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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
● Inden du bruger airconditionanlægget, bedes du gennemlæse disse “FORHOLDSREGLER” grundigt igennem og betjen enheden på den korrekte måde.
● Instruktionerne i dette afsnit vedrører sikkerheden; sørg for, at opretholde sikre driftsbetingelser.
● "ADVARSEL” og “FORSIGTIG” har følgende betydning i disse instruktioner:

ADVARSEL

Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre
dødsfald eller alvorlige personskader på brugeren.

FORSIGTIG

Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre
personskader på brugeren eller skade på ejendom.

ADVARSEL!

● Forsøg ikke at installere dette airconditionanlæg selv.
● Denne enhed indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Kontakt altid autoriseret servicepersonale med henblik på reparationer.
● Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis airconditionanlægget skal flyttes, med henblik på frakobling og installation.
● Ophold dig ikke i mange timer i den direkte køleluftstrøm, så du bliver meget kold.
● Sæt ikke noget ind i luftstrømmens retning.
● Start og stop ikke airconditionanlægget ved at trække strømforsyningskablet ud.
● Pas på ikke at beskadige strømforsyningskablet.
● I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.) skal du omgående stoppe anlægget, trække stikket ud af stikkontakten og kontakte autoriseret servicepersonale.
● Hvis anlæggets strømforsyningskabel bliver beskadiget, må det kun udskiftes af autoriseret servicepersonale, da det kræver specialværktøj og -kabel.
● I tilfælde af udsivning af kølemiddel, skal du holde det væk fra åben ild eller noget brandfarligt. (kontakt
autoriseret servicepersonale)

FORSIGTIG!

● Udluft jævnligt under brug.
● Ret ikke luftstrømmen mod ildsteder eller varmeapparater.
● Kravl ikke op på, og placer ikke genstande på airconditionanlægget.
● Hæng ikke genstande op i indendørsenheden.
● Sæt ikke blomstervaser eller vandbeholdere oven på airconditionanlæg.
● Udsæt ikke airconditionanlægget direkte for vand.
● Betjen ikke airconditionanlægget med våde hænder.
● Træk ikke i strømforsyningskablet.
● Sluk for strømforsyningen, når indendørsenheden ikke bruges i længere perioder.
● Kontroller installationsstativet for beskadigelse.
● Placér ikke dyr eller planter i luftstrømmens direkte bane.
● Drik ikke det vand, der tappes af airconditionanlægget.
● Brug ikke anlægget på steder, hvor der opbevares fødevarer, planter eller dyr, præcisionsudstyr eller kunstværker.
● Tilslutningsventilerne bliver varme under opvarmning; omgå dem med forsigtighed.
● For at undgå personskader, når du installerer eller vedligeholder enheden, må du ikke røre ved aluminiumslamellerne for den indbyggede varmeveksler i indendørs- eller udendørsenheden.
● Tryk ikke hårdt på køleribberne.
● Brug kun anlægget med installerede luftfiltre.
● Bloker eller tildæk ikke indsugningsgitteret og udblæsningsporten.
● Kontroller, at evt. elektronisk udstyr befinder sig mindst en meter fra enten indendørs- eller udendørsenheden.
● Installer ikke airconditionanlægget i nærheden af et ildsted eller et varmeapparat.
● Træf forholdsregler under installation af indendørs- og udendørsenheden, så børn ikke kan komme til disse.
● Brug ikke brændbare gasser i nærheden af airconditionanlægget.
● Sid ikke eller anbring ikke noget på enheden.
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● Dette anlæg må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden, med mindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i brugen af anlægget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med airconditionanlægget.
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EGENSKABER OG FUNKTIONER
■ Funktioner til en økonomisk og komfortabel drift
INVERTER
Når anlægget startes, bruges der meget strøm til hurtigt at
bibringe rummet den ønskede temperatur. Derefter skifter
airconditionanlægget til en lav strømindstilling med henblik på
økonomisk og komfortabel drift.

AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT
Der skiftes automatisk funktion (afkøling, tørring, opvarmning)
for at opretholde den indstillede temperatur og for at holde
temperaturen konstant hele tiden.

FUNKTIONEN 10°C VARME
Rumtemperaturen kan holdes på 10°C, for at forhindre, at den
falder for meget.

■ Rensningsfunktion
SKIMMELRESISTENT FILTER
LUFTFILTERET er behandlet, så det er modstandsdygtigt over
for skimmelvækst; anlægget er dermed renere at bruge og lettere at vedligeholde.

POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER
Polyfenol catechin-luftrensningsfilteret anvender statisk elektricitet til fjernelse af fine partikler og støv i luften, f.eks. tobaksrøg og pollen, som er så små, at de ikke kan ses med det
blotte øje.
Filteret indeholder catechin, som er meget effektivt over for
forskellige bakterier, fordi det undertrykker væksten af de bakterier, der optages af filteret.
Bemærk, at mængden af produceret luft falder, så airconditionanlæggets ydeevne reduceres en smule, når luftrensningsfilteret er monteret.

DESODORISERINGSFILTER MED NEGATIVE LUFTIONER
SUPERLYDSVAG FUNKTION
Når knappen VENTILATOR anvendes til at vælge LYDSVAG,
starter enheden superlydsvag drift; indendørsenhedens luftstrøm reduceres med henblik på mere lydsvag drift.

ØKONOMIFUNKTION
Når ØKONOMI funktionen anvendes, vil rumtemperaturen
være en lille smule højere end den indstillede temperatur
under afkøling og lavere end den indstillede temperatur under opvarmning. Derfor er ØKONOMI funktionen i stand til at
spare mere på energien end andre normale funktioner.

SVINGFUNKTION
Retningsspjældene for luftstrømmen svinger automatisk op og
ned, så luften spredes til alle kroge og hjørner i rummet.

Dette indeholder supermikroskopiske keramikpartikler, som
kan producere desodoriserende, negative luftioner, der kan
absorbere og reducere den særlige lugt i hjemmet.

AFTAGELIGT ÅBENT PANEL
Indendørsenhedens åbne panel kan aftages for at lette rengøring og vedligeholdelse.

■ Fjernbetjening
TRÅDLØS FJERNBETJENING
Airconditionanlæggets drift kan på praktisk vis styres med den
trådløse fjernbetjening.

LEDNINGSFORBUNDET FJERNBETJENING (VALGFRIT)

■ Praktisk funktion

Som valgmulighed kan en ledningsforbundet fjernbetjening anvendes.

PROGRAMTIMER

Når du bruger en ledningsforbundet fjernbetjening, er der følgende forskellige punkter i forhold til en trådløs fjernbetjening.

Programtimeren gør det muligt at integrere FRA-timer og TILtimer i en enkelt sekvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra FRA-timer til TIL-timer eller fra TIL-timer til FRA-timer
inden for en periode på 24 timer.

DVALETIMER
Når der trykkes på knappen DVALE i opvarmningsfunktionen,
sænkes indstillingen for airconditionanlæggets termostat gradvist i driftstiden; i afkølingsfunktion hæves termostatindstillingen gradvist i driftstiden. Når den indstillede tid er udløbet,
slukkes enheden automatisk.

[De ekstra funktioner for de ledningsforbundne]
• UGENTLIG TIMER
• Temperatur timer
Og du kan bruge både ledningsforbundet og trådløs fjernbetjening samtidigt.
(Men funktionen er begrænset)
Når de begrænsede funktioner på fjernbetjeningen bruges,
kan du høre en bip-lyd, DRIFT, TIMER og den 3. lampe på indendørsenheden vil blinke.
[De begrænsede funktioner for de trådløse]
• DVALETIMER
• TIMER
• 10°C VARME
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fig. 6
For at lette forståelsen, er den ledsagende illustration
tegnet, så alle mulige indikatorer vises; ved faktisk
betjening viser displayet dog kun de indikatorer, der er
relevante for den aktuelle funktion.
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Fig. 1 Indendørs enhed

Fig. 5 Fjernbetjening

1 Betjeningspanel (fig. 2)
2 Kontakt til valg af luftudtag
3 Knappen MANUEL AUTO
● Hvis der trykkes på knappen MANUEL

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

AUTO i mere end 10 sekunder, startes den
tvungne afkølingsfunktion.
● Den tvungne afkølingsfunktion anvendes på
installationstidspunktet.
Må kun bruges af autoriseret servicepersonale.
● Tryk på knappen START/STOP, hvis tvungen afkølingsfunktion starter ved et tilfælde,
for at stoppe driften.

4
5
6
7

Indikator (fig. 3)
Fjernbetjeningens signalmodtager
Indikatorlampe DRIFT (grøn)
Indikatorlampe TIMER (orange)
● Hvis indikatorlampen TIMER blinker, når

8 Indikatorlampe ØKONOMI (grøn)
Indsugningsgitter (fig. 4)
Frontpanel
Luftfilter
Luftretningsspjæld
Spjæld
Højre-venstre spjæld
(bag luftretningsspjæld og spjæld)
E Afløbsslange
F Luftrensningsfilter
G Snor

)

● Denne kan bruges ved installation af airconditionanlægget og bør ikke bruges under
normale forhold, da den vil få indendørsenhedens termostat til at fungere forkert.
● Hvis der trykkes på denne knap under normal drift, skifter indendørsenheden til testfunktion, og indendørsenhedens indikatorlamper DRIFT og TIMER begynder at blinke
samtidig.
● Stop testfunktionen ved at trykke på knappen START/STOP for at stoppe airconditionanlægget.

timeren anvendes, angiver det, at der er opstået en fejl i timerindstillingen (se side 19
Automatisk genstart).

9
0
A
B
C
D

Signalsender
Knappen FUNKTION
Knappen 10°C VARME
Knappen ØKONOMI
Knappen DVALE
Knappen TIMERFUNKTION
Knappen VENTILATOR
Knappen START/STOP
/
)
Knappen INDSTIL TEMP. (
Knappen INDSTIL
Knappen SVING
Knappen til TIMERINDSTILLING (
/
Knappen URINDSTILLING
Knappen TESTKØRSEL

V
W
X
Y
Z
[
\
]
`
a

Knappen NULSTIL
Fjernbetjeningens display (fig. 6)
Displayet INDSTIL temperatur
Displayet driftfunktion
Displayet DVALE
Sendeindikator
Ventilatorhastighedsdisplay
SVING display
Displayet Timerfunktion
Urdisplay
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FORBEREDELSE
FORSIGTIG!

Sæt batterier i (R03/LR03 × 2)

1

Tryk og skub på batterirummets låg på bagsiden for
at åbne det.
Skub det i pilens retning, mens du trykker på

2

Læg batterier i.

3

Luk batterirummets låg.

Kontroller, at batteripolerne (

-mærket.

) vender korrekt.

Indstil den aktuelle tid

1

Tryk på knappen URINDSTILLING (fig. 5 T).

2

Brug knapperne til TIMERINDSTILLING (
/
) (Fig.
5 S) til at indstille uret til det aktuelle klokkeslæt.

Brug spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand til at trykke på
knappen.

knappen
knappen

:
:

● Pas på, at børn ikke kommer til at sluge
batterier ved et uheld.
● Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis
den ikke skal bruges i længere tid, så de
ikke lækker og beskadiger enheden.
● Skyl med store mængder vand, og søg
læge, hvis du får batterivæske på huden, i
øjnene eller i munden.
● Afladede batterier skal fjernes med det
samme og bortskaffes korrekt, enten på et
sted, hvor man indsamler batterier, eller hos
de relevante myndigheder.
● Forsøg ikke at genoplade tørbatterier.
Bland ikke nye og brugte batterier eller
batterier af forskellig type.
Batterierne holder i ca. et år ved normal
brug. Udskift batterierne, og tryk på knappen NULSTIL med spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand, hvis
fjernbetjeningens rækkevidde reduceres
mærkbart.

Tryk for at stille tiden frem.
Tryk for at stille tiden tilbage.

(Hver gang der trykkes på knapperne, stilles tiden et minut frem/tilbage; hold
knapperne nede for at ændre tiden hurtigt med ti minutter ad gangen.)

3

Tryk på knappen URINDSTILLING (fig. 5 T) igen.
Tiden er nu indstillet, og uret starter.

Brug af fjernbetjeningen
● Fjernbetjeningen skal rettes mod en signalmodtager (fig. 1 5) for at fungere korrekt.
● Rækkevidde: Ca. 7 m.
● Når airconditionanlægget modtager et signal, høres en bip-lyd.
● Tryk på knappen på fjernbetjeningen igen, hvis der ikke høres en bip-lyd.

Holder til fjernbetjening
Sæt i
Tryk ind
Skruer

1 Montér holderen.

2 Sæt fjernbetjeningen i.

Skub op
Træk ud

3 Udtagning af fjernbetjeningen (når den bruges i
hånden).
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DRIFT
Valg af driftsfunktion

1

Tryk på knappen START/STOP (fig. 5 O).

2

Tryk på knappen FUNKTION (fig.5 I) for at vælge
den ønskede funktion.

Indendørsenhedens indikatorlampe DRIFT (grøn) (fig. 3 6) lyser.
Airconditionanlægget starter.

▲

▲

▲

Hver gang der trykkes på knappen, skiftes der funktion i følgende rækkefølge.
AUTO
AFKØLING
TØRRING
▼

▼

OPVARMNING
VENTILATOR
Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.

Indstilling af termostaten

Eksempel: Ved indstilling AFKØLING.

Tryk på knappen INDSTIL TEMP. (fig. 5 P).
Knappen : Tryk for at øge termostatindstillingen.
Knappen : Tryk for at reducere termostatindstillingen.

● Termostatens indstillingsområde:
AUTO ....................................18-30°C
Afkøling/tørring......................18-30°C
Opvarmning ..........................16-30°C
Termostaten kan ikke bruges til indstilling af rumtemperaturen i funktionen VENTILATOR (temperaturen vises ikke på fjernbetjeningens display).
Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.
Termostatindstillingen skal anses som en standardværdi, som kan variere lidt fra
den faktiske rumtemperatur.

Eksempel: Når indstillet til 26°C.

Indstilling af ventilatorhastighed
Tryk på knappen VENTILATOR (fig. 5 N).
Hver gang der trykkes på knappen, ændres ventilatorhastigheden i følgende rækkefølge:
LAV

LYDSVAG

▲

MED

▲

HØJ

▲

▲

▲

AUTO

Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.
Ved indstillingen AUTO:
Opvarmning : Ventilatoren kører, så den opvarmede luft cirkuleres optimalt.
Ventilatoren kører dog ved meget lav hastighed, når temperaturen på
luften fra indendørsenheden er lav.
Køling
: Når rumtemperaturen nærmer sig termostatindstillingen, kører ventilatoren langsommere.
Ventilator
: Ventilatoren kører ved lav hastighed.
Ventilatoren kører ved meget lav hastighed i monitorfunktion og i starten af opvarmningsfunktionen.

Eksempel: Ved indstilling AUTO.

SUPERLYDSVAG drift
SUPERLYDSVAG drift starter. Indendørsenheden luftstrøm reduceres med henblik på
mere lydsvag drift.
● SUPERLYDSVAG drift kan ikke bruges i tørringsfunktionen. (Det samme gælder,
hvis der vælges tørrefunktion i funktionen AUTO.)
● Under superlydsvag drift reduceres opvarmnings- og afkølingsevnen noget. Juster
airconditionanlæggets ventilatorhastighed, hvis rummet ikke opvarmes/afkøles i SUPERLYDSVAG drift.
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DRIFT
Stop af driften
Tryk på knappen START/STOP (fig. 5 O).
Indikatorlampen DRIFT (grøn) (fig. 3 6) slukkes.

Om funktionen AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT
AUTO:

● Når funktionen AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT vælges første gang, kører ventilatoren ved meget lav hastighed i nogle få minutter, mens indendørsenheden registrerer rummets tilstand og vælger den korrekte driftsfunktion.
Rumtemperaturen er højere end den angive temperatur i termostatindstillingen → Afkølingsfunktion eller tørrefunktion
Rumtemperaturen er tæt på den angivne temperatur i termostatindstillingen
→ Fastsat af udetemperaturen

Angivet
temperatur i
temperatur
indstillingen

Afkøling eller tørring
Bestemmes af
udetemperaturen
Opvarmning

Rumtemperaturen er lavere end den angivne temperatur i termostatindstillingen → Opvarmningsfunktion
● Når indendørsenheden har justeret rumtemperaturen, så den ligger i nærheden af termostatindstillingen, starter monitorfunktionen. Ventilatoren kører
med lav hastighed i monitorfunktionen. Hvis rumtemperaturen derefter ændrer
sig, vælger indendørsenheden igen den relevante funktion (opvarmning, afkøling) for at justere temperaturen til den værdi, der er indstillet i termostaten.
● Hvis den funktion, der automatisk vælges af indendørsenheden, ikke er
den funktion, du ønsker, kan du vælge en af driftsfunktionerne (OPVARMNING, AFKØLING, TØRRING, VENTILATOR).

Om driftsfunktionerne
Opvarmning: ● Bruges til opvarmning af rummet.
● Når opvarmningsfunktionen er valgt, kører airconditionanlægget med
meget lav ventilatorhastighed i 3 til 5 minutter, hvorefter den skifter til
den valgte ventilatorindstilling. Dette tidsrum giver indendørsenheden
mulighed for at varme op før fuld drift.
● Når rumtemperaturen er meget lav, kan der dannes is i udendørsenheden, så dens ydeevne reduceres. For at fjerne denne is kører
enheden automatisk en afisningscyklus med jævne mellemrum. Under automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT (fig. 3 6), og
opvarmningsfunktionen afbrydes.
Afkøling:

● Bruges til afkøling af rummet.

Tørring:

● Bruges til let afkøling og samtidig affugtning af rummet.
● Du kan ikke opvarme rummet i tørrefunktion.
● I tørrefunktionen kører enheden med lav hastighed; indendørsenhedens ventilator kan af og til stoppe for at justere fugtigheden i rummet. Ventilatoren kan også køre med meget lav ventilatorhastighed,
når fugtigheden i rummet justeres.

I opvarmningsfunktion:
Indstil termostaten til en temperatur, der
er højere end den aktuelle rumtemperatur.
Opvarmningsfunktionen aktiveres ikke, hvis
termostaten er indstillet til en lavere temperatur end den aktuelle rumtemperatur.
I afkølings-/tørrefunktion:
Indstil termostaten til en temperatur, der
er lavere end den aktuelle rumtemperatur.
Afkølings- og tørrefunktionerne aktiveres
ikke, hvis termostaten er indstillet til en
højere temperatur end den aktuelle rumtemperatur (i afkølingsfunktion kører kun
ventilatoren).
I ventilatorfunktion:
Du kan ikke bruge enheden til opvarmning
og afkøling af rummet.

● Ventilatorhastigheden kan ikke ændres manuelt, når tørrefunktionen er valgt.
Ventilator:

● Bruges til cirkulation af luften i rummet.
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TIMERDRIFT
Før du bruger timerfunktionen, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen er indstillet korrekt til det aktuelle klokkeslæt (☞ s. 4).

Brug af TIL-timeren eller FRA-timeren

1

Tryk på knappen START/STOP (fig. 5 O)
(fortsæt til trin 2, hvis enheden allerede kører).
Indendørsenhedens indikatorlampe DRIFT (grøn) (fig. 3 6) lyser.

2

Ændring af timerindstillingerne

Tryk på knappen TIMERFUNKTION (fig. 5 M) for at
vælge funktionenFRA-timer eller TIL-timer.
Hver gang der trykkes på knappen, ændres timerfunktionen i følgende rækkefølge:
FRA

TIL

▲

▲

▲

ANNULLER

▼

PROGRAM (FRA → TIL, FRA ← TIL)

Indendørsenhedens grønne indikatorlampe TIMER (orange) (fig. 3 7) lyser.

3

Annullering af timeren
Brug knappen TIMER til at vælge "ANNULLER".
Airconditionanlægget vender tilbage til normal
drift.

Brug knapperne TIMERINDSTILLING (fig. 5 S) til at
justere den ønskede tid for FRA og TIL.

Udfør trin 2 og 3.
Stop af airconditionanlægget, mens
timeren er aktiveret
Tryk på knappen START/STOP.
Ændring af driftsforholdene
Hvis du vil ændre driftsforholdene (funktion,
ventilatorhastighed, termostatindstillinger, SUPERLYDSVAG funktion), efter du har indstillet
timeren og ventet på, at hele displayet vises
igen, skal du trykke på de relevante knapper
for at ændre det ønskede driftsforhold.

Indstil tiden, mens tidsdisplayet blinker (det fortsætter med at blinke i ca. fem
sekunder).
Knappen
Knappen

: Tryk for at stille tiden frem.
: Tryk for at stille tiden tilbage.

Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen.

Brug af programtimeren

1

Tryk på knappen START/STOP (fig. 5 O)
(fortsæt til trin 2, hvis enheden allerede kører).
Indendørsenhedens indikatorlampe DRIFT (grøn) (fig. 3 6) lyser.

2
3

Indstil de ønskede tidspunkter for FRA og TIL.

Se afsnittet "Brug af TIL-timeren eller FRA-timeren" for at indstille de ønskede funktioner og tidspunkter.
Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen.
Indendørsenhedens indikatorlampe TIMER (orange) (fig. 3 7) lyser.

Tryk på knappen TIMERFUNKTION (fig. 5 M) for at
vælge programtimerfunktionen (FRA
TIL eller FRA
TIL vises).
Displayet viser skiftevis "FRA-timer" og "TIL-timer", og skifter derefter til at
vise tidsindstillingen for den funktion, der forekommer først.
● Programtimeren starter driften. (Hvis TIL-timeren er valgt til at blive aktiveret først, holder enheden op med at køre på dette tidspunkt.)
Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen.

Om programtimeren

Annullering af timeren
Brug knappen TIMERFUNKTION til at vælge
"ANNULLER".
Airconditionanlægget vender tilbage til normal
drift.
Ændring af timerindstillingerne
1. Følg vejledningen i afsnittet "Brug af TILtimeren eller FRA-timeren" for at vælge den
timerindstilling, du vil ændre.
2. Tryk på knappen TIMERFUNKTION for at
vælge enten FRA TIL eller FRA TIL.
Stop af airconditionanlægget, mens
timeren er aktiveret
Tryk på knappen START/STOP.
Ændring af driftsforholdene
Hvis du vil ændre driftsforholdene (funktion,
ventilatorhastighed, termostatindstillinger, SUPERLYDSVAG funktion), efter du har indstillet
timeren og ventet på, at hele displayet vises
igen, skal du trykke på de relevante knapper
for at ændre det ønskede driftsforhold.

● Programtimeren gør det muligt at integrere FRA-timer og TIL-timer i en enkelt se-

kvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra FRA-timer til TIL-timer eller fra TILtimer til FRA-timer inden for en periode på 24 timer.
● Den første timerfunktion, der aktiveres, er den, der er indstillet nærmest det aktuelle

klokkeslæt. Funktionsrækkefølgen er angivet med pilen på fjernbetjeningens display
(FRA → TIL eller FRA ← TIL).
● Et eksempel på brugen af programtimeren kunne være, at få airconditionanlægget

til stoppe automatisk (FRA-timer), når du går i seng, og at starte det igen (TIL-timer)
næste morgen, inden du står op.
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DVALETIMERDRIFT
I modsætning til andre timerfunktioner anvendes timeren DVALE til at indstille den tid, der skal gå, før airconditionanlægget stopper.

Brug af timeren DVALE
Tryk på knappen DVALE (fig. 5 L), mens airconditionanlægget kører eller er stoppet.
Indendørsenhedens indikatorlampe DRIFT (grøn) (fig. 3 6) lyser, og indikatorlampen
TIMER (orange) (fig. 3 7) lyser.

Annullering af timeren:
Brug knappen TIMERFUNKTION til at vælge
"ANNULLER".
Airconditionanlægget vender tilbage til normal
drift.
Stop af airconditionanlægget under
timerdrift:

Ændring af timerindstillingerne

Tryk på knappen START/STOP.

Tryk endnu engang på knappen DVALE (fig. 5 L), og indstil
tiden vha. knapperne til indstilling af timer (
/
) (fig. 5 S).
Indstil tiden, mens timerfunktionsdisplayet blinker (det fortsætter med at blinke i ca. fem
sekunder).
Knappen
Knappen

: Tryk for at stille tiden frem.
: Tryk for at stille tiden tilbage.

Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen.

Om timeren DVALE
For at undgå kraftig opvarmning eller afkøling i dvalefunktion, ændrer timerfunktionen DVALE automatisk termostatindstillingen i
henhold til den indstillede tid. Når den indstillede tid er udløbet, stopper airconditionanlægget helt.
Under opvarmningsfunktion:
Når timeren DVALE er indstillet, sænkes termostatindstillingen
automatisk 1°C hver 30. minut. Når termostatindstillingen er
sænket i alt 4°C, bevares denne indstilling, til den indstillede tid
udløber, hvorpå airconditionanlægget automatisk slukker.
Indstilling af timeren DVALE
1 °C

Under afkølings-/tørredrift:
Når timeren DVALE er indstillet, hæves termostatindstillingen
automatisk 1°C hver time. Når termostatindstillingen er hævet i
alt 2°C, bevares denne indstilling, til den indstillede tid udløber,
hvorpå airconditionanlægget automatisk slukker.
Indstilling af timeren DVALE

2 °C

3 °C

30
minutter

Indstillet tid

4 °C
1 time

1 time

1 °C

2 °C

1 time
30 minutter
Indstillet tid
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JUSTERING AF LUFTCIRKULATIONSRETNINGEN
Lodret (op-ned) retning af luftstrømmen justeres ved at trykke på knappen INDSTIL på fjernbetjeningen. Vandret (højre-venstre) retning af luftstrømmen justeres manuelt ved at flytte på retningsspjældene for luftstrømmen.
Når du foretager vandrette justeringer af luftstrømmen, skal du starte airconditionanlægget og kontrollere, at luftspjældene for lodret
luftretning er stoppede.

Justering af lodret luftretning

ADVARSEL!

Tryk på knappen INDSTIL (fig. 5 Q).
Hver gang der trykkes på knappen, skifter luftretningen som følger:
1

2

Fjernbetjeningens display ændres ikke.

3

4

● Sæt aldrig fingrene eller andre genstande
ind i udblæsningsportene, da den interne
ventilator kører med høj hastighed, hvorved
det kan medføre personskade.

5
1
2
3
4
5

● Brug altid knappen INDSTIL på fjernbetjeningen til justering af de lodrette luftstrømsspjæld. Hvis du forsøger at flytte
dem manuelt, kan det forårsage fejldrift;
stop i så fald anlægget, og start det
igen. Derefter skulle spjældene fungere
korrekt igen.
● Når airconditionanlægget bruges i rum,
hvor der opholder sig børn, ældre eller
syge personer, skal der tages hensyn til
luftretning og rumtemperatur, når indstillingerne foretages.

● Brug justeringerne af luftretningen inden for de herover viste områder.
● Den lodrette luftretning indstilles automatisk som vist i henhold til den valgte driftsfunktion.
I afkølings-/tørrefunktion : Opadgående luftstrøm 1
I opvarmningsfunktion

● Når indendørsenheden er indbygget
i væggen, er luftstrømmen fastlagt til
vandret retning 5.
Hvis du ønsker, at enheden skal indbygges i en væg, skal du kontakte servicepersonalet om at udføre dette.

: Vandret luftstrøm 4

● I funktionen AUTO er luftstrømmen opadgående 1 i det første minut efter start; luftstrømmens retning kan ikke justeres i dette tidsrum.
● I opvarmningsfunktionen er luftstrømmen opadgående 1, når lufttemperaturen, der
kommer fra indendørsenheden, er lav.

Venstre-/højrejustering
Juster højre/venstre spjæld.
● Flyt højre/venstre spjæld for at justere luftretningen i den foretrukne retning.

ADVARSEL!
● Justér kun højre-venstre lameller, når spjældet er åbent. Åbning af spjældet med hænderne kan medføre funktionsfejl i spjældet.
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VALG AF LUFTUDTAG
Med denne funktion, blæses luft ud fra øverste og nederste luftudtag samtidigt, så rummet kan afkøles eller opvarmes effektivt.
Denne funktion aktiveres ved at bruge kontakten, der sidder bagved frontgitteret på indendørsenheden. (Denne funktion virker i afkølings- og opvarmningsfunktionen.)

Indstilling af luftudblæsning fra øverste og nederste luftudtag

■ Sæt kontakten til luftudtaget til

Luft blæser automatisk ud fra øverste og nederste luft
udtag, som vist i tabellen nedenfor.

BEMÆRK:
Sæt kontakten til luftudtaget til enden. Ellers kan luftudtaget ikke vælges som ønsket.

Driftsbeskrivelse
Drift

Afkølingsfunktion

Tørrefunktion

Opvarmningsfunktion

Luftstrøm

Betingelser

Øverste og nederste luftstrøm

Øverste luftstrøm

Rumtemperatur
og indstillet temperatur er forskellig.

Rumtemperatur
er tæt på indstillet
temperatur, eller
airconditionanlægget har været i
drift i 1 time.

Kun øverste luftstrøm

_

Øverste og nederste luftstrøm

Øverste luftstrøm

Luftstrømstemperaturen er høj.

Luftstrømstemperaturen er lav.
(I afisningsfunktionen, startfunktionen osv.)

Indstilling af luftudblæsning fra kun øverste luftudtag

■ Sæt kontakten til luftudtaget til
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FUNKTIONEN 10°C VARME
• Rumtemperaturen kan holdes på 10°C, ved at trykke på knappen 10°C VARME (fig.5
J), så det forhindres, at rumtemperaturen falder for meget.

Brug af funktionen 10°C VARME
Tryk på knappen 10°C VARME (fig.5 J)
Indikatorlampen DRIFT (grøn) (fig.3 6) slukkes, og indikatorlampen
ØKONOMI (grøn) (fig.3 8) lyser.
• Luftstrømsretningen er indstillet til vandret.

Stop af funktionen 10°C VARME

Mens 10 °C VARME FUNKTIONEN
er i gang, kan kun følgende funktion
anvendes.
• INDSTIL

Indikatorlampe
TIMER

DRIFT

ØKONOMI

Tryk på knappen START/STOP (fig. 5 O)
Anlægget stopper.

: Belysning

: FRA

Om funktionen 10°C VARME
• Opvarmningsfunktionen kører ikke, hvis rumtemperaturen er høj nok.
• Rumtemperaturen kan holdes på 10 °C, ved at trykke på knappen 10 °C VARME (fig. 5 J), så det forhindres, at rumtemperaturen
falder for meget.
• Hvis der er tale om et airconditionanlæg , vil rumtemperaturen stige, hvor funktionen “10°C VARME” anvendes, hvis anden indendørsenhed bruges til opvarmning. Ved brug af funktionen “10°C VARME”, anbefaler vi, at alle indendørsenheder bør køre under
tilstanden “10°C VARME”.

ØKONOMIFUNKTION
Start airconditionanlægget, før du udfører denne procedure.

Brug af funktionen ØKONOMI
Tryk på knappen ØKONOMI (fig. 5K).
Indikatorlampen DRIFT (grøn) (fig. 3 6) og indikatorlampen ØKONOMI (grøn)
(fig. 3 8) lyser.
Økonomifunktionen starter.

Indikatorlampe
TIMER

DRIFT

: Belysning

ØKONOMI

: FRA

Stop af funktionen ØKONOMI
Tryk på knappen ØKONOMI (fig. 5K) igen.
Indikatorlyset ØKONOMI (grøn) (fig. 3 8) slukkes.
Normal drift starter.

Om funktionen ØKONOMI
Ved brug af enkelt-type airconditionanlæg, er funktionen ØKONOMI, ved maksimal effekt, ca. 70% af normal drift af airconditionanlægget ved afkøling og opvarmning.
• I funktionen ØKONOMI ændres termostatindstillingen automatisk i henhold til temperaturen for at undgå unødvendig afkøling og
opvarmning, så der opnås en så økonomisk drift som muligt.
● Vælg normal funktion, hvis rummet ikke afkøles (eller opvarmes) godt nok i økonomifunktionen.
● Ved brug af et airconditionanlæg af multi-typen, er økonomifunktionen kun tilgængelig for den indstillede indendørsenhed.
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SVINGFUNKTION
Start airconditionanlægget, før du udfører denne procedure.

Valg af funktionen SVING
Tryk på knappen SVING (fig. 5 R).
Displayet SVING (fig. 6 ]) lyser.
I denne funktion svinger retningsspjældene for luftstrømmen automatisk, så luftstrømmen rettes både op og ned.

Stop af funktionen SVING
Tryk på knappen SVING (fig. 5 R) igen.
Displayet SVING (fig. 6 ]) slukkes.
Luftstrømmens retning vender tilbage til indstillingen før svingfunktionen.

Om svingfunktionen
Svinger mellem 1 og 5.
● Funktionen SVING kan stoppe midlertidigt, når airconditionanlæggets ventilator ikke kører eller kører ved meget lav hastighed.

FUNKTIONEN MANUEL AUTO
Brug funktionen MANUEL AUTO, hvis du har mistet fjernbetjeningen eller den ikke kan bruges.

Sådan bruges knapperne på hovedenheden
Tryk på knappen MANUEL AUTO (fig. 2 3) i mere end tre sekunder og mindre end 10 sekunder på hovedenhedens betjeningspanel.
Stop anlægget ved at trykke på knappen MANUEL AUTO (fig. 2 3) i tre sekunder.

● Når airconditionanlægget betjenes med
knapperne på hovedenheden, arbejder
det i samme funktion som funktionen
AUTO, der er valgt på fjernbetjeningen
(se side 7).
● Den valgte ventilatorhastighed er
"AUTO", og termostatindstillingen er
standardindstillingen. (24°C)
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RENGØRING OG PLEJE
FORSIGTIG!

● Inden rengøring af airconditionanlægget, skal du slukke det.
● Kontroller, at indsugningsgitteret (fig. 1 9) er korrekt monteret.
● Pas på ikke at røre ved varmeveksleren, når du fjerner eller udskifter luftfilter, ellers kan du komme til
skade.

Rengøring af indsugningsgitteret
1. Afmontering af indsugningsgitteret.
1 Tag fat med fingrene i begge de øverste ender af gitterpanelet, og løft fremad; hvis gitteret synes at sidde
delvist fast, skal du løfte det opad for at fjerne det.
2 Aftag snorene, der holder på gitteret.

Rengøring af luftfilteret
1. Åbn indsugningsgitteret, og fjern luftfilteret.
Løft luftfilterets håndtag op, frigør de to nederste tappe, og
træk ud.

1

Indsugningsgitter

1

2. Fjern støv med en støvsuger eller ved at
vaske det af.

2

Lad det tørre helt på et skyggefuldt sted efter vask.

2

Snor

3. Udskift luftfilteret, og luk indsugningsgitteret.

2. Rengør med vand.
Fjern støv med en støvsuger, tør enheden af med varmt
vand, og tør den med en ren, blød klud.

1 Juster luftfilterets sider ind efter panelet, og tryk det helt
ind. Kontroller, at de to nederste tappe sættes korrekt i
hullerne i panelet.
LUFTFILTER
LUFTFILTER

3. Monter indsugningsgitteret igen.
1 Sæt snorene på igen.
2 Sæt venstre og højre monteringstapper ind i anslagene i
bunden af panelet.
3 Tryk på det sted, pilen i illustrationen angiver, og luk indsugningsgitteret.

PANEL

2 Luk indsugningsgitteret.
● Støv kan fjernes med en støvsuger, eller filteret kan vaskes
i en blanding af neutralt rengøringsmiddel og varmt vand.
Hvis du vasker filteret, skal du lade det tørre helt på et
skyggefuldt sted, før du monterer det igen.

2

Indsugningsgitter

PANEL

● Hvis der ophobes støv på luftfilteret, reduceres luftstrømmen, så effektiviteten nedsættes, og støjniveauet stiger.

1
2
3

● I perioder med normal brug bør luftfiltrene rengøres hver
anden uge.

1

Snor

3

● Når anlægget bruges i længere tid, kan der samle sig støv inde i indendørsheden, som reducerer dens ydeevne. Vi anbefaler, at du ud
over egen rengøring og pleje får indendørsenheden inspiceret jævnligt. Kontakt autoriseret servicepersonale for at få flere oplysninger.
● Brug ikke vand, der er varmere end 40°, skrappe, slibende rengøringsmidler eller flygtige midler som f.eks. benzen eller fortynder til rengøring af enhedens kabinet.
● Udsæt ikke enhedens kabinet for flydende insektmidler eller hårspray.
● Hvis enheden skal lukkes ned i en måned eller mere, skal ventilatoren først køre kontinuerligt i ca. en halv dag, så alle indvendige dele er helt tørre.
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RENGØRING OG PLEJE
Montering af luftrensningsfilter
1. Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud.

2. Udskift dem med to nye luftrensnings
filtre.
1 Fjern de gamle luftrensningsfiltre i omvendt rækkefølge
af montering.
2 Montér på samme måde som ved montering af luftrensningsfiltersættet.

3. Montér luftfilteret, og luk indsugningsgitteret.

2. Montér luftrensningsfiltersættet (sæt
med 2 filtre).
Sæt luftrensningsfiltrene ind i panelet.
Fastgør det under de 5 hakker.
(3 små hakker øverst og 2 små hakker nederst)

Om luftrensningsfiltrene
POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER (ét ark)
● Luftrensningsfiltrene er engangsfiltre. (De kan ikke vaskes
og genbruges.)
● Hvad angår opbevaring af luftrensningsfilter, skal filtrene
bruges hurtigst muligt, efter at pakken er åbnet.
(Den luftrensende effekt falder, når pakken med filtre er åbnet)
● Generelt bør filtrene udskiftes hver tredje måned.
Køb specifikke luftrensningsfiltre (UTR-FC03-2) (sælges separat) ved udskiftning af det brugte, snavsede luftrensningsfilter.
[Desodoriseringsfilter med negative luftioner (ét ark) — lyseblåt]
● Filteret bør udskiftes hvert tredje år, så den desodoriserende effekt bevares.
Køb et specifikt desodoriseringsfilter (UTR-FC03-3) (sælges
separat) ved udskiftning af filteret.

Luftrensningsfilter

3. Montér luftfilteret, og luk indsugnings
gitteret.

● Når der anvendes luftrensningsfiltre, øges effekten ved at
indstille ventilatorhastigheden til "Høj".

Vedligeholdelse af desodoriseringsfiltre
Rengør filteret på følgende måde hver tredje måned for at bevare den desodoriserende effekt.
1 Fjern det desodoriserende filter.
2 Rengør det med vand, og lad det lufttørre.
1) Skyl filteret med varmt vand under højt tryk, til filterets overflade er dækket af vand. Skyl med fortyndet,
neutralt rengøringsmiddel.
Vask ikke filteret ved at kradse i det eller gnide
det; det beskadiger den desodoriserende effekt.
2) Skyl med rindende vand.
3) Lad det tørre i skyggen.
3 Genmontér det desodoriserende filter.

Udskiftning af snavsede luftrensningsfiltre

Nulstilling af filterindikator (Særlig indstilling)

Udskift filtrene med følgende dele (købes separat).
● POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER : UTRFC03-2

Kan bruges, hvis den bliver isat korrekt under installationen. Spørg den autoriserede servicetekniker,
når du bruger denne funktion.

● Desodoriseringsfilter med negative luftioner: UTR-FC03-3

● Den lyser, når det er tid til at rense luftfiltrene.
Rengør filteret med henvisning til “RENGØRING OG PLEJE”. Efter rengøring, skal du trykke på knappen MANUEL
AUTO (fig. 2 3 ) i 2 sekunder eller mindre på indendørsenheden.

1. Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud.

Indikatorlampe
TIMER

DRIFT

: Blinker

ØKONOMI

: FRA
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FEJLFINDING
ADVARSEL!

I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.) skal du omgående stoppe anlægget, slukke for stikkontakten eller trække stikket ud af stikkontakten og kontakte autoriseret servicepersonale.
Strømforsyningen til indendørsenheden stoppes ikke ved blot at slukke på dens afbryderkontakt.
Sørg altid for, at slukke for stikkontakten eller trække stikket ud af stikkontakten for at sikre, at strømmen er helt slukket.

Kontroller følgende, før du tilkalder service:
Symptom
NORMAL
FUNKTION

Starter ikke med det
samme:

Problem
● Hvis enheden stoppes og startes igen med det samme, kører kompressoren ikke i ca. 3 minutter, for at forhindre at sikringer springer.
● Hver gang der slukkes på stikkontakten og tændes igen, vil sikringskredsen køre i ca. 3 minutter, for at forhindre enhedens drift i
dette tidsrum.

Der høres støj:

Se side

● Når anlægget kører, eller umiddelbart efter at det stoppes, høres
lyden af vand, der løber i airconditionanlæggets rørsystem. Der kan
også høres støj især i ca. 2 til 3 minutter efter start af anlægget (lyden
af cirkulerende kølemiddel).

—

—

● Der kan høres en lav, knirkende lyd, når anlægget er i drift. Dette er
en følge af meget små udvidelser og sammentrækninger i frontpanelet pga. temperaturændringer.

Lugte:

Anlægget afgiver dis eller
damp:

Luftstrømmen er svag
eller stopper:

● I opvarmningsfunktion kan der af og til høres en sydende lyd. Denne lyd genereres af den automatiske afisningsfunktion.

18

● Der kan komme en vis lugt fra indendørsenheden. Denne lugt er
resultatet af rummets lugte (møbler, tobak etc.), der er suget ind i
indendørsenheden.

—

● I afkølings- og tørrefunktionen kan der ses en svag dis fra indendørsenheden. Det skyldes den pludselige afkøling af rummets luft
med kold luft fra indendørsenheden, som medfører kondensering
og dis.

—

● I opvarmningsfunktion kan udendørsenhedens ventilator stoppe,
og der kan ses damp fra enheden. Dette skyldes den automatiske
afisningsfunktion.

18

● Når opvarmningsfunktionen startes, er ventilatorhastigheden midlertidigt meget lav, for at de indvendige dele kan varme op.
● I varmefunktion stopper udendørsenheden, og indendørsenheden
kører med meget lav ventilatorhastighed, hvis rumtemperaturen
stiger til over termostatindstillingen. Indstil termostaten til en højere
indstilling, hvis du vil varme rummet yderligere op.

—

● I opvarmningsfunktion stopper enheden midlertidigt (mellem 7 og
15 minutter), når den automatiske afisningsfunktion kører. Under
automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT.

18

● I tørringsfunktionen kører indendørsenheden med lav hastighed,
for at tilpasse sig rummets luftfugtighed, og indendørsenhedens
ventilator kan stoppe en gang i mellem. Ventilatoren kan ligeledes
køre med meget lav hastighed, når enheden tilpasses til rummets
luftfugtighed.

—

● Ventilatoren kan køre med meget lav hastig i tørrefunktion, eller når
anlægget overvåger rumtemperaturen.

19

● I SUPERLYDSVAG drift kører ventilatoren med meget lav hastighed.

7-8

● I SUPERLYDSVAG drift kører ventilatoren med meget lav
hastighed.

7

● Under overvågning af funktionen AUTO kører ventilatoren med meget lav hastighed.

8

● Ved brug af en enhed af multi-typen, vil enheder, der betjenes bagefter stoppe og indikatorlampen DRIFT (grøn) blinke, hvis flere enheder kører i forskellige driftsfunktioner, som vist nedenfor.

19

Opvarmningsfunktion og afkølingsfunktion (eller tørringsfunktion)
Opvarmningsfunktion og ventilatorfunktion
Der kommer vand ud af
indendørsenheden:

● I opvarmningsfunktion kan der dannes vand fra udendørsenheden
pga. den automatiske afisningsfunktion.

18
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FEJLFINDING

NORMAL
FUNKTION

Symptom

Problem

Spjældet åbner og lukker
automatisk

● Spjældet styres automatisk af en mikrocomputer i overensstemmelse
med luftstrømmens temperatur og driftstidspunkt for airconditionanlægget.

Symptom

Punkter, der skal kontrolleres

Kører slet ikke:
KONTROLLÈR
IGEN

Se side
—

Se side

● Er afbryderen slukket?
● Har der været strømafbrydelse?
● Er der gået en sikring, eller er et relæ udløst?

—

8–9

● Er timeren aktiveret?
Dårlig afkølingsydelse
(eller opvarmningsydelse):

Anlægget kører anderledes, når det betjenes med
fjernbetjeningen:

● Er luftfilteret snavset?
● Er airconditionanlæggets indsugningsgitter eller udblæsningsport
blokeret?
● Har du justeret rumtemperaturindstillingerne (termostat) korrekt?
● Står et vindue eller dør åben?
● I afkølingsfunktion: Kommer der solskin ind ad et vindue? (Træk gardinerne for.)
● I afkølingsfunktion: Er der tændte varmeapparater og computere i
rummet, eller er der for mange mennesker i rummet?
● Du skal sikre, at det nederste luftudtag ikke er blokeret af fremmedlegemer, der forårsager unormal drift af spjældet.

—

● Er anlægget indstillet til SUPERLYDSVAG drift?

7

● Er fjernbetjeningens batterier afladede?
● Er fjernbetjeningens batterier sat korrekt i?

6

Hvis problemet er vedvarende efter du har udført disse kontroller, eller hvis du bemærker, at det lugter brændt, eller indikatorlamperne for DRIFT (fig. 3 6) og TIMER (fig. 3 7) blinker, og indikatorlampen for ØKONOMI blinker hurtigt (fig.3 8). Stop airconditionanlægget omgående, sluk for afbryderen og kontakt autoriseret servicepersonale.

DRIFTSTIP
Drift og ydeevne
Opvarmningsevne
● Dette airconditionanlæg fungerer efter varmepumpeprincippet, hvor varme fra luften udefra optages og overføres til
indendørsenheden. Som følge heraf falder ydeevnen, når
udendørstemperaturen falder. Hvis du føler, at opvarmningsydelsen er for lav, anbefaler vi, at du bruger airconditionanlægget sammen med en anden type varmeapparat.
● Airconditionanlæg med varmepumpe opvarmer hele rummet ved at recirkulere luft i hele rummet. Det betyder, at det
kan tage nogen tid, efter at airconditionanlægget er startet,
før rummet er opvarmet.

Mikrocomputerstyret automatisk afisning
● Når opvarmningsfunktionen bruges ved lav udendørstemperatur og høj luftfugtighed, kan der danne sig is i udendørsenheden, som medfører reduceret ydeevne.
For at forhindre reduceret ydeevne som følge heraf, er airconditionanlægget udstyret med en mikrocomputerstyret
automatisk afisningsfunktion. Hvis der dannes is, stopper
airconditionanlægget midlertidigt, og afisningskredsløbet
kører kortvarigt (i ca. 7-15 minutter).
Under automatisk afisning blinker indikatorlampen DRIFT
(grøn).
● Efter at opvarmningsfunktionen stopper, vil enheden påbegynde automatisk afisning, hvis der dannes is på udendørsenheden. På dette tidspunkt vil udendørsenheden automatisk stoppe driften efter nogle få minutter.
(Men nogle typer af multi-type airconditionanlæg har ikke
denne funktion)
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DRIFTSTIP
AUTOMATISK genstart
I tilfælde af strømafbrydelse
● Airconditionanlægget er blevet afbrudt på grund af en
strømafbrydelse. Airconditionanlægget genstarter automatisk i den tidligere funktion, når strømmen kommer tilbage.

● Hvis der opstår en strømafbrydelse under TIMER-funktion,
nulstilles timeren, og enheden starter (eller stopper) driften ved
den nye tidsindstilling. Hvis denne type timerfejl opstår, blinker
indikatorlampen TIMER (se side 4).
● Brug af andre elektriske apparater (el-shavere etc.) eller
brug af en trådløs radiosender i nærheden kan forårsage
fejlfunktion i airconditionanlægget. I så tilfælde skal du tage
strømforsyningsstikket ud, sætte det i igen og bruge fjernbetjeningen til at genoptage driften.
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