NORDIC – WALL SPLIT

Manual til fjernbetjening til klimaanlæg

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH
DISPLAY 8 CH

OPTION

ECO

TURBO

MODE

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

FAN

Indhold

Specifikationer............................................................................................3
Oversigt over knapper ...............................................................................4
Indikatorer på LCD-skærmen.....................................................................6
Betjening af knapper..................................................................................7
Håndtering af fjernbetjeningen.................................................................13

2
www.andersen-electric.com

Specifikationer
Nominel spænding

3.0 V (tørbatterier R03/LR03×2)

Rækkevidde, signal

8m

Omgivelsestemperatur

-5°C ~ 60°C
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Oversigt over knapper
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Oversigt over knapper
Nr. Knap
1
2

Funktion
Tryk på knappen for at tænde eller slukke

OPTION

Aktivering af ekstra funktioner

3

Tryk på knappen for at sænke temperaturen / tidsindstilling

4

Tryk på knappen for at øge temperaturen / tidsindstilling

5

ECO

Tryk på denne knap for at aktivere / deaktivere ØKO-funktionen,
som gør det muligt for enheden at opnå energibesparelser automatisk

6

TURBO

Tryk på denne knap for at aktivere / deaktivere TURBO-funktionen,
som gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur på den kortest mulige tid

7

MODE

Til valg af driftstilstand

8

FAN

9

Vælg blæserhastigheden til Lydløs/ Automatisk/ Lav/ Middel/ Høj/
Turbo
Til aktivering eller deaktivering af de vandrette lamellers
bevægelser

9.a

Automatisk lodret bevægelse af deflektorer er ikke understøttet i
denne model

10.

Kombination af disse knapper - låsefunktion
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Indikatorer på LCD-skærm
Symboler

Betydning
Funktionsindikator
Lås-indikator
Batteristatus

AUTO

AUTO-tilstand aktiveret

COOL

KØLE-tilstand aktiveret

DRY

TØRRE-tilstand aktiveret

FAN

BLÆSER-tilstand aktiveret

HEAT

VARME-tilstand aktiveret

ECO

ØKO funktion aktiveret
Timer er aktiveret

TIMER

Temperatur indikator
Blæserinstilling: Auto, Lav, Medium, Høj

Blinker

Stille tilstand aktiveret
Turbo tilstand aktiveret
Vandret lamelbevægelse er aktiveret
Automatisk lodret lamelbevægelse er
ikke understøttet på denne model
SLEE P

TIMER

I FEEL Ekstra funktioner:

HE ALTH
DISP LAY

8 CH

Sove, Timer, Føle
Helse (understøttes ikke på denne
maskine)
Display, Frostsikring
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Betjening af knapper
1 ON/OFF-knap
Drift starter, når der trykkes på denne
knap, og stopper, når der trykkes på
knappen igen.

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

2 OPTION
Tryk på OPTION-knappen for at vælge
imellem ekstra funktioner: Sove, Timer,
Føle, Display, Frostsikring. Brug knapperne og for at vælge den ønskede funktion.
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- SOVE-funktion
Tryk på OPTION, vælg SLEEP, tryk på
OPTION igen.
- TIMER-funktion
Timer OFF (varmepumpen slukker
efter indstillet tid)
1. Tryk på OPTION, vælg TIMER.
2. Indstil slukketiden ved at trykke på
og . Hvert tryk på øger automatisk den indstillede tid til opstart
i intervaller på 30 minutter. Når den
indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk
øge den indstillede tid i intervaller på 60
minutter.
3. Tryk på OPTION for at gemme indstillingerne.
For at annullere timeren, tryk på OPTION igen.
Timer ON (varmepumpen tænder
efter indstillet tid)
1. Tryk på OPTION, vælg TIMER.
2. Indstil opstartstiden ved at trykke
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Betjening af knapper
på
og . Hvert tryk på øger
automatisk den indstillede tid til opstart
i intervaller på 30 minutter. Når den
indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk
øge den indstillede tid i intervaller på
60 minutter.
3. Tryk på OPTION for at gemme
indstillingerne.
4. Sluk for varmepumpen

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO
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- FØLE-funktion
Klimaanlægget tilpasser rumtemperaturen i henhold til temperaturen
omkring fjernbetjeningen.
1. Tryk på OPTION-knappen, vælg I
FEEL- funktion.
2. Tryk på OPTION igen. Funktionen
slukker 2 timer efter aktiveringen.
- DISPLAY-funktion
Tænd/sluk LED-skærmen på varmepumpen
1. Tryk på OPTION-knappen, vælg
DISPLAY- funktion.
2. Tryk på OPTION igen.
Skærmen er tændt.
Gentag fremgangsmåden for at slukke
for displayet.

9

8

- 8°C-funktion / FROSTSIKRING
Funktionen sørger for, at temperatur
inde i rummet ikke kommer under 8°C.
Kan kun anvendes i VARME-tilstand
1. Tryk på OPTION-knappen, vælg
8°C- funktion.
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Betjening af knapper

2. Tryk på OPTION igen.
3. Sluk for varmepumpen. ’’8’’ vises på
skærmen, og frostbeskyttelsen er nu
aktiveret.

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

3
-knappen
Tryk på denne knap for at øge den
indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C (op til 31°C).
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4
-knappen
Tryk på denne knap for at reducere
den indstillede indendørstemperatur i
intervaller på 1°C (ned til 16°C).
Bemærk: Temperaturstyring er ikke
tilgængelig i AFFUGTNINGS-tilstand.
5 ECO-knap:
I denne tilstand indstilles anordningen automatisk til energibesparende
tilstand.
1. Tryk på knappen ”ON/OFF” for at
tænde anordningen, og vælg en
KØLE/VARME-tilstand.
2. Tryk på knappen ”ECO”, så kører
anordningen i ØKO-tilstand.
3. Ved at trykke på knappen ”ECO”
igen annulleres tilstanden. ”ECO”
vises ikke længere på skærmen.
6 TURBO-knap
Aktivér / deaktivér turbotilstand.
TURBO-tilstand gør det muligt for
enheden at nå den forudindstillede
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Betjening af knapper
temperatur for køle- eller varmedrift på
kortest mulig tid.
7 MODE-knap
Tryk på denne knap for at ændre
klimaanlæggets tilstand i følgende
rækkefølge:
AUTO COOL DRY
FAN
HEAT (AUTO-, KØLE-, AUFFUGTNINGS-, BLÆSER-, VARME-tilstand)

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO
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AUTO-tilstand
Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at
strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display
begynder at blinke.
1. Tryk på MODE-knappen for at vælge
Auto.
2. Tryk på UP/DOWN-knappen for at
indstille den ønskede temperatur.
Temperaturen kan indstilles fra 16°C
~ 31°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på ON/OFF-knappen for at
starte klimaanlægget.
Bemærk:
1. I AUTO-tilstand kan klimaanlægget
selv vælge KØLE-, BLÆSER- og
VARME-tilstand ved at måle forskellen mellem den faktiske rumtemperatur og den temperatur, der er
indstillet på fjernbetjeningen.
2. I AUTO-tilstand kan du ikke ændre
blæserhastigheden. Denne styres
automatisk.

10
www.andersen-electric.com

Betjening af knapper
KØLE-/VARME-/BLÆSER-tilstand
Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at
strømmen er tændt.
AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge
COOL, HEAT eller FAN-tilstand.
2. Tryk på knapperne UP/DOWN for
at indstille den ønskede temperatur.
Temperaturen kan indstilles inden fra
16°C ~ 31°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på FAN-knappen for at vælge
en af de fire blæserhastigheder –
Auto, Lav, Medium eller Høj.

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH
DISPLAY 8 CH

1

OPTION

3

2
4

5

ECO

7

MODE

TURBO

FAN

9

6
8

10

Bemærk:
I BLÆSER-tilstand vises den indstillede temperatur ikke på fjernbetjeningen, og du kan heller ikke styre
rumtemperaturen. I dette tilfælde kan
kun trin 1 og 3 udføres.
AFFUGTNINGS-tilstand
Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at
strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display
begynder at blinke.
1. Tryk på MODE-knappen for at vælge
DRY-tilstand.
2. Tryk på knapperne UP/DOWN for
at indstille den ønskede temperatur.
Temperaturen kan indstilles fra 17°C
~ 30°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på ON/OFF-knappen for at
starte klimaanlægget.
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Betjening af knapper
Bemærk:
I AFFUGTNINGS-tilstand kan du ikke
skifte blæserhastighed. Denne styres
automatisk.

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

8 FAN-knap
Anvendes til at vælge blæserhastighed i fire trin:
Auto, Lav, Medium, Høj
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9
-knap
Bruges til at standse eller starte
bevægelsen af de vandrette lameller
eller indstille den ønskede luftretning
(op/ned). Tryk på knappen, og lamellerne vil svinge op og ned automatisk.
Tryk på knappen igen for at stoppe
bevægelsen og indstille den ønskede
position.
10 LÅS-kombination
Tryk på knapperne og for at låse
alle aktuelle indstillinger, hvorefter
fjernbetjeningen ikke vil reagere på andre signaler end LÅS-kombinationen.
Brug låsetilstand, når du ønsker at
undgå, at indstillingerne bliver ændret
ved et uheld. Et låsesymbol vises
på displayet på fjernbetjeningen, når
låsen aktiveres. Tryk på LÅS-kombinationen igen for at annullere låsefunktionen.
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Håndtering af fjernbetjeningen
Placering af fjernbetjeningen.
Brug fjernbetjeningen inden for en afstand på 8 meter fra apparatet, og peg
den i retning af modtageren. Modtagelse 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 klimaanlægget 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.
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Håndtering af fjernbetjeningen
Udskiftning af batterier
Følgende kan være tegn på opbrugte
batterier.
Signalet bekræftes ikke af et bip.
Indikatorer på LCD-displayet udviskes.
Udskift gamle batterier med nye.
Fjernbetjeningen forsynes af to tørbatterier (R03/LR03X2) nederst på bagsiden, der er beskyttet af et dæksel.
1. Fjern dækslet nederst på den bageste 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 fjernbetjeningen 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 fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal bruges de
næste 2 eller 3 måneder.
Smid ikke batterier ud som usorteret
husholdningsaffald. Sådant affald skal
indsamles separat til særlig behandling.
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