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AIR CONDITIONER
Les denne veiledningen nøye innen du betjener enheten, 
og oppbevar den for senere referanse.  
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TIPS FOR STRØMSPARING  
Her er noen tips som vil hjelpe deg å minske strømforbruket når du bruker air conditioneren. 
Du kan bruke air conditioneren mer effektivt ved å referere til instruksjonene nedenfor:     

• Ikke kjøl ned luften for mye innendørs. Dette kan være helseskadelig og kan forbruke mer
strøm.         

• Blokker sollys med blendere eller gardiner når air conditioneren er i bruk. 

• Hold dører og vinduer stengt når air conditioneren er i bruk. 

• Juster luftstrømmens retning vertikalt eller horisontalt for sirkulering av luften innendørs.   

• Øk viftens hastighet for raskere kjøling eller oppvarming av luften innendørs, men kun for en
kort periode. 

• Åpne vinduer jevnlig for å ventilere ettersom innendørsluftens kvalitet kan svekkes hvis air
conditioneren brukes i mange timer.   

• Rengjør filteret hver 14. dag. Støv og smuss som samles i luftfilteret kan blokkere luftstrøm-
men eller svekke kjøle/avfukting-funksjonene.

Arkivering          

Fest kvitteringen til denne siden i tilfelle du behøver den for senere bevis for kjøpsdato eller garanti-
spørsmål. Skriv ned modellnummeret og serienummeret her:       

Modellnummer:

Serienummer:

Nummerne finner du på en etikett på siden av enheten.

Forhandlerens navn:

Kjøpedato:



FORSIKTIGHETSREGLER 

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES ALLE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE NØYE INNEN BRUK AV ENHETEN.  
Overhold alltid følgende forsiktighetsregler for å unngå farlige situasjoner og for å sikre god ytelse
ved produktet

ADVARSEL
Mangel på overholdelse av disse varslene kan føre til alvorlige skader eller død. 

FORSIKTIG
Mangel på overholdelse av disse varslene kan føre til mindre skader eller skader på produktet.

ADVARSEL
• Installasjon eller reparasjoner som utføres av ukvalifisert personale kan føre til farer for deg og

andre.

• Installasjon SKAL samsvare med lokae byggeforskrifter, eller hvor disse ikke foreligger, med
Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 eller gjeldende utgave og Canadian Electrical
Code Del1 CSA C.22.1.

• Informasjonen i brukerveiledningen er ment for bruk av en kvalifisert servicetekniker som er
kjent med sikkerhetsprosedyrene og er utstyrt med riktig verktøy og testinstrumenter.  

• Manglende gjennomgåelse og overholdelse av alle instruksjonene i denne veiledningen kan
resultere i funksjonsfeil, skader på eiendom, personskader og/eller død.

Installasjon
• Anvend en standard sikring som samsvarer med air conditionerens krav. Mangel på overhol-

delse av dette kan føre til elektrisk støt eller produktsvikt. 

• Kontakt en autorisert serviceforhandler ved installasjon eller omplassering av air conditione-
ren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige skader eller produktsvikt. 

• Bruk alltid jordet strømstøpsel og jordet stikkontakt. Mangel på overholdelse av dette kan føre
til elektrisk støt eller produktsvikt. 

• Installer panelet og kontrollboksens deksel sikkert. Mangel på overholdelse av dette kan føre
til eksplosjon eller brann.                          

• Installer et eget elektrisk uttak og en egen sikring innen du bruker air conditioneren. Mangel
på overholdelse av dette kan føre til elektrisk støt eller produktsvikt.

• Anvend en standard sikring som samsvarer med air conditionerens krav. Mangel på overhol-
delse av dette kan føre til elektrisk støt eller produktsvikt. 

• Ikke modifiser eller forleng strømkabelen. Hvis strømkabelen har rift, manglende isolasjon
eller er forringet, må den skiftes ut. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

• Vær forsiktig når du pakker ut og installerer air conditioneren. Mangel på overholdelse av dette
kan føre til alvorlige skader eller produktsvikt. 

• Kontakt en autorisert serviceforhandler ved installasjon eller omplassering av air conditione-
ren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige skader eller produktsvikt. 

• Ikke installer air conditioneren på en ustabil flate, eller hvor det er fare for at den faller ned.
Dette kan resultere i død, alvorlige skader eller produktsvikt.

!
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Bruk
• Ikke la air conditioneren kjøre over en lengre periode når luftfuktigheten er veldig høy eller når en dør

eller et vindu er åpent. Mangel på overholdelse av dette kan føre til produktsvikt.                                    

• Påse at strømkabelen ikke trekkes ut eller skades når air conditioneren er i bruk. Mangel på overhol-
delse av dette kan føre til brann, elektrisk støt eller produktsvikt. 

• Ikke legg gjenstander på strømkabelen. Dette kan resultere i elektrisk støt eller produktsvikt.                       

• Ikke skru air conditioneren på eller av ved å sette i eller trekke ut strømkontakten. Dette kan forår-
sake brann eller elektrisk støt.

• Ikke rør, bruk eller reparer air conditioneren med fuktige hender. Dette kan resultere i elektrisk støt
eller produktsvikt.

• Ikke plasser varmeapparater eller varmekilder i nærheten av strømkabelen. Dette kan resultere i
brann, elektrisk støt eller produktsvikt.

• Ikke la det renne vann på eller i air conditioneren. Dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

• Ikke plasser brannfarlige substanser så som bensin, benzen og tynner i nærheten av air conditione-
ren. Dette kan forårsake eksplosjon eller brann.                        

• Ikke bruk air conditioneren over lengre perioder i et lite rom uten ventilasjon. Ventiler stedet jevnlig.
Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.                          

• Hvis det oppstår en gasslekkasje skal det ventileres tilstrekkelig innen air conditioneren brukes igjen.
Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.

• Trekk ut strømkabelen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra air conditioneren. Mangel på overhol-
delse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.

• Skru av air conditioneren og steng vinduer ved storm eller orkan. Hvis dette er mulig fjernes produk-
tet fra vinduet innen en orkan oppstår.

• Ikke rør det elektrostatiske filteret når fronten er åpnet. Mangel på overholdelse av dette kan føre til
elektrisk støt eller produktsvikt.

• Kontakt en autorisert serviceforhandler hvis air conditioneren havner under vann på grunn av over-
svømmelse. Mangel på overholdelse av dette kan føre til eksplosjon eller brann.

• Vær forsiktig så det ikke kommer vann i produktet.

• Påse at det ventileres tilstrekkelig når denne air conditioneren og en varmekilde, så som en varme-
ovn anvendes samtidig. Mangel på overholdelse av dette kan føre til brann, alvorlige skader eller pro-
duktsvikt.

• Skru av strømmen og trekk ut strømkabelen når du rengjør eller reparerer air conditioneren. Mangel
på overholdelse av dette kan føre til død, alvorlige skader eller produktsvikt. 

• Trekk ut strømkabelen hvis air conditioneren ikke skal anvendes på en stund. Mangel på overhol-
delse av dette kan føre til produktsvikt.

• Ikke legg gjenstander på air conditioneren. Dette kan resultere i produktsvikt.



FORSIKTIGHETSREGLER 

FORSIKTIG
Installasjon

• Påse at det kontrolleres etter lekkasje av kjølemiddel etter installasjonen eller reparasjon av air condi-
tioneren. Mangel på overholdelse av dette kan føre til produktsvikt.

• Installer dreneringsslangen riktig for jevn drenering av kondensert vann. Mangel på overholdelse av
dette kan føre til produktsvikt.

• Påse at produktet installeres i vater.

• Installer air conditioneren hvor støyen fra utendørsenheten eller utluftende gass ikke vil være sjene-
rende for naboene. Mangel på overholdelse av dette kan føre til nabokonflikter.                                  

• Ved transport av produktet, skal det være minst 2 personer eller flere, eller en gaffeltruck. Dette kan
resultere i alvorlige skader.

• Ikke installer air conditioneren hvor den vil bli direkte utsatt for sjøluft (saltvannssprut). Dette kan re-
sultere i produktsvikt.

Bruk
• Ikke utsett personer, dyr eller planter for den kalde eller varme luften fra air conditioneren.

Dette kan resultere i alvorlige skader.                   

• Ikke bruk produktet for spesielle formål, så som oppbevaring av matvarer, kunstgjenstander osv.
Dette er et klimaanlegg for bruk i hjemmet, ikke et presisjonskjølesystem. Dette kan forårsake død,
brann eller elektrisk støt.

• Ikke blokker åpningene for luftinntak eller utblåsing. Dette kan resultere i eksplosjon eller produkts-
vikt.                       

• Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsninger ved rengjøring av  air conditioneren, sprut heller
ikke på vann. Anvend en myk klut. Overholdes ikke dette kan det resultere i alvorlige skader eller
produktsvikt.

• Rør aldri metalldelene på air conditioneren når du fjerner luftfilteret. Overholdes ikke dette kan det
resultere i alvorlige skader eller produktsvikt.  

• Ikke legg gjenstander på air conditioneren. Dette kan resultere i produktsvikt.

• Monter alltid filteret på plass igjen etter rengjøring. Rengjør filteret hver 14. dag, eller oftere om nød-
vendig.

• Ikke stikk hender eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller åpningen for utblåsning mens air con-
ditioneren er i bruk. Dette kan resultere i elektrisk støt.

• Ikke drikk vannet som dreneres ut fra air conditioneren. Dette kan resultere i alvorlige helseskader.

• Anvend en stødig stol eller stige ved rengjøring, vedlikeholdsutførelse eller reparasjon når air conditi-
oneren er plassert høyt. Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige skader eller produkts-
vikt.

• Ikke bland batteriene i fjernkontrollen med andre typer batterier, eller bland sammen nye og gamle
batterier. Mangel på overholdelse av dette kan føre til produktsvikt.

• Forsøk aldri å lade opp eller demontere batteriene. Mangel på overholdelse av dette kan føre til ek-
splosjon, brann eller alvorlige skader.

• Ikke bruk fjernkontrollen hvis det oppstår lekkasje av batteriveske. Hvis klærne eller huden din utset-
tes for lekkende batteriveske, skal dette vaskes av med rent vann. Mangel på overholdelse av dette
kan føre til alvorlige skader.

• Hvis du svelger lekkende batteriveske, skal munnen skylles nøye og kontakt lege.
Mangel på overholdelse av dette kan føre til alvorlige helseskader.
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Ventilasjonsåpning, 

luftinntak

Ventilasjonsåpning, 

utblåsing

Grunnplate

Kjølerør         

Tilkoblingskabel           

Dreneringsslange

INNEN BRUK
Komponenter

Utendørs enhet

Frontgitter

Luftfilter

Luftinntak

På/Av-knapp

Signalmottaker

Driftslampe

Luftutblåsning 
Luftdeflektor

(Vertikalt spjeld & Horisontal skovl)

MERK!
Antallet driftslamper og deres plasseringer kan variere, avhengig av air conditionerens mo-
dell.

7INNEN BRUK
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Innendørs enhet

* Kan variere avhengig av modelltype.

* Kan variere avhengig av modelltype.



Bruk av fjernkontrollen 

Du kan enklere betjene air conditioneren med fjernkontrollen.

Du vil finne knappene for ytterligere funksjoner under dekselet på fjernkontrollen.

Trådløs fjernkontroll 

Display 

Kontroll-

panel 

* Enkelte funksjoner kan ikke støttes, avhengig av modell

Kontroll-
panel 

Display Beskrivelse

a F
Plasma-knapp*: Renser luften ved å
fjerne partikler som går inn i innendørs
enheten.

l = Automatisk sovemodus-knapp*: Stiller
inn automatisk sovemodus-funksjon.

e y Temperaturjustering-knapp: Justere
romtemperaturen under kjøling og opp-
varming.

d - På/Av-knapp: Skrur enheten på/av.

g 7 v Innendørs viftehastighet-knapp: Juste-
rer viftens hastighet.

f A C
D B E

Valg av funksjonsmodus-knapp*: 
Velger funksjonsmodus.
Kjøle-funksjon (A) / Auto eller automa-
tisk endring (C) / Avfukting-funksjon (D)
/ Oppvarming-funksjon (B) / Luftsirkula-
sjon (E)

h N
Jet-kjøling/oppvarming-knapp*: Varmer
opp eller kjøler ned innendørs tempera-
turen i løpet av kort tid.

i j HI
Luftstrømmens retning-knapp: Justerer
luftstrømmens retning vertikalt eller ho-
risontalt. 

k S Temperaturvisning-knapp: Viser rom-
temperaturen.

m n z Timer-knapp: Stiller inn gjeldende til og
start/sluttiden.

c
b
u

J G P

Navigerings og funksjon-knapp*: 
Justerer tiden og stiller inn spesielle
funksjoner.
J: Auto-rengjøring /  G: Energispa-
rende kjøling / P: Justerer displayets
lysstyrke (innendørs enhet)

p - Sett/fjern-knapp: Stiller inn eller avbry-
ter funksjoner. 

r - Nullstill-knapp: Nullstiller air conditione-
rens innstillinger. 

INNEN BRUK8
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Å sette i batterier 
Sett i batteriene innen bruk av fjernkontrollen.
Bruk batteritype AAA (1,5 V).

1  Fjern batteridekselet. 

2 Sett i de nye batteriene og sørg for å følge
polaritetene(+ og –), slik at batteriene set-
tes i riktig.   

3 Sett på batteridekselet igjen. 

Å montere fjernkontrollens holder   
Monter holderen hvor det ikke finnes direkte
sollys for å beskytte fjernkontrollen.  

1 Velg et trygt og lett tilgjengelig sted.  

2 Fest holderen med 2 skruer ved bruk av en
skrutrekker.

3 Sett fjernkontrollen i holderen.

Rett fjernkontrollen mot signalmottakeren
nederst på air conditioneren. 

MERK!
Hvis displayet på fjernkontrollen begynner
å lyse svakere skal batteriene byttes ut. 

MERK!
• Fjernkontrollen kan slå inn på andre elek-

troniske enheter hvis den rettes mot
disse. Vær sikker på at du retter fjern-
kontrollen direkte på signalmottakeren
på air conditioneren.

• For at fjernkontrollen skal fungere riktig,
tørkes signaloverføreren og mottakeren
med en myk klut. 

Bruksmetode

9INNEN BRUK
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GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER 
Å kjøle ned rommet 
(kjøle-funksjon)
1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk f gjentatte ganger for å velge kjøle-
funksjonen.
- A vil vises i displayet.

3 Trykk u eller v for å stille inn ønsket tem-
peratur.

- Temperaturområdet er 18°C - 30°C.

Å varme opp rommet 
(oppvarming-funksjon)
1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk f gjentatte ganger for å velge opp-
varming-funksjonen.

- B vil vises i displayet.

3 Trykk u eller v for å stille inn ønsket tem-
peratur.

- Temperaturområdet er 16°C - 30°C.

Å fjerne luftfuktighet 
(avfukting-funksjon)
Dette moduset fjerner overskytende fuktighet
fra et miljø med høy luftfuktighet eller i regn-
fulle perioder, for å forhindre muggdannelse.
Dette moduset justerer romtemperaturen, og
viftehastigheten automatisk for å opprettholde
et optimalt nivå med luftfuktighet.  

1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk f gjentatte ganger for å velge av-
fukting-funksjonen.

- D vil vises i displayet.

MERK!
• I dette moduset kan du ikke justere rom-

temperaturen, ettersom denne justeres
automatisk. Videre, romtemperaturen vil
ikke vises i displayet.  

GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER 10
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MERK!
Modeller med kun kjøle-funksjon støtter
ikke denne funksjonen.  



Å lufte rommet
(luftsirkulering-funksjon)
Dette moduset sirkulerer kun innendørs luft
uten å endre romtemperaturen. Kjøle-lampen
vil tennes i luftsirkulering-modus.       

1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk f gjentatte ganger for å velge luft-
sirkulering-funksjonen.

- E vil vises i displayet.

3 Trykk g for å justere viftens hastighet.

Å justere viftens hastighet       
1 Trykk g gjentatte ganger for å justere vif-

tens hastighet.

- Velg 5 hvis du ønsker naturlig luft. 
Viftehastigheten justeres automatisk.

Å justere luftstrømmens ret-
ning
1 For å justere luftstrømmens retning hori-

sontalt, trykk i gjentatte ganger, og velg
ønsket retning.

- Velg Hfor å justere luftstrømmens ret-
ning automatisk.

2 For å justere luftstrømmens retning verti-
kalt, trykk jgjentatte ganger, og velg øn-
sket retning.

- Velg I for å justere luftstrømmens ret-
ning automatisk.

Å stille inn timeren
Du kan bruke timer-funksjonen for å spare
strøm og for å bruke air conditioneren mer ef-
fektivt.

Å stille inn gjeldende tid
1 Trykk p og hold den i lenger enn 3 sek-

under.

- AM/PM-ikonet blinker nederst i displayet.               

MERK!
• Å justere luftstrømmens retning vertikalt

vil muligens ikke støttes, avhengig av
modellen.

• Å justere luftdeflektoren med kraft for
hånd kan forårsake produktsvikt.

• Hvis du omstarter air conditioneren, vil
den starte i siste innstilt luftretning, der-
for vil muligens ikke luftdeflektoren
stemme med ikonet som vises på fjern-
kontrollen. Når dette oppstår, trykk i
eller j for å justere luftstrømmens ret-
ning igjen.

11GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER 
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2 Trykk o eller q for å velge minutter.

3 Trykk p for å avslutte.

Å skru på air conditioneren automa-
tisk til innstilt tid
1 Trykk m.

- Ikonet nedenfor blinker nederst i dis-
playet.

2 Trykk o eller q for å velge minutter.

3 Trykk p for å avslutte.

Å skru av air conditioneren automa-
tisk til innstilt tid
1 Trykk n.

- Ikonet nedenfor blinker nederst i dis-
playet.

2 Trykk o eller q for å velge minutter.

3 Trykk p for å avslutte.

Å avbryte en timer-innstilling  
1 Trykk m.

2 Trykk m eller n for å velge timer-innstil-
lingen som skal avbrytes.

3 Trykk p.

- For å avbryte alle timer-innstillingene tryk-
kes p.

Å stille inn sove-modus
Bruk sove-modus for å skru av air conditione-
ren automatisk når du legger deg.

1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk l
3 Trykk o eller q for å velge time (opp til

7 timer).

4 Trykk p for å avslutte.

- T vil vises i displayet i sove-modus.

MERK!
I Kjøling og Avfukting-modus, øker tempe-
raturen med 1°C etter 30 minutter, og
med 1°C til etter nye 30 minutter for en
mer behagelig søvn. Temperaturen øker
med opp til 2°C fra den forhåndsinnstilte
temperaturen.  

GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER 12
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AVANSERTE FUNKSJONER 
Air conditioneren tilbyr noen ytterligere avan-
serte funksjoner.

Å endre romtemperaturen
raskt
(Jetkjøling/oppvarming-funksjon)
Dette moduset tillater deg å kjøle ned innen-
dørs luft raskt på sommeren, eller varme den
opp raskt på vinteren.

1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk h.

- I jetkjøle-modus, blåses luften ut sterkt
med en temperatur på 18 °C i 30 minut-
ter.

- I jetoppvarming-modus, blåses luften ut
sterkt med en temperatur på 30°C i 30
minutter.                   

v

Innendørs luftrensing
Auto-rengjøring
I kjøle- og avfukting-funksjonene, vil fukt ska-
pes inni innendørs enheten. Bruk autorengjø-
ring-funksjonen for å fjerne denne fukten.

1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk c.

- J vil vises i displayet.

- Hvis du skrur av enheten, vil viften gå i 30
minutter og rengjøre innsiden av innen-
dørs enheten.

MERK!
• I luftsirkulering-, Auto-, eller Autoen-

dring-modus, kan ikke denne funksjonen
anvendes.

• Denne funksjonen vil muligens ikke støt-
tes, avhengig av modellen.

13AVANSERTE FUNKSJONER 
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MERK!
Noen knapper kan ikke anvendes mens
autorengjøring-funksjonen er i bruk.



Bare for kun kjøle-modeller

Plasma-rensing
Plasmafilteret som er utviklet av LG fjerner
fullstendig mikroskopiske partikler fra inntaks-
luften for å forsyne ren og frisk luft.

1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk a.

- F vil vises i displayet.

Automatisk bruk 
(kunstig intelligens)

I dette moduset justeres viftehastigheten og
temperaturen automatisk, basert på romtem-
peraturen.

1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk f gjentatte ganger for å velge en
auto-funksjon.

3 Trykk o eller q for å velge ønsket funk-
sjonskode hvis temperaturen er høyere
eller lavere enn ønsket temperatur.

MERK!
• Du kan anvende denne funksjonen ved å

trykke a, uten å skru på air conditione-
ren.

• Både plasma-lampen og kjøle-lampen vil
tennes når plasmarensing er i bruk.

• Denne funksjonen vil muligens ikke støt-
tes, avhengig av modellen.
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Kode  Beskrivelse
2 Kjøl
1 Kjøl litt
0

-1 Varm litt
-2 Varm opp

Oppretthold 
romtem-
peratur

MERK!
• I dette moduset kan du ikke justere vif-

tens hastighet, men du kan stille inn luft-
deflektoren til å rotere automatisk.

• Denne funksjonen vil muligens ikke støt-
tes, avhengig av modellen.



Automatisk endring av funk-
sjoner
Dette moduset endrer funksjonene automa-
tisk for å opprettholde innstilt temperatur på
+2°C.

1 Trykk d for å skru på enheten.

2 Trykk f gjentatte ganger for å velge auto-
endring-funksjonen.

- C vil vises i displayet.

3 Trykk o eller q for å stille inn ønsket
temperatur.

- Temperaturområdet er 18°C - 30°C.

4 Trykk g gjentatte ganger for å velge vif-
tens hastighet.

Energisparende kjøle-modus
Dette moduset minimaliserer strømforbruket
under kjøling og øker den satte temperaturen
til optimalt nivå for et mer behagelig miljø.

1 Trykk d to turn the power on.

2 Trykk f gjentatte ganger for å velge kjøle-
funksjonen.

3 Trykk b.

- G vil vises i displayet.

Displayets lysstyrke
Du kan justere displayets lysstyrke (innendørs
enhet). 

1 Trykk u gjentatte ganger for å stille inn ly-
styrken til ønsket nivå.
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MERK!
Denne funksjonen vil muligens ikke støt-
tes, avhengig av modellen.

MERK!
Denne funksjonen vil muligens ikke støt-
tes, avhengig av modellen.

MERK!
Denne funksjonen vil muligens ikke støt-
tes, avhengig av modellen.



Å deaktivere autoomstart 

MERK!
Hvis du trykker og holder På/Av-knappen i
3 – 5 sekunder i stedet for 6 sekunder vil
enheten bytte til test-funksjonen.
I test-funksjonen blåser enheten sterkt ut
kjølig luft i 18 minutter, og så returnerer
den til standard fabrikkinnstillinger.

Å betjene air conditioneren
uten fjernkontrollen
Du kan bruke På/Av-knappen på innendørs en-
heten for å betjene air conditioneren når fjern-
kontrollen ikke er tilgjengelig. Hvis
viftehastigheten er stilt inn for høy.

1 Åpne frontdekselet.

- Løft opp begge sidene på dekselet litt.

2 Trykk på På/Av-knappen

- For kjøle- og oppvarming-modeller, vil
funksjonsmodus endres, avhengig av
romtemperaturen.

- For kun kjøling-modeller er temperaturen
satt til 22°C (71,6°F).

Å omstarte air conditioneren
automatisk
Når air conditioneren skrus på igjen etter et
strømbrudd, vil denne funksjonen tilbakestilles
til foregående innstillinger. Denne funksjonen
er standard fabrikkinnstilling. 

1 Åpne frontdekselet.  

- Løft opp begge sidene på dekselet litt.

2 Trykk på På/Av-knappen og hold den i 6
sekunder. 

- Enheten vil pipe 2 ganger og lampen vil
blinke 6 ganger.

- For å aktivere denne funksjonen igjen,
trykkes På/Av-knappen og holdes i 6 sek-
under. Du vil høre en pipetone 2 ganger,
og den blå lampen vil blinke 4 ganger.
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* Kan variere avhengig av modelltype.

* Kan variere avhengig av modelltype.

Romtemp. Still inn temp.
Funksjonsmo-

dus

Under 21°C 24°C Oppvarming

Over 21°C og
under 24°C 23°C Avfukting-

funksjon

Over 24°C 22°C Kjøling

* Kan variere avhengig av modelltype.

* Kan variere avhengig av modelltype.
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VEDLIKEHOLD
Rengjør enheten jevnlig for å opprettholde optimal ytelse, og for å forhindre mulig produktsvikt.

* Dette medfølger muligens ikke, avhengig av modellen. 

Artikkel Rengjøring         Rengjøringsmetode

Luftfilter Hver 2. uke          Se ”Rengjøring av luftfilteret."

Anti-allergifilter / Trippelfilter Hver 3. måned            Se ”Rengjøring av anti-allergifilteret og trippelfilteret.”

Plasmafilter* Hver 3. måned            Se ”Rengjøring av plasmafilteret.”

Innedørs enhetens flater Jevnlig  Anvend en myk og tørr klut. 
Bruk aldri blekende eller skurende rengjøringsmidler.

Utendørs enhet Jevnlig  Bruk damp for rengjøring av varmevekslerspiralene og
panelets ventilasjonåpninger (snakk med en tekniker). 

Luftfilter

Anti-allergifilter + trippelfilter 

Plasmafilter

FORSIKTIG

• Skru av enheten og trekk ut strømkabelen innen du utfører vedlikeholdsarbeide, ellers kan
det resultere i elektrisk støt.

• Bruk aldri vann som er varmere enn 40°C ved rengjøring av filterne. 
Dette kan forårsake deformering eller misfarging.

• Bruk aldri sterke substanser ved rengjøring av filterne.
Disse kan skade produktenes overflater.

!

MERK!
• Plasseringen av og formen på filterne kan variere, avhengig av modellen.
• Påse at varmevekslerspiralene i utendørs enheten rengjøres jevnlig, ettersom smuss som

samles opp i spiralene kan svekke drifteffektiviteten eller øke strømkostnadene.

* Kan variere avhengig av modelltype.
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Rengjøring av luftfilteret
Rengjør luftfilteret hver 14. dag, eller oftere
hvis dette er nødvendig.

1 Skru av enheten og trekk ut strømkabelen.  

2 Åpne frontdekselet.

- Løft opp begge sidene på dekselet litt.

* Kan variere avhengig av modelltype.

3 Hold i luftfilterets knott, løft det opp litt og
fjern det fra enheten.

* Kan variere avhengig av modelltype.

4 Rengjør filteret med en støvsuger eller
med varmt vann.

- Hvis smusset er vanskelig å fjerne, vas-
kes filteret i lunkent vann med mildt vas-
kemiddel.

5 Tørk filteret i skyggen.

Rengjøring av anti-allergifilte-
ret og trippelfilteret
1 Skru av enheten og trekk ut strømkabelen.

2 Åpne frontdekselet og fjern luftfilteret
(se ”Rengjøring av luftfilteret”).

3 Trekk ut anti-allergifilteret og trippelfilteret.

4 Tørk filteret i direkte sollys i 2 timer.

Rengjøring av plasmafilteret
1 Skru av enheten og trekk ut strømkabelen.  

2 Åpne frontdekselet og fjern luftfilteret
(se ”Rengjøring av luftfilteret”).

3 Fjern plasmafilteret i 10 sekunder. 

4 Bruk en støvsuger for å fjerne eventuelt
smuss.

- Hvis smusset er vanskelig å fjerne, vas-
kes filteret i lunkent vann.

5 Tørk filteret i skyggen.

MERK!
Plasseringen av og formen på filterne kan
variere, avhengig av modellen.  

MERK!
• Plasseringen av filterne kan variere, av-

hengig av modellen.

• Plasmafilteret er ikke inkludert på noen
modeller.

* Kan variere avhengig av modelltype.

* Kan variere avhengig av modelltype.
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FEILSØKING
Selvdiagnose-funksjon 
Dette produktet har en innebygget selvdiagnose-funksjon. Hvis det oppstår en feil, vil lampen på
innendørs enheten blinke i 2 sekunders intervaller. Hvis dette oppstår skal du kontakte din for-
handler eller en serviceforhandler. 

Innen forespørsel om service
Kontroller følgende innen du kontakter en serviceforhandler. Hvis problemet vedvarer skal du
kontakte en serviceforhandler.

Problem Mulige årsaker Korrigering

Den lukter brent og det
kommer en rar lyd fra enhe-
ten. 

- Skru av air conditioneren, trekk ut strøm-
kabelen og kontakt en serviceforhandler. 

Det lekker vann fra innen-
dørs enheten når luftfuktig-
heten er lav.

Strømkabelen er skadet eller
er ekstremt varm.

En bryter, automatsikring
(sikkerhet, jordet) eller en
sikring fungerer ikke som de
skal.

Air conditioneren fungerer
ikke.

Klimaanlegget er ikke
koplet til.

Kontroller om strømkabelen sitter i vegg-
kontakten.

En sikring har gått
eller strømtilførselen
er blokkert.

Bytt sikring eller kontroller om automatsik-
ringen har vippet.

Det har oppstått en
strømfeil.

Skru av air conditioneren når det oppstår en
strømfeil. Når strømmen er tilbake, vent i 3
minutter, skru så på air conditioneren.

Spenningen er for høy
eller for lav. Kontroller om automatsikringen har vippet.

Air conditioneren
skrudde seg av auto-
matisk til en forhånds-
innstilt tid.

Trykk på På/Av-knappen igjen.
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Problem Mulige årsaker Korrigering

Air conditioneren produserer
ikke kald luft.

Luften sirkulerer ikke
som den skal.

Påse at gardiner, blendere eller møbler
ikke blokkerer fronten på air conditioneren.           

Luftfilteret er tilsmus-
set.

Rengjør filteret hver 14. dag.
Se ”Rengjøring av luftfilteret" for mer in-
formasjon.

Romtemperaturen er
for høy.

På sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned
luften innendørs.
I dette tilfellet velges jetkjøling for å kjøle
ned luften raskt.

Kald luft trekker ut fra
rommet.

Påse at kald luft ikke trekker ut gjennom
ventilasjonspunkter i rommet.  

Ønsket temperatur er
høyere enn innstilt
temperatur.

Still inn ønsket temperatur til et nivå som
er lavere enn gjeldende temperatur.

Det befinner seg en
varmekilde i nærhe-
ten.

Unngå å bruke varmekilder så som elek-
triske ovner eller gassbrennere når air con-
ditioneren er i bruk.

Luftsirkulering-funk-
sjonen er valgt. 

I luftsirkulering-funksjonen blåses luft ut
av air conditioneren uten å kjøle ned eller
varme opp luften. 
Bytt funksjonsmoduset til kjøle-funksjon.

Det er ikke mulig å justere
viftens hastighet.

Auto-funksjonen, jet-
funksjonen eller av-
fukting-funksjonen er
valgt.

Ved noen funksjoner, så som jet eller av-
fukting, kan du ikke justere viftens hastig-
het. 
Velg en funksjon hvor du kan justere vif-
tens hastighet.

Det er ikke mulig å justere
temperaturen.

Luftsirkulering-funk-
sjonen eller jet-funk-
sjonen er valgt.

Ved noen funksjoner, så som luftsirkule-
ring eller jet, kan du ikke justere tempera-
turen. 
Velg en funksjon hvor du kan justere tem-
peraturen.






