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ADVARSEL

• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med redusert fysiske, senso-
riske eller mentale evner eller mangel på erfaring
og kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner
om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår
farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn
uten tilsyn.

• Hvis ledningen er skadet, må den erstattes av pro-
dusenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert
personell for å unngå farlige situasjoner.

Forklaring av symboler

FARE Indikerer farlig situasjon hvor, hvis det ikke følges, kan
resultere i alvorlige skader med dødsfall som følge.

ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon, hvis det ikke følges, kan
resultere i alvorlige skader med dødsfall som følge.

FORSIKTIG Indikerer farlig situasjon hvor, hvis det ikke følges,
kan resultere i mindre og moderate skader.

MERKNAD: Indikerer viktige men ikke fare-relaterte informasjoner,
brukes til å indikere risiko for skader på eiendom.

Indikerer fare som brukes sammen med ord
WARNING eller CAUTION
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DRIFTSMILJØ

• Diftsområdet for dette apparatet er: 16°C ~ 35°C.

• Apparatet er bare for innendørsbruk.

• Apparatet må plasseres slik at det kan kobles direkte til kontakt.

• Dette apparatet er ment for privat og ikke kommersiell bruk.

• Rundt selve apparatet skal det alltid være minst 30cm ledig plass.

• Ikke bruk apparatet i miljø med høy fuktighet.

• Lufttilløp og utløp skal holdes rent. Det er for å sikre optimal drift.

• Ved bruk av apparatet skal dører og vinduer holdes lukket. Plasser apparatet på
en varsom og tilfredsstillende måte. Plasseres på jevnt underlag, for å hindre
støy og vibrasjoner.

• Dette apparatet er levert med hjul. Det er viktig at hjulene ikke får hindringer på
gulvet.

• Ved transport av apparatet, skal det beskyttes mot unormale vibrasjoner og
unødvendige rotering av apparatet.

• Unngå direkte sollys.

30cm 30cm
30cm
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BESKRIVELSE AV DELER

➊ Kontrollpanel

➋ Horisontalt spjeld

➌ Vertikalt spjeld

➍ Hjul

➎ Ledningskrok

➏

➐ Filter

➑ Luftinntak

➒ Tilkobling A

➓ Avløpsrør

Tilkobling B+C

Fjernbetjening

➊

➋

➌

➍

➎

➏

➐

➑

➒➓



6

N
o

rs
k

N
o

rs
k

BRUK AV KLIMAANLEGGET

Styring av luftutblåsning
1. Opp/ned utblåsning retning

• Hold horisontal spjeld som vist på bilde for å justere luftutblåsning.

• Ikke bruk den laveste eller høyeste innstillingen i kjøle eller avfuktning (COOL
eller DRY) modus hvor vifte er justert til laveste hastighet, kondensering kan
samles på spjeld i form av rim.

2. Venstre/høyre utblåsning retning
Hold vertikal spjeld som vist på bilde for å justere luftutblåsning.

FORSIKTIG:
• Ikke juster utblåsningen for langt mot venstre eller høyre i kjøle og avfuktning (COOL eller

DRY) modus hvor vifte er justert til laveste hastighet, kondensering kan samles på spjeld i
form av rim.
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DRIFTSINTRODUKSJON FOR KONTROLLPANELL

Navn på kontrollpanel

PÅ/AV knappen

Dvale-knapp

Vifte knappen

Viftehastighet indikator

Timer-knapp

Modus knappen

Viftemodus
indikator

Avfuktingmodus indikator

Kjølemodus indikator
Dobbel-8 visning

+ / - knapp
Health indikator(ikke tilgjengelig)

Håndtering av kontrollpanel
MERKNAD:
• Etter tilkobling av strøm, vil apparatet gi fra seg lydsignal. Etter det kan du håndtere alle

funksjoner fra kontrollpanel eller fjernkontroll.
• Under PÅ status, hver gang du trykker knapper på kontrollpanel, apparatet vil gi fra seg

lydsignal. I mellomtiden, vil aktuell indikator for forskjellige innstillinger lyse.
• Under AV status, vil ikke dobbel-8 display lyse. Under PÅ status, i kjølemodus, vil dobbel-8

display på kontrollpanel vise s tt emperatur. I andre modus innstillinger vil ikke display på
kontrollpanelet

PÅ/AV knapp
Ved å trykke denne knappen kan du skru av eller på klimaanlegget.

+ / - knapp
Under kjøle modus, trykk “+” or “-” knapp for å øke eller senke temperatur 1°
C(°F).Temperaturområde er 16°C-30°C. Disse knapper er ikke funksjonelle
under avfukting eller viftemodus, (apparatet har egne innstillinger).

Modus knapp
Trykk modus knapp og driftmoduser forandres som følger: COOL→DRY→FAN
– COOL: Under denne modusen, skal kjøleindikator lyse. Ddobbel-8 display 

skal vise satt emperatur. Temperaturområde er 16°C~30°C.
– DRY:  Under denne modusen, vil avfukting indikator lyse. Dobbel-8 display
kommer ikke til å lyse.
– FAN:  Under denne modusen, vil apparatet bare blåse resirkulert luft (uten
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kjøling). Dobbel-8 display kommer ikke til å lyse.

Vifteknapp
Trykk på denne knappen for å justere viftehastighet “lav hastighet→ middels
hastighet → høy hastighet → auto hastighet”.

Timer
Trykk på denne knappen for å få timer-alternativer. Juster ved å trykke på ” + ”
eller” - ” knapp. Instillinger kan økes eller senkes med 0.5 time de første 10
timer. Etter 10 timer vil økning eller senkning skje i hele timer.
Etter at timer-instillinger er ferdig, vil display blinke i 5s og etter det vil aktuell
temperatur vise seg. Hvis timer-funksjonen er startet, vil det lyse 
indikator . Hvis du trykker timer knappen en gang til, vil hele 
funksjonen slettes.

Dvale
Trykk på denne knappen for å aktivere dvale-modus. Hvis apparatet er aktivert i
kjølemodus, vil in stilt temperatur senkes med 1 grad for hver time, i de første 
2 timene. Etter det vil temperaturen være uforandret inntil du deaktiverer
funksjonen. Dvale-modus er ikke tilgjenglig i viftemodus og avfuktningmodus.
Når dvale-modus er aktivert vil indikator for funksjonen lyse opp. 

KNAPPER PÅ FJERNKONTROLL

21➊

➌

➍

➏

➋

➎

➐

➊ PÅ/AV-knapp

➋ MODUS-knapp

➌ +/- knapp

➍ VIFTE-knap

➎ X-VIFTE-knapp

➏ DVALE-knapp

➐ TIMER-knapp

MERKNAD:

X-VIFTE er funksjonen som er ment til å blåse restende kulde fra inneregister
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FORKLARING AV IKONER PÅ FJENKONTROLL

X-

Timer

betjening

Sender signal

X-  betjening
Dvale-betjening Lås
Indstil  hastighe

In stil  temperatur In stil  timer

Timer slukket

FORKLARING AV KNAPPER PÅ FJERNKONTROLL
MERKNAD:
• Dette er en multifunksjonell fjernkontroll, som kan brukes til flere apparater fra samme

produsent. For enkelte modeller vil noen av funksjonene ikke være tilgjengelige. I sånne
tilfeller vil det aktuelle apparatet fungere ved sine grunnfunksjoner.

• Etter strømtilkobling, vil apparatet gi fra seg lydsignal. Funksjonindikator" " er PÅ (rød
indikator). Etter det, kan du bruke fjernkontrollen med alle sine funksjoner.

• Ved å trykke PÅ knappen, uansett modus, vil det dukke opp signal symbol ” " på display.
Symbolet vil blinke en gang og gi fra seg en ”pipe-lyd” og signal vil bli sendt til apparatet.

• Når apparatet er AV, vil temperatur og klokke-ikon vise seg på displayet (hvis timer er på
eller av, da vil aktuelle ikoner vise seg på displayet av fjernkontroll). Når apparatet er PÅ, vil
displayet vise funksjonen du har aktivert.

1. PÅ/AV knapp
Trykk på denne knappen for å skru PÅ/AV.

2. MODUS knapp

Trykk på denne knappen en gang for å velge modus sirkulerende (valgt modus
vil lyse med ikonet " " :

COOL DRY FAN

• Ved valgt COOL-modus, vil apparatet arbeide under kjøle .Trykk på + eller -
knapp for å justere temperatur. Trykk FAN knapp for å justere viftehastighet.

• Ved valg av DRY-modus, vil apparatet fungere som avfukter  lav viftehastighet. I 
denne modusen kan du ikke forandre viftehastigheten.

• Ved valg av FAN-modus, vil apparatet sirkulere luft. Ved FAN knapp kan du 
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justere viftehastighet.

3. + / - knapp

• Ved å trykke + eller - knapp en gang vil temperatur forandres med 1°C(°F). Ved å
holde + eller - knapp i 2s, vil temperatur forandres hurtigere. Slipp knappen etter
at tem eratur er valgt.

• Ved instillinger for Timer på eller Timer av, trykk + eller - knapp for justering.
(Se egne instillinger for Timer). 

4. VIFTE (FAN) knapp

Trykk denne knappen for å velge viftehastigheter som:
 AUTO, HASTIGHET 1 ( ),
HASTIGHET 2 ( ), HASTIGHET 3 ( ).

AUTO

MERKNAD:
• Ved valg av Auto hastighet, vil apparatet velge viftehastighet i forhold til romtempertaur.

Opp- og nedjustering vil skjer automatisk.
• Viftehastighet kan ikke justeres i DRY-modus.

5. X-VIFTE (FAN) knapp

Trykk på denne knappen i kjøle- eller avfuktningmodus for å starte X-FAN
funksjon. Trykk samme knapp igjen for å skru av funksjonen.

MERKNAD:
• Når X-FAN funksjon er på, hvis apparatet ble skrudd av, vil vifte fortsatt fungere inntil

fuktighet som har bygd seg opp blir fjernet.
• Under X-FAN funksjon, trykk X-FAN knapp én gang til, og funksjonen vil opphøre. Vifte vil

stoppe umiddelbart.

6. DVALE (SLEEP)-knapp

Ved valgt kjøle og avfuktning modus, trykk på denne knappen for å aktivere
Sleep funksjon. Trykk på den samme knappen for å avslutte Sleep funksjon.
Ved viftemodus, er Sleep funksjonen ikke tilgjengelig.

7. TIMER-knapp

• Mens apparatet er på, trykk denne knappen for å sette Timer AV. T-OFF og H
ikon vil blinke. Innen 5s, trykk + eller - knapp for å justere Timer AV. Ved å trykke +
eller - knapp én gang vil justering flytte på seg 0.5h. Ved å holde + eller - knapp i
2s, vil innstillinger endre seg hurtigere. Slipp knappen etter ferdig innstilling. Trykk
TIMER knapp én gang til for bekreftelse. T-OFF og H ikon vil stoppe å blinke.
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• Mens apparatet er av, trykk på denne knappen for å sette Timer PÅ. T-ON og H
ikon vil blinke. Innen 5s, trykk + eller - knapp for å justere Timer PÅ. Ved å trykke +
eller - knapp én gang vil justering flytte på seg 0.5h. Ved å holde + eller - knapp i
2s, vil innstillinger endre seg hurtigere. Slipp knappen etter ferdig innstilling. Trykk
TIMER knapp én gang til for bekreftelse. T-ON og H ikon vil stoppe å blinke.

• Annulere Timer PÅ/AV: Hvis Timer funksjon er på, trykk TIMER knapp én gang
for å vise aktuell instilling. Innen 5s, trykk TIMER knapp en gang til for å avslutte
denne funksjonen.

MERKNAD:
• Timerindstilling: 0,5~24 timer
• Intervallet mell m to bev gelser kan ikke overstige 5 sekunder, ellers vil fjernbetjeningen

forla e indstillingsstatus. 

FORKLARING AV KNAPPKOMBINASJONER

Barnesikring
Trykk “+” og “-” knapper samtidig for å aktivere og deaktivere barnesikring.
Når barnesikring er aktivert, LOCK indikator på fjernkontroll er PÅ. Hvis du prøver
å bruke fjernkontrollen, vil den ikke kunne sende signaler.

Temperaturvisning
Ved status AV, trykk “-” knapp og “MODE” knapp samtidig for å veksle mellom
°C og °F.

DRIFTVEILEDNING

1. Etter tilkobling av strøm, trykk ”ON/OFF” knapp på fjernkontroll for å starte
klimaannlegget.

2. Trykk ”MODE” knapp for å velge bestemt funksjon: COOL, DRY, FAN.

3. Trykk ”+” eller ”-” knapp for å velge riktig temperatur.

4. Trykk ”FAN” knapp for å velge viftehastighet: auto, lav, medium og høy
hastighet.

BYTTE AV BATTERIER I FJENKONTROLL

1. Trykk på baksiden av fjenkontroll som er merket med"
"”, og dytt ut lokket over batteriboksen i pilens

retning.

2. Bytt to stk (AAA 1.5V) nye batterier og vær sikker på
at + og - pol er riktig plassert.

3. Sett batterilokk tilbake på plass.

batteri

fjern
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MERK:

• Under drift, pek med fjernkontroll i retning av apparatet for å sende signal.
• Avstand mellom fjernkontroll og apparatet skal ikke overstige 8m, det skal ikke være noen

hindringer imellom.
• Signal kan være forstryrret i område hvor det er mye NEON-lys eller trådløse telefoner.

Fjernkontroll kan slutte å fungere.
• Bruk batterier av samme type.
• Hvis fjernkontroll (apparatet) ikke skal brukes over lengre tid, ta ut batterier.
• Hvis display på fjernkontroll er uklart eller helt borte, bytt batterier.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: 
• Før rengjøring, skru av apparatet og ta ut strømmen. Hvis ikke, kan det forårsake elektrisk

støt.
• Ikke spyl apparatet med vann. Det kan forårsake elektrisk støt.
• Ikke bruk brennbar væske for å rengjøre klimaannlegget. Det kan forårsake feilfunksjoner.

Utvendig rengjøring

Rengjøring av kabinet :
bruk en myk, fuktig klut. Ved fettflekker og ekstrem urenhet: bruk 
passende (mildere) rengjøringsmiddel.

Rengjøring av grill: Bruk myk klut eller en myk børste.
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Rengjøring av filter

① ②

➊ Fjerning av filter ➋ Rengjøring av filter

➌ In stalering av filter
Etter at filter er rengjort og
tørket, før den på plass. 

Bruk rent vann for å rengjøre filter.
Hvis filteret er veldig urent, bruk
lunken vann, maksimalt 40°C
(104°F) blandet med mildt
vaskemiddel. Ikke tørk filter i
direkte sollys eller med hårføner.
Tørk filter i skyggen.

MERKNAD:
• Filter skal rengjøres hver tredje måned. Hvis apparatet er utsatt for mye støv, skal filteret

rengjøres oftere.
• Ved tørking av filter, ikke bruk blåsende varme. Det kan deformere eller smelte filter.

Rengjøring av avløpsrør
Fjern det store avløpsrøret fra apparatet, rengjør det og reinstaller. (For
reinstallasjon av avløpsrøret bruk instruksjoner ”montering og demontering
av varme avløpsrør” på side 23-25.

Sjekkliste for sesongbruk
1. Sjekk om luftinntak og uttak er blokkert.

2. Sjekk om strømkontakt er i god stand.

3. Sjekk om filteret er rent.

4. Sjekk om batterier er i orden og er plassert riktig i fjernkontrollen.

5. Sjekk om andre tilslutninger for avløpsrør er montert riktig.

6. Sjekk om avløpsrør er uskadet.



14

N
o

rs
k

N
o

rs
k

Sjekkliste etter sesongbruk
1. Koble ut strøm.
2. Rengjør filter og utvendig chassis.
3. Fjern støv og andre urenheter fra klimaannlegget.
4. Fjern samlet vann fra klimaannlegget (bruk instruksjoner ”Tapping av

dreneringsvann”).
5. Sjekk om tilslutninger for avløpsrør er skadet eller ikke. Ved skade, kontakt

lokalforhandleren.

Langtidslagring
• Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid, følg instruksjoner for god lagring: Vær

sikker på at dreneringsvann som har samlet seg i klimaannlegget og avløpsrør er
fjernet.

• Ta ut strømplugg og rull ledningen rundt festekroker for ledning.

• Rengjør klimaannlegget og pakk det godt inn for god beskyttelse.

Merknad
• Flestparten av pakningsmaterialene er resirkulbare. Resirkuler alt riktig.

• Hvis du vil resirkulere hele apparatet, kontakt lokalforhandleren eller lever
direktet til en gjenvinningsstasjon.

FORKLARING AV FEILMELDINGER
Les gjennom vedlegg før du tar kontakt med forhandleren. Hvis feilfunksjon eller
feilmelding ikke blir eliminert, ta kontakt med lokalforhandleren.

Symptomer Problem Løsning

Klimaannlegg
vil ikke starte

• Strømbrudd? • Vent til strømmen er
tilbake.

• Er strømpluggen løs? • Koble til plugg på nytt.

• Om sikringen er av eller
brent?

• Be om profesjonell hjelp
for å ordne sikringen.

• Er det feilfunksjon på
styrekort?

• Be om profesjonell hjelp
gjennom lokalforhandleren.

• Om apparatet er restartet
umiddelbart eller stopp?

• Vent i 3min, og prøv på
nytt.
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Symptomer Problem Løsning

Dårlig kjøling
(varme)

• Er strømspenning for lav? • Vent til spenning er
optimal.

• Er luftfilter urent? • Rengjør luftfilter.

• Er temperatur passende? • Juster temperatur.

• Er døre og vinduer lukket? • Lukk dører og vinduer.

Klimaannlegg
kan ikke motta
signal fra
fjernkontroll
eller
fjernkontroll
reagerer ikke
på kommando.

• Er apparatet tilkoblet
riktig, er det riktig
strømspenning?

• Ta ut strømplugg. Tilkoble
plugg på nytt etter 3min.
Start opp apparatet.

• Er fjernkontroll innenfor
rekkevidde?

• Rekkevidde for fjern-
kontroll er 8m. Ikke
overstyr denne lengden.

• Er det blokkering mellom? • Fjern blokkeringen.

• Er følsomheten for
fjernkontroll for svakt?

• Sjekk batterier i fjern-
kontroll. Bytt batterier hvis
det er nødvendig.

• Er NEON-lys/lamper i
rommet?

• Hold fjernkontrollen
nærmere apparatet.

• Skru av NEON-lys/lamper
og prøv på nytt.

Ingen luftstrøm
• Er luftinntak eller uttak

blokkert?
• Fjern hindringer.

• Er luftfilteret rent? • Regjør luftfilter

Innstilt
temperatur
kan ikke
justeres.

• Er ”lock” funksjon
aktivert?

• Deaktiver ”lock” funksjon
med knappkombinasjon
+ og -

• Er romtemperatur
innenfor
temperaturområdet?

• temperaturområde:
16°C-30°C .

Forekomst av
uønsket lukt

• Er det noen kilder som
kan forårsake forskjellige
lukter som røyk, møbler
og lignende?

• Fjern uønsket luktkilde.
• Rengjør filter.

Unormale lyder
under drift

• Er det tordenvær,
strømbrudd eller
lignende?

• Koble av strøm, koble
til på nytt og start
klimaannlegg.
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Symptomer Problem Løsning

Det høres en 
lyd av rennende 
vann

• Er apparatet akkurat
skrudd av eller på?

• Det er lyd av flytende
kjølevæske inne i
apparatet, det er normalt.

Du hører
knirkende lyd

• Er apparatet akkurat
skrudd på eller justert i
forskjellige moduser?

• Varmeutvidelse eller
sammentrekning av
materialer skjer under
temperaturforandringer.
Det er helt normalt.

Feilkoder

E5 Overspenningsbeskyttelse Skru av strøm,og koble på nytt etter 10min.
Hvis ”E5” er fortsatt aktiv,be om 
profesjonell hjelp. Ta kontakt med 
lokalforhandleren.

H8 Chassis er overfylt med 
vann.

1. Drener ut vann som har samlet seg inne.
2. Hvis ”H8” er fortsatt aktiv, be om

profesjonell hjelp.Ta kontakt med
lokalforhandleren.

F1 Feil med romføler. Be om profesjonell hjelp.Ta kontakt
med lokalforhandleren.

F2 Feil med register føler. Be om profesjonell hjelp. Ta kontakt med
lokalforhandleren.

F0 1.Gasslekasje.
2.Blokkert kapilarrør.

1. Koble ut strøm. Restart apparatet etter
ca 30min;

2. Hvis feilmeldingen er fortsatt aktiv, ta
kontakt med lokalforhandleren.
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H3 Beskyttelse av kompressor. 1. Sjekk hvis apparatet er utsatt for høy
temperatur og høy fuktighet. Hvis
romtemperatur er for høy, over 35ºC, prøv
å senke romtemperatur med utlufting.
2. Sjekk om register (øvre eller nedre) er
blokkert eller forstøvet. Fjern blokkeringen,
rens filter, og restart klimaanlegget.
3. Hvis feilmeldingen er fortsatt aktiv, be
om profesjonell hjelp.Ta kontakt med
lokalforhandleren.

E8 Høyt trykk i systemet.

F4 Romføler er skadet eller
kortsluttet.

Be om profesjonell hjelp.Ta kontakt
med lokalforhandleren.

ADVARSEL:
• Hvis du opplever en av følgende situasjoner, skru av klimaanlegget og ta ut

strøm umidelbært. Ta kontakt med lokalforhandleren.

– Strømkabel er varm eller skadet.
– Unormal lyd og during.
– Uønsket lukt.
– Vannlekkasje.

• Ikke prøv å reparere klimaanlegget selv.
• Hvis klimaanlegget er under drift mens noen av beskrevne situasjoner er oppstått, det kan

resultere elektrisk støt og skader på apparatet.

SJEKKLISTE FØR INSTALLASJON
ADVARSEL:
• Se etter alle annbefalinger i forhold til regulativer.
• Ikke bruk skadet eller upassende strømledning.
• Vær oberservert i forhold til installasjon og veiledning. Unngå feil installasjon for å

forhindre elektrisk støt, skader og andre ulemper.

Valg av plassering
Grunnleggende behov
Installasjon av apparatet på følgende plasser kan forårsake feilfunksjoner. Hvis det
er unngåelig, ta kontakt med lokalforhandleren:
1. Plass ved varmekilder, brennbare og eksplosive beholdere, og lignende.

2. Plass med høy-frekvente kilder som medisinske apparater og sveisemaskiner.

3. Plass i nærheten av vannkilder.

4. Plasser med utslipp av olje og røyk.

5. Plasser med utslipp av syrlige gasser.

6. Andre plasser med spesielle karakteristiske egenskaper.
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Behov for klimaanlegget
1. Luftinntak skal være langt unna hindringer, disse skal ikke plasseres i nærheten

av luftutblåsning og varme utblåsningsrør. Dette kan påvirke utblåsning
gjennom varme rør.

2. Ikke plasser apparatet i nærheten av NEON-lys/lamper.

3. Apparatet skal ikke brukes på vaskerom (høy fuktighet kan påvirke drift og
forårsake feilfunksjoner).

Behov for elektrisk tilkobling
Sikkerhetsregler
1. Følg elektrodirektiver ved installasjon.

2. I forhold til lokal sikkerhetsregler, bruk godkjent tilkobling (ikke skjøteledning).

3. Hvis elektrisk ledning er skadet, må den byttes ut av kvalifisert personell. Det er
for å unngå mulige skader.

4. Strømkontakt må være jordet.

5. Vær oppmerksom på strømutkobling ved nødvendig elektrisk inngrep.

6. Ikke koble til strøm før resten av installasjonen er ferdig.

7. Klimaanlegget tilhører første klasse elektro apparater, den må tilkobles med
jordet kontakt. Vær sikker på at tilkoblingen er riktig, hvis ikke kan det forårsake
elektrisk støt.

8. Jordingmotstand må tilsvare nasjonale regulativer.

9. Klimaanlegget skal installeres ved nasjonale regulativer.
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FORBEREDELSER FØR INSTALLASJON
MERK: Sjekk om alt av utstyr er med i pakke.

Utstyr

Verktøy for installasjon
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INS

• Saml  ledningskro en ba  på enhe en med skruer (ledningskro ens retning er
som vist i følgende fig.). 

ledningskro ens retning er 
o

ledningskro

skrue

ledningskro ens retning er ned

Sno ledningen rundt ledningskro en.



21

N
o

rskDe er 2 må er at fjerne op samlet van :

➊ Bru  dr n ngsmulighe en fra hullet i bun en.
MERKNAD: Hvis du bru er dr n ingsmulighe en fra hullet i bun en, skal dr røret
installeres , ellers vil dårlig  påvirke enhe ens normale drift. 

Instruktioner vedr. installation a :

1. Fjern gummiproppen i dr n ingså ningen.

dr n ingsport

2. Monter d  clips til hø re på ba siden a  pla en t t på 
dr med en skrue.

dr sport
dr n rørsclips

skrue

3. K
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dr
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gummip
s

dr
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➋

1.

➊

➋ ➌

MERKNAD:
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Installa on a  varme

med uret

 B+C

med uret

 A

siden med "TOP" vende

varm

samling B+C

å ning



25

N
o

rsk

korrekt korrekt

korrekt

forkert
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• Korrekt installa on som vist i figuren (ved installa on på v g skal hø den
være omkring 40 cm-130 cm fra gulvet). 

demonteringo

B+C

➊

➋
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E Cool 7

Cool 12
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I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet inn 
separat og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast 
dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor 
dette er tilgjengelig. 

Ikke kast klimaanlegget smmen med annet husholdningsavfall. For å 
hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert 
avfallsdeponering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig 
gjenbruk av vesentlige ressurser. For å returnere brukt enhet, kan du 
bruke retur og innsamlingssystemer eller kontakte forhandleren der
produktet er kjøpt.

R410A(R32/125: 50/50): 2087,5




