
APOLLO – GULVMODEL
Manual til fjernbetjening til klimaanlæg

VIGTIG NOTE:
Læs denne manual før brug og gem til senere.
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Specifikationer

Nominel spænding 3.0 V (tørbatterier R03/LR03×2)

Rækkevidde, signal 8 m

Omgivelsestemperatur -5°C ~ 60°C
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Brugerpanel

MODE
Skifter mellem de forskellige  
driftstilstande som følger: 
AUTO KØLE AFFUGTNING 
VARME BLÆSER

DVALE 
Sparer energi, mens 
du sover

TIMER 
Indstiller timeren for at tænde 
og slukke enheden (se “Sådan 
bruges knapperne” for instrukti-
oner herom)

LED
Tænder og slukker inden-
dørsenhedens LED-display

TURBO 
Muliggør, at enheden kan nå 
den forudindstillede temperatur 
på kortest mulig tid

BLÆSER
Vælger blæserhastighed i 

følgende rækkefølge: 
AUTO LAV
MED HØJ

  TEMP
Øger temperaturen i trin 

på 1°C. Maks. temperatur 
er 30°C. Bruges også ved 

tidsindstilling

  TEMP 
Reducerer temperaturen i trin 

på 1°C. Min. temperatur er 
17°C.

SVING 
Starter og stopper rotation af 

de vandrette lameller

CLEAN/ SELVRENS
Starter og stopper selv-
rensningsfunktionen.

SHORT CUT/ GENVEJ
Indstil og aktivér dine fore-
trukne præ-indstillinger. 

 

ON/OFF 
Tænder eller slukker enheden

SET
Vælg imellem Fresh og 
Follow me funktionerne

OK
Bruges til at godkende 
valgte funktioner
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Indikatorer på LCD-skærmen

Information vises, når fjernbetjeningen er tændt.

Bemærk:
Alle indikatorer, der vises i figuren, er med for at give et tydeligt overblik. Men under selve 
driften vil kun de relevante funktionssymboler blive vist på displayet.

Vises, når data overføres

Indikerer, at alle de aktuelle 
indstillinger er låst

Vises, når TIMER ON-tid 
er indstillet

Vises, når TIMER OFF-
tid er indstillet

Tilstandsvisning
AUTO KØLE AFFUGTNING 
VARME BLÆSER

Blæserhastighed

Stille

Lav hastighed        

Medium hastighed    

Høj hastighed 

Automatisk 
blæserhastighed

Viser indstillet temperatur 
eller tid i tilfælde af, at 
TIMER-indstilling er aktiv. 

Vises, når DVALE-funktionen er aktiveret 

Vises, når Follow me-funktionen er aktiveret 

Vises, når batteriet er ved at løbe tør for strøm 
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Sådan bruges knapperne

Indstilling af tilstand
Driftstemperaturområdet for enheden 
er 17°C – 30°C Du kan forøge eller 
sænke temperaturen i trin på 1°C.

AUTO-tilstand
I AUTO-tilstand vil enheden automa-
tisk vælge KØLE-, BLÆSER-, VARME- 
eller AFFUGTNINGS-tilstand ud fra 
den indstillede temperatur.
1. Tryk på ON/OFF-knappen for at 

starte enheden.
2. Tryk på MODE-knappen for at vælge 

AUTO-tilstand. 
3. Indstil den ønskede temperatur ved 

hjælp af  eller  knapperne.

KØLE-tilstand
1. Tryk på ON/OFF-knappen for at    

 starte enheden. 
2. Tryk på MODE-knappen for at 
  vælge KØLE-tilstand.
3.  Indstil din ønskede temperatur ved    

 hjælp af  eller  knapperne.
4. Tryk på -knappen for at vælge  

 blæserhastighed.

2

4

1

3

2

1

3
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Sådan bruges knapperne

AFFUGTNINGS-tilstand
1. Tryk på ON/OFF-knappen for at 

starte enheden. 
2. Tryk på MODE-knappen for at vælge 

DRY-tilstand.
3. Indstil din ønskede temperatur ved 

hjælp af  eller  knapperne.

Bemærk: 
Blæserhastighed kan ikke ændres i 
AFFUGTNINGS-tilstand.

BLÆSER-tilstand
1. Tryk på ON/OFF-knappen for at 

starte enheden. 
2. Tryk på MODE-knappen for at vælge 

FAN-tilstand (blæser).
3. Tryk på -knappen for at vælge blæ-

serhastighed.

Bemærk: 
Du kan ikke indstille temperaturen 
i BLÆSER-tilstand. Derfor vil din 
fjernbetjenings LCD-skærm ikke vise 
temperatur.

2

2

1

3

1

3
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Sådan bruges knapperne

VARME-tilstand
1. Tryk på ON/OFF-knappen for at 

starte enheden. 
2. Tryk på MODE-knappen for at væl-

ge VARME-tilstand.
3. Indstil din ønskede temperatur ved 

hjælp af  eller  knapperne.
4. Tryk på -knappen for at vælge blæ-

serhastighed.

Bemærk: 
Efterhånden som udetemperaturen 
falder, kan effektiviteten af din enheds 
varmefunktion blive påvirket. I sådan-
ne tilfælde anbefaler vi at bruge dette 
klimaanlæg i samspil med et andet 
varmeapparat.

1

3

2

4
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Dit klimaanlæg har to TIMER-
funktioner:
TIMER ON og TIMER OFF

TIMER ON-funktion
TIMER ON-funktionen gør det muligt 
at indstille en tidsperiode, hvorefter 
enheden automatisk tændes – f.eks. 
når du kommer hjem fra arbejde.
1. Tryk på Timer-knappen, og Timer 

On-indikatoren ” ” vises og blinker. 
Som standard vil den sidste periode, 
du har indstillet, og et ”h” vises på 
skærmen.

  Bemærk: Dette tal angiver, hvor 
lang tid der skal gå fra det aktuelle 
tidspunkt, før anlægget tændes. 

   Hvis du for eksempel indstiller  
TIMER ON til 2,5 timer, vil ”2.5h” 
vises på skærmen, og enheden vil 
tænde efter 2,5 timer.

2. Tryk på  og  knapperne for at 
indstille det tidspunkt, hvor du øn-
sker, at anlægget skal starte.

3. Vent 3 sekunder, hvorefter TIMER 
ON-funktionen aktiveres. Det digitale 
display på fjernbetjeningen vil der-
efter vende tilbage til temperaturvis-
ning. Indikatoren ” ” forbliver tændt, 
og denne funktion er aktiveret.

   Sluk for varmepumpen.

Sådan bruges knapperne

Eksempel: 
Indstilling af enheden til at 
tænde efter 2,5 timer.

TIMER 
x5

TIMER

LED

TURBO

SLEEP SWING

SWING
FOLLOW

ME

SHORT
CUT SELF

CLEAN

MODE
FAN

ON/OFF

3 sec.

1 2

3

x5
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TIMER OFF-funktion
TIMER OFF-funktionen gør det muligt 
at indstille en tidsperiode, hvorefter 
enheden automatisk slukkes – f.eks. 
når du går i seng.
1. Tryk på Timer-knappen, og Timer 

Off-indikatoren ” ” vises og blinker. 
Som standard vil den sidste periode, 
du har indstillet, og et ”h” vises på 
skærmen.

 Bemærk: Dette tal angiver, hvor 
lang tid der skal gå fra det aktuelle 
tidspunkt, før anlægget slukkes. 

   Hvis du for eksempel indstiller  
TIMER OFF til 5 timer, vil ”5.0h” 
vises på skærmen, og enheden vil 
slukke efter 5 timer.

2. Tryk på  og  knapperne for at 
indstille det tidspunkt, hvor du øn-
sker, at anlægget skal slukke.

3. Vent 3 sekunder, hvorefter TIMER 
OFF-funktionen aktiveres. Det digi-
tale display på fjernbetjeningen vil 
derefter vende tilbage til tempera-
turvisning. Indikatoren ” ” forbliver 
tændt, og denne funktion er aktiveret.

Bemærk: 
Ved indstilling af TIMER ON- eller TI-
MER OFF-funktioner op til 10 timer vil 
tiden stige i intervaller på 30 minutter 
for hvert tryk. Efter 10 timer og op til 
24 timer vil tiden øges i intervaller på 
1 time. Timeren vil vende tilbage til nul 
efter 24 timer. 
Du kan slå begge funktioner fra ved at 
sætte timeren til ”0.0h”.  

Sådan bruges knapperne

Eksempel: 
Indstilling af enheden til at 
slukke efter 5 timer.

TIMER 
x5

TIMER

LED

TURBO

SLEEP SWING

SWING
FOLLOW

ME

SHORT
CUT SELF

CLEAN

MODE
FAN

ON/OFF

3 sec.

x101 2

3
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Indstilling af både TIMER ON og 
TIMER OFF samtidig
Husk, at de perioder du indstiller for 
begge funktioner, refererer til antallet 
af timer fra det aktuelle tidspunkt.
 
Eksempel: klokken er 13:30, og du 
ønsker, at anlægget skal tænde 
automatisk kl. 16:00. Du ønsker, at det 
skal køre i 5 timer og derefter slukke 
automatisk kl. 21:00. 

Gør som vist på illustrationerne og sluk 
for varmepumpen.

Sådan bruges knapperne

TIMER 
x5

TIMER

LED

TURBO

SLEEP SWING

SWING
FOLLOW

ME

SHORT
CUT SELF

CLEAN

MODE
FAN

ON/OFF

3 sec.

TIMER 
x5

TIMER

LED

TURBO

SLEEP SWING

SWING
FOLLOW

ME

SHORT
CUT SELF

CLEAN

MODE
FAN

ON/OFF

3 sec.

x10

1 2

3

4 5

6

x5
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Sådan bruges knapperne

DVALE 
DVALE-tilstand bruges til at 
nedsætte energiforbruget, 
mens du sover (og ikke 
har brug for de samme 
temperaturindstillinger for at 
forblive komfortabel). Denne 
funktion kan kun aktiveres 
via fjernbetjening.

Bemærk: 
DVALE-tilstand er ikke 
tilgængelig i BLÆSER- eller 
AFFUGTNINGS-tilstand. 

BLÆSER/ STILLE-funktion

Hold knappen  nede i 2 
sekunder for at aktivere/an-

nullere stille-tilstand. Grundet 
kompressorens lavfrekvente 
drift kan stille-tilstand resul-

tere i utilstrækkelig køling og 
opvarmning.

 

SET
Vælg FOLLOW ME

I FØLG MIG-tilstand kan 
fjernbetjeningen måle 
temperaturen på dens 
nuværende placering 

og sende dette signal til 
klimaanlægget hvert 3. 

minut i AUTO-, KØLE- el-
ler VARME-tilstand. På 

denne måde måles om-
givelsestemperaturen fra 
fjernbetjeningen (i stedet 

for fra selve den indendørs 
enhed), hvilket gør det 

muligt for klimaanlægget 
at optimere temperaturen 

omkring dig.

BEMÆRK
Tryk og hold  og  knapperne nede 
samtidigt i 3 sekunder, hvis du øsnker at skifte 
mellem°C & °F.

GENVEJ
Bruges til at genoprette de 
aktuelle indstillinger eller 
genoptage tidligere indstil-
linger.
Ved tryk på denne knap, når 
fjernbetjeningen er tændt, 
vil systemet automatisk 
vende tilbage til de tidligere 
indstillinger, herunder 
driftstilstand, temperaturind-
stilling, blæserhastighed og 
dvalefunktion (hvis denne er 
aktiveret). Hvis du trykker på 
knappen i mere end 2 sekun-
der, vil systemet automatisk 
genoprette de nuværende 
driftsindstillinger, herun-
der driftstilstand, indstillet 
temperatur, 
blæserhastighed og dvale-
funktion
(hvis denne er aktiveret).
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Sådan bruges knapperne

TURBO 
TURBO-funktionen lader enhe-
den arbejde ekstra hårdt for at 

nå din indstillede temperatur 
på kortest mulig tid. 

Når du vælger TURBO, men 
enheden er i køletilstand, vil 

enheden blæse kold luft med 
højeste indstilling for at kick-

starte køleprocessen.
Når du vælger TURBO-funkti-

on, mens enheden er i var-
metilstand, vil enheder med 
elektriske varmeelementer 

aktivere disse og kickstarte 
opvarmningen. 

SVING 
Bruges til at starte eller stand-

se bevægelserne i de vand-
rette lameller eller indstille den 

ønskede luftretning op/ned. 
Lamellerne ændrer vinkel med 

6 grader for hvert tryk. Hvis 
knappen holdes nede i mere 

end 2 sekunder, vil lamellerne 
dreje op og ned automatisk.

 

LÅSEFUNKTIONEN
Tryk på TURBO-knappen og CLEAN-knappen 
samtidigt i ét sekund for at låse tastaturet eller 
låse det op.

CLEAN/ SELVRENS
Luftbårne bakterier kan vokse i 
fugt, der kondenserer omkring 
varmeveksleren i enheden. Ved 
regelmæssig brug fordamper 
det meste af denne fugtighed 
fra enheden. 
Når selvrensningsfunktionen 
aktiveres, vil din enhed rense 
sig selv automatisk. Herefter vil 
enheden slukke automatisk. 
Du kan bruge selvrensning så 
tit, som du vil.  

Bemærk: 
Du kan kun aktivere denne 
funktion i køle- eller tørretil-
stand.
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Håndtering af fjernbetjeningen

Placering af fjernbetjeningen.
Brug fjernbetjeningen indenfor en af-
stand på 8 meter fra apparatet, og peg 
den i retning af modtageren. Modtagel-
se bekræftes med et bip.

Bemærk:
 Klimaanlægget virker ikke, hvis 
gardiner, døre eller andet blokerer 
signalerne fra fjernbetjeningen til 
indendørsenheden. 

 Sørg for, at fjernbetjeningen ikke 
udsættes for væske. Udsæt ikke 
fjernbetjeningen for direkte sollys 
eller varme.

 Hvis modtageren til det infrarøde 
signal på den indendørs enhed 
udsættes for direkte sollys, kan kli-
maanlægget ikke fungere korrekt. 

 Hvis andre elektriske apparater 
reagerer på fjernbetjeningen, så 
flyt enten disse apparater eller 
kontakt din lokale forhandler.

 Tab ikke fjernbetjeningen. Håndtér 
den med omhu.

 Anbring ikke tunge genstande på 
fjernbetjeningen og træd ikke på 
den.

8m
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Isætning og udskiftning af batterier
Dit klimaanlæg leveres med to 
AAA-batterier. Sæt batterierne i fjern-
betjeningen før brug:
1. Fjern dækslet nederst på den bage-

ste del af fjernbetjeningen.
2. Tag de gamle batterier ud, sæt de 

nye batterier i og husk at placere 
polerne (+) og (-) korrekt.

3. Sæt dækslet på igen.

Bemærk: 
Når batterierne er fjernet, sletter fjern-
betjeningen al programmering. Efter 
isætning af nye batterier, skal fjern-
betjeningen omprogrammeres.

Bland ikke gamle og nye batterier eller 
batterier af forskellige typer.
Lad ikke batterierne blive i fjernbetje-
ningen, hvis denne ikke skal bruges de 
næste 2 eller 3 måneder.
Smid ikke batterier ud som usorte ret 
husholdningsaffald. Sådant affald skal 
indsamles separat til særlig behand-
ling.

Håndtering af fjernbetjeningen
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