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ENGLISH IS ORIGINAL

 WARNING
Do not connect the power cord to an intermediate point, use an 
extension cord, or connect multiple devices to a single AC outlet.

Make sure the power plug is free of dirt and insert it securely into 
the outlet.

Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and do not 
apply heat or place heavy objects on it.

Marks and their meanings

 WARNING :

 CAUTION :

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the power 
plug during operation.

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged length 
of time.

Meanings of symbols used in this manual

SAFETY PRECAUTIONS
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The unit should not be installed, relocated, disassembled, altered, 
or repaired by the user.

When installing, relocating, or servicing the unit, make sure that 

refrigerant circuit.

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of ex-
perience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

 
or outlet.
• This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds during 

 
air conditioner and disconnect the power plug or turn the breaker OFF.

 

When the air conditioner does not cool or heat, there is a possibility of 
refrigerant leakage. If any refrigerant leakage is found, stop operations 
and ventilate the room well and consult your dealer immediately. If a 
repair involves recharging the unit with refrigerant, ask the service 
technician for details.

The user should never attempt to wash the inside of the indoor unit. 
Should the inside of the unit require cleaning, contact your dealer.

This appliance is intended to be used by expert or trained users in 
shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay 
persons.

Do not touch the air purifying device from the top of the indoor unit 
during operation.

 CAUTION

unit.

Do not place other electric appliances or furniture under the indoor/
outdoor unit.
• Water may drip down from the unit, which may cause damage or 

Do not leave the unit on a damaged installation stand.

Do not step on an unstable bench to operate or clean the unit.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not pull the power cord.

Do not charge or disassemble the batteries, and do not throw them 

• 

• This may cause the water condensation in the air conditioner, which 

• The water condensation in the air conditioner may contribute to growth 

Do not use the unit for special purposes, such as storing food, 
raising animals, growing plants, or preserving precision devices 
or art objects.

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental 
ingestion.

Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the power plug 
or turn the breaker OFF.
• This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds during 

When the unit will be unused for a long time, disconnect the power 
plug or turn the breaker OFF.

Replace all batteries of the remote controller with new ones of the 
same type.

them thoroughly with clean water.
• 

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is operated 
together with a combustion appliance.

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a possibility 
of a lightning strike.

After the air conditioner is used for several seasons, perform inspec-
tion and maintenance in addition to normal cleaning.

Do not operate switches with wet hands.

Do not clean the air conditioner with water or place an object that 

Do not step on or place any object on the outdoor unit.

 

Before starting the operation, ensure that the horizontal vanes are in the closed posi-
tion.  If operation starts when the horizontal vanes are in the open position, they may 
not return to the correct position. 
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SAFETY PRECAUTIONS

 WARNING

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user mainte-
nance shall not be made by children without supervision.

Do not use the Wi-Fi module nearby the medical electrical equipment 
or people who have a medical device such as a cardiac pacemaker 

Do not install the Wi-Fi module nearby the automatic control devices 

Do not touch the Wi-Fi module with wet hands.

Do not splash water on the Wi-Fi module or use it in a bathroom.

 CAUTION

Do not use the Wi-Fi module nearby other wireless devices, micro-
waves, cordless phones, or facsimiles.

Note:

DISPOSAL

Fig. 1

For Wi-Fi module

 WARNING
Consult your dealer for installing the air conditioner. 

Earth the unit correctly.

 CAUTION
Install an earth leakage breaker depending on the installation location 

Ensure that the drain water is properly drained.
• If the drain passage is improper, water may drip down from the indoor/

In case of an abnormal condition

For installation
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receiving section

Emergency operation 
switch 

NAME OF EACH PART

Indoor unit Remote controller

Remote controller

section

the indoor unit when the 

button

Temperature 
buttons 

Operation 

DRIVE button

button 

buttons 
  forward button

CLOCK button
 Page 5 

RESET button  Page 5 

Lid

to open the remote 

further to get to the 

that is not intended to be operated may 

i-save button 
 Page 10 

buttons  Page 13 

Outdoor unit

Air purifying 
device 

WIDE VANE 
button 

PURIFIER button 
 Page 11 

DIRECTION 

button 
 Page 11 

SENSOR 

i-see sensor Fan guard

 Page 15 
 Page 5 

Operation 

Refrigerant piping

Drainage hose

CIRCULATOR 
button  Page 10 
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Installation position: 

and right

Setting the installation positionBefore operation:

Installing the remote controller batteries

1.  

2.  Insert the negative 

3.

4.  

Setting current time

1.

4.
2.

 (10 minutes when pressed 

3.  Press the DAY button 

Area Left Center Right

PREPARATION BEFORE OPERATION

(Each press of the 

Press 

Note:

1

2

3

Note:

Note:

Note:
How to set remote controller exclusively for a particular indoor unit

 Each press of 
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I-SEE OPERATION

Press  during COOL, DRY, HEAT and AUTO mode 

• 

Press 

Note:
How to detect human presence

• Then, it detects human presence by their motion based on their heat signa-

Detection range

• The spot beneath the air conditioner

conditioner

• When occupants do not move after the air conditioner starts to operate

Refer to  “Absence Detection” for  and 

1

DRIVE MODE SELECTOR

1 Press  during COOL and HEAT mode to acti-

Press 

WIDE ROOM

QUIET

ECO

Note:
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 AUTO mode (Auto change over)

Note: 

 COOL mode

Note: 

 DRY mode

 HEAT mode

 FAN mode

Note: 
After COOL/DRY mode operation, it is recommended to operate in the 

Note:
Multi system operation

standby mode

Operation indicator lamp

Indication Operation state

 Lit 

 

1 Press 

2
Press 

3 Press  or 

 Press 

SELECTING OPERATION MODES
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1
Press 

Note:
Multi system operation

1
Press 

 (A

 

  

FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT

1
Press 

(SWING

Left-right Airflow direction

Fan speed

Up-down Airflow direction
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1 Press  during COOL, DRY, HEAT or AUTO 

2
Each press of  changes AIRFLOW CONTROL 

occupant spend most of the time, 
and evens out the temperature of 

 Page  

AIRFLOW CONTROL MODE

energy-saving mode or No occupancy Auto-OFF mode when nobody 

ABSENCE DETECTION

1 To activate this No occupancy energy-saving mode, 
press 

2
To activate this No occupancy Auto-OFF mode, press 

Press 

• Even if the unit is turned OFF due to No occupancy Auto-OFF mode, 

  then press  

operation mode, even though No occupancy Auto-OFF mode is acti-

Energy-
saving 
mode

Auto-OFF
mode

No 
occupancy 
detected

Occupancy 
detected

About 

Saving energy
Saving more

Turn OFF
Saving energy
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I-SAVE OPERATION 

1 Press  during COOL, CIRCULATOR, HEAT 

2

Press 

Note:

 Save your preferred setting for COOL, CIRCULATOR, HEAT mode and 

CIRCULATOR OPERATION 

1 Press  during HEAT mode 

The unit performs FAN operation in case the indoor temperature reaches 

2

Press 

Note:

 when  is pushed, CIRCULATOR 

In case the indoor temperature reaches the setting temperature, the 
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NIGHT MODE OPERATION 

1 Press 

Press 

Note:

• 
• 

AIR PURIFYING OPERATION

1
Press 

Note:
QUICK AIR PURIFYING SET

When the air conditioner is off, pressing  starts AIR PURYFYING opera-

Press 

Note:
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1 Press  or 

 

 

*  or  blinks.
* Make sure that the current time and day are set correctly.  Page 5 

2
Press 

•  or  

Press  or  

Note:

 “Auto restart 

TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

If you do not want to use this function, please consult the service repre-
sentative because the setting of the unit needs to be changed.

AUTO RESTART FUNCTION

Operation indicator lamp

When the remote controller cannot be used...
Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation 

Emergency COOL

Emergency HEAT

Stop

Note:

EMERGENCY OPERATION
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WEEKLY TIMER OPERATION

Setting the weekly timer

1
Press 

2 Press   and  

3
Press  ,  , and  to set ON/OFF, time, and 

Press  and  to continue setting the timer for 

4
Press 

Note:
• Press 

 once 

• Press 

5 Press   

Press  

Note:

Checking weekly timer setting

1 Press 

2 Press  or 

Press 

Note:
 set-

ing goes out, and the 

Note:

getting home to going to bed on weekdays.

ON OFF ON OFF

ON OFF

Mon 

 

Fri

~

Sat 

 

Sun

~

Pressing Pressing 

Pressing 

Pressing 

Pressing  Pressing  

adjusts the tem-
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Instructions:

 

CLEANING

•  Clean every 2 weeks 

Air purifying device
Every 3 months:

When dirt cannot be removed by 
vacuum cleaning:
• 

Every 3 months:

When dirt or smell cannot be removed by cleaning:

• Parts Number 

Front panel

Hinge

 Important

• 
reduce power consumption.

• 

every 2 weeks.
• Do not touch the i-see sensor.
• 

panel is opened/closed.
• 
• 

or

Every 3 months:
• Remove dirt by a vacu-

When dirt cannot be 
removed by 
vacuum cleaning:
• 

• 

Every year:

• Parts Number 

This information is based on 

Active Substances
Property

Instruction for Use

FAN
AIR DUCT

VERTICAL VANE

FILTER
Antivirus
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Wi-Fi MODULE SETTING UP

Wi-Fi module introduction

Setting up in WPS-PUSH mode
To enter the mode

 and 

unit and press the 
 

1

2

WPS-Push mode

Connecting

Router
A beep sounds as the LED 

Connected

Connecting
onds and then a beep sounds 

Wi-Fi cover

NET LED

Setting up

Note: 

Selecting a mode

• WPS-PUSH mode
• Access Point mode

Note: 
To reset connection and set up the Wi-Fi module and the router again

 and 

unit and press the 
 

•  The indoor unit beeps 3 times when resetting 
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Wi-Fi MODULE SETTING UP

Setting up in Access Point mode

To enter the mode

 and 

unit and press the 
 

1

E.O.
SW

MAC:

ID:

SSID:

KEY:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ME-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

SSID:

KEY:

ME-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Connecting

SmartphoneOther

A beep sounds as the LED 

Note:
• 
• Enter KEY again if SSID appears on your smartphone, but it cannot connect 

2

Access Point mode

E.O.
SW

MAC:

ID:

SSID:

KEY:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ME-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Other

3 Register the information of the Router on the air condi-

and enter the information of Router, then tap the Sub-

Note:

• 

4

Note:

Router

Connecting

Connecting

Connected

Connecting



EN-17

EN

Note:

which is caused by or arises from connection to and/or use of any third 

For the latest information regarding MELCloud from Mitsubishi Electric 
Corporation, please visit www.melcloud.com.

NET LED

When it doesn t connect well

 and 

Wi-Fi MODULE SETTING UP
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Even if these items are checked, when the unit does not recover from the 
trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Symptom Explanation & Check points

Indoor Unit

The unit cannot be operated for • This protects the unit according to instructions 

• 

The swing operation of the HORI-

COOL/DRY/FAN mode, the 

vane cannot be adjusted with 

• When the unit is operated in COOL or DRY 

The operation stops for about 
10 minutes in the heating  

The unit starts operation by 

turned off without stopping the unit with the 

• 

In COOL/DRY mode, when the 
room temperature reaches near 
the set temperature, the outdoor 
unit stops, then the indoor unit 

• When the room temperature deviates from the 
set temperature, the indoor fan starts running 

temperature, this has no effect on the product 

Multi system

The indoor unit which is not 
operating becomes warm and a into the indoor unit even though it is not operat-

When heating operation is • When operation is started during defrosting of 

Outdoor Unit

The fan of the outdoor unit does 
not rotate even though the com-

• During COOL and DRY operations, pipe or pipe 

• In the heating operation, water condensed on 

• In the heating operation, the defrosting operation 

• In the heating operation, vapor generated by the 

Symptom Explanation & Check points

Remote controller

 Page 5 

 Page 5 

Does not cool or heat

 

•  
 

temperature or may not reach that depending on 

The room cannot be heated 

The air from the indoor unit 

Sound

• This sound is heard when the outside air is 
absorbed from the drain hose by turning on the 

• This is the switching sound in turning on/off the 

• This is the sound of refrigerant or condensed 

Hissing sound is sometimes 

Timer

 Page 13 

 Page 5 

The unit starts/stops the opera-  Page 13 

Wi-Fi module

WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED
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In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.

WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Installation place
Avoid installing the air conditioner in the following places.

• 

• 

For Wi-Fi module

INSTALLATION PLACE AND 
ELECTRICAL WORK

1 Operate by COOL mode with the highest temperature 

2 Press  

3

4

When using the air conditioner again:

1

2

3

4 Refer to the “PREPARATION BEFORE OPERATION”, 
  Page 5 

WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT 
GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

If you have any questions, consult your dealer.

To prevent the effects 
Inverter-type 

Keep a space 
to prevent 
the picture 
distortion or 

1 m 
or 
more

Radio

100 mm or 
more

TV
phone or 

phone 3 m or more

1 m 
or more

vide greater space between the outdoor 
unit and the antenna of the affected 
device if operation of the air conditioner 

For the optimum ef-

the outdoor unit 
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Indoor Outdoor

—

—

Heating
—

—

Guaranteed operating range

SPECIFICATIONS

Wi-Fi module
Model

Power consumption 

Encryption AES

Authentication

Software Ver

Note:
Rating condition

Model Indoor

Capacity Latent

Heating

Input

Super Low

Model
Indoor

Outdoor
Function Heating Heating Heating

Capacity

Input

Weight
Indoor
Outdoor

IP code
Indoor

Outdoor

operating pressure
LP ps

HP ps

Indoor 
(Super High/

Outdoor 50 51
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INDHOLDSFORTEGNELSE

 SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1
 BORTSKAFFELSE 3
 DELENES BETEGNELSE 4
 KLARGØRING FØR ANVENDELSEN 5
 DREVTILSTANDSVÆLGER 6
 I-SEE-DRIFT 6
 VALG AF DRIFTSTILSTANDE 7
 JUSTERING AF VENTILATORHASTIGHED OG LUFTSTRØMMENS RETNING 8
 AIRFLOW CONTROL (KONTROL AF LUFTSTRØM) 9
 FRAVÆRSDETEKTION 9
 I-SAVE-DRIFT 10
 CIRKULATIONSDRIFT  10
 NIGHT MODE (NATTILSTAND)  11
 LUFTRENSNINGSDRIFT 11
 TIMERDRIFT (ON/OFF-TIMER) 12
 NØDDRIFT 12
 AUTOMATISK GENSTARTSFUNKTION 12
 DRIFT MED UGETIMER (WEEKLY TIMER) 13
 RENGØRING 14
 OPSÆTNING AF Wi-Fi-MODUL 15
 HVIS DER ER TEGN PÅ, AT DER ER OPSTÅET PROBLEMER 18
 HVIS KLIMAANLÆGGET IKKE SKAL ANVENDES I LÆNGERE TID 19
 INSTALLATIONSSTED OG ELEKTRISK ARBEJDE 19
 SPECIFIKATIONER 20

 ADVARSEL
Sæt ikke nedledningen i et mellemstik, brug ikke en forlængerled-

• Det kan forårsage overophedning, brand eller elektrisk stød.

• Et snavset stik kan forårsage brand eller elektrisk stød.

• Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

• Da dette produkt indeholder roterende dele og dele der kan give elektrisk stød, skal man 

læse “Sikkerhedsforskrifter”, før produktet tages i brug.

• Da nedenstående sikkerhedsforskrifter har stor betydning for sikkerheden, er det vigtigt 

at de overholdes.

• Læs først brugsanvisningen, og opbevar den derefter sammen med installationsmanualen 

på et tilgængeligt sted, så den altid er let tilgængelig.

Mærker og deres betydning

 ADVARSEL:
Forkert anvendelse kan medføre stor risiko for ulykker som f.eks. 

død, alvorlig personskade osv.

 FORSIGTIG:
Forkert anvendelse kan, afhængig af omstændighederne, medføre 

risiko for alvorlige uheld.

 : Må ikke gøres.

 : Følg vejledningen.

 : Stå ikke på indendørs/undendørsenheden og anbring ikke noget ovenpå dem.

 : Risiko for stød. Vær forsigtig.

 : Husk at tage netstikkket ud af stikkontakten.

 : Sørg for at afbryde strømmen.

 : Risiko for brand.

 : Berør aldrig med våde hænder.

 : Sprøjt aldrig vand på enheden.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Betydningen af de symboler, der vises på indendørsenheden og/eller udendørsenheden

ADVARSEL
(Risiko for brand)

Denne enhed bruger et brændbart kølemiddel.
Hvis kølemiddel lækker og kommer i kontakt med ild eller varmeenheder, dannes der skadelig gas, og der opstår 
risiko for brand.

Læs omhyggeligt BETJENINGSVEJLEDNINGEN før drift.

Servicepersonale skal omhyggeligt læse BETJENINGSVEJLEDNINGEN og INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN før drift.

Yderligere oplysninger fremgår af BETJENINGSVEJLEDNINGEN, INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN osv.

• Der kan dannes gnister, som kan forårsage brand.
• Når der er slukket for indendørsenheden med fjernbetjeningen, skal 

du huske at slukke på afbryderen eller tage stikket ud af stikkontakten. 

• Dit helbred kan tage skade.



Læs denne betjeningsvejledningen før brug, så enheden bruges korrekt og sikkert.
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DADA

• Et forkert håndteret airconditionanlæg kan forårsage brand, elektrisk 
stød, tilskadekomst eller vandlækage. Kontakt forhandleren.

• Hvis den strømførende ledning beskadiges, skal den af sikkerhedsmæs-
sige grunde udskiftes af forhandleren eller dennes servicerepræsentant.

• Tilstedeværelsen af fremmede substanser, f.eks. luft, kan forårsage 
unormal trykstigning og forårsage eksplosion eller tilskadekomst.

• 
forårsage mekanisk fejl, systemfejl eller ødelæggelse af enheden. I 
værste fald kan det medføre en alvorlig reduktion af produktsikkerheden.

 • Det kan forårsage personskade, da ventilatoren inde i enheden roterer 
med høj hastighed under drift.

 
• Fortsat drift under unormale forhold kan forårsage fejlfunktion, brand 

eller elektrisk stød. Henvend dig i så tilfælde til forhandleren.

 

• Det påfyldte kølemiddel i airconditionanlægget udgør ingen risiko. 
Normalt opstår der ikke lækager. Men hvis kølemiddel lækker og kom-
mer i kontakt med ild eller varmeenheder som f.eks. en varmeblæser, 
petroleumsovn eller et komfur, dannes der skadelig gas, og der opstår 
risiko for brand.

• Uegnet rengøringsmiddel kan beskadige plastikmaterialet inde i en-
heden, så der opstår vandlækage. Hvis rengøringsmiddel kommer i 
kontakt med elektriske dele eller motoren, opstår der fejlfunktion, røg 
eller brand.

• Udstyret skal opbevares i et lokale uden kontinuerlige antændelseskilder 
(f.eks. åben ild, et tændt gasapparat eller et tændt, elektrisk varmeap-
parat).

• Vær opmærksom på, at kølemiddel muligvis ikke kan lugtes.
• Forsøg ikke at fremskynde afrimningsprocessen eller at rengøre udstyret 

på andre måder end dem, der er anbefalet af producenten. 
• Må ikke gennembores eller brændes.

 FORSIGTIG

• Det kan forårsage personskade.

• Dette indebærer risiko for brand og/eller at enheden deformeres.

• De kan tage skade.

• Der kan dryppe vand fra enheden, som kan forårsage skade eller 
fejlfunktion.

• Enheden kan falde ned og forsage personskade.

• Du kan komme til skade, hvis du falder ned.

• Det kan få en del af kerneledningen til at knække, hvilket kan medføre 
overophedning eller brand.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

• Det kan få batterierne til at lække eller forårsage brand eller eksplosion.

• Det kan forårsage vandkondensering inde i airconditionanlægget, som 
drypper, så møbler bliver våde og tager skade.

• Vandkondenseringen i airconditionanlægget kan være medvirkende til 
svampevækst som f.eks. skimmel.

• Dette kan forringe kvaliteten eller skade dyr og planter.

• Dette kan medføre ufuldstændig forbrænding.

• Hvis batterier sluges, kan det medføre kvælning og/eller forgiftning.

• Det kan forårsage personskade, da ventilatoren inde i enheden roterer 
med høj hastighed under drift.

• Enheden kan samle snavs, hvilket kan medføre overophedning eller 
brand.

• Hvis du bruger gamle batterier sammen med nye, kan det medføre 
overophedning, lækage eller eksplosion.

• Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du skylle dem grundigt med rent 
vand og omgående søge læge.

• Utilstrækkelig ventilation kan forårsage iltmange.

• Enheden kan tage skade, hvis lynet slår ned.

• Snavs eller støv på enheden kan forårsage en ubehagelig lugt, svam-

fra indendørsenheden. Kontakt forhandleren vedrørende eftersyn og 
vedligeholdelse, som kræver specialviden og -kendskab.

• Det kan forårsage elektrisk stød.

• Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

• Du kan komme til skade, hvis du eller objektet falder ned.

 VIGTIGT
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BORTSKAFFELSE

Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet med kvalitets-
materialer og komponenter, der kan genindvindes og/eller genbruges.
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og akkumulato-
rer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt 
levetid.
Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet (Fig. 1), betyder det, at bat-
teriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt koncentration af et tungmetal. 
Dette angives som følger: 
Hg: kviksølv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)
I EU er der særlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og elektroniske 
produkter, batterier og akkumulatorer.
Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt på en lokal affalds-/gen-
brugsplads.
Hjælp os med at bevare det miljø, vi lever i!

Bemærk:
Dette symbol gælder kun for EU-lande.
Dette symbol er i overensstemmelse med direktiv 
2012/19/EU paragraf 14 Oplysninger til brugere og tillæg 
IX, og/eller med direktiv 2006/66/EF paragraf 20 Oplys-
ninger til slutbrugere og tillæg II.

Henvend dig til forhandleren for råd vedrørende bortskaf-
felse af produktet.

 ADVARSEL
(Forkert håndtering kan have alvorlige konsekvenser, herunder alvorlig 
personskade eller dødsfald).

• Dette kan medføre en ulykke pga. fejlfunktion i det medicinske udstyr.

• Det kan forårsage elektrisk stød, brand eller personskade.

• Dette kan medføre ulykker pga. fejlfunktion.

• Dette kan medføre beskadigelse af enheden, elektrisk stød eller brand.

• Dette kan medføre beskadigelse af enheden, elektrisk stød eller brand.

 FORSIGTIG
(Forkert håndtering kan have følger, der omfatter person- eller bygnings-
skade).

• Dette kan medføre fejlfunktion.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Til Wi-Fi-modul

 ADVARSEL
• Det må ikke installeres af brugeren, da installationen kræver specialviden 

og -kendskab. Et forkert installeret airconditionanlæg kan forårsage 
vandlækage, brand eller elektrisk stød.

• I modsat fald kan der opstå overophedning eller brand.

• Hvis der siver gas ud, som samler sig i nærheden af enheden, er der 
fare for eksplosion.

telefonjordkabel. Forkert jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød.

 FORSIGTIG

• Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, vil der være risiko for 
elektrisk stød.

• 
dørsenheden, så møbler bliver våde og tager skade.

 Stop omgående brugen af airconditionanlægget, og kontakt forhandleren.

Vedrørende installation
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Udendørsenhed

DELENES BETEGNELSE

Indendørsenhed Fjernbetjening
Signalsendesektion
Signalafstand: 
Ca. 6 m

fra indendørsenheden, når 
signalet modtages.

Betjeningsdisplay 

Sluk/Tænd knap 
(OFF/ON)

Temperatur-
knapper  Side 7 

Drifts-valgknap 
 Side 7 

Knappen 
DRIVE (DREV) 
 Side 6 

Knappen WIDE VANE 
(Bred vinge-kontrol-
knap)  Side 8 

Knap til ur 
(CLOCK) 
 Side 5 

Knap til nulstilling 
(RESET)  Side 5 

Låg
Skub dækslet ned for at 
åbne fjernbetjeningen. 
Skub det yderligere ned 
for at få adgang til ugeti-
merknapperne.

Knap NIGHT 
MODE (nattil-
stand)  Side 11 

Indstillingsknapper TIME 
(Tid), TIMER  Side 5, 12 
  frem-knap
  tilbage-knap

Knap til VENTILATOR-
hastighed  Side 8 

Indstillingsknapper 
WEEKLY TIMER 
(Ugetimer)  Side 13 

Udendørsenheder kan have forskelligt udseende.

Luftindtag (bagest og i siden)

Kølemiddelrør

Knappen 
CIRCULATOR 
(CIRKULA-
TION)  Side 10 

Knappen i-save 
 Side 10 

Knappen SEN-
SOR (i-see) 
 Side 6 

Knap til vinge 
(VANE)  Side 8 

Knappen PURI-
FIER  Side 11 

DIRECTION (retning) 
 Side 9 

Indikator for batteriudskiftning  Side 5 

Brug kun den fjernbetjening, der følger 
med enheden.
Brug ikke andre fjernbetjeninger.

stalleres i nærheden af hinanden, vil en 
indendørsenhed, der ikke skal betjenes, 
muligvis reagere på fjernbetjeningen.

Fjernbetjening
Opbevar fjernbetjeningen i nærheden af 
enheden, når den ikke bruges.

Luftudblæsning

Driftsindikator

Fjernbetjeningens 
modtagelsesdel

Knap til nøddrift 
 Side 12 

Vandret vinge

Luftindtag

ter, grøn, valgfrit

Frontpanel

Luftudblæsning

Luftrensningsenhed 
 Side 14 

i-see-sensor 
 Side 6 

(Luftrensning)
(Strøm)

Ventilatorbeskyttelse

Wi-Fi-modul 
 Side 15 
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1 Hold knappen  på fjernbetjeningen nede i 2 
sekunder for at skifte til tilstanden for indstilling af 
position.

2 Vælg den ønskede installationsposition ved at trykke på 

. 

(Hvert tryk på  viser positionerne i rækkefølgen:)

3 Tryk på  for at afslutte positionsindstillingen.

Bemærk:
Installationspositionen kan kun indstilles, når alle af følgende betingelser er op-
fyldt:
• Fjernbetjeningen er slukket. 
• Ugetimeren er ikke indstillet.
• Ugetimeren redigeres ikke.

1.  Tryk på CLOCK (UR).

4.  Tryk på knappen til ur 
(CLOCK) igen.

2.  Tryk på enten knappen TIME 
(Tid) eller TIMER for at indstille 
tiden.
For hvert tryk rykker uret 1 minut 
frem/tilbage (10 minutter når 
knappen holdes nede i længere 
tid).

1.  Tag frontlåget af.

2.  Indsæt først den 
negative pol på de al-
kaliske AAA-batterier.

3.  Sæt frontlåget på.

4.  Tryk på knappen til 
nulstilling (RESET).

3.  Tryk på knappen DAY 
(Dag) for indstille dag.

Venstre: Afstanden til objekter (væg, skab etc.) er mindre end 50 cm til venstre
Midte: Afstanden til objekter (væg, skab etc.) er mere end 50 cm til venstre og 

højre
Højre: Afstanden til objekter (væg, skab etc.) er mindre end 50 cm til højre

Indstilling af installationsposition
Indstil altid fjernbetjeningen i overensstemmelse med indendørsenhedens 
placering.

 Sæt strømforsyningsstikket i stikkontakten og/eller slå 
afbryderen til.

Installation af fjernbetjeningens batterier

Indstilling af aktuel tid

Venstre Midte
Fjernbetjenings-
display

 (Venstre) (Midte) (Højre)

KLARGØRING FØR ANVENDELSEN

Bemærk:
• Kontroller, at batterierne vender rigtigt.
• Brug ikke manganbatterier eller lækkende batterier. Derved kan fjernbetje-

ningen fungere forkert.
• Brug ikke genopladelige batterier.
• Indikatoren for batteriudskiftning lyser, når batteriopladningen er lav. Cirka 7 

dage efter at indikatoren begynder at lyse, holder fjernbetjeningen op med at 
fungere.

• Udskift batterierne med nye af samme type.
• Batterierne holder i ca. 1 år. Men batterier med uløbet holdbarhedstid holder 

kortere.
• Tryk forsigtig på knappen til nulstilling (RESET) med en tynd pind.
 Hvis knappen til nulstilling (RESET) ikke trykkes ind, er det ikke sikkert, at 

fjernbetjeningen fungerer som den skal.

Bemærk:
• Tryk forsigtig på knappen til ur (CLOCK) med en tynd pind.

Bemærk:

Maks. 4 indendørsenheder med trådløs fjernbetjening kan anvendes i et rum.
For at betjene indendørsenhederne individuelt med hver fjernbetjening skal der tilde-
les et tal til hver fjernbetjening i overensstemmelse med tallet på indendørsenheden.
Denne indstilling kan kun angives, når alle de følgende betingelser er opfyldt:
• Fjernbetjeningen er slukket.
(1) Hold knappen  nede på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at starte parrings-

tilstand.
(2) Tryk på knappen  igen, og tildel et tal til hver fjernbetjening.
 Hvert tryk på knappen 

(3) Tryk på knappen  for at gennemføre parringsindstillingen.
Når du har tændt på afbryderen, anses den fjernbetjening, der først sender et 
signal til en indendørsenhed, som fjernbetjeningen for indendørsenheden. 
Når indstillingen er gennemført, modtager indendørsenheden efterfølgende kun 
signalet fra den tildelte fjernbetjening.

(Midte) (Højre) (Venstre)
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I-SEE-DRIFT

1 Tryk på  under afkølingstilstand (COOL), tørringstil-
stand (DRY), opvarmningstilstand (HEAT) eller AUTO-
tilstand for at aktivere i-see-kontroltilstand.

• Tryk forsigtigt ved hjælp af en tynd pind.
•  tændes. (Betjeningsdisplayafsnit)

• Standardindstillingen er ”aktiv”.

Tryk på  gentagne gange for at annullere i-see-
kontroltilstanden.

I i-see-kontroltilstand kontrolleres rumtemperaturen ud fra den regi-
strerbare temperatur. 

Bemærk:

• Når klimaanlægget går i gang, analyserer i-see-sensoren temperaturen i et 
lokale ved at rotere med uret og mod uret.

• Dernæst registrerer den personer ud fra deres bevægelse baseret på deres 
varmemønster.

I-see-sensoren analyserer ikke temperaturen i følgende områder.
• Den væg, hvor klimaanlægget er installeret
• Punktet under klimaanlægget
• Hvis der er en genstand (såsom et møbel) mellem stedet og klimaanlægget

Den kan muligvis ikke registrere personer korrekt ved følgende betingelser
• Når temperaturen på gulvet og væggen er høj (såsom når klimaanlægget går 

i gang om sommeren)
• Når beboere er pakket ind i tæpper eller tykke lag tøj
• Når en genstands temperatur ændrer sig hurtigt på kort tid
• Når sensoren ikke kan registrere varmekilden såsom små børn eller kæledyr
• Når der bruges gulvvarme eller elektriske tæpper
• Når de tilstedeværende ikke bevæger sig, efter at klimaanlægget er gået i 

gang
• Når luften rammer en forhindring direkte, f.eks. møbler i opvarmningsdrift 

(HEAT).

Se  side 9  ”Fraværsdetektion” for  og .

Annuller

DREVTILSTANDSVÆLGER

1 Tryk på  under afkølingsdrift (COOL) og op-
varmningsdrift (HEAT) for at aktivere drevtilstanden 
(DRIVE).

Tryk på 
den (DRIVE).

Detaljerne for hver tilstand er som følger:

Øger luftmængden og leverer luftstrømning i en større afstand, hvilket reduce-
rer temperaturforskelle i rummet.

• Reducerer luftmængden og sænker enhedens lydniveau under drift.

ECO (Øko)
• Undertrykker en maksimal kapacitet og fungerer effektivt uden et stort strøm-

forbrug, selv når en rumtemperatur pludselig ændres.

Bemærk:
• Tilstanden Stort lokale (WIDE ROOM) øger driftslyden på grund af øget luft-

mængde.
• Tilstanden Lydløs (QUIET) og Øko (ECO) kan påvirke varme- og køleydel-

sen.
• Tilstanden Øko (ECO) kan ikke aktiveres, når den er tilsluttet en udendørs 

multisystemenhed.
• Annuller tilstanden, hvis du føler dig utilpas efter indstilling.

Annuller

En bruger kan vælge en ønsket tilstand blandt tilstandene Stort lokalde 
(WIDE ROOM), Øko (ECO) eller Lydløs (QUIET).
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 AUTO-tilstand (Automatisk skift)

Enheden vælger driftstilstand afhængig af forskellen mellem rumtemperaturen 
og den indstillede temperatur. I AUTO-tilstand skifter enheden tilstand mellem 

fra den indstillede temperatur i mere end 15 minutter.

Bemærk:
Automatisk tilstand anbefales ikke, hvis indendørsenheden er forbundet 

ges samtidig, kan enheden ikke skifte mellem COOL (Afkøling) og HEAT 
(Opvarmning). I så fald går indendørsenheden i standby-tilstand (se ske-
maet over driftsindikatorlampe).

 Afkølingstilstand (COOL)
Nyd den kølige luft ved den ønskede temperatur. 

Bemærk:
Brug ikke afkølingstilstanden (COOL) ved meget lave udetemperaturer 

møbler våde og forårsage skader, etc.

 Tørringstilstand (DRY)
Affugt rummet. Rummet kan afkøles en smule. 
Temperaturen kan ikke indstilles i tørringstilstand (DRY).

 Opvarmningstilstand (HEAT)
Nyd den varme luft ved den ønskede temperatur.

 Ventilatorstilstand (FAN)
Cirkulerer luften i rummet.

Bemærk:
Efter drift i afkølings-/tørringstilstand anbefales at lade enheden køre i 
ventilatordrift (FAN) for at tørre indendørsenheden inden i.

VALG AF DRIFTSTILSTANDE

Bemærk:
Multisystemdrift

opvarmning ikke ske samtidigt. Når der er valgt afkøling/ventilation (COOL/
DRY/FAN) på den ene enhed og opvarmning (HEAT) på en anden eller om-
vendt, går den sidst indstillede enhed i standbytilstand.

Driftsindikator
Driftsindikatorlampen viser driftsstatus for enheden.

Indikation Driftstilstand

Standby-tilstand (kun under multisystemdrift)

 Lys  Blinker

 

1 Tryk på  for at starte driften.

2
Tryk på  for at vælge driftstilstand. Ved hvert tryk 
ændres tilstanden i følgende rækkefølge:

3 Tryk på  eller  for at indstille temperaturen.

 Tryk på  for at stoppe driften.

 (AUTO) (AFKØLING) (TØRRING) (OPVARMNING) (VENTILATOR)
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Luftstrømsretning op-ned

1 Tryk på  for at vælge luftstrømmens retning. 
Ved hvert tryk ændres luftstrømmens retning i følgende 
rækkefølge:

 (AUTO) .........Vingen indstilles til den mest effektive luftstrømsretning. Af-
køling/tørring/ventilation (COOL/DRY/FAN): Vandret position. 
Opvarmning (HEAT): position (4).

 (Manuel) .......Vælg den øverste position for afkøling/opvarmning (COOL/
DRY) og nederste position for opvarmning (HEAT) for at opnå 
en effektiv aircondition. Hvis den nederste position vælges 
under afkøling/tørring (COOL/DRY), flyttes vingen automatisk 
til opadrettet position (1) efter 0,5 til 1 time for at forhindre 
kondensdryp. 

 (Svingning) ...Vingen flyttes skiftevis op og ned.

• Der lyder to korte bip fra indendørsenheden, når den indstilles til 
AUTO.

• Brug altid fjernbetjeningen til ændring af luftstrømmens retning. Hvis 
du flytter på de vandrette vinger med hænderne, opstår der fejlfunk-
tion.

• Når der tændes på kontakten, nulstilles de vandrette vingers position 
i ca. et minut, hvorefter driften starter. Det samme gør sig gældende i 
nødkølingsfunktion.

• Hvis de vandrette vingers position forekommer unormal, se da  side 18 .
• Når de højre og venstre vandrette vinger stilles til samme niveau, vil de 

muligvis ikke være justeret perfekt.

 (AUTO) (1)  (2) (3) (4) (5) (SVINGNING)

JUSTERING AF VENTILATORHASTIGHED OG LUFTSTRØMMENS RETNING

1 Tryk på  for at vælge ventilatorhastighed. Ved 
hvert tryk ændres ventilatorhastigheden i følgende ræk-
kefølge:

• Der lyder to korte bip fra indendørsenheden, når den indstilles til 
AUTO.

• Brug en højere ventilatorhastighed for at afkøle/opvarme rummet hur-
tigere. Det anbefales at reducere ventilatorhastigheden, når rummet 
er kølet/opvarmet.

• Brug en lavere ventilatorhastighed til stille drift.

Bemærk:
Multisystemdrift

ningsdrift, kan luftstrømmens temperatur være lav. I så tilfælde anbefales det at 
indstille ventilatorhastigheden til AUTO.

1 Tryk på  for at vælge luftstrømmens retning. 
Ved hvert tryk ændres luftstrømmens retning i følgende 
rækkefølge:

(SVINGNING) 

Luftstrømsretning venstre-højre

Ventilatorhastighed

 (AUTO) (Superlav) (Langsom) (Med.) (Høj) (Superhøj)
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Tilstanden Styring af luftstrøm gør det muligt at tilpasse aircondition ud 
fra placeringen af en person i et lokale, som registreres via i-See-sensor.

1
Tryk på  i tilstandene COOL (afkøling), DRY 
(tørring), HEAT (opvarmning) eller AUTO for at aktivere 
tilstanden AIRFLOW CONTROL (kontrol af luftstrøm). 
Denne tilstand er kun tilgængelig, når i-see-kontroltil-
standen er i brug.

2
Ved hvert tryk på  ændres AIRFLOW CON-
TROL (kontrol af luftstrøm) i følgende rækkefølge:

 (INDIRECT (indirekte)) : En tilstedeværende bliver min-
dre udsat for direkte luftstrøm.

mært sted i nærheden af 
en tilstedeværende.

 (EVEN (udjævning)) : Enheden indlærer det om-
råde, hvor en tilstedeværende 
opholder sig det meste af ti-
den, og enheden udjævner så 
temperaturen i dette område.

• Vandret og lodret luftstrømsretning vælges automatisk.
• Hvis der er mere end to personer i et lokale, fungerer tilstanden AIR-

FLOW CONTROL (kontrol af luftstrøm) muligvis mindre effektivt.
• Hvis du stadig finder luftretningen fastlagt i tilstanden INDIRECT (indi-

rekte) ubehagelig, kan du justere luftretningen manuelt.  Side 8 
• Når du flytter til et nyt hus eller bytter rundt på indretningen i rummet, 

skal du holde  nede i 5 sekunder under drift. Indendørsenhe-
den bipper to gange og begynder at lære det område at kende, hvor 
en beboer tilbringer det meste af tiden i det nye eller nyindrettede rum. 
(Denne handling kan ikke udføres, når timeren er indstillet).

Når i-see-kontroltilstand annulleres, annulleres tilstanden 
AIRFLOW CONTROL (kontrol af luftstrøm) automatisk.

• Tilstanden AIRFLOW CONTROL (kontrol af luftstrøm) annulleres også, 
hvis der trykkes på knappen VANE (vinge) eller WIDE VANE (bred vinge).

Denne funktion ændrer automatisk driften til den energibesparende 
tilstand Ingen til stede eller Ingen til stede automatisk sluk, når der ikke 
er nogen til stedet i lokalet.

FRAVÆRSDETEKTION

1
Tryk på , indtil  vises i fjernbetjeningens dis-
play, for at aktivere den energisparende tilstand Ingen 
til stede.

2
Tryk på , til der vises  i fjernbetjeningens dis-
play for at aktivere tilstanden Ingen til stede automatisk 
sluk.

Tryk på  igen for at annullere FRAVÆRSDETEK-
TION.

• Selvom enheden slukkes pga. tilstanden Ingen til stede automatisk 
sluk, viser displayet på fjernbetjeningen stadig, at enheden er i drift. 

Tryk på , og tryk derefter på  igen for at genstarte 

driften.
• Når slukningstimeren er indstillet, prioriteres denne.
• Enheden slukkes ikke, hvis der ikke registreres tilstedeværende under 

normal funktionsmåde, selvom tilstanden Ingen til stede automatisk 
sluk er aktiveret.

 (INDIRECT (indirekte))  (DIRECT (direkte))  (EVEN (udjævning))  (OFF (slukket))

Energi-
besparel-
ses- 
tilstand

Automa-
tisk sluk-
tilstand

Ingen 
tilstedeværende 
registreret

Tilstedeværende 
registreret

Ca. 
10 min.

Normal Normal

Normal

Ca. 1 time.

Energibesparelse
Større besparelse

Sluk
Energibesparelse

AIRFLOW CONTROL (KON-
TROL AF LUFTSTRØM)

Annuller
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I-SAVE-DRIFT

1
Tryk på  under afkølingsdrift (COOL), cirkulati-
onsdrift (CIRCULATOR), opvarmningsdrift (HEAT) eller 
nattilstand (NIGHT MODE) for at vælge i-save-drift.

2 Indstil temperatur, ventilatorhastighed og luftstrøm-
mens retning.
• Samme indstilling vælges næste gang blot ved at trykke på .

• To indstillinger kan gemmes. (Én for afkøling/cirkulation (COOL/CIR-

• Vælg den relevante temperatur, ventilatorhastighed og luftstrømsret-
ning i forhold til rummet.

Tryk på  igen for at annullere i-save-drift. 
• i-save-drift annulleres også, når der trykkes på MODE (MODUS)-

knappen.

Bemærk:
Eksempel på anvendelse:
1. Lavenergidrift

opvarmningsdrift (HEAT).
 Denne indstilling er egnet til ubeboede rum, samt når du sover.
2. Lagring af hyppigt anvendte indstillinger
 Gem dine foretrukne indstillinger for afkøling (COOL), cirkulation (CIRCU-

LATOR), opvarmning (HEAT) og nattilstand (NIGHT MODE). Det giver dig 
mulighed for at vælge din foretrukne indstilling med et enkelt tryk på en knap.

Et forenklet sæt tilbagefunktioner gør det muligt at hente den fore-
trukne (forudindstillede) indstilling igen med et enkelt tryk på knap-
pen . Tryk på knappen igen for at gå tilbage til den foregående 
indstilling med det samme.

CIRKULATIONSDRIFT 

1 Tryk på  i opvarmningsdrift (HEAT)  side 7  for at 
aktivere cirkulationsdrift (CIRCULATOR).
Enheden kører ventilatordrift (FAN), hvis indendørstemperaturen når 
indstillingstemperaturen.

2
Indstil ventilatorhastigheden og luftstrømmens retning.
• Indstillingen af ventilatorhastigheden og luftstrømmens retning er den 

samme for opvarmningsdrift (HEAT) og cirkulationsdrift (CIRCULA-
TOR).

• Ventilationen starter ved lav ventilatorhastighed, hvis automatisk ven-
tilatorhastighed (AUTO) er valgt.

Tryk på  igen for at annullere cirkulationsdrift 
(CIRCULATOR).

Bemærk:
Cirkulationsdrift (CIRCULATOR) fungerer ikke i følgende situation.
• AUTO-tilstand (automatisk skift) er valgt.
• Under afrimning.
• Indendørsenheden er sluttet til en udendørsenhed af multitypen. 

 Selvom modtagelyden høres fra indendørsenheden, og -mærket vises på 

fjernbetjeningen, når der trykkes på , fungerer cirkulationsdrift (CIR-

CULATOR) ikke ved multiforbindelse.
• Ventilatordrift (FAN) kan bevirke, at du mærker kold luft.
 Reducer ventilatorhastigheden, eller juster luftstrømmens retning, så du und-

går luftstrømmen, hvis du føler, at den er ubehageligt kold.

Hvis indendørstemperaturen når indstillingstemperaturen, stopper 
udendørsenheden, og indendørsenheden starter ventilatordrift (FAN) 
for at cirkulere indendørsluften. 
Indstillingen af ventilatorhastigheden og luftstrømmens retning kan 
ændres efter ønske.
Udendørsenheden starter automatisk, når indendørstemperaturen falder 
til under indstillingstemperaturen.
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NIGHT MODE (NATTILSTAND) 

1
Tryk på  under drift for at aktivere driftsypen 
NIGHT MODE (nattilstand).

• Driftsindikatorens lampe dæmpes.
• Biplyden deaktiveres med undtagelse af den lyd, der høres, når driften 

starter eller stopper.
• Udendørsenhedens støjniveau reduceres til et niveau, der er lavere 

end angivet under SPECIFIKATIONER.

Tryk på  igen for at annullere driftstypen NIGHT 
MODE (nattilstand). 

Bemærk:
• Udendørsenhedens støjniveau ændres muligvis ikke efter start af enheden, 

under beskyttelsesdrift eller ved andre driftsforhold.
• Indendørsenhedens ventilatorhastighed ændres ikke.
• Driftsindikatorens lampe er vanskelig at se i et lyst rum.
• Udendørsenhedens støjniveau reduceres ikke under multisystemdrift.

LUFTRENSNINGSDRIFT

1
Tryk på  for at starte LUFTRENSNINGSDRIFT.
• Lampen for LUFTRENSNINGSDRIFT tændes. (Displayafsnit)

Bemærk:
HURTIGT LUFTRENSESÆT

Når airconditionanlægget er slukket, skal du trykke på  for at starte drif-
ten af AIR PURYFYING i tilstanden ventilatordrift (FAN).

Tryk på  igen for at annullere LUFTRENSNINGS-
DRIFT.
• Lampen for LUFTRENSNINGSDRIFT slukkes. (Displayafsnit)

Bemærk:
• Berør aldrig luftrensningsenheden under driften. Selvom luftrensningsenhe-

den er designet med hensyntagen til sikkerheden, kan berøring af enheden 
føre til problemer, da den tilføres elektricitet under høj spænding.

• Der kan høres en "hvislelyd" under luftrensningsdrift. Denne lyd genereres, 
når plasma frigives. Dette er ikke en fejlfunktion.

• Lampen for LUFTRENSNINGSDRIFT tændes ikke, hvis frontpanelet ikke er 
lukket helt.

Under LUFTRENSNINGSDRIFT reducerer indendørsenhedens indbyg-
gede enhed luftbårne svampesporer, virusser, skimmel og allergener.

I driftstypen NIGHT MODE (nattilstand) ændres driftsindikatorens 
lysstyrke, biplyden deaktiveres, og udendørsenhedens støjniveau 
begrænses.



DA-12

DA

1 Tryk på  eller  under drift for at indstille 
timeren.

 (tændingstimer): Enheden starter på det indstil-
lede tidspunkt.

 (slukningstimer): Enheden slukker på det indstil-
lede tidspunkt.

*  eller 
* 

  Side 5 

2
Tryk på  (frem) og  (tilbage) for at indstille 
tiden på timeren.
Hvert tryk ændrer den indstillede tid 10 minutter frem/tilbage.
• Indstil timeren, mens  eller   blinker.

Tryk på  eller  igen for at annullere timeren.

Bemærk:
• Timerne ON og OFF kan indstilles samtidigt.  -mærket viser rækkefølgen af 

timeroperationerne.
• Se  side 12  ”Automatisk genstartsfunktion”, hvis strømmen svigter under 

indstilling af ON/OFF-timer.

TIMERDRIFT (ON/OFF-TIMER)

Hvis der sker et strømsvigt, eller strømmen slås fra under drift, sørger den 
“automatiske genstartsfunktion” for, at driften genoptages som indstillet med 
fjernbetjeningen før strømafbrydelsen. Når timeren er indstillet, annulleres tids-
indstillingen, og enheden starter driften, når strømmen vender tilbage.

AUTOMATISK GENSTARTSFUNKTION

Når fjernbetjeningen ikke kan benyttes...
Nøddrift kan aktiveres ved at trykke på nøddriftknappen (E.O. SW) på inden-
dørsenheden.

Hver gang der trykkes på E.O. SW (nøddriftknappen), ændres 
tilstanden i følgende rækkefølge:

Ventilatorhastighed: Medium
Vandret vinge: Auto

Nødkøling (Emergency COOL)

Nødopvarmning (Emergency HEAT)

Stop

Bemærk:
•  De første 30 minutters drift er en testkørsel. Temperaturstyringen arbejder ikke, og 

ventilatorhastigheden er indstillet til Høj.
•  I nødopvarmningsfunktionen øges ventilatorhastigheden gradvist for at blæse 

varm luft ud.
•  I nødkølingsfunktion nulstilles de vandrette vingers position i ca. et minut, 

hvorefter driften starter.

NØDDRIFT
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Tryk på  og  for at fortsætte indstillingen af 
timeren til andre dage og/eller numre.

4 Tryk på  for at afslutte og sende ugetimerindstil-
lingen.

Bemærk:
• Tryk på  for at sende indstillingsoplysningerne for ugetimeren til in-

dendørsenheden. Ret fjernbetjeningen mod indendørsenheden i 3 sekunder.

mer, er det ikke nødvendigt at trykke på  for hver indstilling. Tryk på 

 en enkelt gang, når alle indstillinger er foretaget. Alle ugetimerindstil-

lingerne gemmes.

• Tryk på  for at gå til ugetimerindstilling, og tryk på  i 5 sekunder 

for at slette alle ugetimerindstillinger. Ret fjernbetjeningen mod indendørsen-
heden.

5 Tryk på  for at aktivere ugetimeren. (  lyser).

indstillinger for.

Tryk på  for at deaktivere ugetimeren. (  slukkes).

Bemærk:
De gemte indstillinger slettes ikke, når ugetimeren deaktiveres.

Kontrol af ugetimerindstilling

1
Tryk på  for at gå til ugetimerindstilling.

 blinker.

2 Tryk på  eller  for at se indstillingen for en 
bestemt dag eller et nummer. 

Tryk på  for at forlade ugetimerindstilling.

Bemærk:
Når alle dage i ugen er valgt til visning af indstillingerne, og der er en anden 
indstilling blandt dem, vises  .

DRIFT MED UGETIMER (WEEKLY TIMER)

• Der kan maks. indstilles 4 TÆND- eller SLUK-timere for enkelte dage i ugen.
• Der kan maks. indstilles 28 TÆND- eller SLUK-timere for en uge.

Indstilling af ugetimeren

1
Tryk på  for at gå til ugetimerindstilling.

2 Tryk på  og  for at vælge indstillingsdag og nummer.

3
Tryk på ,  og  for at indstille TÆND/SLUK, 
tid og temperatur.

F.eks.:  [ON] (TÆND), 

er valgt.

 blinker.

Bemærk:
Den enkle TÆND/SLUK-timerindstilling er tilgængelig, mens ugetimeren er 
aktiveret. I dette tilfælde har TÆND/SLUK-timeren prioritet over ugetimeren; 
ugetimeren starter igen, når den enkle TÆND/SLUK-timer er udført.

Når der trykkes på , vælges 
den dag i ugen, der skal indstilles.

Når der trykkes på , 
vælges indstillingsnummeret.

F.eks. :  [Mon Tue ... Sun] 
(Man Tir ... Søn) 
og [1] er valgt.

  
slukkes, og den aktu-
elle tid vises.

Indstilling1 Indstilling2 Indstilling3 Indstilling4

Indstilling1 Indstilling2

6:00 8:30 17:30 22:00

 8:00 21:00

ON OFF ON OFF

ON OFF

Mon 

 

Fri

~

 

Sun

~

Når der trykkes på , 

vælges TÆND/SLUK-timeren.

Når der trykkes på , 
slettes timerindstillingen.

Når der trykkes 

justeres tiden.

på , 

justeres tempera-
turen.

på , 

Når der trykkes 
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Vejledning:

 

RENGØRING

• Sluk for strømtilførslen eller på afbryderen før rengøringen.
• Pas på ikke at røre ved metaldelene med hænderne.
• Brug ikke rensebenzin, fortynder, skurepulver eller insektmidler.
•  Når der er synligt snavs, skal det vaskes med lunkent vand iblandet et 

neutralt opvaskemiddel (se opløsning på opvaskemidlets emballage). Tør 
derefter sæben af med en fugtig klud.

• Brug ikke en skurebørste, hård svamp eller lignende.
• Undlad at lade den vandrette vinge ligge i vand eller skylle den.
• 
• Udsæt ikke dele for direkte sollys, varme eller åben ild for at tørre dem.
• Vær forsigtig, da ventilatoren ellers kan revne eller gå i stykker på anden vis.

•  Rengøres hver 2. uge 

• Tør det omhyggeligt i skyggen efter afvaskning med vand.

 Vigtigt
• 

bedste ydeevne og reducere strømforbruget.
• 

2. uge.
• 
• Af sikkerhedshensyn vil luftrensningsenheden ikke virke 

• Adskil ikke luftrensningsenheden.
• 

heden.

Luftrensningsenhed 
• Fjern snavs vha. en støvsuger.
Hvis snavset ikke kan fjernes vha. 
en støvsuger:

kent vand, og skyl det.
• Tør det omhyggeligt i skyggen efter vask.

Frontpanel eller

• Tør det omhyggeligt i skyggen efter vask.

Hvis snavs og lugt ikke kan fjernes ved rengøring:

• Delnummer  MAC-3010FT-E 

• Fjern snavs med en 
støvsuger.

Hvis snavset ikke 
kan fjernes vha. en 
støvsuger:
• Læg filteret og dets 

ramme i blød i lunkent 
vand, og skyl det bag-
efter.

• Tør det omhyggeligt i skyggen efter vask. 

• Delnummer  MAC-2490FT-E 

1. Løft frontpanelet, til der høres en kliklyd.

2. Tag fat i hængslerne, og træk for at fjerne det som vist i illustrationen herover.
• Tør det af med en blød, tør klud, eller skyl det med vand.
• Lad det ikke ligge i vand i mere end to timer.
• Tør det omhyggeligt i skyggen, før det monteres.

3. Monter frontpanelet i omvendt rækkefølge af 
afmonteringen. Luk frontpanelet omhyggeligt, 
og tryk på de steder, der er angivet med pilene.

Hul

Hængsel

Disse oplysninger er baseret på 

MODELNAVN
Behandlet artikel

(Delnavne)
Virksomme stoffer

(CAS-nummer)
Egenskab

Brugsanvisning
(Information om sikker håndtering)

MSZ-RW25/35/50VG

VENTILATOR
LUFTKANAL
VANDRET VINGE
LODRET VINGE

Tebuconazol (107534-96-3)
2-octyl-2H-isothiazol-3-on 
(OIT) (26530-20-1)

Antiskimmel
• Dette produkt må kun anvendes i overensstemmelse med an-

visningerne i brugsanvisningen og til det tilsigtede formål.
• Tag ikke produktet i munden. Opbevares utilgængeligt for børn.

MAC-2490FT-E FILTER

Dimethyloctadecyl
[3-(trimethoxysilyl)propyl]
ammoniumchlorid 
(27668-52-6)

Antivirus
Antibakteriel
Antiskimmel

• Dette produkt må kun anvendes i overensstemmelse med an-
visningerne i brugsanvisningen og til det tilsigtede formål.

• Tag ikke produktet i munden. Opbevares utilgængeligt for børn.
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OPSÆTNING AF Wi-Fi-MODUL

Dette Wi-Fi-modul videresender statusoplysninger og kontrollerer 
kommandoerne fra MELCloud, når det er tilsluttet en indendørsenhed.

Introduktion til Wi-Fi-modul

Opsætning i WPS-PUSH-tilstand

• Hold temperaturknappen  nede i 5 sekunder.
• Vælg "¯ 2" ved at trykke på Temperatur  og 

 som vist til højre.
• Ret fjernbetjeningen mod indendørsenheden, 

og tryk på 
 

.

1 Slut routeren til airconditionanlægget.

Sørg for, at LED-visningen ser ud som vist nedenfor.
Tryk på WPS-knappen på routeren inden for 2 minutter efter valg af 
tilstand.
WPS-PUSH-tilstanden vender tilbage til begyndelsesstatus, hvis der 
ikke trykkes på WPS-knappen inden for 2 minutter.

2 LED-visningen ser ud som vist nedenfor, når tilslutnin-
gen mellem routeren og Wi-Fi-modulet er gennemført, 
og tilslutningen til MELCloud påbegyndes.

Hvis indikations-LED'en ikke skifter eller blinker 5 gange, mislykkes forbindelsen.
Nulstil forbindelsen, og opsæt Wi-Fi-modulet og routeren igen.
Følgende er de vigtigste årsager til, at WPS mislykkes.
Kommunikationsafstand (fra Wi-Fi-modulet til routeren), indstillinger på routeren 
(kryptering, godkendelse, begrænsning af forbindelser osv.)

WPS-PUSH-tilstand

Tilslutning

Router

LED-lampen lyser i 3 se-
kunder og blinker derefter to 
gange. Der lyder et bip, når 
LED'en blinker. Denne række 
handlinger gentages.

Tilsluttet

Tilslutning

MELCloud

LED-lampen lyser i 5 sekun-
der, og derefter lyder et bip i 
1 sekund.

Frontpanel

Wi-Fi-dæksel

NET-LED
Dette viser status for netværket.

Opsætning

Opret forbindelse mellem Wi-Fi-modulet og routeren.

Bemærk: 
Opsætning er kun mulig efter brug af airconditionanlægget med den trådløse 
fjernbetjening.

http://www.melcloud.com/Support

Valg af tilstand

Wi-Fi-modulet skal parres med routeren, før kommunikation mellem indendør-
senheden og MELCloud kan begynde. Wi-Fi-modulet kan parres med routeren 
på 2 måder:
• WPS-PUSH-tilstand
• Adgangspunkttilstand
Den tilstand, der skal indstilles, afhænger af, om din router har WPS-knappen. 
Brug den parringstilstand, der egner sig bedst til dit system.
Følg instruktionerne herunder for at indstille parringstilstanden med fjernbetje-
ningen.
Opsæt Wi-Fi-modulet og routeren igen, når routeren er blevet udskiftet.

Bemærk: 

• Hold temperaturknappen  nede i 5 sekunder.
• Vælg "_ 2" ved at trykke på Temperatur  og 

.
•  Ret fjernbetjeningen mod indendørsenheden, 

og tryk på 
 

.

•  Indendørsenheden bipper 3 gange, når nulstil-
lingen er fuldført.
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OPSÆTNING AF Wi-Fi-MODUL

Opsætning i adgangspunkttilstand
Fuldfør opsætningen i adgangspunkttilstand inden for 10 minutter.

• Hold temperaturknappen  nede i 5 sekunder.
• Vælg "¯ 1" ved at trykke på knapperne Tempe-

ratur  og  som vist til højre.
• Ret fjernbetjeningen mod indendørsenheden, 

og tryk på 
 

.

1 Slut din smartphone til airconditionanlægget.

Sørg for, at LED-visningen ser ud som vist nedenfor.
Vælg SSID på Wi-Fi-indstillingsskærmen på din smartphone, og indtast 
den KEY (NØGLE), der er trykt på informationsmærkaten.

E.O.
SW

MAC:

ID:

SSID:

KEY:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ME-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

SSID:

KEY:

ME-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Tilslutning

SmartphoneAndetWi-Fi-modul LED-lampen lyser i 3 sekunder 
og blinker derefter en gang. 
Der lyder et bip, når LED'en 
blinker. Denne række handlin-
ger gentages.

Bemærk:
• 
• Indtast KEY (NØGLE) igen, hvis SSID vises på din smartphone, men den 

ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi-modulet.
• LED-indikationen ændres ikke eller blinker 5 gange, hvis forbindelsen 

svigter.I så fald skal du nulstille forbindelsen og opsætte Wi-Fi-modulet og 
routeren igen.

2 Gå ind på URL'en (http://192.168.11.1/network) på en 
af følgende måder for at få vist indstillingsskærmen.

• Scan QR-koden på informationsmærkaten.
• Skriv URL'en (http://192.168.11.1/network) i webbrowseren.

Adgangspunkttilstand

3 Registrer oplysningerne for routeren på airconditionan-
lægget.

lysningerne og dernæst klikke på Send-knappen.

Bemærk:

og netværksoplysningerne og dernæst klikke på sendeknappen.
• LED-lampen vender tilbage til begyndelsesstatus, hvis forbindelsen mislyk-

kes.
• LED stopper med at blinke og bippe, når forbindelsen er fuldført.

4 LED-visningen ser ud som vist nedenfor, når tilslutnin-
gen mellem routeren og Wi-Fi-modulet er gennemført, 
og tilslutningen til MELCloud påbegyndes.

Bemærk:

LED-lampen ændres ikke eller blinker 5 gange, hvis forbindelsen mislykkes.
I så fald skal du nulstille forbindelsen og opsætte Wi-Fi-modulet og routeren 
igen.

Router

Tilslutning

Tilslutning

MELCloud

Tilsluttet

Tilslutning

LED-lampen lyser i 5 sekunder, og 
derefter lyder et bip i 1 sekund.

E.O.
SW

MAC:

ID:

SSID:

KEY:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ME-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Informationsmærkat

Andet

Wi-Fi-modul
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Bemærk:
• Sørg for, at routeren understøtter WPA2-AES-krypteringsindstillingen, før du 

begynder opsætningen af Wi-Fi-modulet.
• Slutbrugeren skal læse og godkende Wi-Fi-tjenestens betingelser og vilkår, 

før installationen af dette Wi-Fi-modul påbegyndes.
• Routeren kan være nødvendig for at udføre tilslutningen af dette Wi-Fi-modul 

til Wi-Fi-tjenesten.
• Wi-Fi-modulet begynder ikke at transmittere driftsdata fra systemet, før slut-

brugeren registrerer sig og godkender Wi-Fi-tjenestens betingelser og vilkår.
• Dette Wi-Fi-modul må ikke installeres og tilsluttes et Mitsubishi Electric-sy-

stem, som har til formål at levere applikationskritisk afkøling eller opvarm-
ning.

denne manual, når du tilslutter Wi-Fi-modulet.

gen.

Mitsubishi Electrics Wi-Fi-modul er udformet til kommunikation med 
Mitsubishi Electrics MELCloud Wi-Fi-tjeneste.
Mitsubishi Electric er ikke ansvarlig for (i) underpræstation af noget system 
eller produkt, 
(ii) system- eller produktfejl, eller (iii) tab eller beskadigelse af noget system 
eller produkt, som forårsages af eller opstår under forbindelse til og/eller 
brug af et tredjeparts-Wi-Fi-modul eller en tredjeparts-Wi-Fi-tjeneste med 
udstyr fra Mitsubishi Electric.

NET-LED
Blinkende NET LED betyder, at Wi-Fi-modulet kommunikerer med routeren.

Når den ikke opretter en god forbindelse

og routeren.

begrænsning.

på Wi-Fi-modulet.

adresse. 

• Opsæt Wi-Fi-modulet, når du har betjent airconditionanlægget med den 

Hvis forbindelsen mislykkes, selv efter at du har kontrolleret ovenstående, skal 
du opsætte Wi-Fi-modulet og routeren igen ved hjælp af følgende metode.
• Hold temperaturknappen  nede i 5 sekunder.
• Vælg "_ 2" ved at trykke på Temperatur  og .

• Ret fjernbetjeningen mod indendørsenheden, og tryk på .

• Indendørsenheden bipper 3 gange, når nulstillingen er fuldført.

[Om varemærker]
• WPS er forbindelsen via Wi-Fi Protected Setup.
• "Wi-Fi®", "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA2™" er varemærker eller registre-

rede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

ved at gå ind på hjemmesiden herunder.
http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi-modulet bruger open source-software. For at se open source-
softwarelicensen/-erne skal du gå til følgende websted, mens du har opret-
tet forbindelse til Wi-Fi-modulet i adgangspunkttilstand.
http://192.168.11.1/license

OPSÆTNING AF Wi-Fi-MODUL
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HVIS DER ER TEGN PÅ, AT DER ER OPSTÅET PROBLEMER

Enheden kan ikke betjenes. • Er afbryderen aktiveret?
• Er strømforsyningsstikket sat i?
• Er ON-timeren indstillet?  Side 12 

Den vandrette vinge bevæger 
sig ikke.

• Er den vandrette og den lodrette vinge monteret 
korrekt?

• Er ventilatorens beskyttelsesdæksel deformeret?
• Når der tændes på kontakten, nulstilles de vandrette 

vingers position i ca. et minut. Efter nulstillingen 
genoptages normal drift af de vandrette vinger. Det 
samme gør sig gældende i nødkølingsfunktion.

Enheden kan ikke bruges i ca. 3 
minutter, efter at den er startet 
igen.

• Dette beskytter enheden via instruktioner fra mikro-
processoren. Vent.

Der udsendes tåge fra udblæsnin-
gen på indendørsenheden.

• Den kølige luft fra enheden nedkøler hurtigt fugten 
i rummets luft, hvorved der dannes tåge.

Svingfunktionen af den VAND-
RETTE VINGE afbrydes et øjeblik 
og startes så igen.

• Dette sker for at svingfunktionen af den VAND-
RETTE VINGE kan fungere normalt.

Når SWING (SVING) vælges i 
funktionen afkøling/tørring/ventila-
tion (COOL/DRY/FAN), bevæger 
den nederste vandrette vinge 
sig ikke.

• Det er normalt, at den nederste vandrette vinge 
ikke bevæger dig, når SWING (SVING) vælges i 
funktionen afkøling/tørring/ventilation (COOL/DRY/
FAN).

Luftstrømmens retning ændres 
under anvendelsen.
Retningen af den vandrette vinge 
kan ikke indstilles med fjernbetje-
ningen.

• Når enheden arbejder i afkølingstilstand (COOL) 
eller tørretilstand (DRY), og driften fortsætter med 
luftstrømmen rettet nedad i 0,5 til 1 time, sættes 
retningen af luftstrømmen automatisk til opadrettet 
position for at forhindre, at kondenseret vand dryp-
per ned.

• Hvis luftgennemstrømningstemperaturen er for lav 
under opvarmning, eller når der udføres afrimning, 
indstilles den vandrette vingeposition automatisk til 
vandret.

Funktionen stoppes i ca. 10 minut-
ter i opvarmningsfunktionen.

• Udendørsenheden er i optøningstilstand.
 Dette sker i løbet af maks. 10 minutter, så vent 

venligst. (Når udendørstemperaturen er for lav, eller 
luftfugtigheden er for høj, dannes der frost.)

Enheden begynder selv at arbejde, 
når der tændes for strømmen, 
selvom den ikke modtager signal 
fra fjernbetjeningen.

• Disse modeller er udstyret med en automatisk gen-
startsfunktion. Når hovedafbryderen slukkes, uden 
at enheden er stoppet med fjernebetjeningen, og 
derefter tændes igen, vil enheden automatisk starte 
i den samme tilstand, som var indstillet med fjernbe-
tjeningen, lige inden hovedafbryderen blev slukket. 
Se “Automatisk genstartsfunktion”.  Side 12 

De to vandrette vinger rører ved 
hinanden. De vandrette vinger er i 
en unormal position. De vandrette 
vinger vender ikke tilbage til kor-
rekt “lukket position”.

Gør et af følgende: 
• Sluk og tænd på afbryderen. Kontroller, at de 

• Start og stop nødkølingsfunktionen, og kontroller, at 

Når rumtemperaturen når den 
indstillede temperatur i funktionen 
afkøling/tørring (COOL/DRY) , 
stopper udendørsenheden, og 
indendørsenheden kører med lav 
hastighed.

• Når rumtemperaturen afviger fra den indstillede 
temperatur, begynder indendørsventilatoren at køre 
i henhold til indstillingerne på fjernbetjeningen.

Indendørsenheden bliver misfarvet 
med tiden.

• Selvom plastik bliver gult som følge af påvirkning af 
faktorer som ultraviolet lyd og temperatur har dette 
ingen virkning på produktets funktioner.

Driftsindikatorens lampe er dæm-
pet. Enheden bipper ikke.

• Er driftsypen NIGHT MODE (nattilstand) indstillet?

Multisystem

Den indendørsenhed, som ikke ar-
bejder, bliver varm, og fra enheden 
kommer en lyd af rindende vand.

• Der løber konstant en lille smule kølevæske ind i 
indendørsenheden, selvom den ikke er i drift.

Når der vælges opvarmnings-
drift, starter driften ikke med det 
samme.

• Hvis driften startes under afrimning af udendør-
senheden, tager det nogle få minutter (maks. 10 
minutter), før der blæses varm luft ud.

Ventilatoren i udendørsenheden 
roterer ikke, selvom kompressoren 
kører. Selvom ventilatoren begyn-
der at rotere, stopper den hurtigt.

• Når udetemperaturen er lav under afkølingsdrift, 
kører ventilatoren periodisk for at opretholde en 
tilstrækkelig kølekapacitet.

Der siver vand ud af udendørsen-
heden.

• Under funktionerne AFKØLING og TØR er rør eller 
rørforbindelsessektionerne kolde, hvorfor der dan-
nes kondens.

• Under opvarmningsfunktionen drypper der kondens-
vand fra varmeveksleren.

• Under opvarmningsfunktionen tør optøningsfunktio-
nen det frosne vand på udendørsenheden, så det 
drypper ned.

Der kommer hvid rør fra udendør-
senheden.

• I opvarmningsdrift opstår der ved optøningsfunktio-
nen damp, som ligner hvid røg.

Displayet på fjernbetjeningen 
fremkommer ikke eller svagt. 
Indendørsenheden reagerer ikke 
på fjernbetjeningssignalet.

• Er batterierne brugt op?  Side 5 
• Er polariteten (+, -) på batterierne korrekt?

 Side 5 
• Er der blevet trykket på en knap på fjernbetjeningen 

til et andet elektrisk apparat?

Rummet kan ikke køles eller 
opvarmes tilstrækkeligt.

• Er temperaturindstillingen i orden?  Side 7 
• Er ventilatorindstillingen korrekt? Skift ventilatorha-

stigheden til Høj eller Superhøj.  Side 8 
 Side 14 

• Er ventilatoren eller varmeveksleren på indendør-
senheden ren?  Side 14 

• Er der nogen genstande, der blokerer luftindsugning 
eller luftudledning på indendørs- eller udendørsen-
heden?

• Er der et vindue eller en dør åben?
• Det kan tage nogen tid at opnå indstillingstempera-

turen, eller den opnås muligvis slet ikke afhængigt af 
rummets størrelse, den omgivende temperatur osv.

• Er driftsypen NIGHT MODE (nattilstand) indstillet?

Rummet kan ikke afkøles tilstræk-
keligt.

• Når der anvendes en ventilator eller et gaskomfur i 
dette rum, øges afkølingsbehovet, og dette medfører 
utilstrækkelig afkølingseffekt.

• Når udetemperaturen er høj, kan køleeffekten være 
utilstrækkelig.

Rummet kan ikke opvarmes 
tilstrækkeligt.

• Når udetemperaturen er lav, kan varmeeffekten være 
utilstrækkelig.

Luftudgangstemperaturen virker 
lav under varmedriften.

Skift luftudgangsretningen opad.
Luftudgangstemperaturen kan blive lavere, når 
udetemperaturen er lav.

Luftstrømmen blæses ikke hurtigt ud 
i opvarmningsfunktionen.

• Vent mens enheden forbereder at blæse varm luft 
ud.

Luften fra indendørsenheden 
lugter mærkeligt.

 Side 14 
• Er ventilatoren eller varmeveksleren på indendør-

senheden ren?  Side 14 
• Enheden kan indsuge lugten af vægge, tæpper, 

møbler, stoffer osv. og blæse den ud med luften.

Lyd

En knasende lyd høres. • Denne lyd frembringes af udvidelse/sammentrækning 
af frontpanelet etc. på grund af ændringer i tempera-
turen.

Der høres en "rislende" lyd. • Denne lyd høres, når udeluften trækkes ind fra 
drænslangen, når hætten eller ventilatoren starter, 

 Denne lyd høres også, når udeluften blæser ind i 

Der høres en mekanisk lyd fra 
indendørsenheden.

• Det er lyden af relæet, der tænder/slukker kompres-
sorens ventilator.

En lyd af rindende vand høres. • Dette er lyden af kølemiddel eller kondensvand, der 
løber inde i enheden.

Nogle gange kan man høre 
hvæselyde. enheden skifter.

Timer

Ugetimeren virker ikke, som den 
er indstillet til.

• Er TÆND/SLUK-timeren indstillet?  Side 12 
• Send indstillingsoplysningerne for ugetimeren til 

indendørsenheden igen. Der lyder et langt bip fra 
indendørsenheden, når oplysningerne er korrekt 
modtaget. Der lyder 3 korte bip, hvis oplysningerne 
ikke er korrekt modtaget. Vær opmærksom på, at 
oplysningerne modtages korrekt.  Side 13 

• Efter et strømsvigt med strømudfald til følge er det 
indbyggede ur i indendørsenheden ikke korrekt. 
Derfor virker ugetimeren muligvis ikke normalt.

 Monter holderen til fjernbetjeningen på et sted, hvor 
signalet kan modtages af indendørsenheden.  Side 5 

Enheden starter/stopper selv. • Er ugetimeren indstillet?  Side 13 

Wi-Fi-modul

Wi-Fi-modulet kan ikke parres 
med routeren.

Opsætning er kun mulig efter brug af aircondition-
anlægget med den trådløse fjernbetjening. Udfør 
parring efter operationen.
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HVIS DER ER TEGN PÅ, AT DER ER OPSTÅET PROBLEMER

• Hvis der siver vand ud, eller det drypper fra indendørsenheden.
• Når driftsindikatoren blinker.
• Hvis afbryderen udløses ofte.
• Signalet fra fjernbetjeningen modtages ikke i et værelse, hvor et lysstofrør af elektronisk tænd/sluk type (lysstofrør af invertertypen) anvendes.
• Driften af airconditionanlægget forstyrrer radio- eller TV-modtagelse. Det kan være nødvendigt at installere en forstærker til påvirkede apparat.
• Når der høres en unormal lyd.
• Hvis der konstateres kølemiddellækage.

1 Anvend afkølingstilstand (COOL) med den højeste 
temperatur indstillet eller ventilatortilstand (FAN) i 3-4 
timer.  Side 7 
• Det tørrer enheden indvendig.
• Fugt i airconditionanlægget giver gode betingelser for svampevækst 

som f.eks. skimmel.

2 Tryk på  for at stoppe driften.

3
Sluk på afbryderen, og/eller tag stikket ud af stikkon-
takten.

4 Tag alle batterierne ud af fjernbetjeningen.

Når airconditionanlægget skal bruges 
igen:

1
 Side 14 

2
sugning og luftudledning ikke er blokerede.

3
Kontroller, at jordledningen er korrekt forbundet.

4 Se “KLARGØRING FØR ANVENDELSEN”, og følg 
vejledningen.  Side 5 

HVIS KLIMAANLÆGGET IKKE SKAL 
ANVENDES I LÆNGERE TID

Elektrisk installation
• Sørg for et specielt kredsløb til strømforsyning af airconditionanlægget.
• Sørg for at afbryderens kapacitet er korrekt.

INSTALLATIONSSTED OG 
ELEKTRISK ARBEJDE

Installationssted
• Hvor der er meget maskinolie.
• Hvor salt forekommer, f.eks. i kystområder.

spildevand.
• Hvor olie spildes, eller hvor området er fyldt med olieholdig os eller røg (f.eks. 

madlavningsområder og fabrikker, hvor plastikegenskaberne kunne blive 
ændret og dermed beskadiget).

• Hvor der er højfrekvensapparater eller trådløse apparater.
• Hvor luften fra udendørsenhedens luftudblæsning er blokeret.
• Hvor driftslyden eller luft fra udendørsenheden kan genere naboer.
•  En monteringshøjde for indendørsenheden på 1,8 m til 2,3 m anbefales.
 Kontakt forhandleren, hvis dette ikke er muligt.
• Anvend ikke airconditionanlægget under indendørs byggearbejde, renovering 

eller voksbehandling af gulve. Før airconditionanlægget anvendes, skal rummet 
udluftes, når sådan arbejde er udført. Hvis der ikke udluftes, kan der komme 
fremmedlegemer i airconditionanlægget, hvilket kan medføre vandlækage 
eller spredning af kondens.

Til Wi-Fi-modul
• Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm 

mellem enheden og brugeren eller andre omkringstående personer.
• Brug ikke Wi-Fi-modulet i nærheden af andre trådløse enheder, mikrobølge-

ovne, trådløse telefoner eller faxmaskiner.
 Dette kan medføre fejlfunktion.
• Wi-Fi-modulet må ikke anvendes i nærheden af medicinsk, elektrisk udstyr eller 

personer med medicinske enheder, som f.eks. en pacemaker eller implanteret 

 Dette kan medføre en ulykke pga. fejlfunktion i det medicinske udstyr.

Lysstofrør af 
invertertypenHold lysstofrør på så 

lang afstand som muligt 
fra airconditionanlæg-
get for at forhindre 
indvirkning på driften. Væg etc.

Hold afstand 
for at fore-
bygge billed-
forstyrrelser 
eller støj.

1 m 
eller 
mere

Radio

100 mm 
eller mere

TVTrådløs 
telefon 
eller 
bærbar 
telefon 3 m eller mere

1 m 
eller 
mere

Installationsstedet for udendørs en-
heden skal være mindst 3 m væk fra 
antenner til TV-apparater, radioer mm. 
I områder med svage radio- og TV-
signaler skal der være større afstand 
mellem udendørs enheden og anten-
nen til det pågældende apparat, hvis 
betjeningen af klimaanlægget påvirker 
radio- og TV-modtagelsen.

(25HZ, 35HZ/50HZ)
200/500 mm eller mere

For at opnå optimal ef-
fektivitet og forlænge 
brugslevetiden skal 
udendørsenheden 
installeres på et godt 
ventileret og tørt sted.
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SPECIFIKATIONER

DB: Tørtemperatur
WB: Vådtemperatur

Afkøling

Øvre 
grænse —

Nedre  
grænse —

Opvarm-
ning

Øvre  
grænse —
Nedre  

grænse —

Wi-Fi-modul
Model

Indgangsspænding DC12,7 V (fra indendørsenhed)

Strømforbrug MAKS. 2 W

Senderens effektniveau (MAKS.) 20 dBm @IEEE 802.11b

RF-kanal 1 kanal ~ 13 kanaler (2412~2472 MHz)

Radioprotokol IEEE 802.11b/g/n (20)

Kryptering AES

Godkendelse WPA2-PSK

Softwareversion XX.00

http://www.melcloud.com/Support

Bemærk:
Nominel effekt

  Udendørs: 

Model

Kapacitet
Afkøling

Sensibel kW 2,47 3,29 4,10

Latent kW 0,03 0,21 0,90

Opvarmning kW 3,20 4,00 6,00

Indgang kW 0,019 0,021 0,029

Støjniveau
(Lydeffektniveau)

Superhøj/høj/med./langsom/
superlav

dB(A) 57-51-44-36-33 60-52-45-36-33 60-54-50-47-43

Model

Funktion Afkøling Opvarmning Afkøling Opvarmning Afkøling Opvarmning

Strømforsyning ~ /N, 230 V, 50 Hz

Kapacitet kW 2,5 3,2 3,5 4,0 5,0 6,0

Indgang kW 0,435 0,58 0,77 0,81 1,38 1,45

Vægt
Indendørs kg 14,5
Udendørs kg 39,5 40 54

Kølevæskekapacitet (R32) kg 1,2 1,1 1,21

IP-kode
Indendørs IP 20

Udendørs IP 24

Tilladt overdriftstryk
LP ps MPa 2,77

HP ps MPa 4,17

Støjniveau (SPL)

Indendørs 
(superhøj/høj/
med./langsom/
superlav)

dB(A)
42/36/29/

23/19
41/36/30/

25/19
43/36/29/

24/19
42/36/30/

25/19
45/39/34/

30/26
46/41/37/

32/25

Udendørs dB(A) 46 49 49 50 51 54


