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Batterier (2 stk AAA.)

•   Ikke forsøk å innstallere varmepumpen på egenhånd. Den må innstalleres av en kvalifisert installatør.
•   Ikke forsøk å reparere varmepumpen på egenhånd. Den har ingen deler som du kan bytte/reparere. 
•   Ved å åpne eller fjerne igjenskrudde deksler kan du utsette deg selv for fare - internt i varmepumpen er
    det komponenter som står med høyspenning.
•   Å ta vekk nettspenningen fjerner ikke risikoen for potensielle elektriske støt.

FjernkontrollholderFjernkontroll Ze olitt -pluss filter

• Sørg for at varmepumpen blir installert av en autorisert forhandler. Fast elektrisk tilkobling må utføres av elektriker.
• Dersom du har montert varmepumpen selv - og gjort det feilaktig, er det  fare for vannlekkasjer, elektriske
  støt, brann, osv.
• Det er særdeles viktig at varmepumpens elektriske tilførsel er koblet til en jordet krets.
• Ikke koble jordledning til gassrør, vannrør, lynavleder eller jordledninger på telefonsystemer. Hvis varmepumpen
  er utilstrekkelig jordet kan skader oppstå og man kan få elektrisk støt.

Dette apparatet må tilkobles ledningsnettet med bruk av en sikring eller en bryter med kontaktavstand 
større enn 3 mm.

• Unngå overdreven kjøling av oppholdsrom eller å utsette seg for direkte, kald luftstrøm over lengre tid.
  Langvarig trekk kan medføre sykdom.
• Aldri stikk fingre eller gjenstander inn i luftinnsug eller utblåsing. Man kan selv bli skadet, og
  varmepumpen kan bli ødelagt. Viftene inne i utedel og innedel roterer raskt.
• Hvis du oppstår noe unormalt under drift (lukt, ulyd, dårlig varmeeffekt, mm.) må varmepumpen straks
  slås av. Koble ut sikringen og ta deretter kontakt med leverandøren.
• Ikke sprut vann eller annen væske på innedelen. 
  Dersom den er våt kan det være fare for elektrisk støt.

• Ikke forsøk å flytte eller reparere varmepumpen selv.
• Varmepumpen har komponenter med høyspenning. Dersom du åpner igjenskrudde deksler 
  kan du få elektrisk støt.
• Hvis varmepumpen må flyttes, ta kontakt med forhandleren. Dersom den blir feilaktig montert oppstår fare
  for elektrisk støt eller brann.
• Trenger varmepumpen reparasjon må du ta kontakt med forhandleren. Dersom den blir feilaktig reparert
  oppstrår fare for elektrisk støt eller brann.
• Ansvar / garanti kan fraskrives dersom eier av varmepumpen ikke følger disse retningslinjene.
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FORSIKTIGHET VED INNSTALLASJON

FORSIKTIGHET VED DRIFT

• Dreneringsrør må legges med fall for å sikre at vannet ledes vekk.
• Feilaktig føring av dreneringsrør kan forårsake vannskader på hus og møbler.
• Varmepumpen bør kobles til en egen sikringskurs.. Eventuell forstyrrelse på kursen fra annet
  utstyr kan skade varmepumpen. Det anbefales overspenningsvern og jordfeilbryter. 
• Ikke installer varmepumpen på steder hvor det er fare for at brannfarlige gasser fra
  propananlegg eller lignende kan lekke ut. Det kan oppstå brann dersom brennbar gass
  akkumuleres rundt varmepumpen.
• Innedelen må festes til en vegg, og inngående eller utgående luftstrøm må ikke være
  forhindret. Høy plassering hindrer kaldtrekk langs gulv i kjøledrift.
• Ikke installer denne varmepumpen ombord i et fartøy eller et kjøretøy. 

• Les denne brukermanualen før du tar i bruk varmepumpen. Manualen inneholder mye viktig
  informasjon om den daglige driften av varmepumpen.
• Uten spesifikk avtale med selger, skal ikke varmepumpen benyttes  til andre formål enn å holde
  stabil normal romtemperatur i oppholdsrom, soverom og kontor.   
• Unngå å utsette planter og dyr for kaldluften når varmepumpen går i kjøledrift. Det kan virke
  veksthemmende for planter og være helseskadelig for dyr.
• Hvis varmepumpen er i et avlukket rom, sørg for god ventilasjon. Varmepumpen tilfører ikke
  rommet friskluft og må ikke forveksles med et ventilasjonsdanlegg. 
• Ikke betjen driftspanelet med våte hender. Det kan forårsake elektrisk støt.
• Skru av varmepumpen dersom den ikke skal brukes over en lengre periode. For sikkerhets skyld
  burde sikringen tas ut slik at pumpen er helt sikret mot overspenninger som følge av lynnedslag
  og andre tilfeller.
• Ikke plasser vannbeholdere (slik som vaser) på varmepumpen. Vann kan trenge inn i enheten og
  føre til elektrisk kortslutning og fare for støt.
• Kontroller fundamenteringen og/eller fester på konsoller til utedelen ved jevne mellomrom. 
• Ikke rengjør varmepumpen med alkohol, bensin, white spirit, sterke tensider, poleringsmiddel
  eller sterke løsemidler. Dette kan ødelegge varmepumpen.
• Når du rengjør varmepumpen må den være avskrudd og eventuelt frakoblet sikringen slik at det
  ikke oppstår skader som følge av direkte eller indirekte berøring av viftene.
• For informasjon om hvordan varmepumpen rengjøres, les kapitlene "vanlig vedlikehold" og
  "spesielt vedlikehold".
• Ikke stå på eller plasser gjenstander på inne- eller utedelen. Det kan føre til at den løsner og
  påfører personskader.
• For at varmepumpen skal gi best ytelse må den brukes til det formålet den er ment å tjene 
  varme opp eller kjøle ned boliger. Det er også viktig at den brukes innen de
  temperaturområdene som blir spesifiert på side 22 i denne manualen.
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Utedel
1.     Dreneringsslage, kjølemediumrør og elektrisk ledning
2.     Luftinnsug (på siden og bak)
3.     Luftutblåsning

 

Innedel

Driftspanelet

NAVN PÅ KOMPONENTER

NAVN PÅ FUNKSJONER TIL INDIKATORER PÅ INNEDELEN

415

675

9 8 11 10

13

4.     Romtemperaturføler
5.     Frontpanelet
6.     Luftinnsuget
7.     Luftfilter
8.     Luftutblåsning
9.     Horisontalt luftspjeld
10    Vertikalt luftspjeld
11.   Driftspanel
12.   Mottaker for fjernkontrollen
13.   Fjernkontrollen
14.   Grovfilter
15.   Ionegenerator (negative ioner)

14

12

PLASMA-indikator (blått). Lyser når ionegenerator og aktivt 
elektrostatisk filter er i drift.
FILTER-indikator (oransje). Lyser når aktivt elektrostatisk filter har 
vært i drift i ca 1000 timer, filtre må rengjøres. 
TIMER-indikator (gult). Lyser når tidsstyring er aktivert.
RESET-knapp. Brukes for å nullstille programmert drift og for å
starte/stoppe varmepumpen uten fjernkontroll.
OPERATION-indikator (grønt/*oransje). Viser driftstilstanden.
Lampen blinker hurtig (fem ganger i sekundet) hvis en vernekrets 
internt i varmepumpen er blitt aktivert.
* Lampen lyser oransje dersom funksjonen for automatisk oppstart 
av varmepumpen etter strømbrudd er blitt aktivert.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Dersom du har forlagt fjernkontrollen, eller batteriene til 
fjernkontrollen er oppbrukt, kan du bruke denne knappen.

Trykk på knappen for å starte varmepumpen. 
Trykk igjen for å stoppe varmepumpen.

RESET-knappen

1.

1

3

2

1 2 3 4 5 6

S.CLEAN-indikator (grønn) 
Når aggregatet stenges av etter å ha vært i drift i 10 minutter 
eller mer ved kjøling eller avfukting startes rengjøringsfunksjonen 
automatiskt og S.CLEAN-indikatoren på displaypanelet tennes.
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FUNKSJONENE TIL FJERNKONTROLLEN
CLR-knappen 
(For å slette forhåndsinnstilte start- og stopptidspunkt)
Trykk denne knappen for å slette forhåndsinnstilte start- og 
stopptidspunkt. (Innedelen avgir en kvitteringstone).

Hi POWER-knappen
Trykk på denne knappen for å kjøre varmepumpen med 
høyere e�ekt. (Innedelen avgir en kvitteringstone). (Les mer 
på side 11)

MEMO-knappen
Trykk på denne knappen for å lagre driftsinnstillingene som 
vises i displayet på �ernkontrollen. Knappen holdes inne i mer 
enn tre sekunder (inntil        vises i displayet) for at 
innstillingene skal lagres. Gjeldene innstilling vil fremhentes 
når man trykker på PRESET-knappen. 
(Innedelen avgir en kvitteringstone). (Les mer på side 13)

AUTO-knappen (Helautomatisk drift)
Trykk på denne knappen for å sette varmepumpen i 
helautomatisk drift (varmer opp til og opprettholder - eller 
kjøler ned og opprettholder temperaturen som blir valgt). 
(Innedelen avgir en kvitteringstone). (Les mer på side 18)

ECO-knappen
Trykk på denne knappen for å aktivere en mer 
energibesparende driftsinnstilling. (Innedelen avgir en 
kvitteringstone). (Les mer på side 16)

PRESET-knappen
Trykk på denne knappen for å fremhente/bruke 
driftsinnstillingene som ble lagret med bruk av 
MEMO-knappen. (Les mer på side 13)

PURE-knappen 
Trykk på denne knappen for å starte den 
elektriskeluftrensningsfunksjonen.
Trykk en gang til på knappen for å stenge driften.

SLEEP-knappen
Trykk på knappen for å stille inn at varmepumpen skal skru 
seg av etter henholdsvis 1, 3, 5, eller 9 timer. Knappen kan 
også brukes mens du forhåndsinnstiller start- og 
stopptidspunkt, men overstyrer disse forhåndsinnstillingene 
dersom disse allerede er blitt registrert i �ernkontrollen.

Infrarød sender
Sender signal til innedel

    AV/PÅ-tast (Den røde knappen)
Trykk på knappen for å starte varmepumpen. 
(Innedelen avgir en kvitteringstone).
Trykk på knappen en gang til for å stoppe driften. 
(Innedelen avgir en kvitteringstone). 
Hvis du ikke hører kvitteringstonen, 
sikt på innedelen og trykk to ganger til.

MODE-knappen (For å velge driftsmodus)
Trykk på knappen for å velge driftsmodus. Hver gang knappen 
trykkes velges neste driftsmodus (i denne rekkefølgen): A: 
Automatisk veksling mellom varme- og kjøledrift.     : Kjøledrift.
     :Avfuktningsmodus.       :Varmedrift. Deretter vises A (automatisk 
veksling mellom varme- og kjøledrift) på nytt osv. 
(Innedelen avgir en kvitteringstone).

TEMP-knappen         (For å stille inn ønsket temperatur i rommet)

      Temperaturen kan bli satt oppad til 30°C.
      Temperaturen kan bli satt nedad til 17°C.
(Innedelen avgir en kvitteringstone).

FAN-knappen (Innstiller viftehastigheten)
Denne knappen brukes for å selv velge viftehastighet. Hvis du 
velger dirftsmodus AUTO blir likevel viftehastigheten satt 
automatisk i forhorhold til romtemperaturen. Du kan ellers velge 
manuelt mellom 5 hastigheter. 
(Lav:       , Lav+:             , Medium:                  , Medium+:                       , 
og Høy:                           .) (Innedelen avgir en kvitteringstone).

SWING-knappen (pendlende drift av det horisontale spjeldet)
Trykk på knappen for å starte automatisk pendling av spjeldet. 
(Innedelen avgir en kvitteringstone).
Trykk på SWING-knappen igjen for å stoppe pendlingen.
(Innedelen avgir en kvitteringstone). (Les mer på side 14)

FIX-knappen (Fiksering av spjeldet)
Trykk på knappen for å stille inn spjeldet manuelt. 
(Innedelen avgir en kvitteringstone). (Les mer på side 14)

ON-knappen (Forhåndsinnstilling av startstidspunkt)
Trykk på denne knappen for å stille inn tidspunktet hvis du ønsker 
å forhåndsinnstille et bestemt oppstartstidspunkt. Denne 
knappen brukes også dersom du skal stille inn klokken (etter at du 
først har trykket inn CLOCK-knappen). 

 setter tidsinnstillingen fremover.  

 setter tidsinnstillingen bakover.

OFF-knappen (Forhåndsinnstilling av stopptidspunkt)
Trykk på denne knappen for å stille inn et tidspunkt for å skru av 
varmepumpen.  

 setter tidsinnstillingen fremover. 

 setter tidsinnstillingen bakover.

SET-knappen (Registrering av tidsinnstillinger)
Trykk på denne knappen for å registrere tidsinnstillinger satt med 
ON- og OFF-knappene. Når både start- og stopptidspunktet er stilt 
inn, og du trykker én gang på knappen vil dette registeres som et 
engangstilfelle. Dersom du trykker to ganger vil dette registreres 
som et daglig av- og påtidspunkt. Innstillingene lagres i 
�ernkontrollen, så sørg for at den blir plassert et sted slik at 
signalene vil mottas av innedelen. 
(Innedelen avgir en kvitteringstone).

 

TEMP

 ON

ON

 OFF

 OFF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(Ett bekräftelsepip hörs.) (  se sidan 16.)
o Ekonomiknapp (ECO)

Tryck på den här knappen för att luftkonditioneringen ska 
drivas ekonomiskt. (  se sidan 16.)

p Förinställningsknapp (PRESET)
Tryck på den här knappen för att luftkonditioneringen ska 
fungera enligt de inställningar som sparats med MEMO-
knappen. (  se sidan 13.)

q

r Knapp för insomn ingstimer (SLEEP)
Tryck på den här knappen för att starta insomningstimerns 
(avstängningstimerns) funktion.
Du kan välja mellan fyra avstängningstider (1, 3, 5 eller 9 
timmar).

(Ett bekräftelsepip hörs.) (  se sidan 16.)
o Ekonomiknapp (ECO)

Tryck på den här knappen för att luftkonditioneringen ska 
drivas ekonomiskt. (  se sidan 16.)

p Förinställningsknapp (PRESET)
Tryck på den här knappen för att luftkonditioneringen ska 
fungera enligt de inställningar som sparats med MEMO-
knappen. (  se sidan 13.)

q PURE-knappen (PURE)
Tryck på den här knappen för att starta den elektriska 
luftreningsfunktionen. 
Tryck en gång till på knappen för att stänga av driften.

r Knapp för insomn ingstimer (SLEEP)
Tryck på den här knappen för att starta insomningstimerns 
(avstängningstimerns) funktion.
Du kan välja mellan fyra avstängningstider (1, 3, 5 eller 9 
timmar).
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I illustrasjonen ovenfor vises alle 
indikatorene i den hensikt å forklare hva 
disse betyr. Ved normal drift vil bare 
indikatorene som er i bruk vises.

Displayet
Når du trykker på      AV/PÅ-knappen og �ernkontrollen 'viser' at varmepumpen er avskrudd vises likevel klokken. Når �ernkontrollen 
'viser' at varmepumpen er i drift kan disse indikatorene vises i displayet:

Sende-symbolet (   )
Dette symbolet vises når �ernkontrollen overfører signaler til innedelen på 
varmepumpen.

Driftssymboler
Her vises hvilken driftsmodus varmepumpen går i.
(AUTO: Helautomatisk drift, A: Automatisk drift, men med manuelt satt 
viftehastighet og spjeld,     : Kjøledrift,     : Avfuktningsdrift,      : Varmedrift.)

Temperatur
Gjengir temperaturinnstillingen (fra 17°C til 30°C)

PURE-indikator
Vises at den elektriske luftrensingen er aktiv.

Viftehastighet
Viser den innstilte viftehastigheten. Det kan stilles inn 6 alternativer: AUTO og 5 
ulike nivåer. (Lav:       , Lav+:             , Medium:                  , Medium+:                       , og 
Høy:                           .) Når varmepumpen går i helautomatisk driftsmodus eller i
      :avfuktningsmodus vises ikke denne indikatoren.

Klokke og ulike tidsinnstillinger
I denne delen av displayet vises klokken eller tidspunktene for forhåndsinnstilte 
start- og stopptidspunkter. AM angir tidspunkter mellom kl 0:00 og 11:59. 
PM angir tidspunkter mellom 12:00 og 23:59. Opp- og nedpilene angir om 
forhåndsinnstillingen skal gjelde én gang, eller gjentagende hver dag.
HiPOWER
Vises når varmepumpen er innstilt for å oppnå ønsket romtemperatur raskere enn 
ved vanlig drift. Funksjonen skrus av og på ved å bruke HiPOWER-knappen.

     (Forhåndsinnstilt driftmodus)
Blinker i tre sekunder hvis MEMO-knappen blir trykket og vises når MEMO-knappen 
blir holdt inne i mer enn tre sekunder.       tilkjennegir at det du ser i displayet er hvordan 
forhåndsinnstilt driftsmodus er lagret, og vises derfor når du trykker på PRESET-knappen. Indikatoren forsvinner når du trykker på en 
hvilken som helst knapp.
ECO
Vises når ECO-knappen er blitt trykket (for å starte energibesparende drift). Indikatoren forsvinner når du trykker enda en gang på 
ECO-knappen.

A.B innstillingsindikator for fjernkontrollen
Når �ernkontrollens valgmodus har blitt endret vises en “B” på displayet. (Når �ernkontrollen er innstilt på “A” vises ingen indikator).

Fjernkontrollens valgmodus 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. 2.3. 4.

5. 6.7.9.

8. 10.

FORBEREDELSE OG SJEKK FØR BRUK

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

2.

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP
1.3.5.9H

Slik settes batteriene inn i fjernkontrollen
Ta vekk skyvedekselet og sett inn batteriene slik som 
tegningen i batterikrybbene viser.
Trykk på RESET-knappen.
Dersom batteriene virker vil klokken blinke "AM 0:00". 
Still klokken med opp- og nedpiltastene på enten ON- eller 
OFF-knappen. 
Trykk deretter på SET-knappen.
Skyv på dekselet igjen.

1.

2.

3.

Hvis to innedeler innstalleres i samme eller nærliggende rom vil aggregatet startes og slukkes samtidig når �ernkontrollen 
anvendes. Dette kan forhindres ved å innstille valgmodus slik at hver og en av innedelene kun styres av respektive �ernkontroll.
For å anvende �ernkontrollens valgmodus skal du kontakte din forhandler eller installatør.
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AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF1
2

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

ON       knappen

Trykk på piltastene på ON        knappen for å angi korrekt tidspunkt.

Ved å trykke på pilene vil klokkeslettet endres med intervaller på ett minutt.
Ved å holde inn tasten vil klokkeslettet endres med intervaller på ti minutter.

SET        knappen
Trykk på SET         knappen for å lagre klokkeslettet.
Tidspunktet vil bli gjengitt og klokken vil starte.

ON

ON

SET

SET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

1.3.5.9H

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF1
2

3

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

Trykk på Clock 

CLOCK-knappen
Trykk på CLOCK-knappen med en spiss gjenstand 
for at tidsangivelsen skal kunne justeres.

ON       knappen

Trykk på piltastene på ON         knappen for å stille 

klokken (slik som i avsnittet over)

SET        knappen
Trykk på SET          knappen for å lagre klokkeslettet.
Tidspunktet vil bli gjengitt og klokken vil starte.

 ON

ON

SET

SET

Innstilling av klokken
Før du tar i bruk varmepumpen må du stille inn klokken på fjernkontrollen 
som beskrevet i dette avsnittet. Klokken i displayet vil vise tiden uavhengig av 
om varmepumpen er i drift.

Når batteriene er blitt satt inn i fjernkontrollen vil klokken blinke "AM 0:00"

1.

2.

Endring av klokkeslett

1.

2.

3.

Bruk batterier av typen AAA
Batteriene vil vare i anslagsvis ett år ved normal bruk av �ernkontrollen
Bytt batterier når du ikke lenger mottar kvitteringstone fra innedelen og således ikke kan endre driftsinnstillingene på 
varmepumpen.
For at �ernkontrollen ikke skal bli ødelagt av eventuell lekkasje av batterisyre er det hensiktsmessig å ta ut batteriene når 
�ernkontrollen ikke skal bli brukt over en periode på en måned eller lengre.
Skyvedekselet løsnes ved at man klemmer inn sidene og trekker dekselet helt ned (som vist på illustrasjonen).
Sørg for at batteriene er plassert som anvist i batterikrybbene. 

Batteribytte
Vær nøye med å unngå og bruke batteriets (+) og (-) poler i feil retning.

Batteriene

•
•
•

•

•
•



 

 

 

 

 

FORSIKTIG

Varmepumpen mottar ikke signaler fra �ernkontrollen dersom gardiner, dører eller andre gjenstander hindrer disse å nå frem.
Ikke søl vann eller annen væske på �ernkontrollen.
Ikke utsett �ernkontrollen for direkte sollys over lengre tid.
Dersom innedelens infrarødmottaker utsettes for direkte sollys kan dette medføre at varmepumpen ikke fungerer som den skal. 
Benytt gardiner for å skjerme mottakeren for direkte sollys.
Dersom varmepumpen benyttes i rom med infrarødt lys kan dette medføre at signaler ikke blir mottatt korrekt ved innedelen. 
Kontakt leverandør dersom du skal benytte slik lyssetning.

•

•

Plassering av fjernkontrollen
Fjernkontrollen må plasseres på et sted hvor signalene fra 
�ernkontrollen kan nå mottakeren i innedelen. Maksimumsavstand er 
7 meter.
Når tidstyrt drift er aktivert vil �ernkontrollen automatisk sende 
signaler til innedelen på spesi�sert tidspunkt (med gjentakelse i opptil 
15 minutter).

Montasje av holderen til fjernkontrollen
Før montasje av holderen er det hensiktsmessig å sjekke at signalene 
faktisk når frem til innedelen fra valgt sted.

•

Å sette fjernkontrollen i holderen
Fjernkontrollen plasseres i holderen ved å sette bunnen på 
�ernkontrollen inn nederst i holderen og deretter trykke �ernkontrollen 
frem.
For å ta ut �ernkontrollen skyves denne oppover og trekkes ut.

•

•

Åpne luftinntaksristen og ta ut grovfiltrene.
Sett inn de medleverte Zeolitt-plus- og 
Zeolitt-3G-filtrene i filterholderen, og sett tilbake 
grovfiltrene.

Klargjøring av filtrene
1.
2.
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BRUK AV FJERNKONTROLLEN



    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å stanse varmepumpen.
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HELAUTOMATISK DRIFT

AUTOMATISK DRIFT 
(Med manuelt satt viftehastighet eller luftspjeld)

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1.

2.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1.

4.

2.
3.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

( )TEMP

Når du trykker AUTO-knappen på fjernkontrollen vil varmepumpen selv velge varmedrift, kjøledrift eller bare viftedrift avhengig av 
romtemperaturen (Se side 16). 
Viftehastigheten blir automatisk regulert, det samme med speldet.

    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å starte varmepumpen
AUTO-knappen
Trykk på knappen for å velge helautomatisk drift

TEMP.-knappen
Angi ønsket romtemperatur

Start
1.
2.

3.

Operation-indikatoren på driftspanelet på innedelen lyser (grønn eller oransje). 
Driftsmodus blir automatisk valgt utfra romtemperaturen, og drift starter opp etter 
ca 3 minutter.
Dersom helautomatisk drift oppleves som mindre komfortabel kan du selv endre på 
innstillingene. Temperatur, viftehastighet og luftspjeld kan endres. Dersom man 
endrer på viftehastighet eller på luftspjelt vil helautomatisk driftmodus (AUTO) 
endres til (A), og valgt vifte- og luftspjeldinnstilling vil bli vist i displayet. 

•

•

3.

Stopp
1.

Dersom du velger driftsmodus A (eller A vises som følge av endringer i innstillingene ved helautomatisk drift - AUTO) vil varmepumpen 
selv velge varmedrift, kjøledrift eller bare viftedrift avhengig av romtemperaturen (se side 16). Forskjellen mellom Helautomatisk drift 
(AUTO) og Automatisk drift er at viftehastighet, spjeldvinkel og tidstyring kan justeres manuelt.  

    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å starte varmepumpen
MODE-knappen
Trykk på knappen til den viser A

TEMP.-knappen
Angi ønsket romtemperatur

Start
1.
2.

3.

4.

( )TEMP

Operation-indikatoren lyser (grønn eller oransje) på driftspanelet på innedelen. 
Driftsmodus blir automatisk valgt utfra romtemperaturen, og drift starter opp etter ca 3 
minutter.
Dersom du velger A-modus behøver du ikke velge viftehastighet. Nederst i displayet på 
fjernkontrollen vil AUTO vises ved siden av viftesymbolet dersom viftehastigheten ikke er blitt 
valgt manuelt tidligere.

Viftehastighetsknapp (FAN)
Velg en av innstillingene “AUTO” LAV      ,  LAV+            ,  MEDIUM                , MEDIUM+                      ,
HØY

OPERATION-indikatoren (grønn) tennes på innedelens displaypanel. Driftsmodus velges i 
samsvar med rommets temperatur og driften starter etter ca. 3 minutter.
Temperaturen, viftens hastighet og spjeldets posisjon kan endres. Du kan velge ønskede 
innstillinger manuelt.

•

•

    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å stanse varmepumpen.

Stopp
1.



    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å starte varmepumpen
MODE-knappen
Trykk på knappen til den viser     : avfuktning.

TEMP-knappen
Angi ønsket romtemperatur
(må velges lavere enn faktisk romtemperatur for at funksjonen skal virke).

    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å stanse varmepumpen.

Stopp
1.

    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å starte varmepumpen
MODE-knappen
Trykk på knappen til den viser enten      : oppvarmeing eller     : kjøling.

TEMP-knappen
Angi ønsket romtemperatur. Anbefalte temperaturer:
Kjøling: 21°C eller høyere.
Oppvarming: 28°C eller lavere.
Viftehastighetsknappen (FAN)
Velg enten AUTO eller én av de fem manuelle hastighetsnivåene.
Lav:       , Lav+:             , Medium:                  , Medium+:                       , og Høy:                           .

Start
1.

2.

3.

4.
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VARMEDRIFT / KJØLEDRIFT

AVFUKTNINGSDRIFT

KUN VIFTE

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1.
2.
3.

4.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

  

( )TEMP

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1
2
3

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

( )TEMP

Man velger dette driftsmoduset dersom man vil låse driften til enten oppvarming eller kjøling.

Operation-indikatoren lyser (grønn eller oransje) på driftspanelet på innedelen. 
Driftsmodus blir automatisk valgt utfra romtemperaturen, og drift starter opp etter ca 3 
minutter.

•

Man velger denne driftsmodusen for at varmepumpen skal avfukte inneluften uten særlig temperaturendring.

Start
1.

2.

3.

    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å starte luftkondisjoneringen.
MODE-knappen
KUN VIFTE

Viftehastighetsknapp (FAN)
Velg enten AUTO eller én av de fem manuelle hastighetsnivåene.
Lav:       , Lav+:             , Medium:                  , Medium+:                       , og Høy:                           .

OPERATION-indikatoren (grønn) tennes på innedelens displaypanel. Driften startes 
umiddelbart.
Temperaturen styres ikke med KUN VIFTE      i drift.

Start
1.

2.

3.

Indikasjonen for viftehastighet viser AUTO
Operation-indikatoren lyser (grønn eller oransje) på driftspanelet på innedelen. 
Driftsmodus blir automatisk valgt utfra romtemperaturen, og drift starter opp etter 
ca 3 minutter.

•
•

    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å stanse varmepumpen.

Stopp
1.

    AV / PÅ-knappen
Trykk på knappen for å stanse luftkondisjoneringen.

Stopp
1.



PURE-knapp
Ved å trykke denne knappen starter den aktive luftrensingen.
PURE-indikatoren på driftspanelet på innedelen vil lyse blått.

Plasmarenings�lteret og luftjoniseringen aktiveres.

PURE-indikatoren (blå) på driftspanelet på innedelen vil slukkes.
Plasmarenings�lteret og luftjoniseringen avaktiveres.

Ved å trykke på denne knappen stenges både luftrensingen og PURE-funksjonen av.

OPERATION-indikatoren (grønn) og PURE-indikatoren (blå) slukkes på innedelens 
displaypanel.
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AKTIV LUFTRENSING (PURE-FUNKSJONEN)

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1. PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1. PAP

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

Denne varmepumpen har et aktivt elektrostatisk �lter som kan styres uavhengig av annen drift på 
varmepumpen.

Trykk på denne knappen for å stenge av PURE-funksjonen.

Når varmepumpen allerede er i drift.

Slik stenger du av PURE-funksjonen
PURE-knapp

Slik slår du av luftkondisjoneringens drift samtidig
    AV/PÅ knapp

1.

•

•

•
•

MERK

 

Når du starter opp varmepumpen igjen vil driften startes med kombinert luftrensing 
og PURE-funksjon.
Når varmepumpen er i drift sammen med luftrensing vil det ikke gå an å bare stoppe 
varmepumpen og likevel fortsette med luftrensing, med mindre denne type drift er 
lagret ved hjelp av MEMO-knappen og fremhentes med PRESET-knappen. 

Når luftrensingen ikke er i drift.

PURE-knapp
Trykk på denne knappen for å starte PURE-funksjonen.
PURE-indikatoren (blå) tennes på innedelens displaypanel.

1.

•

Ionegeneratoren (negative ioner) går i samdrift med det aktive elektrostatiske �ltret.
Når aktiv luftrensing er i gang produseres det samtidig små mengder ozon fra 
ionegeneratoren (slik som også skjer ved tordenvær). Ozon kan også svakt luktes.
Dersom viftehastigheten er satt til AUTO, vil hastigheten variere mellom MED+                      og 
ned til LOW       . Under denne driften kan det hende at luftspjeldet blir justert nedover dersom 
romtemperaturen er lav.
Når frontpanelet åpnes mens den aktive luftrensingen er i gang, kan det hende at 
FILTER-indikatoren begynner å lyse (oransje). I så tilfelle bør du stoppe den aktive 
luftrensingen (og varme- eller kjøledrift dersom slik er i drift), og lukke igjen frontpanelet.
FILTER-indikatoren (oransje) lyser når aktiv luftrensing har vært i gang i ca 1000 timer. Dette 
virker som en påminnelse på at det er på tide å rengjøre luft�ltre. (Se side 18-19)

INFORMA T IONINFORMASJON

 

 

•
•

•

•

•

•



Når tidsstyrt drift er aktivert vil �ernkontrollen automatisk sende signaler til innedelen på spesi�serte tidspunkter. Vær derfor 
nøye med å plassere �ernkontrollen slik at innedelen kan motta signalene.
Dersom SET         knappen ikke trykkes innen 30 sekunder vil de innstilte tidspunktene ikke bli registert.

OFF       knappen

Trykk på OFF        knappen og bla deg frem til ønsket tidspunkt.

Ved å trykke på pilene vil klokkeslettet endres med intervaller på ett minutt.
Ved å holde inn tasten vil klokkeslettet endres med intervaller på én time.
SET        knappen
Trykk på SET          knappen for å bekrefte tidspunktet.
Tidspunktet vises i displayet på �ernkontrollen, og tidsstyringsfunksjonen startes.
CLR        knappen
Trykk på CLR           knappen for å kansellere tidsinnstillingen.

ON       knappen

Trykk på ON        knappen og bla deg frem til ønsket tidspunkt.

Ved å trykke på pilene vil klokkeslettet endres med intervaller på ett minutt.
Ved å holde inn tasten vil klokkeslettet endres med intervaller på én time.
SET        knappen
Trykk på SET          knappen for å bekrefte tidspunktet.
Tidspunktet vises i displayet på �ernkontrollen, og tidsstyringsfunksjonen startes.
CLR        knappen
Trykk på CLR           knappen for å kansellere tidsinnstillingen.

11

FR
A

N
Ç

A
IS

 

HØY EFFEKT (Hi POWER) DRIFT 

MERK

TIDSSTYRT DRIFT

VIKTIG
 

 

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

2.
3.
1.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

ON

ON

SET

SET

CLR

CLR

OFF

OFF

SET

SET

CLR

CLR

SET

Dersom du trykker på HiPOWER-knappen vil det aktiviseres en internregulering i varmepumpen 
(blant annet høyere viftehastighet) som gjør at rommet raskere når ønsket temperatur (Se side 16)

Starte Hi-POWER-drift
Trykk på HiPOWER-knappen på �ernkontrollen. 
HiPOWER-indikatoren på driftspanelet på innedelen og �ernkontrollen vil da lyse. 

1.

Stoppe Hi-POWER-drift
Trykk på HiPOWER-knappen på �ernkontrollen. 
HiPOWER-indikatoren på driftspanelet på innedelen og �ernkontroll vil da slukke.

1.

HiPOWER-funksjonen kan ikke bli aktivert når varmepumpen går i avfuktningsmodus.

PÅ- eller AV-tidsstyring.
Innstilling av tidspunkt for oppstart av varmepumpen

1.

2.

3.

Innstilling av tidspunkt for stans av varmepumpen 

1.

2.

3.

•

•

Når tidspunktene for tidsstyringen er satt (med SET-knappen), blir disse lagret i �ernkontrollen. 
Driftsmodus for tidsstyrt drift vil være den sist innstilte driftsmodus.
Man kan ikke sette tidspunkter for tidsstyring dersom selve klokken ikke er stilt.
For å stille klokken, se avsnittet om det på side 6. 



Trykk på CRL           knappen.

Trykk på ON        knappen til ønsket starttidspunkt vises i displayet.

Trykk på OFF         knappen til ønsket stanstidspunkt vises i displayet.

Trykk på SET           knappen for å bekrefte valgte innstillinger.

Etter steg 3. blinker pilene: (     eller     ) i displayet i ca. 3 sekunder.  Mens 
disse blinker, trykk på bekreftelses tasten SET          . 

Trykk på ON        knappen til ønsket starttidspunkt vises i displayet.

Trykk på OFF         knappen til ønsket stanstidspunkt vises i displayet.

Trykk på SET           knappen for å bekrefte valgte innstillinger.

Trykk på OFF        knappen til ønsket stanstidspunkt vises i displayet.

Trykk på ON         knappen til ønsket starttidspunkt vises i displayet.

Trykk på SET           knappen for å bekrefte valgte innstillinger.
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Drift

St opp

Drift OFF

 ON

SET

St opp

Drift

St opp

MERK

SET

 ON

 OFF

SET

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

b

c
a

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

 ON

 OFF

SET

 
SET

CLR

Kombinert tidsstyrt drifsfunsjon (Bruk av både På- og AV- tidsfunksjonene.
OFF- timer           ON- timer
(Drift        Stans          Drift)
Denne funsksjonen passer om man ønsker å stanse varmepumpen når man sover eller er på jobb og ønsker å starte den igjen når man 
våkner eller kommer hjem.

Eksempel:
Stanse varmepumpen om kvelden, starte om morgenen.
Innstilling av kombinert tidsstyrt drift

1.

2.

3.

Eksempel:
Starte varmepumpen når man kommer hjem fra jobb,  stanse  om kvelden.
Innstilling av kombinert tidsstyrt drift

1.

2.

3.

ON- timer        OFF- timer
(Stopp       Drift        Stopp)

Den ON- eller OFF- tiden som er nærmest faktisk tid vil 
aktiveres først.
Hvis samme tid er innstilt på både ON og OFF, vil ikke 
drift starte. Varmepumpen kan da stoppe. Tilpass ON / 
OFF- tidene slik at de ikke er like.

•

•

Ca 3 sekunder etter at innstillingen er bekreftet med SET      
knappen, vil �ernkontrollen sende informasjon, når den er 
mottatt vil man høre et kort lydsignal fra innedelen.

Daglig aktivert kombinert tidsstyrt drift. (Bruk av både PÅ og AV  tidsfunksjonene  med faste intervaller.)
Denne funksjonen passer godt om man ønsker å bruke de samme lagrede kombinert ON og OFF TIMER (tidsstyrt drift) tidene hver dag.

Innstilling av kombinert tidsstyrt drift

1.

2.

3.

4.

Når daglig kombinert tidsstyrt drift er aktivert vil begge pilene (    ,     ) 
indikeres i displayet.

•

For å kansellere tidsstyrt drift

Klokken
Når tidsstyrt drift er aktivert vil klokken ikke vises i displayet. Displayet viser da innstilt 
TIMER- tid. For å se på klokken under tidsstyrt drift, trykk på SET           knappen, 
klokken vises i displayet i ca 3 sekunder.

SET



MEMO-knappen
Når du trykker på MEMO-knappen vil innstillingen i �ernkontrollen blinke.
Holder du MEMO-knappen inne mer enn 3 sekunder vil innstillingen bli lagret.
       vises i dispalyet.
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FORHÅNDSINNSTILLING

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

2.
1.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

 

Du kan bruke MEMO-knappen for å lagre den driftinnstillingen du bruker oftest.
Start varmepumpen med den driftsinnstillingen du vil at �ernkontrollen skal lagre.

1.
2.

1.

(A)

(B)

Dersom du ikke trykker holder MEMO-knappen inne i tre sekunder (til slutter å 
blinke) vil ikke innstillingene lagres.

•

PRESET-knappen
For å bruke den driftsmodus som er lagret med bruk av MEMO-knappen må du trykke 
på PRESET-knappen.

Dette skjer når du trykker på PRESET-knappen:
Når varmepumpen ikke er i drift
Operation-indikatoren lyser (grønn eller oransje) på driftspanelet på 
innedelen, og drift starter opp etter ca 3 minutter.

•

Når varmepumpen allerede er i drift

Driftsmodus skifter til innstillingen som ble lagret med MEMO- knappen•

Fabrikksinnstillingen er: 
Driftsmodus: AUTO
Temperatur: 22°C
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TILPASNING AV RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

MERK

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

1.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

AUTO

PRESET

CLOCK

CHECK

FILTER

RESET

CLR SET

SWING FIX FAN

ON OFF

2.

PURE

MODE

HiPOWER ECO MEMO

SLEEP

TEMP

1.3.5.9H

Det kan være hensiktsmessig å tilpasse luftstrømmen manuelt. Det kan bedre din 
komfort, og kan sørge for en jevnere temperatur rundt om i rommet.
Fjernkontrollen må benyttes for å stille spjeld i front for verikal luftstrøm. 
De horisontale luftspjeldene i bakkant for horisontal luftstrøm stilles inn for hånd.

•

•
•

Varmepumpen tilpasser automatisk den vertikale luftstrømmen i henhold til 
driftsmodus (når denne er satt til helautomatisk drift [AUTO] eller automatisk drift 
med enkelte manuelle innstillinger [A]).

Manuell tilpasning av vertikal luftstrøm
Dette kan bare gjøres når varmepumpen er i drift

FIX-knappen.
Trykk gjentatte ganger på denne knappen for å stille inn ønsket retning.

1.

Automatisk pendling for vertikal luftstrøm
Dette kan bare gjøres når varmepumpen er i drift

SWING-knappen.
Trykk én gang på denne knappen for å starte funksjonen.
For å stanse funksjonen, trykk igjen på SWING-knappen.
For å sette pendelutslagene kan du trykke på FIX-knappen når pendlingsfunksjonen 
er aktivert.

2.

•

Både FIX- og SWING-knappen vil ikke virke når varmepumpen er avslått eller den 
er i tidsstyrt drift i påvente av oppstart.
Ikke la varmepumpen gå lengre tid i kjøle- eller avfuktningsdrift med spjeldet 
innstilt rett nedover. I så tilfelle vil det på spjeldet kunne bli dannet kondens.  
Ikke still på det horisontale luftspjeldet ved å bruke hendene. Bruk alltid 
FIX-knappen på �ernkontrollen. Dersom det horisontale luftspjeldet stilles inn for 
hånd kan det føre til feil på spjeldmotoren. 
Dersom varmepumpen blir startet umiddelbart etter at den ble skrudd av, kan 
det hende at luftspjeldet ikke beveger seg før etter en tid. 

Ta forsiktig tak i den lille armen på de horisontale luftspjeldene og juster disse etter eget ønske.
Du kan justere spjeldene på både venstre og høyre side.

Tilpasning av horisontal luftstrøm.
Dette gjøres på innedelen:

•
•
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AUTOMATISK OPPSTART ETTER SPENNINGSBORTFALL

INFORMA T IONINFORMASJON

HVORDAN AKTIVERE / DEAKTIVERE AUTOMATISK OPPSTART

FOR Å DEAKTIVERE AUTOMATISK OPPSTART ETTER SPENNINGSBORTFALL 
FØLGES SAMME PROSEDYRE

Denne varmepumpen er utstyrt med en funksjon som gjør at varmepumpen starter opp igjen automatisk etter et eventuelt strømbrudd - 
med de samme innstillinger som før strømbruddet.

Som fabrikksinnstilling er denne funksjonen IKKE aktivert. Dersom funksjonen er foretrukket må denne funksjonen aktiveres.

For å kunne aktivere denne funksjonen må dette gjøres mens varmepumpen er tilkoblet 
spenning.
For å aktivere funksjonen for automatisk oppstart etter spenningsbortfall, gjør som følger: 
Trykk på og hold nede RESET-knappen ca tre sekunder (til varmepumpen avgir tre 
kvitteringstoner). Varmepumpen vil deretter stoppe/starte, og funksjonen vil være aktivert.

Dersom du gjør dette når varmepumpen ikke er i drift skjer dette:
Varmepumpen starter opp, og OPERATION-indikatoren lyser grønt.
Etter tre sekunder med nedholdt RESET-knapp avgir innedelen tre 
kvitteringstoner, og OPERATION-indikatoren vil lyse ORANSJE.
Varmepumpen vil forsette vanlig drift.

•
•

•

Dersom varmepumpen ikke skal være i drift etter at funksjonen ble aktivert, kan du 
stoppe den ved å trykke på RESET-knappen en gang eller bruke �ernkontrollen for å 

Dersom du gjør dette når varmepumpen er i drift skjer dette:
Varmepumpen stopper, og OPERATION-indikatoren slukkes.
Etter tre sekunder med nedholdt RESET-knapp avgir innedelen tre kvitteringstoner.
Varmepumpen vil forbli i avslått tilstand.

•
•
•

Dersom du vil at varmepumpen skal starte opp igjen kan du bruke �ernkontrollen.
Inntil samme prosedyre (for da å deaktivering automatisk oppstart) er fulgt vil 
OPERATION-indikatoren lyse ORANGE.

Inntil funksjonen igjen blir aktivert vil OPERATION-indikatoren lyse GRØNT.

RESET-knapp

RESET-knapp
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SLIK REGULERER VARMEPUMPEN DRIFTEN

Ta

Ts+1
Ts
Ts–1

Kjøledrift

Kun vifte

Varmedrift

Ved kjøledrift (    )

Ved varmedrift (    )

Automatisk driftsmodus
Når varmepumpen startes opp med �ernkontroll satt til automatisk drift (AUTO eller A) velges driftsmodus automatisk utfra 
temperaturen innendørs.

Romtemperatur når varmepumpen starter 
eller når driftsmodus endres.

Når romtemperaturen (Ta) er tilnærmet lik settpunktsemperaturen (ts) (valgt temperatur med �ernkontrollen), vil kompressoren 
trinne ned og eventuelt stoppe. Viftemotoren på innedelen vil fortsatt være i drift.  Temperaturforskjellen mellom 
settpunktstemperatur og romtemperatur er det som aktiverer varmepumpen (kjøledrift eller varmedrift). Hvis varmepumpen 
ikke er blitt aktivert som følge av en senking i romtemperaturen (når varmepumpen går i varmedrift) eller som følge av en 
stigning i romtemperaturen (når varmepumpen går i kjøledrift), vil varmepumpens utedel  stanse, innedelens vifte fortsette å 
gå.

Når den starter opp igjen etter at kompressoren har stått stille i mer enn 15 minutter velger varmepumpen på nytt hvilken 
driftsmodus den skal gå i. Dersom varmepumpen gikk i varmedrift sist, og romtemperaturen har sunket i løpet av tiden 
kompressoren har stått stille, vil den starte opp igjen i varmedrift, osv.

Høy effekt drift (Hi POWER)
Hvis du trykker på HiPOWER-knappen reagerer varmepumpen som følger:

Settpunktstemperaturen innad i innedelen blir satt 2°C høyere, viftehastigheten øker (dette kan høres), og ved noen 
tilfeller vil luftspjeldet endre stilling. Fjernkontrollen har fortsatt samme innstilte verdi.

•

Settpunktstemperaturen innad i innedelen senkes med 2°C, viftehastigheten øker (dette kan høres), og ved noen 
tilfeller vil luftspjeldet endre stilling. Fjernkontrollen har fortsatt samme innstilte verdi.

•

MERK

Varmepumpen er utstyrt med utetemperaturkompensering for å automatisk øke temperaturen i boligen når det blir 
kaldt ute. Dette betyr at det kan være en forskjell på innstilt temperatur i displayet og virkelig temperatur i rommet. 
Kompensering kan være på opptil 4 grader og har størst innvirkning når innedel er montert lavt på vegg og/eller 
tvungen varmedrift er valgt.  Ved å velge automatisk drift vil utekompensering reduseres. Alternativt må innstilt verdi 
senkes på �ernkontrollen. 

ECO (energibesparende drift)
Når du trykker på ECO-knappen for å aktivere ytterligere energisparende drift vil viftehastigheten styres automatisk 
og varmepumpen reagerer som følger:  

Når varmepumpen går på dellast eller lav belastning, blir settpunktet automatisk senket for å hindre at rommet 
oppvarmes for mye. Romtemperaturen reguleres derfor mellom settpunktstemperaturen og settpunktet -2°C.

Ved kjøledrift (    )

Ved varmedrift (    )

Når varmepumpen går på dellast eller lav belastning, blir settpunktet automatisk hevet for å hindre at rommet kjøles for 
mye. Romtemperaturen reguleres derfor mellom settpunktstemperaturen og settpunktet +2°C.

MERK

For å unngå kaldras fra innedelen vil varmepumpen styres etter temperatur på coilen på innedelen. Dette betyr at 
varmepumpen ikke egner seg for å hurtigt varme opp et kaldt rom. Annen varmekilde bør benyttes for å få opp varmen. 
Varmepumpen benyttes så til å holde temperaturen stabil.  
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TIPS FOR ØKONOMISK DRIFT

MIDLERTIDIG (TEMPORARY) DRIFT

Luftstrøm justering

Blåser oppover

HUFF, kaldt

Rengjør

Bruk tidsstyrt 
drift e�ektivt

Lu
kk

 vi
ndu
 

Blåser nedover

Varm
luft

 

Kaldl 

og  

tørr 

luft

Kontroller

Jeg �nner ikke 
�ernkontrollen

 
 

En midlertidig
løsning på 
problemet

 

Avfuktningsmodus 
Varmepumpen kan fungere som luftavfukter. Dette fungerer ved at varmepumpen går i kjøledrift med begrenset* viftehastighet. 
Da vil luften som blir blåst over varmeveksleren i innedelen bli underkjølt såpass at det utfelles kondens - som således avfukter 
romluften. Denne type drift kan kun skje dersom romtemperaturen er høyere enn det som er blitt stilt inn på �ernkontrollen.

*Varmepumpen vil vekselvis gå fra avfuktningsdrift til viftedrift for å opprettholde romtemperaturen.

Oppretthold en komfortabel romtemperatur

Rengjør luftfiltrene
Dersom luft�ltrene ikke regelmessig blir rengjort medfører dette 
svekket kapasitet på varmepumpen og kan føre til at partikler festes 
på varmeveksleren og elektronikk. Det er hensiktsmessig å åpne 
frontdekselet annenhver uke og sjekke grov�ltrene.

Dersom det røykes i rommet må �ltre rengjøres hyppigt. 

Unngå å åpne dører og vinduer oftere enn nødvendig

Aktiv justering av luftspjeld
For at det skal oppnås en jevn temperatur er det fordelaktig om du 
setter luftspjeldene manuelt slik at luftstrømmen ledes dit hvor det er 
mest hensiktsmessig for din bolig.

Midlertidig drift
Denne funksjonen brukes når du har forlagt �ernkontrollen, eller batteriene til 
�ernkontrollen er utladet.

Dersom du trykker på RESET-knappen på driftspanelet på innedelen én gang 
vil varmepumpen starte opp i det driftsmoduset som er blitt satt ved hjelp av 
MEMO-knappen.
Trykker du igjen vil varmepumpen stoppe.

Dersom du trykker og holder knappen inne i ti sekunder vil varmepumpen 
starte opp i tvungen kjøledrift.
Trykker du igjen vil varmepumpen stoppe.

•

•



18

Sjekkpunkter før drift

 

VANLIG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL

MERK

MERK

Bruk en tørr klut

Thi nner

Ta ut 
batteriene av 

�ernkontrollen

 
 

Før rengjøring av varmepumpen må hovedspenningen frakobles anlegget.

Rengjøring av innedel og fjernkontroll

Benytt en tørr klut til å tørke støv av innedelen.
En oppvridd, fuktig klut kan benyttes dersom innedelen er meget skitten.
Aldri benytt en våt klut til å rengjøre �ernkontrollen.
Ikke benytt kjemikalier for rengjøring. Dette kan skade over�aten.

•
•
•
•

Dersom de planlegger å ikke benytte varmepumpen på en måned eller lengre:

Dersom varmepumpen nettopp har gått i kjøledrift kan det være igjen endel kondensvann i 
innedelen. La varmepumpen gå en stund i varmedrift for å tørke vekk dette.
Stopp varmepumpen og koble fra hovedspenningen (skru ut sikringen).
Rengjør luft�ltrene.
Ta batteriene ut av �ernkontrollen

1.

2.
3.
4.

Rengjør �ltrene annenhver uke, eller etter behov.
Dersom �ltrene ikke blir rengjort vil dette medføre svekket drift (lavere e�ekt).
Luft�ltre må ikke vaskes i oppvaskmaskin. 

•
•
•

Sjekk at luft�ltrene er satt inn.
Sjekk at luftinnsug og luftutblåsning på både inne- og utedel ikke er blokkert.
Sjekk at batteriene er satt inn i �ernkontrollen.

Rengjøring av luftfiltrene

Fremgangsmåte

Skru av varmepumpen med �ernkontrollen.
Åpne frontgrillen ved å bruke begge hender. La den bli stående i åpen stilling
Ta tak i grov�ltrene i nedre kant, løft opp litt, og trekk så dem nedover og ut.
Bruk en støvsuger og/eller vask �ltrene i såpevann. Skyll dem og la dem tørke.
Sett inn �iltrene igjen.

1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for at nedre kant på �lteret sitter i sporet.
Lukk igjen frontgrillen.

6.
7.

Hvis FILTER-indikatoren lyser, trykk på 
FILTER-knappen på fjernkontrollen.

Luft�lter
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VEDLIKEHOLD

MERK

Zeolite-3G  �lter

Zeolite-plus �lter

Arm

Venstre og
høyre arm

Senter arm

Rengjøring av frontgrillen på innedelen

Skru av varmepumpen med �ernkontrollen
Åpne frontgrillen.
Koble løs frontgrillen ved å vippe ut det midterste hengselet, og løft frontgrillen 
vekk.
Vask frontgrillen med mildt såpevann og en myk klut.
Ikke bruk en børste eller lignende for å rengjøre da dette vil skrape opp 
over�aten.
Skyll frontgrillen i rent vann og la den tørke.
Frontgrillen settes tilbake ved å feste sidehenglsene og deretter vippe det 
midterste hengselet på plass.
Sjekk at alle hengslene sitter riktig, og lukk igjen frontgrillen. Trykk lett foran på 
grillen for å sjekke at frontgrillen er ordentlig lukket.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

For varmepumper som er ofte (eller kontinuerlig) i drift anbefales det på det 
sterkeste at rengjøring og vedlikehold utføres regelmessig.
Manglende nødvendig vedlikehold av inne- og utedel vil medføre svekket drift, 
problemer med ising, vannlekkasjer, og i verste fall kompressorhavari.

Med vanlig vedlikehold menes det også å sørge for at ikke løv, snø eller annet 
blokkerer luftinnsuget og utblåsingen på utedelen.

Dersom støvbelastningen i rommet er stor og/eller det røykes i rommet er renhold 
av �ltre spesielt viktig.  Etter noen års drift kan det være behov for grundig 
rengjøring av varmeveksler og vifteblad. Dette gjøres forsiktigt med egnede 
kjemikalier og varmt vann. Det anbefales å få installatør til å utføre dette arbeidet. 

Rengjøring av innedel ved speseil belastning.

Utedel holdes fri for pollen, løv etc. med  egnet kost. Deksler tørkes av med fuktet 
klut. Ved spesielle stor forurensning kan det være nødvendig å rengjøre 
varmeveksler og vifteblad. Dette gjøres med egnet kjemikalie og varmt vann. 
Vi anbefaler at dette arbeidet utføres av installatør. 

Spyl ikke vann på utedel da fukt kan trenge inn i elektronikk. Bruk ikke 
høytrykkspyler på utedel. 

Rengjøring av utedel.
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