
Beskrivning av visade symboler (*Gäller endast för enheter med R32/R290 Köldmedium) 

 

 

VARNING Denna symbol indikerar användningen av ett lättantändligt köldmedium. 
Skulle det uppstå läckage, eller om den exponeras för en extern 
antändningskälla, är en risk för brand möjligt. 

 

 
VISA 

FÖRSIKTIGHET 
Denna symbol anger att manualen ska läsas noggrant. 

 

 
VISA 

FÖRSIKTIGHET 
Denna symbol anger att en behörig servicetekniker ska hantera denna enhet 
med hänvisning till manualen. 

 

 
 
 

VISA 
FÖRSIKTIGHET 

Denna symbol anger närvaron av en användares eller installationsmanual. 
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1. Transport av utrustning som 
innehåller lättantändligt 
köldmedium, se 
transportbestämmelser 

2. Märkning av utrustning med skyltar, 
se lokala föreskrifter 

3. Kassering av utrustning med 
lättantändliga köldmedier, se 
nationella föreskrifter. 

4. Förvaring av utrustning/apparater 
 Förvaring av utrustning ska vara i 

överensstämmelse enligt användarmanualen. 
5. Förvaring av packad (icke såld) 

utrustning 
 Förvaringen av förpackningen ska utfärdas på 

sådant sätt att eventuell mekanisk skada på 
utrustningen inte leder till läckage av 
köldmedium. 

6. Information om service 
1) Kontrollera området 
Vid inledande arbete med avseende på system 
som innehåller brandfarliga köldmedier, krävs 
obligatoriska säkerhetskontroller för att säkerställa 
att risken för antändning minimeras. Innan någon 
reparation av köldmediumsystemet utförs, ska 
följande tas i beaktning 
2) Arbetsrutiner 
All hantering bör utföras under kontrollerade 
former för att minimera risken för att lättantändlig 
gas föreligger under arbetet. 
3) Allmänt arbetsområde 
All relevant underhållspersonal och alla andra som 
arbetar i området ska klart anvisas om 
proceduren. Allt underhåll i slutna utrymmen ska 
undvikas. Utrymmet runt arbetsområdet ska vara 
säker avspärrad. Bekräfta att tillståndet inom 
området är säkrat och att det lättantändliga 
materialet är under kontroll. 
4) Före och under arbetet ska området 
kontrolleras och övervakas av en lämplig detektor 
för köldmedium, vilket också säkerställer att 
teknikerna är fullt medvetna om den potentiellt 
lättantändliga material i atmosfären. Det är 
mycket viktigt att detektorn för köldmedium som 
används är lämplig för användning med 
lättantändliga köldmedier. 
5) Tillgång till brandsläckare 
Om något arbete som omfattar värme ska utföras, 
och lämplig brandsläckningsutrustning ska alltid 
finnas tillgänglig. Ett torrt pulver eller en 
brandsläckare för CO2 bör finnas tillgängligt intill 

laddningsområdet. 

6) Inga antändningskällor 
Arbete som är i förhållande till ett 
köldmediumsystem och som innebär röjande av 
all rörverk som innehåller eller har innehållit 
lättantändligt gaser från köldmedium bör inte 
utföras av några personer, eftersom det kan leda 
till risk för brand. Alla möjliga risker för brand 
som cigarettrökning ska hållas långt borta från 
platsen för reparation, installation och 
bortskaffande av, där möjligheten till gas från 
köldmediet kan släppas ut i atmosfären. Före 
utförandet av det utförda arbetet bör området 
kring utrustningen övervakas och kontrolleras för 
att vara säker på att inga brandfarliga eller 
antändliga risker föreligger. Skyltar med 
RÖKNING FÖRBJUDET är obligatoriska och ska 
vara synliga. 
7) Ventilerat område 
Innan du utför något arbete, var noga med att 
området är väl ventilerat eller öppet. Kontinuerlig 
ventilation är nödvändigt medan arbete utförs. 
Ventilation ska säkert sprida eventuellt läckage av 
köldmediet ut i atmosfären. 
8) Kontrollpunkter på kylutrustningen 
Där elektriska komponenter byts ut, ska de vara 
lämpade för ändamålet och med de korrekta 
specifikationerna. Tillverkarens riktlinjer för 
underhåll och service ska alltid följas. Om det 
råder några tvekan, kontakta tillverkarens 
tekniska avdelning för hjälp. Följande kontroller 
ska alltid utföras gällande installationer som 
använder brandfarliga köldmedier: 
Storleken på laddningen överensstämmer med 
rummets storlek där delarna för köldmediet är 
installerade. Säkerställ att ventilationen är i 
fungerande skick och kontrollera att utloppen 
inte har några hinder. 
Om det finns en indirekt kylkrets, bör denna 
sekundära krets kontrolleras för att eventuellt 
köldmedium. Eventuella märkningar på 
utrustningen ska vara tydliga och synliga. 
Markeringar och tecken som inte är tydliga ska 
korrigeras. Alla kylrör eller komponenter ska 
installeras på ett sådant sätt att de aldrig utsätts 
för något ämne som kan leda till frätning av 
komponenterna som innehåller köldmedium, om 
inte dessa komponenter är konstruerade som 
resistenta mot eventuell frätning. 
9) Kontroller av elektriska apparater 
Reparationen och underhållet till de elektriska 
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komponenterna ska innehålla 
säkerhetskontroller och även procedurer för 
inspektion av komponenter. Skulle det finns 
något fel som kan kompromettera säkerheten 
för arbetets som utförs, ska ingen elektrisk 
försörjning anslutas till kretsen tills den har 
korrigerats. Om felet inte kan korrigeras 
omedelbart men det är nödvändigt att fortsätta 
driften, kan en tillfällig lösning tillämpas, t.ex. 
rapportering till ägaren av utrustningen, så att 
alla parter har informerats. 
Initiala säkerhetskontroller ska 
omfatta: 

Kondensatorer avtappas på ett säkert sätt för att 
undvika eventuell gnistning. Inga aktiva elektriska 
komponenter och ledningar exponeras under 
laddning, återställande eller rensning av systemet. 
Att de är ordentligt jordade. 
7. Reparationer på tätade 
komponenter 
1) Under alla utförda reparationer av tätade 
komponenter ska alla elektriska försörjningslinjer 
vara frånkopplad från utrustningen före denna 
åtgärd. Skulle det visa sig vara nödvändigt att ha 
elektrisk försörjning till utrustningen under service, 
ska en detektor för läckage implementeras för att 
varna om tecken på potentiella risker. 
2) Särskild uppmärksam bör läggas på följande 
för att säkerställa att genom att arbeta på 
elektriska komponenter ska det inte finns någon 
förändring av höljet på ett sådant sätt att nivån 
på skyddet påverkas. Detta kan inkludera skador 
på kablarna, alltför många anslutningar, 
kontakter som inte är konstruerade enligt 
originalspecifikationerna, eventuella skador på 
tätningar, felaktig montering av packningsringar, 
etc. 
Se till att enheten är ordentligt monterad. 
Se till att tätningarna eller materialen i tätningen 
inte har försämrats på ett sätt som att det inte 
längre tjänar sitt ändamål, med att förhindra att 
brandfarliga gaser tar sig ut i atmosfären. 
Eventuella reservdelar ska vara i enlighet med 
tillverkarens specifikationer. 
OBS: Användningen av tätningsmedel i silikon 
kan påverka effektiviteten hos vissa typer av 
detekteringsutrustning för läckage. Säkra 
komponenter behöver inte isoleras före 
arbetet. 

8. Reparera egensäkra komponenter  
Använd inte permanenta induktiva eller 
kapacitansbelastningar på kretsen utan att 
säkerställa att detta inte kommer att överskrida den 
tillåtna spänningen och strömmen som tillåts för 
utrustningen som används. Egensäkra komponenter 
är de enda typer som kan arbetas på, medan de är 
igång i närvaro av brandfarlig atmosfär. 
Testapparaten ska vara korrekt klassad. Eventuellt 
byte av delar ska vara enligt tillverkarens 
anvisningar, eftersom andra delar kan leda till 
antändning av gas från köldmedium från ett 
eventuellt läckage. 
9. Kablage 
Kontrollera att kablarna inte är utsätta för slitage, 
anfrätning, alltför högt tryck, vibrationer eller andra 
skadliga miljöeffekter. Åldrande eller kontinuerlig 
vibration ska också tas i beaktning. 
10. Detektion av antändliga 
köldmedier 
Under ingen omständigheter ska en potentiell 
antändningskälla, såsom en halogenfackla eller 
någon detektor med användning av en flamma 
användas. 
11. Metoder för detektering av 
läckage 
Följande följande metoder för detektering av 
läckage är acceptabla för system som innehåller 
lättantändliga köldmedier. 
Elektroniska detektorer för läckage kan användas 
för att detektera lättantändliga köldmedier. Dock 
kan känsligheten i avkänningen inte vara tillräcklig, 
eller kan det vara så att en omkalibrering krävs. 
(Detekteringsutrustningen ska kalibreras i ett 
område fritt från köldmedium). Det bör bekräftas 
att detektorn inte är en möjlig antändningskälla och 
lämpar sig för det använda köldmediet. 
Detekteringsutrustning för läckage ska konfigureras 
till en procentandel av LFL för det använda 
köldmediet. 
Detekteringsutrustning för läckage ska konfigureras 
till en procentandel av LFL för köldmediet och 
kalibreras till det använda köldmediet och lämplig 
procentandel av gas (25% max) bekräftas. 
Detektering av läckande vätskor är lämplig för 
användning med de flesta köldmedier. Dock ska 
användningen av rengöringsmedel som innehåller 
klor undvikas eftersom klor kan reagera med 
köldmediet och korrodera rörledningen i koppar. 
Om en läcka misstänks, ska alla lågor släckas. Om 
läckage av köldmedium upptäcks och som kräver 
hårdlödning, ska allt köldmedium återvinnas från 
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systemet eller isoleras (genom att stänga av 
ventilerna) i en del av systemet bort från 
läckaget. Syrefritt kväve (OFN) ska sedan spolas 
genom systemet både före och under processen 
för hårdlödning. 
12. Borttagning och evakuering 
Vid störning av kylkretsen för att reparera eller för 
några andra ändamål, ska konventionella 
procedurer tillämpas. Dock rekommenderas det att 
säkra rutiner följs och lättantändlighet ska beaktas. 
Följande procedur bör följas för att: 
Tömma köldmediet. 
Rengör kretsen med inert gas. 
Evakuera. 
Rengör igen med inert gas. 
Öppna kretsen genom att utföra en skärning eller 
hårdlödning. 
Laddning av köldmediet ska återvinnas i tilldelade 
och korrekta cylindrar för återvinning. Systemet ska 
spolas med syrefritt kväve för att göra enheten 
säker. Denna process kan upprepas flera gånger. 
Användningen av komprimerat syresatt luft får inte 
användas för denna åtgärd. 
Spolning kan uppnås genom att vakuumet i 
systemet bryts med syrefritt kväve och fortsätter att 
fylla tills arbetstrycket har uppnåtts. Därefter 
ventileras det ut till atmosfären och slutligen dras 
ner till ett vakuum. Denna process bör upprepas tills 
inget köldmedium finns kvar i systemet. När den 
slutliga laddningen av syrefritt kväve (OFN) 
används, ska systemet avluftas till atmosfärstryck 
för att möjliggöra arbete som ska utföras. Denna 
åtgärd är absolut avgörande om hårdlödning på 
rörsystemet ska ta plats. 
Kontrollera att uttaget för vakuumpumpen inte 
ligger nära några antändningskällor och det finns 
gott om ventilation 
13. Procedurer för laddning 
Förutom konventionella procedurer för laddning, 
ska följande krav följas. 
Se till att förorening av olika köldmedier inte 
uppstår vid användning av utrustning för laddning. 
Slangar eller linjer ska vara så korta som möjligt för 
att minimera den mängd köldmedium som finns i 
dem. 
Cylindrarna ska hållas i upprätt läge. Se till att 
köldmediumsystemet är jordat innan du laddar 
systemet med köldmedium. 
Märk systemet när laddningen är klar (om den inte 
redan är). 
Extrem skötsel ska tas för att inte överfylla 
köldmediumsystemet. Innan du laddar systemet ska 

det provtryckas med syrefritt kväve (OFN). Systemet 
ska också testas för läckage när laddning är slutförd 
men innan idrifttagning. Ett uppföljning av testat 
läckage ska utföras innan du lämnar platsen. 
14. Avveckling 
Innan denna procedur utförs är det viktigt att 
teknikern är helt bekant med utrustningen och alla 
detaljer. Det anses vara god praxis att alla 
köldmedier återvinns på ett korrekt och säkert sätt. 
Innan uppgiften utförs, ska ett prov på oljan och 
köldmediet tas, i den händelse att en analys krävs 
före återanvändning av återvunnet köldmedium. 
Det är viktigt att strömmen är tillgänglig innan 
uppgiften påbörjas. 
a) Bekanta dig med utrustningen och dess 
funktioner. 
b) Isolera systemet från elektricitet. 
c) Innan du försöker med denna procedur, ska du 
se till att: Mekanisk hanteringsutrustning är, om så 
krävs, tillgänglig för hantering av cylindrar med 
köldmedium. 
All personlig skyddsutrustning är tillgänglig och 
används korrekt. Processen för återvinning 
övervakas hela tiden av en kompetent person. 
Utrustning för återvinning och cylindrar uppfyller 
gällande standarder. 
d) Nedsugning av köldmediumsystemet, om 
möjligt. 
e) Om ett vakuum inte är möjligt, ska ett grenrör 
framställas så att köldmediet kan avlägsnas från 
olika delar av systemet. 
f) Se till att cylindern är belägen på skalorna före 
återvinning. 
g) Starta maskinen för återvinning och arbeta enligt 
tillverkarens instruktioner. 
h) Överfyll inte cylindrarna. (Högst 80% laddad 
vätskevolym). 
i) Överskrid inte cylinderns maximala arbetstryck, 
även temporärt. 
j) När cylindrarna är fyllda på rätt sätt och 
processen är slutförd, ska du se till att cylindrarna 
och utrustningen snabbt plockas bort från platsen 
och alla isoleringsventiler på utrustningen är 
stängda. 
k) Återvunnet köldmedium får inte laddas till ett 
annat köldmediumsystem om det inte har rengjorts 
och kontrollerats. 
15. Märkning 
Utrustningen ska märkas som anger att den har varit 
avvecklad och tömts på köldmedium. Märkningen 
ska vara daterad och signerad. Se till att det finns 
märken på utrustningen som anger att utrustningen 
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|Varningar (endast för användning av köldmediet 
 

 

 

innehåller lättantändligt köldmedium. 
16. Återvinning 
När köldmediet töms från ett system, antingen för 
service eller avveckling, rekommenderas det god 
praxis för att all köldmedium töms på ett säkert 
sätt. Vid överföring av köldmediet till cylindrar, 
ska du se till att endast lämpliga cylindrar för 
återvunnet köldmedium används. 
Säkerställ att rätt antal cylindrar för att hålla det 
totala systemet för laddningen tillgänglig. Alla 
cylindrar som ska användas betecknas för det 
återvunna köldmediet och märks för det 
köldmediet (dvs speciella cylindrar för återvinning 
av köldmedium). Cylindrarna ska vara kompletta 
med tryckavlastningsventil och tillhörande 
avstängningsventiler i gott skick. Tomma cylindrar 
för återvinning evakueras och om möjligt 
nedkylda innan återvinning sker. 
Utrustningen för återvinning ska vara i god 
fungerande ordning med en uppsättning 
instruktioner om den utrustning som finns till 
hands och ska vara lämplig för återvinning av 
lättantändligt köldmedium. Dessutom skall en 
uppsättning kalibrerade vågar finnas tillgängliga 
och i gott skick. Slangarna ska vara kompletta 
med läckagefria frånkopplingsbara kopplingar och 
i gott skick. Innan du använder maskinen för 
återvinning, ska du kontrollera att den är i 
tillfredsställande skick, har underhållits ordentligt 
och att alla tillhörande elektriska komponenter är 
täta för att förhindra antändning i händelse av 
utsläpp av köldmedium. Kontakta tillverkaren vid 
tveksamheter. 
Det återvunna köldmediet ska returneras till 
leverantören av köldmedium i korrekt cylinder för 
återvinning och relevant avfallshantering. Blanda 
inte köldmediet i enheter för återvinnings och 
särskilt inte i cylindrar. 
Om kompressorer eller kompressoroljor ska tas 
bort, se till att de har evakuerats till en acceptabel 
nivå som säkerställer att lättantändligt 
köldmedium inte ligger kvar i smörjmedlet. 
Processen för evakuering ska utföras innan 
kompressorn återförs till leverantörerna. Endast 
elektrisk uppvärmning till kompressorenheten ska 
användas för att accelerera denna process. När 
olja 

 töms från ett system, ska det utföras på ett säkert 
sätt. 

Viktig anmärkning angående 
fluorerade gaser 
- Fluorerade växthusgaser finns i fast tätad 
utrustning. För specifik information om typen, 
mängden och koldioxidekvivalenten i ton av den 
fluorerade växthusgasen (på vissa modeller), 
hänvisas du till den aktuella etiketten på själva 
enheten. 
- Installation, service, underhåll och reparation av 
enheten ska utföras av en behörig tekniker. 
- Demontering av enheten och återvinning av 
den ska utföras av en certifierad tekniker. 
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|Förberedelse 
 
 

kontrollpanel 

styrspak för horisontellt 
ventilationsgaller (justeras 
manuellt) 

 
handtag (båda 

sidor) 

luftfilter 
styrspak för vertikalt 
ventilationsgaller 
(justeras manuellt) 

 
 
 

panel 
 
 
 
 
 
 

länkhjul 

(bakom gallret) 
 

övre luftintag 
 

dräneringsutlopp 
 

           luftutsläpp 

 
 

nedre luftintag 
 
 
 
 
bottenbrickans 
dräneringsutlopp 

 
 

Framsidan Baksidan 
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|Installation 
 

 

Välja rätt plats 

Rekommenderad installationen 

 
- Luftkonditioneringen ska placeras på en fast grund för att 
minimera ljud och vibrationer. För säker och trygg placering, ska 
enheten placeras på ett plant, jämnt golv som är tillräckligt starkt 
för att stödja enheten. 
- Enheten ska placeras nära ett korrekt jordat uttag. 
- Tillåt minst 30 cm av utrymme från väggen för effektiv 
luftkonditionering. 
- Förhindra aldrig enhetens luftinlopp eller utlopp. 

 
 

 
OBS: 
Samtliga illustrationer i denna bruksanvisning är endast avsedda som 
förklaring. Din luftkonditionering kan skilja sig något. Den faktiska 
formen och storleken kan variera. 
Enheten kan ensamt styras av enhetens kontrollpanel eller med 
fjärrkontrollen. Denna manual innehåller inte följande 
funktioner för fjärrkontrollen, se ”Illustrationer för fjärrkontroll” 
packad med enheten för detaljer. 
Det finns möjlighet till skillnader mellan användarmanualen 
och de illustrerade bilderna för fjärrkontrollen. Se alltid 
manualen för information. 

 
 

Verktyg som behövs 
Mellanstor stjärnmejsel 
- Måttband eller linjal 
- Kniv eller sax 
- Såg (tillval för att förkorta fönstrets adapter för smala fönster) 
 
Tillbehör 
Kontrollera fönsterstorleken och välj anpassat fönsterreglage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 cm 
19,7 tum 
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|Installation  
Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Artiklar med * är tillval. Små variationer i 
design kan förekomma. 

 

 
Kit för fönsterinstallation 

Steg ett: Förberedelse av luftslangen 
Applicera tryck på luftslangen och fönstret 

 
 

Avgasslang 
Tryck in Tryck in 

 
Luftslangens 
montering 

adaptern på ena sidan och enhetens adapter på andra sidan. 
Fäst med hjälp av de elastiska spännen som finns på 
adaptrarna. 

 
Steg två: Montera luftslangen på enheten 
Montera luftslangen i enhetens luftuttag med hjälp av pilarna. 

 
Steg tre: Förbereder reglaget för justerbar 
fönster 
1. Beroende på fönsterstorleken, ska de nödvändiga 
justeringar på fönsterreglaget göras. 
2. Om längden på fönstret kräver två fönsterreglage, ska 
bulten användas för att fästa fönsterreglagen när de justeras 
efter deras korrekta längd. 
3. För vissa modeller, om fönstrets längd kräver tre 
fönsterreglage (tillval), ska två bultar användas för att fästa 
fönsterreglagen när de justeras till rätt längd. 

Enhetsadapter Fönsterreglagets adapter 
 
 

 
Bult 

 
 
 
 

Fönsterreglage A Fönsterreglage B 
 
 
 
 

Bultar 

 
Fönsterreglage A Fönsterreglage B Fönsterreglage C 

 
O

N
/O
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M
P
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O
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W
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D
 

 
 

 
 

 
  

 

Del 
 
 
 

* 

* 

 
* 

Beskrivning 

Enhetsadapter 

Avgasslang 

Fönsterreglagets adapter 
 

Vägguttagets adapter B 
(endast för vägginstallation) 
Vägguttagets adapter A 
(med lock) (endast för 
vägginstallation) 
 

Skruv och ankare 
(endast för vägginstallation) 

Fönsterreglage A 

Fönsterreglage B 

Kvantitet 

1 st 

1 st 

1 st 

1 st 

1 st 

* 

* 

* 

4 set 

1 st 

1 st 

Del 

* 

* 

* 

* 

* 

Beskrivning 

Bult 

Säkerhetskonsol och skruv 

Dräneringsslang 

Skumtätning C (icke adhesiv) 

Skumtätning A (adhesiv) 
 

Skumtätning B (adhesiv) 

Fjärrkontroll och 
batteri 

Kvantitet 

1 st 

1 set 

1 st 

1 st 

2 st 

2 st 
 

1 set 
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Observera: När den monterade luftslangen 
och justerbart fönsterreglage är preparerade, välj 
en av följande installationsmetoder. 

Typ 1: Montering av hängande fönster eller 
skjutfönster (som tillval) 

Skumtätning B 
(Adhesiv typ-kortare) 

 

Typ 2: Väggmontering (alternativ) 
1. Skär ett 125 mm hål i väggen för vägguttagets 
adapter B. 
2. Säkra vägguttagets adapter B till väggen med de fyra 
ankare och skruvar som finns i kiten. 
3. Anslut den monterade luftslangen (med 
Vägguttagets adapter A) till vägguttagets adapter B. 

 
 

eller 
Skumtätning A 
(Adhesiv typ) 

 
 
 
 

Skumtätning A 
(Adhesiv typ) 

Skumtätning B 
(Adhesiv typ-kortare)  

Platsen för expanderande ankare  
 

 
1. Skär skumtätningen (självhäftande typ) i 
rätt längd och fäst den i fönsterkarmen. 

Vägguttag 
adapter B 
Adapterkåpa 

 
 
 

max. 120 cm eller 47 tum 

 
Fönsterreglage A Fönsterreglage B 

(om så krävs) 

Fönsterreglag
e B (om så 
krävs) 

 
 

Fönsterreglage A 

 
min. 30 cm eller 12 tum 

 

Observera: Täck hålet genom att använda 
adapterkåpan när det inte används. 

2. Fäst kiten med fönsterreglage på fönstret.  
Skumtätning 

C 
(Icke adhesiv typ) 

 
 

eller 

Skumtätning C 
(Icke adhesiv typ) Observera: För att säkerställa korrekt funktion, ska du 

INTE överutvidga eller böja slangen. Se till att det inte finns 
något hinder runt luftslangens luftutlopp (i intervallet 500 
mm) för att luftslangen ska fungera korrekt. Alla 
illustrationer i den här manualen är endast för 
förklaringsändamål. 

Din luftkonditionering kan skilja sig något. 

3. Skär den icke-häftande skumtätningen C-
remsan för att matcha bredden på fönstret. För 
in tätningen mellan glaset och fönstret för att 
förhindra att luft och insekter tar sig in i rummet 

Den faktiska formen ska vara gällande. 
 

 

 

 
Säkerhetsfäste

 el
ler 

Säkerhe
tsfäste 

 

2 skruvar 
2 skruvar 

 

4. Om så önskas, montera säkerhetsfästet med 
2 skruvar enligt bilden. 

 

eller 
 
 

5. För in adaptern för fönsterreglaget i hålet i 
för fönsterreglaget. 

 
 el
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Kontrollpanel 

 
 
 

OBS: Den enhet som du har köpt kan likna något av följande: 
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|Drift 
MODE (LÄGES)-knappen 
Välj önskat driftläge. Genom att trycka på 
MODE-knappen varje gång en drift väljs i 
följande ordning: COOL (KYLNING)– FAN 
(FLÄKT)– DRY (AVFUKTNING) 
Indikeringslampan lyser under önskad 
MODE-inställning. 
OBS: Med de ovannämnda lägen, driver 
enheten fläkthastigheten automatiskt. Du 
kan bara ställa in fläkthastigheten med 
fjärrkontrollen i COOL- och FAN-lägen. 

Upp(+) och Ner (-)-knapparna 
används för att ställa in temperaturen i steg 
om 1°C eller 2°F från 17°C (62°F) till 30°C 
(86°F). 
OBS: Fjärrkontrollen kan visa 
temperaturen i både Fahrenheit och Celsius. 
För att ändra håll upp/ned-knapparna 
intryckta i 3 sekunder. 

Strömknappen 
Strömbrytare på/av. 

LED-skärm 
Visar inställd temperatur i kylläge. 

 

 

Luftslangens montering 
Luftslangen och dess adapter ska installeras 
eller tas bort enligt användarläge. I COOL -
(KYL)läge ska luftslangen installeras, och under 
FAN eller DRY ska luftslangen tas bort 

Driftinstruktioner 
Drift av COOL (kyla) 
- Tryck på "MODE"-knappen till dess att 
indikeringslampan för "COOL" tänds. 
- Tryck på ADJUST-knapparna "+" eller "-" för 
att välja önskad rumstemperatur. 
Temperaturen kan ställas in inom ett intervall 
av 17~30°C / 62~88°F (eller 86°F). 
- Tryck på "FAN SPEED"-knappen på 
fjärrkontrollen för att välja fläkthastighet. 

DRY (AVFUKTNING)-drift 
- Tryck på "MODE"-knappen till dess att 
indikeringslampan för "DRY" tänds. 
- I DRY-läge är användande av fläkthastigheten 
eller temperaturinställningen inte möjlig. Fläkten 
arbetar med låg hastighet. 
- För optimal avfuktning, behåll alla fönster och 
utgångar stängda. 
- Lägg inte kanalen till fönstret. 

 
Strömindikatorl
ampa 

 
 

Indikatorlampa 
för timer-läge 
(inställd endast 
med 

 
 

FLÄKT-drift 
- Tryck på "MODE"-knappen till dess att 
indikeringslampan för "FAN" tänds. 
- Tryck på "FAN SPEED"-knappen på 
fjärrkontrollen för att välja fläkthastighet.  

fjärrkontrollen)  
I DRY-(Avfuktning) och FAN- FLÄKT-lägen, visar 
den rumstemperatur. Visar felkoder: 
E1-Fel på sensor för rumstemperatur. 
E2-Fel på sensor för förångarens temperatur. 
Kommunikationsfel på E4-visning 
Funktionsstörning på detektering för läckage av 
EC-köldmedium (på vissa modeller). 
Visar skyddskod: 
P1-Bottenbrickan är full--Anslut dräneringsslangen 
och dränera det uppsamlade vattnet. Om skydd 
upprepas, ring för service. 
Observera: När en av ovanstående 
funktionsstörningar uppstår, stäng av enheten och 
kontrollera eventuella hinder. Starta om enheten, 
om felet fortfarande är närvarande. Stäng av 
enheten och koppla ur nätsladden. Kontakta 
tillverkaren eller dess servicetekniker eller en 
liknande behörig person för service. 

Temperaturen kan inte justeras. 
- Lägg inte kanalen till fönstret. 
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Övriga funktioner 
SLEEP(VILOLÄGE)/EKONOMISK drift 
Denna funktion kan endast aktiveras med hjälp av 
fjärrkontrollen. När SLEEP-läge är aktiverat stiger 
den inställda temperaturen med 1C/2F inom 30 
minuter. Den inställda temperaturen ökar igen 
med ytterligare 1C/2F under den nästkommande 
halvtimmen. Den här nya temperaturen kommer 
att behållas under de närmaste 7 timmarna. När 
den ovanstående tidsperioden har löpt ut, återgår 
enheten till den ursprungliga inställda 
temperaturen och avslutar SLEEP-läget. Den här 
funktionen är inte tillgänglig under DRY 
(AVFUKTNING) eller FAN (FLÄKT)-läge. 

 
AUTOMATISK   
I händelse av strömförlust, kommer enheten att 
återgå i drift när strömmen återupptas med de 
senaste inställningarna. 

JUSTERNG AV LUFTFLÖDETS 
RIKTNING 
Justera luftflödesriktningen manuellt: 
- Ventilationsgallret kan ställas in till önskad 
position manuellt. 
- Placera inga tunga föremål eller andra 
belastningar på ventilationsgallret. En sådan 
åtgärd gör att enheten kan skadas. 
- Håll ventilationsgallret helt öppet under drift. 
 
VÄNTA I 3 MINUTER INNAN DU ÅTERUPPTAR 
DRIFTEN 
När enheten har avslutat sin drift, kan den inte 
startas om de första 3 minuterna, för skyddet av 
enheten. Driften kommer att starta om 
automatiskt efter 3 minuter. 

Avtappning 
Vid avfuktningsläge, ta bort dräneringspluggen på 
enhetens baksida och installera 
dräneringskontakten (5/8 universell honände) med 
en 3/4 slang (kan köpas lokalt). För modeller utan 
avloppskoppling, fäst dräneringsslangen till 
uttaget, samtidigt som du placerar den andra sidan 
av slangen direkt över dräneringsporten i din 
källarvåning. 

Kontinuerlig 
dräneringsslang 

Ta bort 
dräneringspluggen 

 
 

 
OBS: Var säker på att slangen är säkrad utan 
något läckage. Rikta slangen mot dräneringen på 
ett sådant sätt att det inte finns några brott eller 
bockningar som säkerställer ett jämnt vattenflöde. 
När den kontinuerliga dräneringsslangen inte är i 
bruk, ska du säkerställa att dräneringspluggen är 
ordentligt installerad för att förhindra eventuellt 
läckage. 

När vattennivån på bottenbrickan når en 
förutbestämd nivå, piper enheten 8 gånger. Det 
digitala visningsområdet visar "PI". Vid denna 
tidpunkt kommer luftkonditionerings-/ 
avfuktningsprocessen att upphöra omedelbart. 
Fläktens motor fortsätter dock att fungera (detta 
är normalt). Flytta enheten försiktigt till en plats 
för dränering. Ta bort dräneringspluggen i botten 
och låt vattnet rinna ut. Sätt tillbaka 
dräneringspluggen i botten och starta om 
maskinen tills symbolen "PI" släcks. Om felet 
kvarstår, ring service. 
OBS: Var noga med att installera 
dräneringspluggen i botten ordentligt för att 
förhindra läckage innan du använder enheten. 

 
 
 
 
 

Dräneringsplug
gen i botten 

 
 

 
 



SW 17 

 

 

|Underhåll 
VARNING! 

- Var noga med att koppla bort enheten före 
rengöring eller service 
- Använd INTE lättantändliga vätskor eller 
kemikalier för att rengöra enheten. 
- Skölj inte apparaten direkt under en kran eller 
med en slang, eftersom det kan orsaka 
elektriska stötar. 
- Använd INTE enheten om strömsladden är 
skadad på något sätt. Om strömsladden är 
skadad ska den bytas ut av produkttillverkaren 
och får aldrig repareras. 

Rengör luftfiltret. 
 
 

Ta bort luftfiltret 

VISA FÖRSIKTIGHET 
Enheten ska INTE användas utan filter, eftersom 
smuts och ludd kommer att täppa igen den och 
minska enhetens prestanda. Tips för underhåll 
- Rengör luftfiltret varannan vecka för att 
förhindra att undermålig drift av fläkten på grund 
av damm. 
- Brickan med vattenuppsamling ska tömmas 
omedelbart i händelse av att felet P1 visas på 
den digitala kontrollpanelen, och även före 
förvaring för att förhindra risken för tillväxt av 
mögel. 
- I hushåll med sällskapsdjur ska du periodiskt 
torka rent ventilationsgrillen för att förhindra att 
luftflödet blockeras på grund av djurhår. 
 

 
Rengör enheten 
Använd en fuktig luddfri trasa för att rengöra 
enhetens hölje. Torka med en ren och luddfri 
trasa. 

Förvara enheten när den inte används 
- Töm enhetens bricka med vattenuppsamling enligt 
anvisningarna i följande avsnitt. 
- Använd enheten i FAN-läge i 12 timmar i ett 
varmt rum för att avfukta och förhindra tillväxt 
av mögel. 
- Stäng av enheten och koppla ur stickkontakten. 
- Rengör luftfiltret enligt instruktionerna i 
föregående avsnitt. Installera om det rengjorda och 
torra filtret innan du sätter den i förvaring. 
- Batterier från fjärrkontrollen ska tas bort. 
- Förvara dem på en sval, och skuggig plats. All 
exponering direkt för solljus eller i extrema 
värmesituationer kan minimera livslängden för 
denna enhet. 

OBS: Huvudchassit och framsidan på enheten 
kan rengöras med en luddfri trasa och tvålvatten 
(använd ett milt rengöringsmedel). Torka med en 
ren trasa. Användningen av hårda 
rengöringsmedel, vax och polering av enheten 
rekommenderas inte. När du rengör den digitala 
kontrollpanelen, se till att duken är torr eftersom 
vatten runt styrenheterna kan skada enheten. 

Luftfilter (ta 
ut) 
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|Felsökning 
Se nedan innan du tar kontakt med kundsupport. 

 

Problem Möjlig orsak Felsökning 

Enheten slås inte på när ON/OFF 
(PÅ/AV)-knappen trycks 

Felkod P1 

Brickan med vattenuppsamling är 
full. Stäng av enheten, dränera 
vattnet från brickan med 
vattenuppsamling och starta om 
enheten. 

I COOL-läge: 
rumstemperaturen är lägre 
än den inställda 
temperaturen 

Återställ temperaturen 

Enheten kyler inte ner bra 

Luftfiltret är blockerat med 
damm eller skräp 

Stäng av enheten och rengör 
filtret enligt anvisningarna 

Luftslangen är inte ansluten 
eller blockerad 

Stäng av enheten, koppla bort 
slangen, och kontrollera för 
blockering och anslut slangen igen 

Köldmediet i enheten är lågt 
Ring en servicetekniker för att 
inspektera enheten och fyll på 
köldmedium 

Den inställda temperaturen är 
för hög Sänk den inställda temperaturen 

Fönstren och dörrarna i 
rummet är öppna 

Se till att alla fönster och utgångar är 
stängda 

Rummets yta är för stort Dubbelkontrollera området för 
kyla 

Det finns värmekällor i 
rummet Ta bort värmekällorna om möjligt 

Enheten är bullrig och vibrerar 
för mycket 

Marken är ojämn Placera enheten på en plan och 
jämn yta 

Luftfiltret är blockerat med 
damm eller skräp 

Stäng av enheten och rengör 
filtret enligt anvisningarna 

Enheten ger ifrån sig ett 
gurglande ljud 

Detta ljud orsakas av flödet av 
köldmedium i enheten Detta är normalt. 
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|Anteckningar gällande design och överensstämmelse 
Anteckningar gällande design: 
Designen och specifikationerna för denna enhet är föremål för modifiering vid något tillfälle, utan 
föregående meddelande för förbättring av produkten. Kontakta alltid avdelningen för efterförsäljning eller 
tillverkaren för ytterligare information. Manualerna är också föremål för uppdateringar och du bör alltid 
leta efter den senaste versionen genom att besöka tillverkarens hemsida. 

Information om energiklass 
Energiklassen för denna enhet är baserad på typisk installation med användning av det 
tillhandahållande, och inte utökad, luftslang, utan användning av fönsterreglaget eller adaptern för 
vägguttag A (som visas i avsnittet Installation i denna manual). Enheten ska fungera under COOL-mode 
och HÖG fläkthastighet inställd av fjärrkontrollen. 

Enhetens temperatursvängning 
 

Läge Temperatursvängning 

Kyla 17-35°C (62-95°F) 

Dry (Avfuktning) 13-35°C (55-95°F) 

 
OBS: Är i överensstämmelse med EN 61000-3-11, produkten CLCO290-09 / CLCO290-09BS ska endast 
anslutas till en försörjning av systemimpedansen: |Zsys|=0,437 ohm eller mindre. Innan du ansluter 
produkten till det nätverket, ska du kontakta din lokala nätverksoperatör för att säkerställa att nätverket 
uppfyller ovanstående krav. 
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|Allmän kommentar 
När du använder den här enheten i de europeiska länderna ska följande information följas: 

 
KASSERING: Kassera inte produkten som osorterat kommunalt avfall. Apparat kräver särskild 
behandling för kassering. 

 
Det är förbjudet att kassera denna apparat med vanligt hushållsavfall. Det 
finns flera möjligheter till kassering: 
A. Din lokala kommun har etablerat gratis insamlingssystem för elektroniskt avfall. 
B. Din lokala återförsäljare tar tillbaka den gamla produkten med köp av ny produkt. 
C. Tillverkaren tar tillbaka den gamla apparaten för bortskaffande. 
D. Gamla produkter innehåller värdefulla resurser och kan säljas till återförsäljare av skrotmetall. 
Kassera inte denna produkt på måfå i miljön. De farliga ämnena kan läcka in i försörjningen av 
grundvatten och sig in i livsmedelskedjan, vilket äventyrar din hälsa och miljö. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla bilder i denna manual är endast för förklaringsändamål. Den faktiska 
formen på enheten du köpte kan vara skilja sig åt, men driftegenskaperna 
och funktionerna och funktionerna är samma. 
Företaget ska inte hållas ansvarigt för någon tryckfel av information. 
Designen och specifikationerna för produkten av anledningar, till exempel 
produktförbättring, kan ändras utan förvarning. 
Kontakta tillverkaren på +30 211 300 3300 eller med försäljningsagenturen 
för ytterligare uppgifter. Eventuella framtida uppdateringar av manualen 
kommer att kunna hämta från webbplats med service, och det 
rekommenderas att alltid leta efter den senaste versionen. 

 

Skanna här för att hämta den senaste versionen av denna manual. 
www.inventorappliances.com/manuals 

http://www.inventorappliances.com/manuals
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• ANVÄNDARMANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL: 
CLCO290-09 
CLCO290-09BS 

 
SVENSKA 



 
 
2 

 

 

 
 
 

INNEHÅLL 

Specifikationer för fjärrkontroll .................................................................. 2 

Funktionsknappar ........................................................................................ 3 

Använda fjärrkontrollen............................................................................... 4 

Indikatorer för fjärrkontrollens LED-skärm ................................................ 5 

Så här använder du de grundläggande funktionerna ............................... 6 

Så här använder du de avancerade funktionerna ................................... 13 



 
 
3 

 

 

  Fjärrkontrollens specifikationer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG57H(B)/BG(C)E 
RG57H(B)/BG(C)EU1 
RG57H(B)/BG(C)EU1-M 
RG57H(B)/BG(C)E-M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG57H1 (B)/BG{C)E; 
RG57H1 (B)/BG(C)E-M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG57H2(B)/BG(C)EF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG57H3(B)/BG(C)EF 
RG57H3(B)/BG(C)EFU1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RG57H4(B)/BG(C)EFU1 

Modell RG57H(B)/BG(C)E;RG57H1(B)/BG(C) 
E;RG57H2(B)/BG(C)EF;RG57H3(B)/ 
BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF; 
RG57H1 (B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/ 
BG(C)EU1; RG57H4(B)/BG(C)EFU 1; 
RG57H (B)/BGC E-M; RG57H (B)/BGC 
EU1 -M 

Märkspänning 3,0 V (torra batterier R03/LR03X2) 

Signalmottagningsområde 8 m 

Miljö -5~60°C (23~140°F) 

 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON  

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

SLEEP         SWING LED 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

SLEEP LED 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

ION 

SLEEP       SWING FO LLOW 
ME LED 

ON/OFF  SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON  

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

SLEEP FO LLOW 
ME LED 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

SLEEP       SWING FO LLOW 
ME LED 
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 Funktionsknappar  
 

Innan du börjar använda din nya luftkonditionering, ska du bekanta dig med fjärrkontrollen. Nedan 
följer en kort introduktion av själva fjärrkontrollen. För anvisningar om hur du ska använda din 
luftkonditionering, se avsnittet Så här använder de grundläggande funktionerna i denna manual. 

 
 

PÅ/AV 
Slå på/av enheten 

 
LÄGE 

Bläddra igenom de olika 
lägen enligt följande: 

AUTO KYLA AVFUKTA UPPVÄRMA FLÄKT 

OBS: Välj inte HEAT-läget om 
enheten du köpte endast 

kyler. Kylenheten stöder inte 
läge för uppvärmning. 

FLÄKTHASTIGHETEN 
Väljer fläkthastighet i följande 

ordning: 
AUTO LÅG MEDEL HÖG            

OBS: Medel är inte tillgänglig. 
 

JON (Inte tillgänglig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ON/OFF 
 
 
MODE 
 
 

FAN 
 
 

ION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHORT 
CUT 

 
TIMER     
ON 

 
TIMER 
OFF 

 
SNABBVAL 
Ställer in och aktiverar dina 
förinställningar som favoriter. 
TEMP ▲ 
Ökar temperaturen i 
steg med 1°C. Max 
temperatur är 30°C. 
 

TEMP ▼ 
Minskar temperaturen i steg 
med 1°C. Minimitemperatur är 
17°C. 
OBS: Genom att hålla 
knapparna intryckta samtidigt i 
3 sekunder växlar 
temperaturen mellan °C och 
°F-skalan. 

TIMER PÅ 

Tryck på den här knappen, och 
funktionen jonisera aktiveras 
och hjälper till att ta bort pollen 
och föroreningar i luften. 

 
 

SÖMN 
Sparar energi under perioder av sömn. 

 
SLEEP 

 
SWING 

 
FOLLOW 

ME 

 
LED 

Ställer in timern för att slå på enheten 
(se anvisningar för Så här använder du 
de grundläggande funktionerna) 

 
TIMER AV 
Ställer in timern för att stänga av 
enheten (se anvisningar för Så här 
använder du de grundläggande 
funktionerna) 

LED (lysdiod) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: 

SWING (inte tillgänglig) 
Startar och stoppar 

ventilationsgallrets rörelse. 
FOLLOW ME (FÖLJ MIG) 

(inte tillgänglig) 
Temperaturavkänning 

och rumstemperaturens 
knapp för visning. 

Slår inomhusenhetens LED-skärm 
på och av. 
Om du är känslig för ljuset när du 
går och lägger dig, kan du trycka 
på LED-knappen för att stänga av 
LED-skärmen. Tryck på knappen 
för slå på den igen. 

Swing, Ion och Follow me-funktioner är inte tillgängliga. RG57H1 (B)/BG(C) E-M kommer utan 
fläkthastighet. 
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  Använda fjärrkontrollen  
 

För optimal produktprestanda: 

• Blanda inte gamla och nya batterier, eller 
batterier av olika typer. 

• Lämna inte batterier i fjärrkontrollen. om du 
inte har för avsikt att använda enheten i 
mer än 2 månader. 

BATTERIANMÄRKNINGAR 

Kassera inte batterier som osorterat kommunalt 
avfall. Se lokala bestämmelser för korrekt 
kassering av batterier. 

KASSERING AV BATTERI 

 

 
 

 
 

 
 

Med din luftkonditionering medföljer två AAA-
batterier. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen före 
användning. 
1. Skjut bakluckan på fjärrkontrollen nedåt 

som visar batterifacket. 
2. Sätt i batterierna, och var uppmärksam på 

att batterierna (+) och (-) matchar med 
symbolerna inuti batterifacket. 

3. Sätt tillbaka batteriluckan genom att skjuta den 
på plats. 

Sätt i och byta batterier 

• Knapparnas design på din enhet kan skilja sig 
något från de exempel som har visats. 

• Om enheten inte har en viss funktion, kommer 
den inte att påverkas om du trycker på 
knappen för funktionen på fjärrkontrollen. 

• Om det råder stora skillnader mellan 
“ANVÄNDARMANUALEN”och “Illustrationen 
på fjärrkontrollen” gällande 
funktionsbeskrivning, ska beskrivningen i 
“ANVÄNDARMANUALEN” följas. 

  

SÄRSKILD ANMÄRKNING 
 

TIPS FÖR ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL 
 

• Fjärrkontrollen ska användas inom 8 meter 
från enheten. 

• Enheten piper när fjärrsignalen är 
mottagen. 

• Gardiner, och andra material samt direkt 
solljus kan störa mottagningen av 
infrarödsignal. 

• Plocka ur batterierna om fjärrkontrollen inte 
kommer att användas i mer än 2 månader. 

  

INTE SÄKER PÅ VAD EN FUNKTION GÖR? 
Se avsnitten Så här använder du 
grundläggande funktioner och Så här 
använder du avancerade funktioner i denna 
manual för en detaljerad beskrivning av hur 
du använder din luftkonditionering. 
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 Indikatorer för fjärrkontrollens LED-skärm  
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE-visning 

Överföringsindikator 
Tänds när fjärrkontrollen 
skicka en signal till enheten 

Visning av PÅ/AV 
Visas när enheten är påslagen

Visar det aktuella 
läget, Inklusive: 
• Auto 
• Kyla 
• Avfukta 
• Uppvärma 
• Fläkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visning av 
FLÄKTHASTIGHET 

på, och försvinner släcks när den är 
avstängd 

 
Visning av TIMER PÅ 
Visas när tiden för 
TIMER ON är inställd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visning av SILENT 
(TYST) 

 
 
 

Visning av TIMER AV 
Visas när tiden för 
TIMER OFF är inställd 

 

Visning av ECO 
Inte tillgänglig på 
denna enhet 

Visning av batteri 
Låg batteri 
detekterat 

Visning avSLEEP (SÖMN) 
Visas när SLEEP-
läget är aktiverat 
Visning av 
FOLLOW ME (inte 
tillgänglig) 

Indikerar att funktionen 
FOLLOW ME är på 
Inte tillgänglig 
på denna 
enhet 

Visar vald 
FLÄKTHASTIGHET: 
»»»»»»» HÖG, »»»»»»» 
MEDEL, eller »»» LÅG 
Denna visning är tom när 
den används i AUTO-läge, 
OBS: MEDEL är inte tillgänglig. 

Inte tillgänglig på denna enhet 
 
 

Visning av Temperatur/Timer 
Visar inställd temperatur som standard, eller inställning 
av timer när TIMER ON/OFF-funktionerna används 

• Temperatursvängning: 17-30°C (62-86°F) 

• Inställning av intervallet för timer: 0-24 timmar 

Denna visning är tom när den används i FLÄKT-läge). 
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 Sådan bruges de grundlæggende funktioner  

 

 

 
 

 
 
 

  AUTO-drift  
 

I AUTO-läget väljer enheten automatiskt läget 
KYL, FLÄKT, VÄRME eller AVFUKTA för att 
ställa in inställd temperatur. 
1. Tryck på MODE knappen för att välja Auto-läge. 
2. Ställ in önskad temperatur med hjälp av 

knappen Temp ▲ eller Temp ▼. 
3. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta enheten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Drift av COOL-funktionen  
 

1. Tryck på knappen MODE (LÄGE) 
för att välja kylningsläge. 

2. Ställ in önskad temperatur med hjälp av 
knappen Temp ▲ eller Temp ▼. 

3. Tryck på FAN-knappen för att 
välja fläkthastighet: AUTO, LÅG, 
MEDEL eller HÖG. 

4. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta 
enheten. 

 
Intervallet för drift av temperaturen för 
enheter är 17-30°C. Du kan öka eller 
minska den inställda temperaturen i 
ökat steg av 1°C. 

STÄLLA IN TEMPERATUR 

2 
3 
1 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

IO N 

SLEEP        SWING FOLLOW 
ME LED 

OBS: FAN SPEED kan inte ställas in i autoläge. 

2 
4 
1 
3 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

IO N 

SLEEP        SWING FOLLOW 
ME 

LED 
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 Sådan bruges de grundlæggende funktioner  

 

 

 
 

 

1. Tryck på MODE-knappen för att välja 
DRY-läge. 

2. Ställ in önskad temperatur med hjälp av 
knappen Temp ▲ eller Temp ▼. 

3. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta 
enheten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Drift av FLÄKT  

1. Tryck på MODE-knappen för att välja FAN-läge. 
2. Tryck på FAN-knappen för att välja 

fläkthastighet: AUTO, LÅG, MEDEL 
eller HÖG. 

3. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta enheten. 
 

OBS: Du kan inte ställa in 
temperaturen i FAN-läge. Som ett 
resultat kommer LCD-skärmen på 
din fjärrkontroll inte att visa 
temperatur. 

Drift av DRY (avfuktande) 

2 
3 
1 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

ION 

SLEEP        SWING FO LLOW 
ME 

LED 

OBS: FAN SPEED kan inte ändras i 
DRY-läge. 

3 
1 
2 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

IO N 

SLEEP        SWING FOLLOW 
ME 

LED 
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 Sådan bruges de grundlæggende funktioner  

 

 

 
 
 
 
 

   HEAT-drift (inte tillgänglig)  

1. Tryck på MODE knappen för att välja HEAT-läge. 
2. Ställ in önskad temperatur med hjälp av knappen 

Temp ▲ eller Temp ▼. 
3. Tryck på FAN-knappen för att välja 

fläkthastighet: AUTO, LÅG, MEDEL eller 
HÖG. 

4.  Tryck på ON/OFF-knappen för att starta enheten. 

OBS: Allt eftersom utomustemperaturen 
sjunker, kan prestandan av din enhets 
HEAT-funktion påverkas. I sådana fall 
rekommenderar vi att du använder 
luftkonditionering i kombination med andra 
värmekällor. 

2 
4 
1 
3 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

IO N 

SLEEP        SWING FOLLOW 
ME LED 
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 Ställa in TIMER-funktionen  
 
 

Din luftkonditionering har två timer-relaterade 
funktioner: 

TIMER ON-ställer in hur lång tid det 
tar att slå på enheten automatiskt. 
TIMER OFF-ställer in hur lång tid det 
tar att slå av enheten automatiskt. 

 
TIMER ON är inställd 
TIMER ON-funktionen kan du ställa in en 
tid när enheten automatiskt slås på, till 
exempel när du kommer hem från jobbet. 
1. Tryck på TIMER ON-knappen. Som 

standard är den sista tidsperioden du 
angav och ett “h” (anger timmar) att visas 
på skärmen. 
Observera: Denna siffra anger hur lång tid 
efter den aktuella tiden som du vill att 
enheten ska slå på. 
Till exempel, om du ställer in TIMER ON 
på 2 timmar, visas “2.0h” på skärmen, och 
enheten slås på efter 2 timmar. 

2. Tryck på TIMER ON knappen upprepade 
gånger för att ställa in tiden när du vill att 
enheten ska slås på. 

3. Vänta i 2 sekunder och TIMER ON 
funktionen aktiveras. Den digitala skärmen 
på fjärrkontrollen återgår sedan till visning 
av temperatur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel: Inställning av enheten som ska slås på 
efter 2,5 timmar. 

1 2 

TIMER ON 

x5 
TIMER ON 

3 
1s ek 

4 
2sek 
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TIMER OFF-funktionen 
TIMER OFF-funktionen låter dig ställa in en 
tid när enheten automatiskt stängs av, t.ex. 
när du vaknar. 

1. Tryck på knappen TIMER OFF. Som 
standard är den sista tidsperioden du 
angav och ett “h” (anger timmar) att visas 
på skärmen. 
Observera: Denna siffra anger hur lång tid 
efter den aktuella tiden som du vill att 
enheten ska slå av. 
Till exempel, om du ställer in TIMER OFF 
på 2 timmar, visas “2.0h” på skärmen, och 
enheten slås av efter 2 timmar. 

2. Tryck på TIMER OFF-knappen 
upprepade gånger för att ställa in tiden 
när du vill att enheten ska slås av. 

3. Vänta i 2 sekunder och TIMER OFF 
funktionen aktiveras. Den digitala skärmen 
på fjärrkontrollen återgår sedan till visning 
av temperatur. 

 
 

OBS: När du ställer in funktionerna TIMER 
ON eller TIMER OFF, upp till 10 timmar, ökar 
tiden med steg av 30-minuter med varje 
tryckning. Efter 10 timmar och upp till 24 
timmar, kommer den att öka i steg med 1 
timme. Timern återgår till noll efter 24 timmar. 
Du kan stänga endera funktionen genom att 
ställa in timern till ”0.0h“. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsätt att trycka på 
TIMER ON eller  
TIMER OFF tills 
önskad tiden är 
uppnådd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel: Inställning av enheten stängs av efter 5 timmar 

1 2 x10 

TIMER OFF TIMER OFF 

3 4 
1sek 2sek 

Timer on  

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

ION 

SLEEP     SWING FOLLOW 
ME LED 
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Ställ in både TIMER ON och TIMER OFF samtidigt 

Ha i åtanke att de tidsperioder du ställt in för båda funktionerna, refererar till timmar efter den 
aktuella tiden. Till exempel, säg att den aktuella tiden är 01:00, och du vill att enheten ska slås på 
automatiskt klockan 07:00. Du vill att den ska fungera i 2 timmar och för att den ska stänga av 
automatiskt klockan 21:00. 

 
Du ska då göra följande: 

7 8 
sek 

6 
X16 

TIMER OFF 

5 

TIMER OFF 

3 4 
sek 

2 
X12 

TIMER ON 

1 

TIMER ON 
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Exempel: Ställ in enheten för att starta efter 6 timmar, drift i 2 timmar och sedan 
för att stängas av (se figuren nedan) 

 
 
 

Din fjärrvisning 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Aktuell tid 1PM 

(13.00) 
2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM 

 
 

 
8 timmar senare 
6 timmar senare 

Enheten 
stängs AV 

Enheten slås 
PÅ 

Timern 
startar 

 

Timern är inställd för att slå av 8 
timmar från den aktuella tiden 

Timer off 

Timern är inställd för att slå på 6 
timmar från den aktuella tiden 

Timer on 
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  Så här använder du de avancerade funktionerna  
 

SLEEP-funktionen används för att minska 
energianvändningen när du sover (om du 
inte behöver samma temperaturinställningar 
för att hålla dig bekväm). Funktionen kan 
endast aktiveras via fjärrkontrollen. 

 
 
 

ON/OFF   
 

SHORT  
CUT 

 

MODE 
 
 

FAN 

 
 

TEMP 

TIMER 
ON 

 
 

TIMER 
OFF 

 

ION 
 
 

SLEEP 
 

SW IN G FOLLOW 
ME 

 
LED 

 

Används för att stoppa eller starta ventilationsgallrets 
rörelse och ställa in önskad upp/ner luftflödesriktning. 
Ventilationsgallret ändras med 6 grader i vinkel med varje 
tryckning (på utvalda modeller). Om du håller knappen 
intryckt i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen 
sväng/vridningsfunktionen för ventilationsgallret. 

 
 
 
 
 

 
FOLLOW ME-funktionen gör det möjligt för 
fjärrkontrollen att mäta temperaturen vid den 
aktuella platsen. När AUTO, COOL, eller 
HEAT funktionerna används, gör mätning av 
omgivande temperatur från fjärrkontrollen 
(istället för från inomhusenheten) det möjligt 
för luftkonditioneringen att optimera 
temperaturen runt dig och säkerställa 
maximal komfort. 
1. Tryck på FOLLOW ME-knappen för att 

aktivera funktionen. Fjärrkontrollen skickar 
temperatursignalen till enheten var tredje 
minut. 

2. Tryck på FOLLOW ME-knappen igen för 
att stänga av den här funktionen. 

 
   SHORTCUT (SNABBAVAL)-funktionen  

 
• Används för att återställa de aktuella 

inställningarna eller återuppta tidigare 
inställningar. 

• Tryck på den här knappen när fjärrkontrollen 
är på, systemet återgår automatiskt tillbaka 
till tidigare inställningar, inklusive driftläge, 
inställningstemperatur, fläkthastighetsnivå 
och sömnfunktion (om den är aktiverad). 

• Om du trycker mer än 2 sekunder, återställa 
systemet automatiskt till de aktuella 
driftinställningarna, inklusive driftläge, 
inställningstemperatur, fläkthastighetsnivå 
och sömnfunktion (om den är aktiverad). 

FOLLOW ME-funktionen (inte tillgänglig) 

SLEEP (SÖMN)-funktionen 

Observera: SLEEP-funktionen är inte tillgänglig i 
FAN- eller DRY-läge. 

SWING (SVÄNG)-funktionen (inte tillgänglig) 
 



 
 
15 

 

 

 

OBS: 
 

- Knapparnas design är baserat på en typisk modell och kan skilja sig något än den 
faktiska du köpte. 

- Enheten kan slutföra alla funktioner som är beskrivna. Om enheten inte har funktionen, 
fungerar inte motsvarande knappen på fjärrkontrollen. 

- Om det råder stora skillnader mellan “ANVÄNDARMANUALEN”och “Illustrationen på 
fjärrkontrollen” gällande funktionsbeskrivning, ska beskrivningen i 
“ANVÄNDARMANUALEN” följas. 

- Enheten ska överensstämma med de lokala bestämmelserna. I Kanada bör det 
överensstämma med CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). I USA, är denna enhet i 
överensstämmelse med stycke 15 för FCC-reglerna. Användning är underställd följande 
två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste 
acceptera alla störning som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskade 
funktionsstörningar. 

- Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass 
B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt 
skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, 
använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i 
enlighet med instruktionerna, kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Dock 
finns det ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om 
denna utrustning orsakar störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas 
genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka 
korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: 

• Omorientera eller flytta den mottagande antennen. 

• Öka avståndet mellan utrustning och mottagare. 

• Anslut utrustningen till ett uttag som skiljer sig från det mottagaren är ansluten till. 

• Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp. Ändringar 
eller modifieringar som inte godkänts av den som ansvarar för överensstämmelsen kan 
ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla bilder i denna manual är endast för förklaringsändamål. Den faktiska formen på enheten du köpte kan vara 
skilja sig åt, men driftegenskaperna och funktionerna och funktionerna är samma. 
Företaget ska inte hållas ansvarigt för någon tryckfel av information. Designen och specifikationerna för 
produkten av anledningar, till exempel produktförbättring, kan ändras utan förvarning. 
Kontakta tillverkaren på +30 211 300 3300 eller med försäljningsagenturen för ytterligare uppgifter. 
Eventuella framtida uppdateringar av manualen kommer att kunna hämta från 
webbplats med service, och det rekommenderas att alltid leta efter den senaste 
versionen. 
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ADVARSEL: "Faresymbol". Det er meget vigtigt at være opmærksom på nedenstående for at undgå 

alvorlig skade. 

ADVARSEL: For at undgå alvorlige skader eller mulig skade på enheden skal du læse og følge 
nedenstående sikkerhedsretningslinjer omhyggeligt: 
- Installationen af denne enhed skal ske i overensstemmelse med denne vejledning, da ukorrekt installation 

kan forårsage vandlækage, elektrisk stød eller endog brand. 
Brug kun de medfølgende dele og tilbehør og de angivne værktøjer til at installere dit bærbare klimaanlæg. 

Brug af dele, der ikke er inkluderet i denne pakke, kan resultere i vandlækage, elektrisk stød, brand, skade 
og mulig skade på ejendommen. 

- Vær sikker på, at stikkontakten er korrekt jordet og har den korrekte spænding. Det trebenede stik er 
designet til at beskytte mod stød. Oplysninger om spænding kan findes på enhedens navneplade. 

- Denne enhed skal tilsluttes til en korrekt jordforbundet strømforsyning. Hvis strømforsyningen ikke er jordet 
eller beskyttet af en sikring eller en afbryder (den korrekte sikring bestemmes af enhedens maksimale 
strøm, som er angivet på enhedens navneplade), anbefales det kraftigt at få en uddannet elektriker til at 
installere den korrekte strømforsyning. 

- Installer enheden på et fladt og robust gulv. Installeres enheden ikke på denne måde, kan det resultere i 
skader, overdreven støj og vibration. 

- Denne enhed skal placeres fri for forhindringer for at sikre, at den fungerer korrekt og for at undgå 
eventuelle farer. 

- Du må IKKE bruge en forlængerledning eller ændre længden af ledningen på nogen måde for at tænde for 
enheden. 
- Kombiner IKKE en enkelt stikkontakt med andre elektriske apparater. En uregelmæssig strømforsyning kan 

forårsage elektrisk stød og mulig brand. 
- Du må IKKE installere denne enhed i et meget fugtigt rum som et badeværelse eller et vaskerum. 

Overdreven eksponering for vand kan medføre kortslutning af de indre elektriske komponenter. 
- Enheden må IKKE installeres på et sted, der er udsat for en brændbar gas, da det kan medføre brand. 
- Enheden er udstyret med hjul til nem flytning. Det anbefales ikke at køre med enheden på tykke tæpper, da 

det kan få den til at vælte. 
- Du må IKKE betjene denne enhed, hvis den er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. 
- For modeller med varmefunktioner skal der være mindst 1 meter afstand til ethvert brandbart materiale. 
- Rør ikke denne enhed med våde eller fugtige hænder eller med bare fødder. 
- Hvis det bærbare klimaanlæg vælter under drift, skal du straks slukke det og tage stikket ud af 

stikkontakten. Undersøg enheden for synlig skade. Hvis du har mistanke om, at enheden er beskadiget, skal 
du kontakte en tekniker eller kundesupport for at få yderligere assistance. 

- I tilfælde af tordenvejr anbefales det at slukke for enheden, da der er risiko for skade på grund af en ustabil 
strømforsyning. 

- Dit bærbare klimaanlæg skal betjenes på en sådan måde, at det er beskyttet mod fugt. Placer ikke enheden i 
et område, hvor det kan komme i kontakt med vand. I dette tilfælde skal du straks afbryde forbindelsen. 

- Alle ledninger skal trækkes i overensstemmelse med ledningsdiagrammet, som er placeret i enheden. 
- Enhedens printkort (PCB) er designet med en beskyttelsessikring til ovverspænding. Specifikationerne for 

sikringen er trykt på printkortet på denne måde: T3.15 A/250 V. 
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|Forsigtig 

FORSIGTIG 

- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af 
apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. 

- Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysiske eller mentale 
evner eller sanseevner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har modtaget opsyn og 
vejledning vedrørende brug af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. (Gælder for 
ikke-europæiske lande) 

- Mindreårige skal være under opsyn for at sikre, at enheden ikke bliver brugt forkert. Det anbefales kraftigt, 
at mindreårige er under opsyn, når de er i nærheden af denne enhed. Hvis forsyningsledningen er 
beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceforhandler eller en lignende kvalificeret 
person for at undgå mulig fare. 

- Før rengøring eller vedligeholdelse af klimaanlægget skal du sørge for, at enheden i første omgang er 
slukket og afbrudt fra strømmen. 

- Fjern ikke de faste dæksler. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, eller hvis den er 
blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, må den ikke bruges 

- Placer ikke strømledningen under nogen tæpper, løbere eller lignende belægninger, under møbler eller 
andre apparater. Netledningen skal placeres på en sådan måde, at man ikke kommer til at snuble over den. 

- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceforhandler 
eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. 

- For at mindske risikoen for mulig brand eller elektrisk stød må du ikke kombinere brugen af din enhed med 
en Solid State-hastighedskontrolenhed 

- Enheden skal installeres i overensstemmelse med nationale regler for ledningsføring. 
- For korrekt vedligeholdelse af denne enhed bedes du kontakte en autoriseret tekniker. 
- Hvis nogen installation er påkrævet, skal du kontakte en autoriseret professionel installatør. 
- Indløbs- eller udløbsgitteret må aldrig være blokeret 
- Denne enhed må kun betjenes ifølge instruktionerne i denne vejledning, og den er ikke til nogen anden brug. 
- Før rengøring skal du slukke for enheden og tage stikket ud. 
- I tilfælde af unormal adfærd (for eksempel en brændende lugt) skal du afbryde strømmen og kontakte din 

lokale forhandler. 
- Betjen ikke knapperne på det digitale kontrolpanel med andet end dine hænder. 
- Du må ikke tænde/slukke for denne enhed ved at tilslutte eller tage stikket ud af stikkontakten. 
- Denne enhed må aldrig rengøres ved brug af farlige kemikalier. Enheden må aldrig betjenes i nærværelse 

af brændbare stoffer som ren alkohol, benzin mv. 
- Flyt altid dit bærbare klimaanlæg i lodret position, og stil det altid lodret. 
- Tag godt fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. 
- Når enheden ikke bruges i længere tid, skal du slukke for strømmen og tage stikket ud 
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- Brug ikke andre midler end det anbefalede til at fremskynde afrimningsprocessen eller udføre en rengøring 
af enheden, bortset fra dem, der anbefales af fabrikanten. 

- Denne enhed må aldrig opbevares i et område i kombination med andre antændelseskilder (for 
eksempel: et gasapparat, en elvarmer, åben ild osv.) 

- Forsøg ikke at trænge ind i enheden med et værktøj eller forsøge at brænde det 
- Vær ekstra forsigtig, da kølemiddelgas kan være lugtfri. 
- Apparatet til 9000 Btu/t skal installeres, betjenes og opbevares i et rum med et gulvareal, der er større 

end 9 m2. 
- Det er nødvendigt altid at overholde de nationale gasregler. 
- Hold luftventilationen fri for eventuelle forhindringer 
- Enheden skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekaniske skader. 
- Brug altid denne enhed i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til enhedens 

specifikationer for optimal ydelse. 
- Alle personer, der er involveret i driften og håndteringen af kølemiddelkredsløbet i denne enhed, skal 

certificeres i den tilhørende akkrediterede industri og være autoriseret som kompetent til at håndtere 
kølemidler sikkert og i overensstemmelse med industriens sikkerhedsstandarder. 

- Service må kun udføres af en autoriseret tekniker i henhold til producentens anbefalinger. Eventuel 
vedligeholdelse eller reparation skal udføres af faglært personale, der er kompetente til brug af 
brandfarlige kølemidler. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Forsigtig: Risiko for 
brand/brandfarlige materialer 

(kræves kun for R32/R290-
enheder) 

VIGTIGE BEMÆRKNINGER: Læs denne brugsanvisning 
omhyggeligt, inden du installerer og betjener din enhed! Det 

anbefales at gemme denne vejledning til fremtidig brug. 

 
Beskrivelse af viste symboler (*Kun gældende for enheder med kølemidlet R32/R290) 

 

 

ADVARSEL Dette symbol angiver brugen af et brandfarligt kølemiddel. Hvis der 
forekommer lækage, eller hvis enheden udsættes for en ekstern tændingskilde, 
er der risiko for brand. 

 

 
FORSIGTIG Dette symbol angiver, at brugervejledningen skal læses omhyggeligt. 

 

 
FORSIGTIG Dette symbol angiver, at en professionel servicetekniker skal håndtere denne enhed 

under henvisning til brugervejledningen 
 

 
FORSIGTIG Dette symbol angiver tilstedeværelsen af en bruger- eller installationsvejledning 
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1. Transport af udstyr indeholdende 
brandfarlige kølemidler - se 
transportregler 

2. Mærkning af udstyr ved hjælp af 
skilte - se lokale regler 

3. Bortskaffelse af udstyr, som bruger 
brændbare kølemidler - se nationale 
bestemmelser. 

4. Opbevaring af udstyr/apparater 
 Opbevaring af udstyr skal være i 

overensstemmelse med brugsanvisningen. 
5. Opbevaring af pakket (usolgt) udstyr 
 Opbevaring af pakken skal være konstrueret på 

en sådan måde, at en mekanisk skade på udstyret 
ikke resulterer i lækage af kølemidlet. 

6. Oplysninger om service 
1) Kontrol af området 
Ved indledende arbejde kræves der obligatorisk 
sikkerhedskontrol for systemer, der indeholder 
brændbare kølemidler, for at sikre, at risikoen for 
mulig antændelse minimeres. Forud for enhver 
reparation til kølemiddelsystemet 
2) Arbejdsprocedure 
Enhver håndtering skal udføres efter en kontrolleret 
procedure for at minimere risikoen for, at 
antændelig gas er til stede under arbejdet. 
3) Generelt arbejdsområde 
Alt vedligeholdelsespersonale og alle andre, der 
arbejder i området, skal klart instrueres i 
procedurens art. Al vedligeholdelse i lukkede rum 
skal undgås. Rummet omkring arbejdsområdet skal 
være sikkert afspærret. Bekræft, at forholdene i 
området er sikre, og at det brændbare materiale er 
kontrolleret. 
4) Før og under arbejdet skal området kontrolleres 
og overvåges af en passende kølemiddeldetektor, og 
teknikerne skal være opmærksomme på potentielt 
brændbare materialer i atmosfæren. Det er meget 
vigtigt, at kølemiddeldetektoren er egnet til brug 
med brændbare kølemidler. 
5) Tilstedeværelse af brandslukker 
Hvis der udføres arbejde, der indebærer varme, skal 
det relevante brandslukningsudstyr altid være 
tilgængeligt. En pulver- eller CO2-slukker skal være 
tilgængeligt. 
6) Ingen antændelseskilder 
Arbejde relateret til et kølesystem, der 
indebærer udsættelse af rørledninger, der 
indeholder eller har indeholdt brandfarlige 
kølemiddelgasser, må ikke udføres af nogen 
personer, da det kan medføre brandfare. Alle 

mulige brandfarer som cigaretrygning skal holdes 
langt væk fra stedet for reparation, installation og 
bortskaffelse, hvor der er mulighed for, at 
kølemiddelgassen kan blive frigivet til atmosfæren. 
Før udførelsen af arbejde skal området omkring 
udstyret overvåges og kontrolleres for at være 
sikker på, at der ikke er nogen brandfarer eller risici 
for antændelse. RYGNING FORBUDT-skilte er 
obligatoriske og skal vises. 
7) Ventileret område 
Før arbejdet udføres, skal du være sikker på, at 
området er godt ventileret eller åbent. Konstant 
ventilation under arbejdet er nødvendig. 
Ventilationen skal sikkert kunne sprede en eventuel 
kølemiddellækage ud i atmosfæren. 
8) Kontrollerer køleudstyret 
Hvor elektriske komponenter ændres, skal de være 
egnede til formålet og have de korrekte 
specifikationer. Fabrikantens vedligeholdelses- og 
servicevejledning skal altid følges. Hvis du er i tvivl, 
bedes du kontakte producentens tekniske service 
for at få hjælp. Følgende kontroller skal altid 
udføres med hensyn til installationer med 
brændbare kølemidler: 
Ladestørrelsen er i overensstemmelse med 
rummets størrelse, hvor kølemiddeldelene er 
installeret. Vær sikker på, at ventilationen er i drift, 
og kontroller, at udtagene ikke har nogen 
hindringer. 
Hvis der benyttes et indirekte kølekredsløb, skal 
dette sekundære kredsløb kontrolleres for 
kølemiddel. Eventuelle mærkater på udstyret skal 
være klare og synlige. Mærkater og skilte, der ikke 
er synlige, skal rettes til. Kølerør eller -komponenter 
skal installeres på en sådan måde, at de aldrig 
udsættes for noget stof, der kan medføre korrosion 
af de kølemiddelholdige komponenter, medmindre 
disse komponenter er konstrueret som resistente 
over for mulig korrosion. 
9) Kontrol af elektriske apparater 
Reparationen og vedligeholdelsen af de elektriske 
komponenter skal omfatte sikkerhedskontrol og 
komponentinspektion. Hvis der er nogen fejl, der kan 
gå ud over sikkerheden ved det anvendte arbejde, må 
der ikke tilsluttes strøm til kredsløbet, før det er 
rettet. Hvis fejlen ikke kan rettes omgående, men det 
er nødvendigt at fortsætte driften, kan der anvendes 
en midlertidig løsning, som f.eks. at rapportere det til 
ejeren af udstyret, så alle parter bliver informeret. 
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Den første sikkerhedskontrol skal 
omfatte: 
Kondensatorer aflades på en sikker måde for at 
undgå mulige gnister. Ingen aktive elektriske 
komponenter og ledninger udsættes under 
opladning, genopretning eller rensning af systemet. 
At det er korrekt jordet. 
7. Reparationer til forseglede 
komponenter 
1) Under alle udførte reparationer af forseglede 
komponenter skal alle elektriske forsyninger afbrydes 
fra udstyret forud for denne handling. Hvis det er 
nødvendigt at have strømforsyningen sluttet til 
udstyret under service, skal der anvendes en 
lækagesensor for at advare om tegn på potentielle 
farer. 
2) Der skal lægges særlig vægt på følgende for at 
sikre, der ved arbejde på elektriske komponenter 
ikke er nogen ændring af kabinettet på en sådan 
måde, at beskyttelsesniveauet påvirkes. Dette 
omfatter skader på kablerne, for mange 
tilslutninger, terminaler, der ikke er konstrueret til 
de originale specifikationer, beskadigelse af 
pakninger, ukorrekt montering af dele mv. 
Sørg for, at enheden er monteret sikkert. 
Sørg for, at forseglingerne eller 
forseglingsmaterialerne ikke er blevet nedbrudt på 
en sådan måde, at de ikke længere tjener deres 
formål med at forhindre brandfarlige gasser i 
atmosfæren. Eventuelle reservedele skal være i 
overensstemmelse med producentens 
specifikationer. 
BEMÆRK: Anvendelsen af et 
siliciumforseglingsmiddel kan påvirke 
effektiviteten af visse typer 
lækagepåvisningsudstyr. Sikre komponenter skal 
ikke isoleres før arbejdet. 

8. Reparation til sikre komponenter 
Anvend ikke permanente induktive eller 
kapacitansbelastninger til kredsløbet uden at sikre, at 
dette ikke overstiger den tilladte spænding og strøm, 
der er tilladt for det anvendte udstyr. Sikre 
komponenter er den eneste type, der kan arbejdes på 
i nærværelse af brandfarlig atmosfære. Testapparatet 
skal have den korrekte spænding. Enhver udskiftning 
af dele skal være som angivet af producenten, da 
andre dele kan medføre en antændelse af 
kølemiddelgas fra en mulig lækage. 
9. Kabler 
Kontroller, at kablerne ikke er udsat for slitage, 
korrosion, for højt tryk, vibrationer eller andre 
negative miljøvirkninger. Der bør også tages hensyn til 
aldring eller konstant vibration. 
10. Påvisning af brandfarlige kølemidler 
Under ingen omstændigheder må der anvendes en 
potentiel antændelseskilde, såsom en halogenfakkel 
eller en hvilken som helst detektor med brug af en 
flamme. 
11. Metoder til påvisning af lækage 
Følgende metoder til påvisning af lækage er 
acceptable for systemer indeholdende brændbare 
kølemidler. 
Elektronisk lækagepåvisningsudstyr kan bruges til at 
påvise brandbare kølemidler. Følsomheden er dog 
muligvis ikke tilstrækkelig, eller det er muligt, at det 
kan have brug for en omkalibrering. 
(Udstyret skal kalibreres i et kølemiddelfrit område) 
Det skal sikres, at udstyret ikke er en mulig 
antændelseskilde, og at det er egnet til det anvendte 
kølemiddel. Lækagepåvisningsudstyret skal indstilles 
til en procentdel af LFL for det anvendte kølemiddel. 
Lækagepåvisningsudstyret skal indstilles til en 
procentdel af LFL for det anvendte kølemiddel og skal 
kalibreres til det anvendte kølemiddel, og den 
passende procentdel af gas (maks. 25%) bekræftes. 
Lækagepåvisningsvæsker er egnede til brug sammen 
med de fleste kølemidler, men brug af vaskemidler, 
der indeholder klor, skal undgås, da klor kan reagere 
med kølemidlet og korrodere kobberrøret. Hvis der er 
mistanke om lækage, skal alle flammer slukkes. Hvis 
der opdages en lækage af kølemiddel, der kræver 
lodning, skal alt kølemiddel udvindes fra systemet 
eller isoleres (ved at lukke ventilerne) i en del af 
systemet væk fra lækagen. Oxygenfrit nitrogen (OFN) 
skal derefter renses gennem systemet både før og 
under lodningsprocessen. 
12. Fjernelse og rensning 
Ved indgreb i kølekredsløbet for at foretage reparationer 
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eller til andre formål, skal der anvendes 
konventionelle procedurer. Det anbefales dog stærkt, 
at en sikker praksis følges, og der bør tages hensyn til 
brandbarhed. 
Følgende procedure skal følges: 
Fjern kølemidlet. 
Rens kredsløbet med inert gas. 
Tøm det. 
Rens igen med inert gas. 
Åbn kredsløbet ved at udføre et snit eller en lodning. 
Kølemidlet skal udvindes i de tildelte og korrekte 
genvindingsflasker. Systemet skal skylles med OFN for 
at gøre enheden sikker. Denne proces kan gentages 
flere gange. Komprimeret luft kan ikke bruges til 
denne handling. 
Spuling kan gøres ved at bryde vakuumet i systemet 
med OFN og fortsætte med at fylde, indtil 
arbejdstrykket er nået, derefter udlufte det til 
atmosfæren og trække det ned til et vakuum. Denne 
proces skal gentages, indtil der ikke er noget 
kølemiddel tilbage i systemet. Når den endelige OFN-
afladning anvendes, skal systemet udluftes til 
atmosfærisk tryk for at muliggøre ethvert arbejde, der 
skal udføres. Dette er meget vigtigt, hvis der skal 
loddes på rørarbejdet. 
Sørg for, at stikkontakten til vakuumpumpen ikke er 
tæt på antændelseskilder, og at der er rigeligt med 
ventilation 
13. Opfyldningsprocedure 
Ud over de konventionelle opfyldningsprocedureskal 
følgende krav følges. 
Sørg for, at der ikke opstår forurening af forskellige 
kølemidler, når der bruges opfyldningsudstyr. Slanger 
eller ledninger skal være så korte som muligt for at 
minimere mængden af kølemiddel indeholdt i dem. 
Flasker skal holdes i opretstående stilling. Sørg for, at 
køleanlægget er jordet, inden du fylder systemet med 
kølemiddel. 
Mærk systemet, når opfyldningen er færdig (hvis det 
ikke allerede er mærket). 
Der skal udvises ekstrem forsigtighed for ikke at 
overfylde kølesystemet. Før opfyldning af systemet 
skal det testes med OFN. Systemet skal også 
lækagetestes ved afslutningen af opfyldningen, men 
inden idrifttagning. En opfølgende lækagetest skal 
udføres, før du forlader stedet. 
14. Nedlukning 
Før du udfører denne procedure, er det vigtigt, at 
teknikeren er helt bekendt med udstyret og alle 
dets detaljer. Det anses for at være god praksis, at 
alle kølemidler genvindes sikkert. Før opgaven 
udføres, skal der udtages en olie- og 

kølemiddelprøve, hvis der kræves en analyse inden 
genbrug af genvundet kølemiddel. Det er vigtigt, at 
der er strøm til rådighed, før opgaven påbegyndes. 
a) Bliv fortrolig med udstyret og dets drift. 
b) Isoler systemet elektrisk. 
c) Før du udfører denne procedure, skal du sørge for, 
at det mekaniske håndteringsudstyr er tilgængeligt, 
hvis det er nødvendigt, til håndtering af 
kølemiddelbeholdere. 
Alle personlige værnemidler er tilgængelige og 
anvendes korrekt; Genvindelsesprocessen overvåges 
til enhver tid af en kompetent person. 
Genvindelsesudstyr og -flasker opfylder de relevante 
standarder. 
d) Pump kølesystemet ned, hvis det er muligt. 
e) Hvis der ikke er mulighed for vakuum, skal du 
danne en manifold, så kølemidlet kan fjernes fra de 
forskellige dele af systemet. 
f) Sørg for, at flasken er stillet på vægten, inden 
genvindingen finder sted. 
g) Start genvindingsmaskinen og betjen den i 
overensstemmelse med producentens anvisninger. 
h) Overfyld ikke flaskerne. (Ikke mere end 80 % 
volumen). 
i) Du må ikke overstige det maksimale arbejdstryk 
for flasken, selv midlertidigt. 
j) Når flasken er fyldt korrekt, og processen er 
færdig, skal du sørge for, at flasken og udstyret straks 
fjernes fra stedet, og at alle isoleringsventiler på 
udstyret lukkes. 
k) Genvundet kølemiddel må ikke fyldes i et andet 
kølesystem, medmindre det er blevet rengjort og 
kontrolleret. 
15. Mærkning 
Udstyret skal mærkes med angivelse af, at det er blevet 
lukket ned og tømt for kølemiddel. Mærket skal være 
dateret og underskrevet. Sørg for, at der er mærker på 
udstyret, hvis udstyret indeholder brændbart 
kølemiddel. 
16. Genvinding 
Ved fjernelse af kølemiddel fra et system, enten til 
service eller nedlukning, anbefales det, at alle 
kølemidler fjernes på en sikker måde. Ved overførsel af 
kølemiddel til flasker skal man sikre sig, at der kun 
anvendes passende kølemiddelgenvindingsflasker. 
Sørg for, at det korrekte antal flasker til at indeholde 
den samlede mængde er tilgængelig. Alle flasker, der 
skal anvendes, er udpeget til det genvundne 
kølemiddel og mærket til det kølemiddel (dvs. specielle 
flasker til genvinding af kølemiddel). Flaskerne skal 
være komplette med trykaflastningsventil og tilhørende 
lukkeventiler i god stand. Tomme genvindingsflasker 
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|Advarsler (kun til brug af kølemidlet R290/R32) 
 

 

evakueres og afkøles om muligt, før genvindingen 
finder sted. 
Genvindingsudstyret skal være i god stand med et 
sæt instruktioner vedrørende det udstyr, der er til 
rådighed, og skal være egnet til genvinding af 
brændbare kølemidler. Derudover skal et sæt 
kalibrerede vægte være til rådighed og i god stand. 
Slanger skal være komplette med lækagefri 
koblinger og i god stand. Før du bruger 
genvindingsmaskinen, skal du kontrollere, at den er 
i god stand, er korrekt vedligeholdt, og at eventuelle 
tilknyttede elektriske komponenter er forseglet for 
at forhindre antændelse i tilfælde af frigivelse af 
kølemiddel. Kontakt producenten i tvivlstilfælde. 
Det genvundne kølemiddel skal returneres til 
kølemiddelleverandøren i den korrekte 
genvindingsflaske, og den relevante 
affaldsoverførselsnota skal arrangeres. Bland ikke 
kølemidler i genvindingsenheder og især ikke i 
flasker. 
Hvis kompressorer eller kompressorolier skal 
fjernes, skal det sikres, at de er tømt til et 
acceptabelt niveau for at sikre, at der ikke er 
brændbart kølemiddel i olien. Tømningsprocessen 
skal udføres, inden kompressoren returneres til 
leverandøren. Kun elektrisk opvarmning af 
kompressorkroppen må anvendes til at fremskynde 
denne proces. Når der drænes olie 

fra et system, skal det gøres på en sikker måde. 

Vigtig note vedrørende fluorholdige 
gasser 
- Fluorholdige drivhusgasser er indeholdt i tæt 
forseglet udstyr. For at få specifikke oplysninger 
om typen, mængden og CO2-ækvivalenten i tons 
af den fluorholdige drivhusgas (på nogle modeller) 
henvises til den relevante etiket på selve enheden. 
- Installation, service, vedligeholdelse og reparation 
af denne enhed skal udføres af en autoriseret 
tekniker. 
- Afinstallation og genbrug af produktet skal 
udføres af en autoriseret tekniker. 
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|Forberedelse 
 
 

kontrolpanel 

vandret kontrolhåndtag 
(juster manuelt) 

 
håndtag 

(begge sider) 

luftfilter 

 
lodret kontrolhåndtag 
(juster manuelt) 

 
 
 

panel 
 
 
 
 
 
 

svinghjul 

          (bag gitteret) 

øverste 
luftindtag 

 
 drænudløb 
    luftudtag 

 
nederste 

luftindtag 
 
 
 
 

nederste bakke 
drænudløb 

 

Foran Bagpå 
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|Installation 
 

 

Vælg det rette sted 

Anbefalet installation 

 
- Klimaanlægget skal placeres på et fast underlag for at minimere støj 
og vibrationer. Placer enheden på et jævnt og fladt gulv, der er 
stærkt nok til at støtte enheden. 
- Enheden skal placeres inden for rækkevidde af en korrekt jordet 
stikkontakt. 
- Tillad mindst 30cm plads væk fra væggen for effektiv aircondition. 
- Anbring aldrig forhindringer omkring enhedens luftindgang eller -
udgang. 

 
 
 

BEMÆRK: 
Alle billederne i vejledningen er kun til forklaring. Dit klimaanlæg kan 
være lidt anderledes. Den faktiske form og størrelse kan variere. 
Enheden kan styres af enhedens kontrolpanel alene eller med 
fjernbetjeningen. Denne vejledning omfatter ikke fjernbetjeningens 
drift, se ”Vejledning til fjernbetjening”, der leveres med enheden for 
detaljer. 
Der er mulighed for forskelle mellem brugervejledningen og de 
illustrerede billeder af fjernbetjeningen. Se altid vejledningen for 
information. 

 
 
 
 

Nødvendigt værktøj 
Medium stjerneskruetrækker 
- Målebånd eller lineal 
- Kniv eller saks 
- Sav (valgfrit, til at forkorte vinduesadapteren til smalle vinduer). 
 
Tilbehør 
Tjek din vinduestørrelse og vælg det passende vinduessæt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 cm.
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|Installation  
Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMÆRK: Punkter med * er valgfrie. Små 
variationer i designet kan forekomme. 

 

 
Vinduesmonteringssæt 

Trin 1: Forberedelse af 
luftafledningsslangen 

 
 

Luftafledningsslange 
Tryk ind i Tryk ind i 

 
Montering af 
luftafledningsslange 

Påfør tryk på luftafledningsslangen og vinduet adapteren på den 
ene side, og enhedsadapteren på den anden, fastgør med de 
elastiske spænder på adapterne. 

 
Trin 2: Monter luftafledningsslangen på 
enheden 
Fastgør luftafledningsslangen til enhedens luftudgang ved brug 
af pilene. 

 
Trin 3: Forberedelse af det justerbare 
vinduessæt 
1. Afhængig af vinduets størrelse skal du foretage de 
nødvendige justeringer på vinduessættet. 
2. Hvis længden af vinduet kræver to vinduessæt, skal du bruge 
bolten til at fastgøre vinduessættene, når de er indstillet til den 
rigtige længde. 
3. Hvis længden af vinduet kræver tre vinduessæt, skal du 
bruge to bolte til at fastgøre vinduessættene, når de er indstillet 
til den rigtige længde. 

Enhedsadapter  Vinduessætadapter 
 
 

 
Bolt 

 
 
 
 

Vinduessæt A Vinduessæt B 
 
 
 
 

Bolte 

 
Vinduessæt A Vinduessæt B Vinduessæt C 

Del
e

*

*

*

*

Beskrivelse 

Bolt 

Sikkerhedsbeslag og skrue 

Afløbsslange 

Skumforsegling C (ikke klæbende) 

Skumforsegling A (klæbende) 

Skumforsegling B (klæbende) 

Fjernbetjening og 
batteri 

Antal

1 stk 

1 sæt 

1 stk 

stk 

stk 

2 stk 
 

1 sæt 

Dele
 
 
 

*

*

 
*

Beskrivelse 

Enhedsadapter 

Luftafledningsslange

Vinduessætadapter

Vægudstødningsadapter A 
(kun til vægmontering)
Vægudstødningsadapter B 
(med låg) (kun til 
vægmontering) 
Skrue og møtrik 
(kun til vægmontering)

Vinduessæt A 

Vinduessæt B

Antal

1 stk 

1 stk 

1 stk 

1 stk 

1 stk 

*

*

*

4 sæt 

1 stk 

1 stk 
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Bemærk: Når luftafledningsslangen og det 
justerbare vinduessæt er forberedt, skal du vælge en 
af følgende installationsmetoder. 

Type 1: Montering af ophængt vindue eller 
skydevindue (valgfrit) 

Skumforsegling B 
(klæbende - kortere) 

 

Type 2: Vægmontering (valgfri) 
1. Skær et hul på 125 mm i væggen til vægudstødningsadapter B. 
2. Fastgør vægudstødningsadapter B til væggen ved hjælp af 
de fire møtrikker og skruer, der leveres med sættet. 
3. Tilslut luftafledningsslangen (med 
vægudstødningsadapter A) til vægudstødningsadapter B. 

 
 

eller 
Skumforsegling A 
(klæbende) 

 
 
 
 

Skumforsegling 
A (klæbende) 

Skumforsegling B 
(klæbende - kortere)  

Udvidelsesankerposition  
 

1. Skær skumforseglingen (klæbende) i den rigtige 
længde og fastgør den til vinduesrammen. 

Vægudstødni
ngsadapter B 
Adapterlåg 

 
 
 

  Maks. 120 cm 
 

Vinduessæt A Vinduessæt B 
(hvis påkrævet) 

Vinduessæt B 
(hvis påkrævet) 

 
 

Vinduessæt A 

 
          Min. 30 cm 

Bemærk: Dæk hullet ved hjælp af adapterlåget, 
når det ikke er i brug. 

2. Fastgør vinduessættet til vinduesåbningen.  

Skumforsegling C 
(ikke klæbende) 

 
 

eller 

Skumforsegling C 
(ikke klæbende) Bemærk: For at sikre en korrekt funktion må du IKKE 

forlænge slangen for meget eller bøje den. Sørg for, at der ikke 
er nogen forhindring omkring luftafledningsslangens luftudtag 
(inden for 500 mm) for at udstødningssystemet fungerer 
korrekt. Alle billederne i vejledningen er kun til forklaring. 

Dit apparat kan være lidt anderledes. 

3. Skær den ikke-klæbende skumforsegling C, så 
den passer til vinduets bredde. Sæt forseglingen 
mellem glasset og vinduesrammen for at forhindre 
luft og insekter i at komme ind i rummet. 

Den faktiske form bør være fremherskende. 
 

 

 

 
Sikkerhedsbeslag                         eller 

Sikkerhe
dsbeslag 

 

2 skruer 
2 skruer 

 

4. Monter sikkerhedsbeslaget med 2 skruer som vist, hvis det ønskes. 
 

eller 
 
 

5. Indsæt vinduessætadapteren i hullet i vinduessættet. 

 
 

eller 
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Betjeningspanel 

 
 
 

BEMÆRK: Den enhed, du har købt, kan se ud som en af følgende: 
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|Drift 
Knappen MODE 
Vælg den ønskede driftstilstand. Ved at 
trykke på MODE-knappen hver gang en 
tilstand er valgt i følgende rækkefølge: 
COOL – FAN – DRY. Indikatorlampen lyser 
under den ønskede MODE-indstilling. 
BEMÆRK: På ovennævnte tilstande styrer 
enheden automatisk blæserhastigheden. Du 
kan kun indstille blæserhastigheden med 
fjernbetjeningen i COOL- og FAN-tilstande. 

Knapperne Op (+) og Ned (-) bruges 
til at indstille temperaturen i trin på 1 °C, der 
spænder fra 17 °C til 30 °C. 
BEMÆRK: Fjernbetjeningen kan vise 
temperaturen i både Fahrenheit eller Celsius. 
For at skifte mellem dem skal du trykke på og 
hold op/ned knapperne nede i 3 sekundr. 

Strømknappen 
Tænd/sluk 

LED display 
Viser den indstillede temperatur, mens den er i 
COOL-tilstand. 

 

 

Montering af luftafledningsslange 
Luftafledningsslangen og dens adapter skal 
installeres eller fjernes i henhold til 
brugstilstanden. I COOL-tilstand skal 
luftafledningsslangen være installeret, og i FAN 
eller DRY skal den være fjernet. 

Driftsvejledning 
COOL-drift 
- Tryk på knappen "MODE", indtil "COOL" lyser. 
- Tryk på ADJUST-knapperne "+" eller "-" for at 
vælge den ønskede rumtemperatur. 
Temperaturen kan indstilles inden for en 
rækkevidde fra 17 °C~30 °C/62 °F~88 °F (eller 
86°F). 
- Tryk på knappen "FAN SPEED" på 
fjernbetjeningen for at vælge blæserhastigheden. 

DRY-drift 
- Tryk på knappen "MODE", indtil "DRY" lyser. 
- I DRY-tilstand er blæserhastigheden eller 
justering af temperaturen ikke muligt. Ventilatoren 
kører ved lav hastighed. 
- For optimal affugtning skal du lukke alle vinduer 
og døre. 
- Sæt ikke kanalen i vinduet. 

 
Strømindikator 

 
 

Timerindikatorlam
pe (kun indstillet af  
fjernbetjening)

 
 

FAN-drift 
- Tryk på knappen "MODE", indtil "FAN" lyser. 
- Tryk på knappen "FAN SPEED" på 
fjernbetjeningen for at vælge blæserhastigheden.  

 
I DRY og FAN viser den rumtemperaturen. Viser 
fejlkoder: 
E1-Fejl i rumtemperaturføler. 
E2-Fejl i fordampertemperaturføler. 
E4-Kommunikationsfejl i displaypanel. 
EC-Fejl i påvisning af kølemiddellækage (på nogle 
modeller). 
Viser beskyttelseskode: 
P1-Den nederste bakke er fuld - Tilslut afløbsslangen 
og dræn det opsamlede vand væk. Hvis beskyttelse 
gentages, skal du ringe til service. 
Bemærk: Hvis en af de ovennævnte fejl opstår, 
skal du slukke for enheden og kontrollere eventuelle 
forhindringer. Genstart enheden, og hvis fejlen 
stadig er til stede, skal du slukke enheden og tage 
stikket ud. Kontakt producenten eller dens 
servicemedarbejdere eller en tilsvarende kvalificeret 
person. 

Temperaturen kan ikke justeres. 
- Sæt ikke kanalen i vinduet. 
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|Drift 
 

 

 
 

Andre funktioner 
SLEEP/ECO-tilstand 
Denne funktion kan kun aktiveres ved brug af 
fjernbetjeningen. Når SLEEP-tilstanden er aktiveret, 
stiger den indstillede temperatur med 1C/2F inden 
for 30 minutter. Den indstillede temperatur vil igen 
stige med 1C/2F i løbet af den næste halv time. 
Denne nye temperatur vil blive opretholdt i de 
næste 7 timer. Efter det ovennævnte tidsrum vil 
enheden vende tilbage til den første indstillede 
temperatur og afslutte SLEEP-tilstanden. Denne 
funktion er ikke tilgængelig under DRY eller FAN-
tilstand. 
 
AUTO-GENSTART 
I tilfælde af strømafbrydelse vil enheden 
fortsætte driften, når strømmen genoprettes, 
med de sidste indstillinger. 

JUSTERING AF LUFTRETNINGEN 
Juster luftretningen manuelt: 
- Gitteret kan indstilles manuelt til den ønskede 
position. 
- Placer ikke tunge genstande eller andre 
belastninger på gitteret, da dette vil beskadige 
enheden. 
-Lad gitteret være helt åbent under drift. 
 
VENT 3 MINUTTER INDEN DU GENOPTAGER 
DRIFTEN 
Når enheden er stoppet, kan den ikke genstarte 
inden for de første 3 minutter af sikkerhedsmæssige 
årsager. Driften genstarter automatisk efter 3 
minutter. 

Vandafløb 
Når enheden er i affugtningstilstand, skal du fjerne 
afløbsproppen på bagsiden af enheden og installere 
afløbsstikket (5/8 universal hun-stik) med en 3/4 
slange (kan købes lokalt). Til modeller uden afløbsstik 
monteres afløbsslangen i stikkontakten, mens du 
placerer den anden side af slangen direkte over 
afløbsporten i den nederste etage. 

Kontinuerlig 
afløbsslang

e 

Fjern proppen 
fra afløbet 

 
 
 

BEMÆRK: Vær sikker på, at slangen ikke lækker. 
Før slangen mod afløbet på en sådan måde, at der 
ikke er nogen knæk eller buer, så du får en jævn 
vandstrømning. Når den kontinuerlige afløbsslange 
ikke er i brug, skal du sørge for, at afløbsproppet er 
sat godt fast for at forhindre lækage. 

Når vandstanden i den nederste bakke når et 
forudbestemt niveau, bipper enheden 8 gange. Det 
digitale display viser "PI". På dette tidspunkt vil 
nedkølingen/affugtningsprocessen straks stoppe. 
Dog vil blæsermotoren fortsætte med at fungere 
(dette er normalt). Flyt forsigtigt enheden til et 
afløb, tag bundproppen ud, og lad vandet løbe ud. 
Sæt bundproppen tilbage og genstart maskinen, 
indtil symbolet "PI" forsvinder. Hvis fejlen 
fortsætter, skal du ringe til service. 
BEMÆRK: Sørg for at montere bundproppen 
igen for at forhindre lækage, før du bruger 
enheden. 
 

 
 
 
 
 

Bundprop 

 
 

 
 



DK 17 

 

 

|Vedligeholdelse 
ADVARSEL: 

- Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten før 
rengøring eller service 
- Brug IKKE brændbare væsker eller kemikalier til at 
rengøre enheden. 
- Vask ikke enheden direkte under en hane eller 
ved hjælp af en slange, da det kan forårsage 
elektrisk stød. 
- Anvend IKKE denne enhed, hvis strømkablet er 
beskadiget på nogen måde. Hvis strømkablet er 
beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten. Det 
må aldrig repareres. 

Rengøring af luftfiltret 
 
 

Fjern luftfiltret 

FORSIGTIG 
Enheden MÅ IKKE fungere uden et filter, fordi snavs 
og fnuller blokerer og nedsætter præstationen. Tips 
til vedligeholdelse 
- Rengør luftfilteret hver anden uge for at forhindre 
dårligere ventilationsdrift på grund af støv. 
- Vandbakken skal tømmes straks, hvis fejlen P1 
vises på det digitale betjeningspanel og også før 
opbevaring for at forhindre muligheden for 
dannelse af mug. 
- I husholdninger med dyr skal du regelmæssigt tørre 
gitteret af for at forhindre at blokere luftstrømmen 
med dyrehår. 

 
Rengøring af enheden 
Brug en fnugfri klud til at rengøre enhedens kabinet. Tør 
efter med en ren, fnugfri klud. 

Opbevaring af enheden, når den ikke er i brug 
- Tøm enhedens vandbakke ifølge anvisningerne i det 
følgende afsnit. 
- Betjen enheden i FAN-tilstand i 12 timer i et varmt rum 
for at tørre og forhindre muligheden for dannelse af 
mug. 
- Sluk for enheden, og tag stikket ud. 
- Rengør luftfilteret ifølge instruktionerne i det 
foregående afsnit. Geninstaller det rene og tørre filter 
inden opbevaring. 
- Batterierne i fjernbetjeningen skal fjernes. 
- Opbevares et køligt og skyggefuldt sted. Enhver 
eksponering for direkte sollys eller ekstreme 
varmeforhold kan minimere enhedens levetid. 

BEMÆRK: Hovedkabinettet og forsiden af enheden 
kan rengøres med en fnugfri klud og sæbevand (med et 
mildt rengøringsmiddel). Tør over med en ren klud. 
Brugen af hårde rensemidler eller voksning og polering 
af enheden anbefales ikke. Når du rengør det digitale 
betjeningspanel, skal du være sikker på, at kluden er tør, 
da vand rundt om knapperne kan beskadige enheden. 

Luftfilter 
(træk ud) 
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|Fejlfinding 
Se venligst nedenstående, før du kontakter kundesupport. 

 

Problem Mulig årsag Fejlfinding 

Apparatet tændes ikke, når du 
trykker på ON-/OFF-knappen 

P1 Fejlkode 

Vandbakken er fuld. Sluk for 
enheden, tøm vandet fra 
vandbakken, og genstart 
enheden. 

I COOL-tilstand: - 
Rumtemperaturen er lavere end 
den indstillede temperatur. 

Nulstil temperaturen 

Enheden afkøler ikke godt nok 

Luftfilteret er blokeret med støv eller 
snavs 

Sluk for enheden og rengør 
filteret efter instruktionerne 

Luftudledningsslangen er ikke 
tilsluttet eller den er blokeret 

Sluk for enheden, afbryd slangen, 
kontroller for blokering og tilslut 
slangen igen 

Enheden mangler kølemiddel 
Ring til en servicetekniker, som 
kan inspicere enheden og 
påfylde kølemiddel 

Temperaturindstillingen er for høj Sænk den indstillede temperatur 
Vinduerne og dørene i rummet er 
åbne 

Bekræft, at alle vinduer og døre er 
lukket 

Rummet er for stort Dobbelttjek køleområdet 

Der er varmekilder i rummet Fjern varmekilderne, hvis det er 
muligt 

Enheden er støjende og 
vibrerer for meget 

Enheden står ikke vandret Placér enheden på et fladt, 
jævnt underlag 

Luftfilteret er blokeret med støv eller 
snavs 

Sluk for enheden og rengør 
filteret efter instruktionerne 

Enheden laver en gurglende 
lyd 

Denne lyd skyldes strømmen af 
kølemiddel inde i enheden Dette er helt normalt. 
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|Design og overensstemmelse 
Designerklæring: 
Designet og specifikationerne på denne enhed kan ændres på et givet tidspunkt uden forudgående varsel for 
at forbedre produktet. Kontakt altid eftersalgsafdelingen eller producenten for at få yderligere oplysninger. 
Vejledningerne er også underlagt opdateringer, og du bør altid kontrollere den nyeste version ved at besøge 
producentens hjemmeside. 

Oplysninger om energiklassifikation 
Energiklassen for denne enhed er baseret på typisk installation ved brug af det medleverede og ikke 
forlængede udstødningsrør uden brug af vinduessætdapteren eller vægudstødningsadapteren A (som vist i 
afsnittet "Installation" i denne vejledning). Enheden skal fungere i COOL-tilstand og med HØJ 
blæserhastighed indstillet af fjernbetjeningen. 

Enhedens temperaturområde 
 

Tilstand Temperaturområde 

Nedkøling 17-35°C (62-95°F) 

Tørring 13-35°C (55-95°F) 

 
BEMÆRK: For at være i overensstemmelse med EN 61000-3-11 må produktet CLCO290-09/CLCO290-09BS 
kun tilsluttes en forsyning af systemimpedansen: |Zsys|=0,437 ohm eller mindre. Før du tilslutter produktet 
til det offentlige net, skal du kontakte din lokale strømforsyningsmyndighed for at sikre, at elnettet opfylder 
ovenstående krav. 
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|Bortskaffelse 
Når du bruger denne enhed i de europæiske lande, skal følgende oplysninger følges: 

 
BORTSKAFFELSE: Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Dette 
apparat kræver særlig behandling for bortskaffelse. 

 
Det er forbudt at bortskaffe dette apparat sammen med dit husholdningsaffald. 
Der er flere muligheder for bortskaffelse: 
A. Din lokale kommune har etableret gratis indsamlingssystemer til elektronisk affald. 
B. Din lokale forhandler vil tage det gamle produkt tilbage ved køb af et nyt produkt. 
C. Producenten vil tage det gamle produkt tilbage til bortskaffelse. 
D. Da gamle produkter indeholder værdifulde ressourcer, kan de blive solgt til skrotforhandlere. Dette 
produkt må ikke bortskaffes tilfældigt i miljøet. De farlige stoffer kan lække ned i grundvandet og finde vej 
ind i fødekæden, hvilket truer din sundhed og miljøet. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle billederne i vejledningen er kun til forklaring. Formen på det apparat, du 
har købt, kan være lidt anderledes, men driften og funktionerne er de samme. 
Firmaet kan ikke holdes ansvarligt for eventuelle trykfejl i oplysningerne. 
Designet og specifikationer for produktet, såsom produktforbedring eller af 
andre grunde, kan ændres uden foregående varsel. 
For yderligere oplysninger kan du kontakte producenten på tlf. nr. +30 211 300 
3300 eller salgskontoret. Alle fremtidige opdateringer af vejledningen vil blive 
uploadet til service-hjemmesiden, og vi anbefaler, at man altid kontrollerer, at 
man har den seneste version. 

 

Skan her for at downloade den seneste version af denne vejledning. 
www.inventorappliances.com/manuals 

http://www.inventorappliances.com/manuals


  
 

 
 

  AIRCONDITION-SYSTEMER  
FJERNKONTROL CONTROLLER 

• BRUGERVEJLEDNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL: 
CLCO290-09 
CLCO290-09BS 

 
DANSK 
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  Specifikationer for fjernkontrol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG57H(B)/BG(C)E 
RG57H(B)/BG(C)EU1 
RG57H(B)/BG(C)EU1-M 
RG57H(B)/BG(C)E-M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG57H1 (B)/BG{C)E; 
RG57H1 (B)/BG(C)E-M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG57H2(B)/BG(C)EF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG57H3(B)/BG(C)EF 
RG57H3(B)/BG(C)EFU1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RG57H4(B)/BG(C)EFU1 

Model RG57H(B)/BG(C)E;RG57H1(B)/BG(C) 
E;RG57H2(B)/BG(C)EF;RG57H3(B)/ 
BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF; 
RG57H1 (B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/ 
BG(C)EU1; RG57H4(B)/BG(C)EFU 1; 
RG57H (B)/BGC E-M; RG57H (B)/BGC 
EU1 -M 

Spænding 3,0 V (tørbatterier R03/LR03X2) 

Rækkevidde for signal-modtager 8 m 

Miljø -5°C~60°C (23°F~140°F) 

 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON  

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

SLEEP         SWING LED 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

SLEEP LED 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

ION 

SLEEP       SWING FO LLOW 
ME LED 

ON/OFF  SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON  

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

SLEEP FO LLOW 
ME LED 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

SLEEP       SWING FO LLOW 
ME LED 
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 Funktionsknapper  
 

Før du begynder at bruge dit nye klimaanlæg, skal du lære dets fjernkontrol at kende. Det følgende er en 
kort introduktion til selve fjernkontrollen. For vejledning om, hvordan dit klimaanlæg skal betjenes, bedes 
du se afsnittet Sådan bruges de grundlæggende funktioner i denne manual. 

 
 

TÆND/SLUK 
Tænder og slukker enheden 

 
TILSTAND 

Ruller gennem 
driftstilstande som følger: 

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

BEMÆRK: Du må ikke vælge 
tilstanden HEAT, hvis det apparat 
du har købt, kun køler. Apparatet, 

der kun køler, understøtter ikke 
heat-tilstanden. 

VENTILATIONS-HASTIGHED 
Vælg ventilationshastighed i følgende rækkefølge: 

AUTO LOW MED HIGH            
NOTE: Med er ikke tilgængelig. 

 
ION (ikke tilgængelig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ON/OFF 
 
 
MODE 
 
 

FAN 
 
 

ION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHORT 
CUT 

 
TIMER     
ON 

 
TIMER 
OFF 

 
GENVEJ 
Sætter og aktiverer dine 
foretrukne forudindstillinger. 
TEMP ▲ 
Øger temperaturen 
med 1°C ad gangen. 
Max. temperatur er 
30°C. 

TEMP ▼ 
Sænker temperaturen 
med 1°C ad gangen. 
Min. temperatur er 
17°C. 
BEMÆRK: Når du trykker på 
knapperne og holder dem nede i 3 
sekunder, vil du få temperaturen 
vist skiftevis i °C & °F-skalaer. 

TIMER ON 

Når du trykker på denne knap, 
bliver ioniseringsfunktionen 
aktiveret og vil hjælpe med at fjerne 
pollen og urenheder i luften. 

 
 

SLEEP 
Sparer energi i de timer, hvor du sover. 

 
SLEEP 

 
SWING 

 
FOLLOW 

ME 

 
LED 

Indstiller timeren til at tænde for 
apparatet (se vejledning i Sådan 
bruges de grundlæggende funktioner) 

 
TIMER OFF 
Indstiller timeren til at slukke for 
apparatet (se vejledning i Sådan 
bruges de grundlæggende funktioner) 

LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMÆRK: 

SWING-funktion (ikke 
tilgængelig) 

Starter og stopper 
lamellernes bevægelse. 

FOLLOW ME-funktion 
(ikke tilgængelig) 
Knap, der viser 
temperaturføling og 
rumtemperatur. 

Tænder og slukker for LED-displayet 
på den indendørs enhed. 
Hvis du påvirkes af lys, når du skal 
sove, kan du trykke på LED-knappen 
for at slukke for LED-displayet på 
apparatet. Tryk på knappen igen for at 
tænde lyset igen. 

Funktionerne Swing, Ion og Follow me er ikke tilgængelige. RG57H1 (B)/BG(C) E-M leveres uden MED-
ventilationshastighed. 
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  Brug af fjernkontrollen  
 

For at produktet skal virke optimalt: 

• Bland ikke gamle og nye batterier 
sammen, eller forskellige slags batterier. 

• Lad ikke batterier sidde i fjernkontrollen, 
hvis du ikke regner med at bruge 
apparatet i mere end to måneder. 

BEMÆRK OM BATTERIER 

Batterier må ikke bortskaffes sammen med 
usorteret husholdningsaffald. Der henvises til 
lokale regler om korrekt bortskaffelse af batterier. 

BORTSKAFFELSE AF BATTERIER 

 

 
 

 
 

 
 

Dit klimaanlæg leveres med to AAA-batterier. 
Sæt batterierne i fjernkontrollen før den 
tages i brug. 
1. Skub dækslet på bagsiden af 

fjernkontrollen nedad, så batterirummet 
bliver synligt. 

2. Sæt batterierne i, og sørg for, at 
batteriernes (+) og (-) passer med 
symbolerne i batterirummet. 

3. Skub batteridækslet tilbage på plads. 

Indsættelse og udskiftning af batterier 

• Knappernes udseende på dit apparat kan se 
lidt anderledes ud end i det viste eksempel. 

• Hvis der er en speciel funktion, som dit apparat 
ikke har, vil det ikke have nogen effekt at trykke 
på knappen for den funktion på fjernkontrollen. 

• Hvis der er større forskelle mellem beskrivelse 
af funktioner i "BRUGERVEJLEDNING" og 
"Fjernkontrol-illustration", skal du bruge 
beskrivelsen fra "BRUGERVEJLEDNING". 

BEMÆRK ISÆR 
 

TIPS TIL BRUG AF FJERNKONTROLLEN 
 

• Fjernkontrollen skal holdes inden for 8 
meter fra apparatet. 

• Apparatet bipper, når den modtager 
signal fra fjernkontrollen. 

• Gardiner, andre materialer og direkte sollys 
kan påvirke den infrarøde signal-modtager. 

• Fjern batterierne, hvis fjernkontrollen ikke 
skal bruges i mere end to måneder. 

HVIS DU IKKE ER SIKKER PÅ, HVAD EN 
FUNKTION GØR 
Se afsnittene Sådan bruges de grundlæggende 
funktioner og Sådan bruges de avancerede 
funktioner i denne vejledning og få en detaljeret 
beskrivelse af, hvordan du skal bruge dit klimaanlæg. 
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 Indikatorer på fjernkontrollens LED-skærm  
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE-display 

Transmissionsindikator 
Lyser op, når fjernkontrollen 
sender et signal til apparatet 

ON/OFF-skærm 
Vises, når enheden er tændt,

Viser den aktuelle 
tilstand, herunder: 
• Auto 
• Køler 
• Tør 
• Opvarmning 
• Ventilator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display for 
VENTILATORHASTIGHED 

og forsvinder, når den 
slukkes 

 
TIMER ON-display 
Vises når TIMER 
ON-tid er indstillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILENT-display 

 
 
 

TIMER OFF-display 
Vises når TIMER 
OFF-tid er indstillet 

 

ECO-display 
Ikke tilgængelig 
for denne enhed 

Batteri-display 
Visning af 
lavt batteri 

SLEEP-display 
Vises, når SLEEP-
funktionen er 
aktiveret 
FOLLOW ME-display 
(ikke tilgængelig) 
Viser, at FOLLOW 
ME-funktionen er 
aktiveret 
Ikke tilgængelig 
for denne 
enhed 

Viser den valgte 
VENTILATORHASTIGHED: 
»»»»»»» HIGH, »»»»»»» MED, 
eller »»» LOW 
Dette display er tomt, når 
indstillingen er sat til AUTO-
hastighed. 
BEMÆRK: MED er ikke tilgængelig. 

Ikke tilgængelig for denne enhed 
 
 

Temperatur-/timer-display 
Viser som standard den indstillede temperatur, eller 
timerindstilling, når TIMER ON/OFF-funktionerne bruges 

• Temperaturområde: 17-30°C 

• Timerindstillingsområde: 0-24 timer 

Dette display er tomt, når der køres i FAN-tilstand (ventilation). 
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 Sådan bruges de grundlæggende funktioner  

 

 

 
 

 
 
 

  AUTO-drift  
 

I AUTO-tilstand vil apparatet automatisk vælge 
en af funktionerne COOL, FAN, HEAT eller 
DRY til at indstille temperaturen. 
1. Tryk på MODE-knappen for at vælge AUTO-tilstand. 
2. Indstil din ønskede temperatur ved hjælp af 

knapperne Temp ▲ eller Temp▼. 
3.  Tryk på tænd-/sluk-knappen for at tænde og slukke 

apparatet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COOL-drift  
 

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge 
COOL-tilstand (nedkøling). 

2. Indstil din ønskede temperatur ved hjælp af 
knapperne Temp ▲ eller Temp ▼. 

3. Tryk på FAN-knappen for at vælge 
ventilatorhastigheden. AUTO, 
LOW, MED, eller HIGH. 

4. Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde og 
slukke apparatet. 

 
Driftstemperaturområdet for apparatet 
er 17-30°C. Du kan øge eller sænke 
den indstillede temperatur med 1°C ad 
gangen. 

INDSTILLING AF TEMPERATUR 

2 
3 
1 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

IO N 

SLEEP        SWING FOLLOW 
ME LED 

BEMÆRK: VENTILATORHASTIGHED kan ikke 
indstilles til AUTO-tilstand. 

 

2 
4 
1 
3 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

IO N 

SLEEP        SWING FOLLOW 
ME 

LED 
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 Sådan bruges de grundlæggende funktioner  

 

 

 
 

 

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge DRY-
tilstand (affugtning). 

2. Indstil din ønskede temperatur ved hjælp af 
knapperne Temp ▲ eller Temp▼. 

3. Tryk på On/off-knappen for at tænde 
apparatet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FAN-drift  

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge FAN-tilstand 
(ventilator). 

2. Tryk på FAN-knappen for at vælge 
ventilatorhastighed: AUTO, LOW, MED, eller HIGH. 

3. Tryk på On/off-knappen for at tænde apparatet. 
 

BEMÆRK: Du kan ikke indstille 
temperaturen i FAN-tilstand. Som et 
resultat, vil LCD-skærmen på din 
fjernkontrol ikke vise temperaturen. 

DRY-tilstand (affugtning) 

2 
3 
1 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

ION 

SLEEP        SWING FO LLOW 
ME 

LED 

BEMÆRK: VENTILATORHASTIGHED 
kan ikke ændres i DRY-tilstand. 

3 
1 
2 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

IO N 

SLEEP        SWING FOLLOW 
ME 

LED 
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 Sådan bruges de grundlæggende funktioner  

 

 

 
 
 
 
 

   HEAT-tilstand (ikke tilgængelig)  

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge HEAT-
tilstand (opvarmning) 

2. Indstil din ønskede temperatur ved hjælp af 
knapperne Temp ▲ eller Temp▼. 

3. Tryk på FAN-knappen for at vælge 
ventilatorhastighed: AUTO, LOW, MED, eller 
HIGH. 

4. Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde apparatet. 

BEMÆRK: Når temperaturen udenfor falder, 
kan det påvirke ydeevnen for dit apparats 
HEAT-funktion. I sådanne tilfælde anbefaler 
vi, at dette klimaanlæg bruges sammen med 
andre varmeapparater. 

2 
4 
1 
3 

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

IO N 

SLEEP        SWING FOLLOW 
ME LED 
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 Indstilling af TIMER-funktionen  
 
 

Dit klimaanlæg har to tidsafhængige funktioner: 
TIMER ON indstiller tiden for, hvornår 
apparatet skal tænde automatisk. 
TIMER OFF indstiller tiden for, hvornår 
apparatet skal slukke automatisk. 

 
TIMER ON-funktion 
TIMER ON-funktionen gør det muligt at 
indstille tiden for, hvornår apparatet skal 
tænde automatisk, som for eksempel når du 
kommer hjem fra arbejde. 
1. Tryk på TIMER ON-knappen. Som standard 

vil din seneste tidsindstilling samt et "h" (for 
hours/antal timer) blive vist på skærmen. 
Bemærk: Dette tal viser hvor lang tid efter 
den aktuelle tid, du vil have, at enheden skal 
tændes. 
For eksempel, hvis du sætter TIMER ON til 
2 timer, vil "2.0h" blive vist på skærmen, og 
apparatet vil tændes efter to timer. 

2. Tryk på TIMER ON-knappen gentagne 
gange for at indstille tiden for, hvornår du vil 
have apparatet til at tændes. 

3. Vent 2 sekunder, og TIMER ON-funktionen 
vil blive aktiveret. Det digitale display på din 
fjernkontrol vil derefter vende tilbage til 
temperaturvisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: Indstilling af apparatet til at tændes efter 
2,5 time. 

1 2 

TIMER ON 

x5 
TIMER ON 

3 
1s ek 

4 
2sek 
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TIMER OFF-funktion 
TIMER OFF-funktionen gør det muligt at 
indstille tiden for, hvornår apparatet skal slukke 
automatisk, som for eksempel når du vågner. 

1. Tryk på TIMER OFF-knappen. Som 
standard vil din seneste tidsindstilling samt et 
"h" (for hours/antal timer) blive vist på 
skærmen. 
Bemærk: Dette tal viser hvor lang tid efter 
den aktuelle tid, du vil have, at enheden skal 
slukkes. 
For eksempel, hvis du sætter TIMER OFF til 
2 timer, vil "2.0h" blive vist på skærmen, og 
apparatet vil slukkes efter to timer. 

2. Tryk på TIMER OFF-knappen gentagne 
gange for at indstille tiden for, hvornår du 
vil have apparatet til at slukkes. 

3. Vent 2 sekunder, og TIMER OFF-funktionen 
vil blive aktiveret. Det digitale display på din 
fjernkontrol vil derefter vende tilbage til 
temperaturvisning. 

 
 

BEMÆRK: Ved indstilling af TIMER ON eller 
TIMER OFF-funktionerne, op til 10 timer, vil 
tiden øges med 30-minutters intervaller ved 
hvert tryk. Efter 10 timer og op til 24 timer vil 
tiden øges med 1-times intervaller. Timeren 
vil vende tilbage til 0 efter 24 timer. 
Du kan slukke for begge funktioner ved at 
indstille timeren for dem til "0.0h". 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsæt med at trykke 
på TIMER ON eller 
TIMER OFF indtil den 
ønskede tid er nået. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: Indstilling af apparatet til at slukkes efter 5 timer 

1 2 x10 

TIMER OFF TIMER OFF 

3 4 
1sek 2sek 

Timer on  

ON/OFF SHORT 
CUT 

MODE TIMER 
ON 

TEMP 

FAN TIMER 
OFF 

ION 

SLEEP     SWING FOLLOW 
ME LED 
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Indstilling af både TIMER ON og TIMER OFF på samme tid 

Husk, at de tidsperioder, du angiver for begge funktioner, referer til antal timer efter den aktuelle tid. 
For eksempel, hvis den aktuelle tid er 1:00 PM (kl. 13.00), og du ønsker at apparatet skal tænde 
automatisk 7:00 PM (kl. 19.00). Du vil have det til at køre i 2 timer, og så automatisk slukkes 9:00 PM 
(kl. 21.00). 

 
 Gør følgende: 

7 8 
sek 

6 
X16 

TIMER OFF 

5 

TIMER OFF 

3 4 
sek 

2 
X12 

TIMER ON 

1 

TIMER ON 
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Eksempel: Sådan indstiller du apparatet til at tændes efter 6 timer, køre i 2 timer og 
derefter slukkes (se figuren herunder) 

 
 
 

 Display på din fjernkontrol 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Aktuel tid 1PM 

(kl. 13.00) 
2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM 

 
 

 
8 timer senere 
6 timer senere 

Apparatet 
slukkes (OFF) 

Apparatet 
tændes (ON) 

Timeren 
starter 

 

Timeren indstilles til at slukke 
(OFF) 8 timer efter den aktuelle tid 

Timer off 

Timeren indstilles til at tænde (ON) 
6 timer efter den aktuelle tid 

Timerk3 on 
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  Sådan bruges de avancerede funktioner  
 

SLEEP-funktionen bruges til at sænke 
energiforbruget, mens du sover (hvis du ikke 
har brug for de samme temperaturindstilliinger 
for at føle dig veltilpas). Denne funktion kan 
kun aktiveres med fjernkontrol. 

 
 
 

ON/OFF   
 

SHORT  
CUT 

 

MODE 
 
 

FAN 

 
 

TEMP 

TIMER 
ON 

 
 

TIMER 
OFF 

 

ION 
 
 

SLEEP 
 

SW IN G FOLLOW 
ME 

 
LED 

 

Bruges til at stoppe eller starte lamelbevægelse og 
indstille den ønskede op/ned-luftstrømsretning. Lamellen 
ændres med 6 grader i vinkel for hvert tryk (på udvalgte 
modeller). Hvis du holder knappen nede i mere end 2 
sekunder, aktiveres den automatiske svingfunktion for 
lamellerne. 

 
 
 
 
 

 
FOLLOW ME-funktionen gør det muligt for 
fjernkontrollen at måle temperaturen på dens 
aktuelle position. Når funktionerne AUTO, 
COOL eller HEAT bruges, vil måling af 
omgivelsestemperaturen fra fjernkontrollen (i 
stedet for fra selve det indendørs apparat) 
gøre det muligt for klimaanlægget at optimere 
temperaturen omkring dig og sikre maksimal 
komfort. 
1. Tryk på FOLLOW ME-knappen for at 

aktivere funktionen. Fjernkontrollen vil 
sende temperatursignalet til apparatet hvert 
tredje minut. 

2. Tryk på FOLLOW ME-knappen igen for at 
deaktivere denne funktion. 

 
   GENVEJS-function  

 
• Bruges til at genindlæse de aktuelle 

indstillinger eller genoptage tidligere 
indstillinger. 

• Tryk på denne knap, når fjernkontrollen er 
tændt, og systemet vil automatisk vende 
tilbage til forrige indstillinger, herunder 
driftstilstand, indstilling af temperatur, niveau 
for ventilatorhastighed og sleep-funktion (hvis 
aktiveret). 

• Hvis der trykkes i mere end 2 sekunder, vil 
systemet automatisk genindlæse de aktuelle 
driftsindstillinger, herunder herunder 
driftstilstand, indstilling af temperatur, niveau 
for ventilatorhastighed og sleep-funktion (hvis 
aktiveret). 

FOLLOW ME-funktion (ikke tilgængelig) 

SLEEP-funktionen 

Bemærk: Sleep-funktionen kan ikke bruges i 
ventilationstilstand (FAN) eller affugtningstilstand (DRY). 

SWING-funktion (ikke tilgængelig) 
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BEMÆRK: 
 

- Knappers udseende er baseret på en typisk model og kan se lidt anderledes ud i forhold 
til den model, du har købt. 

- Apparatet kan udføre alle de beskrevne funktioner. Hvis der er en funktion, som dit apparat 
ikke har, vil den tilsvarende knap på fjernkontrollen ikke virke. 

- Hvis der er større forskelle mellem beskrivelse af funktioner i "BRUGERVEJLEDNING" og 
"Fjernkontrol-illustration", skal du bruge beskrivelsen fra "BRUGERVEJLEDNING". 

- Enheden skal være i overensstemmelse med lokale, nationale bestemmelser. I Canada skal 
den overholde CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). I USA overholder denne enhed afsnit 15 i FCC-
reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke 
forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget 
interferens, herunder interferens, der kan forårsage en uønsket drift. 

- Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B 
digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give 
rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, 
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i 
overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med 
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en 
bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-
modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til 
at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende foranstaltninger: 

• Drej eller flyt modtagerantennen. 

• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 

• Tilslut udstyret til en stikkontakt, der er anderledes end det, modtageren er tilsluttet. 

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller 
modifikationer, som ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan 
ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle billederne i vejledningen er kun til forklaring. Formen på det apparat, du har købt, kan være lidt 
anderledes, men driften og funktionerne er de samme. 
Firmaet kan ikke holdes ansvarligt for eventuelle trykfejl i oplysningerne. Designet og 
specifikationer for produktet, såsom produktforbedring eller af andre grunde, kan ændres uden 
foregående varsel. 
For yderligere oplysninger kan du kontakte producenten på tlf. nr. +30 211 300 3300 eller 
salgskontoret. Alle fremtidige opdateringer af vejledningen vil blive uploadet til service-
hjemmesiden, og vi anbefaler, at man altid kontrollerer, at man har den seneste version. 
 

 

Skan her for at downloade den seneste version af denne vejledning. 
www.inventorappliances.com/manuals 

http://www.inventorappliances.com/manuals
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