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1. Sikkerhedsforanstaltninger
Den oprindelige vejledning er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser af den originale 
vejledning.

 � Se også installationsvejledning, der er sat på indendørsenheden.

Læs "Sikkerhedsforanstaltninger" omhyggeligt, før du installerer et klimaanlæg, og sørg for 
at montere den korrekt.

 ● Sikkerhedsforanstaltningerne, som beskrives i vejledningen, klassificeres som ADVARSEL og 
FORSIGTIG. Begge indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Sørg for at overholde 
alle sikkerhedsforanstaltninger aldeles bestemt.

ADVARSEL Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det medføre 
personskade eller dødsfald.

FORSIGTIG
Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medføre 
materielle skader eller personskade, hvilket kan være alvorligt afhængigt 
af omstændighederne.

 ● Efter endt installation, skal du udføre prøvedrift for at tjekke for fejl og forklare kunden, hvordan man 
betjener og passer klimaanlægget ved hjælp af betjeningsvejledningen. Bed kunden om at 
opbevare installationsvejledningen sammen med betjeningsvejledningen til fremtidig brug.

 ADVARSEL
Bed din forhandler eller kvalificeret personale om at udføre installationen. 
Prøv ikke at installere fjernbetjeningen selv. Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk 
stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler om flytning og geninstallation af fjernbetjeningen. 
Ukorrekt installationsarbejde kan medføre lækage, elektrisk stød eller brand.
Installer fjernbetjeningen i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning. 
Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Sørg for kun at bruge det specificerede tilbehør og dele til installationen. 
Undladelse af at bruge specificerede dele kan resultere i nedfald af enheden, vandlækage, elektrisk 
stød eller brand.
Installer fjernbetjeningen på et underlag, der er stærkt nok til at bære dens vægt. 
Et fundament, der ikke er stærkt nok, kan medføre, at fjernbetjeningen falder ned og forvolder skade.
Elarbejde skal udføres i overensstemmelse med relevante lokale og nationale bestemmelser og 
instruktionerne i denne installationsvejledning. 
Sørg for udelukkende at bruge en særskilt strømkreds. Utilstrækkelig kapacitet i strømkredsen eller 
forkert udførelse kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Udfør altid installationsarbejdet med strømforsyningen koblet fra.
Berøring af strømførende elektriske dele forårsager elektrisk stød.
Undlad afmontering, ombygning og reparation.
Det kan forårsage elektrisk stød og/eller brand.
Sørg for, at al ledningsføring er sikker, at der anvendes specificerede ledninger, og at stikforbindel-
serne ikke udsættes for fysisk belastning. 
Forkert tilslutning eller sikring af ledningerne kan resultere i unormal varmeudvikling eller brand.
Valg af materialer og installation skal overholde de gældende nationale og internationale standarder.
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 PAS PÅ
For at undgå lækage og elektrisk stød på grund af indtrængen af   vand eller insekter, skal du fylde 
gennemføringshullet til ledninger med kit.
Du må ikke betjene enheden med våde hænder, da det kan give elektrisk stød.
Du må ikke vaske fjernbetjeningen med vand, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Installer indendørs- og udendørsenheden, strømforsyningsledningen og forbindelsesledningerne 
mindst 1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelser og støj. 
(Afhængigt af radiobølgerne er en afstand på 1 meter muligvis ikke tilstrækkelig til at eliminere 
støjen.)
Klimaanlægget må ikke installeres på følgende steder.

1. Hvor der er høj koncentration af mineralolietåge eller oliedamp (f.eks. et køkken).  
Plastdele kan blive nedbrudt, dele kan falde af, og der kan opstå vandlækage.

2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.  
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan resultere i kølemiddel-lækage.

3. I nærheden af   maskiner, der udsender elektromagnetisk stråling.  
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften af   styresystemet og resultere i fejlfunktion 
i enheden.

4. Hvor der kan forekomme lækage af antændelig gas, hvor der er kulfiber eller antændeligt 
støv i luften, eller hvor der anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom malingsfortynder 
eller benzin.  
Drift af enheden under sådanne forhold kan resultere i brand.

5. Områder med høj temperatur ved et direkte flammepunkt.  
Det kan forårsage opvarmning og/eller eksplosion.

6. Fugtigt område eller steder, der kan blive udsat for vand.  
Hvis der trænger vand ind i fjernbetjeningen, kan det forårsage elektrisk stød, og den 
indvendige elektronik kan fejle.

Når fjernbetjeningens termofunktion bruges, skal du vælge installationsstedet ud fra følgende 
overvejelser.

 ● Et sted, hvor den gennemsnitlige temperatur i rummet kan registreres.
 ● Et sted, som ikke udsættes for direkte sollys.
 ● Et sted, som er langt væk fra varmekilder.
 ● Et sted, der ikke påvirkes af udeluften ved åbning og lukning af døre og lignende.
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2. Tilbehør
Følgende tilbehør medfølger.

Træskrue Lille skrue Klemme Manual-CD
Hurtig 

reference Ledningsholder
(Ø3,5×16)

2x
(M4×16)

2x
1x 1x 1x 1x

3. Installationsprocedure for fjernbetjening
3-1 Bestem, hvor fjernbetjeningen skal installeres.

Sørg for at følge " 1. Sikkerhedsforanstaltninger" ved fastlæggelse af placeringen.

3-2 Lav et hul gennem væggen til ledningsføring, hvis ledninger 
skal tages ud fra bagsiden.

Placer centrum for hullet 
i væggen ud for centrum 
hullet i kontrolenhedens 
underdel, når du laver hullet.

Ø8-10

Fjernbetjeningen set udefra

Hul
Ø8-10

Underdel
Hul

48.5

40

3-3 Fjern overdelen. 
Sæt en skruetrækker i indhakket i underdelen for at fjerne overdelen (2 punkter).

Overdel

Underdel

Skruetrækker

Fjernbetjeningens kredsløbskort er 
monteret i overdelen.Pas på ikke at 
beskadige kredsløbskortet med 
skruetrækkeren.

Pas på, der ikke kommer fugt eller 
støv på kredsløbskortet, når 
underdelen er fjernet.

Indsæt skruetrækkeren, 
og drej den let for at fjerne.

Hvis hullet er for stort, eller placeringen ikke 
korrekt, kan hullet komme ud fra fjernbetjeningen.

FORSIGTIG
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3-4 Fastlæg retningen for styreboksens ledningsudtag 
(bagudtag, venstre udtag, øvre midtudtag, øvre udtag).
3-4-1 Bagudtag 3-4-2 Venstre udtag

Skær plastområdet af (skraverede område). Skær det tynde område af (skraverede 
område) med tang eller lignende, og fjern 
 derefter grater med en fil eller lignende.

3-4-3 Øvre udtag 3-4-4 Øvre midtudtag

Skær det tynde område af (skraverede 
område) med tang eller lignende, og fjern 
 derefter grater med en fil eller lignende.

Skær det tynde område af (skraverede 
område) med tang eller lignende, og fjern 
 derefter grater med en fil eller lignende.

3-5 Før ledningerne.

1. El-boks og transmissionsledninger medfølger ikke. 
2. Rør ikke direkte ved fjernbetjeningens kredsløbskort. 

FORSIGTIG

Ledningsspecifikationer

Ledningsføringstype Skærmet vinylledning eller -kabel
Ledningsføringsstørrelse 0,75~1,25 mm2
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Den skærmede del i fjernbetjeningsboksen skal afisoleres.

Fjern kappe og skærm

±10 mm
Ledningsføringen bliver 
nemmere, hvis der er ±10 mm 
forskel på de to ledningers 
længde.

Afisolering af 
ledningerne

Afisoleringslængde for skærm:
 ● ± 150 mm for øvre udtag
 ● ± 200 mm for øvre midtudtag

Forbind terminalerne (P/P1, N/P2) i fjernbetjeningens underdel med terminalerne (P1, P2) på 
indendørsenheden. (P1 og P2 har ingen polaritet.)

3-5-1 Bagudtag

<Fastgøring af ledninger>

Underdel

P1
Indendørsenhed

P2

Overdel

Klemme

Ledningernes 
fastgørelses-
punkt

Kredsløbskort

Tværsnit -
Fastgør ledningerne 
til fastgørelsespunktet 
med den påsatte 
klemme.

Klemme
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3-5-2 Venstre udtag

Underdel

Overdel

Indendørsenhed

Kredsløbskort

P1P2

3-5-3 Øvre udtag

Installer den påsatte 
ledningsholder som 
vist i den venstre 
figur for at forhindre 
klemning af 
ledningerne.

Indendørsenhed

Ledningsholder
Ledningsholder

Overdel

Underdel

Overdel

Ledninger

Kredsløbskort

Tværsnit -

P1P2

3-5-4 Øvre midtudtag
Indendørsenhed

Ledningsholder

Overdel

Underdel

Kredsløbskort

P1P2
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 ● Før ledningerne med afstand til strømledninger for at undgå modtagelse af elektrisk støj 
(ekstern støj) gennem ledningerne. 

 ● Udfør grundig tætning af indførselsporten med kit (medfølger ikke) for at forhindre, 
at insekter og lignende trænger ind.

FORSIGTIG

3-6 Fastgørelse af underdelen.
Ved ledningsføring gennem øvre midtudtag eller bagudtag: Se fremgangsmåden for 
ledningsføring først, da denne skal udføres, før delen fastgøres.

3-6-1 Installation på væg
Fastgør med de medfølgende træskruer (2×).

Træskruer
(Ø3,5×16)

3-6-2 Installation på el-boks 
Fastgør med de medfølgende små skruer (2×).

Små skruer (M4×16)

El-boks til to enheder
(uden dæksel)

84

46

(Installationsafstand)

El-boks
(medfølger ikke)
(Brug tilbehør KJB211A 
(ekstraudstyr))
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El-boks
(medfølger ikke)
(Brug tilbehør KJB111A 
(ekstraudstyr))

Små skruer (M4×16)

El-boks til én enhed
(uden dæksel)

84

28

(Installationsafstand)

 ● Vælg en installationsflade, der er så plan som muligt. 
 ● Spænd ikke monteringsskruerne for meget for ikke at deformere underdelen. 

FORSIGTIG

3-7 Installer overdelen i dens oprindelige tilstand. 
 ● Få overdelen til at flugte med tapperne på underdelen (6 punkter), indsæt og installer 
overdelen.

 ● Installer ledningerne omhyggeligt, og undgå at de bliver klemt.
 ● Fjern beskyttelsestætningen, der sidder på overdelen.
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4. Funktioner og menupunkter på 
fjernbetjeningens knapper

4-1 Funktioner og menupunkter

(1) Knap til valg af driftstilstand
Bruges til at skifte tilstand.

(2) Knap til ventilatorhastighed/
luftstrømsretning
Bruges til at vise indstillingsskærmen for 
ventilatorhastighed og luftstrømsretning.

(3) Menu/enter-knap
 ● Brug denne knap for at få vist 
hovedmenuen 
(Du kan finde flere oplysninger om 
hovedmenuen i betjeningsvejledningen). 

 ● Brug denne knap for at vælge punkt.

Hovedmenu
Air Flow Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

*Afhængigt af tilsluttet model

(4) Op-knap 
 ● Brug denne knap for at øge den 
indstillede temperatur.

 ● De næste punkter foroven markeres 
(der bladres kontinuerligt gennem de 
markerede punkter, når knappen holdes 
trykket).

 ● Brug denne knap for at ændre det valgte 
punkt.

(5) Ned-knap 
 ● Brug denne knap for at sænke den 
indstillede temperatur.

 ● De næste punkter forneden markeres 
(der bladres kontinuerligt gennem de 
markerede punkter, når knappen holdes 
trykket).

 ● Brug denne knap for at ændre det valgte 
punkt.

(6) Højre-knap 
 ● Brug denne knap for at markerede 
de næste punkter på højre side.

 ● Displayets indhold ændres til næste 
skærm pr. side.

(1)  Knap til valg af driftstilstand
(11) LCD (med baggrundslys)

(4) Op-knap
(5) Ned-knap
(6) Højre-knap
(7) Venstre-knap

(9) Driftslampe

(8) Til/fra-knap

(10) Annuller-knap

(2)  Knap til ventilatorhastighed/ 
luftstrømsretning

(3) Menu/enter-knap
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(7) Venstre-knap 
 ● Brug denne knap for at markerede 
de næste punkter på venstre side.

 ● Displayets indhold ændres til forrige 
skærm pr. side.

(8) Tænd/sluk-knap
Tryk én gang for at betjene, og tryk igen 
for at stoppe. 

(9) Driftslampe
Grøn lampe tændes under drift. Lampen 
blinker, hvis der opstår en fejl.

(10) Annuller-knap
 ● Brug denne knap for at vende tilbage 
til forrige skærmbillede.

 ● Tryk og hold på denne knap i 4 sekunder 
eller længere for at få vist 
serviceindstillingsmenuen. 

(11) LCD (med baggrundslys)
Baggrundsbelysningen tændes i cirka 
30 sekunder, når der trykkes på en knap.

Serviceindstillingsmenuen

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind.
Disable Filter Auto Clean

*Afhængigt af tilsluttet model

 ● Betjen knappen med tændt baggrundslys.  
Til/fra kan muligvis betjenes samtidig med, at baggrundsbelysningen er tændt. 

 ● Når 1 indendørsenhed styres af 2 fjernbetjeninger, tændes baggrundsbelysningen på 
den fjernbetjening, der betjenes først. 

 ● Op/Ned/Venstre/Højre-knappen skal altid betjenes  
ved at trykke på ,  ,  eller .

FORSIGTIG

4-2 Visning af beskrivelser af knapfunktioner

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Outdoor unit Airnet Address

1/3 Fremhævet visning (valgte elementer)

<Service settings menuen>

I den fremhævede visning på 
indstillingsskærmen (valgte elementer) 
vises en beskrivelse af knapperne.
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5. Opstart
 ● Tjek for færdiggørelse af ledningsføring til indendørs-/udendørsenheder. 
 ● Tjek for lukning af el-boksens dæksel på indendørs- og udendørsenheder før opstart. 

5-1 Følgende vises efter opstart. 
"Checking the connection 
Please stand by" (kontrollerer 
forbindelsen, vent venligst)

Ved ovenstående display, lyser 
baggrundsbelysningen ikke, 
når knapperne aktiveres. 

Når 1 indendørsenheder 
styres med 
2 fjernbetjeninger: 

Sørg for at indstille under-
fjernbetjening, mens ovenstående 
display vises.  
Tryk og hold knappen til valg af 
driftstilstand nede i 4 sekunder 
eller længere for at indstille 
fjernbetjeningen.  
Når displayet skifter fra hoved-
fjernbetjening til under-
fjernbetjening, er indstillingen 
fuldført. 

5-2 Basisskærmen vises.

Hvis under-fjernbetjening ikke indstilles ved opstart, når 
én indendørsenhed styres af to fjernbetjeninger, vises 
"Fejlkode: U5" på skærmen for kontrol af forbindelse.
Vælg under-fjernbetjeningen ved at trykke på knappen 
til valg af driftstilstand på en af de to fjernbetjeninger 
i 4 sekunder eller længere.
Hvis basisskærmen ikke vises mere end 2 minutter efter 
"under-fjernbetjening"-skærmen, skal du slukke for 
strømforsyningen og kontrollere ledningerne. 

FORSIGTIG

Ved valg af et andet sprog: se 12. Language. (Se side 23.)
BEMÆRK

<Hoved-fjernbetjening> <Under-fjernbetjening>

5-1
Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Main RC

Checking the connection.
Please stand by.

Error Code U5

Main RC

5-1
Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Main RC

Checking the connection.
Please stand by.

Error Code U5

Main RC

Tryk og hold knappen til 
valg af driftstilstand nede 
i 4 sekunder eller længere på 
under-fjernbetjeningssiden.

Checking the connection.
Please stand by.

Off reminder Timer

Sub RC

<Basisskærm>

5-2
Fan

<Basisskærm>

5-2
Fan
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6. Brugsstedsindstillinger
6-1 Tryk på annuller-knappen, 

og hold den nede i 4 sekunder 
eller længere.  
Service settings menuen vises.

6-2 Vælg  Brugsstedsindstillinger  
i Service settings menuen, og 
tryk på menu/enter-knappen.  
Skærmen til 
brugsstedsindstillinger vises.

6-3 Fremhæv tilstanden, og vælg det 
ønskede "Tilstand nr." ved at 
bruge  (op/ned)-knappen. 

6-4 Ved indstilling pr. indendørsenhed 
under gruppestyring (når 
tilstandsnumre som f.eks.  20  , 
  21  ,  22  ,  23  ,  25  vælges), 
skal du fremhæve 
enhedsnummeret og vælge det 
"Indendørs enhed nr.", der skal 
indstilles, med  (op/ned)-
knappen.  
(I tilfælde af gruppeindstilling 
er dette ikke nødvendigt.)

I tilfælde af individuel indstilling 
pr. indendørs enhed vises de 
aktuelle indstillinger. Og ANDET 
KODENR. " - " betyder ingen 
funktion.

6-5 Fremhæv ANDET KODENR. for 
FØRSTE KODENR., der skal 
ændres, og vælg det ønskede 
"ANDET KODENR." ved at bruge 

 (op/ned)-knappen. Der er 
flere identiske indstillinger af 
tilstandsnumre til rådighed. 

I tilfælde af gruppe indstilling 
vises alle ANDET KODENR., 
som kan indstilles, som " * ". 
" * " ændres til ANDET 
KODENR., der skal indstilles. 
Og ANDET KODENR. " - " 
betyder ingen funktion. 

<Basisskærm>

6-1
Fan

Tryk på annuller-knappen, 
og hold den nede 
i 4 sekunder eller længere, 
mens bagbelysningen er 
tændt. 

<Service settings menuen>

6-2

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

1/3

Tryk på menu/enter-
knappen.

<Skærm for 
brugsstedsindstillinger>

Ved individuel indstilling 
pr. indendørsenhed Ved gruppeindstilling

6-3
6-4
6-5

Mode
20

Unit No
0

1–00
5–––
9–––

2–00
6–––

3–00
7–––

Field settings

0–01
4–––
8–––

Return Setting

6-3
6-5 Mode

10
Unit No

0
1–∗
5–––
9–––

2–∗
6–––

3–∗
7–––

Field settings

0–01
4–––
8–––

Return Setting

Tryk på menu/enter-
knappen.

FØRSTE KODE (SW) NR.
ANDET KODE NR. 
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6-6 Tryk på menu/enter-knappen. 
 Bekræftelsesskærmen vises.

6-7 Vælg  Yes , og tryk på menu/
enter-knappen. De indstillede 
oplysninger gemmes, og 
skærmen for brugstedsindstilling 
vender tilbage.

6-8 I tilfælde af flere 
indstillingsændringer skal 
du gentage "6-3" til "6-7".

6-9 Når alle indstillingsændringerne 
er fuldført, skal du trykke to 
gange på annuller-knappen. 

6-10 Baggrundslyset slukkes, 
og "Checking the connection 
Please stand by" (kontrollerer 
forbindelsen, vent venligst) vises 
under initialiseringen. Efter 
initialiseringen vender 
basisskærmen tilbage.

 ● Hvis der er installeret ekstraudstyr på indendørsenheden, kan indendørsenheds indstillinger 
være blevet ændret. Se vejledningen for ekstraudstyret. 

 ● Du kan finde information om brugsstedsindstillinger for udendørsenheden 
i installationsvejledningen til udendørsenheden. 

FORSIGTIG

Tilstand nr.
Bemær k-
ning) 1

FØRSTE 
 KODE 
NR.

Beskrivelse af indstilling
ANDET KODENR.  Bemærkning) 2

01 02 03 04

10 (20)

0

Filterforurening - kraftig/let
(Indstilling af tidsinterval 
for visning af meddelelse 
om rensning af luftfilter)
(Indstilling af, hvornår 
filterforureningen er 
 kraftig, samt halvering af 
tidsinterval for visning af 
meddelelse om rensning 
af luftfilteret)

Filter med 
ultralang 
levetid

Le
t

±10.000 tim.

K
ra

fti
g

±5.000 tim.

— —
Filter 
med lang 
levetid

± 2.500 tim. ±1.250 tim.

Standard-
filter ±200 tim. ±100 tim.

1

Filtertype med lang levetid (indstilling 
af visningstid for filtersymbol). 
(Skift indstilling, når der installeres 
filter med ultralang levetid)

Lang levetid 
filter

Filter med 
ultralang 
levetid

— —

2 Termostatføler i fjernbetjening Bruges Bruges ikke — —

3
Tidsinterval for visning af meddelelse 
om rensning af luftfilter (indstilling af, 
hvornår filtersymbolet ikke skal vises)

Display Vises ikke — —

<Bekræftelsesskærm for 
indstilling>

6-6
6-7

Return Setting

Save the settings?
Field settings

Yes No

Tryk på menu/enter-
knappen.

Bekræftelse af indstilling
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Tilstand nr.
Bemær k-
ning) 1

FØRSTE 
 KODE 
NR.

Beskrivelse af indstilling
ANDET KODENR.  Bemærkning) 2

01 02 03 04

11 (21) 0

Indstilling af antal tilsluttede samtidigt 
drevne Sky Air-system 
 indendørsenheder (indstilling for 
system med samtidig drift)

Par Dobbelt Tredobbelt Dobbelt 
dobbelt

12 (22)
1

TIL/FRA-indgang udefra (indstilling af, 
hvornår tvungen TIL/FRA skal 
betjenes udefra).

Tvungen FRA TIL/FRA-drift — —

2 Skift af termostatdifferentiale 
(indstilling ved brug af fjernføler). 1°C 0,5°C — —

13 (23)

0 Høj luftudtagshastighed (ved stor 
loftshøjde). ≤ 2,7 m > 2,7 ≥ 3,0 m > 3,0 ≥ 3,5 m —

1
Valg af luftstrømsretning (indstilling, 
når et blokeringspudesæt er 
installeret).

4-vejs strøm 3-vejs strøm 2-vejs strøm —

3 Valg af luftstrømfunktion (indstilling 
for brug af pyntepanel til udtag). Udstyret Ikke udstyret — —

4 Indstilling af område for 
luftstrømsretning. Øverst Normal Lavest —

6

Indstilling af det eksterne statiske tryk 
(indstilling i overensstemmelse med 
den tilknyttede kanalmodstand) 
(for FHYK skal indstilling for højt 
loft følges)

Normal Højt statisk 
tryk

Lavt statisk 
tryk —

(Normal) (Højt loft) — —

15 (25) 3 Drænpumpedrift med fugtning. Udstyret Ikke udstyret — —

1c 1 Termostatføler i fjernbetjening (kun 
til automatisk og setback-funktion) Bruges ikke Bruges — —

1e 2 Setback-funktion Bruges ikke Kun Heat Kun Cool Cool og 
Heat

Bemærk-
ninger)

1. Selvom indstillingen udføres fuldstændigt i gruppen, skal Tilstand nr. i parentes 
indstilles, når der skal udføres individuel indstilling pr. indendørsenhed, eller kontrol 
efter indstilling skal udføres. 

2. ANDET KODE NR. er fabriksindstillet til "01". I følgende tilfælde skal indstillingen 
være "02".

 ● Områdeindstilling for luftstrømsretning (undtagen kassette med rund luftstrøm)
 ● Termostatføler i fjernbetjening (kun SkyAir)
 ● Termostatføler i fjernbetjening kun til automatisk driftstilstand og setback-funktion

3. Funktioner, som indendørsenheden ikke har, bliver ikke vist.
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7. Metode for testdrift (i tilfælde af SkyAir)
 * I tilfælde af VRV, se vejledningen til udendørsenheden. 

Se også installationsvejledningerne for indendørsenheden og 
udendørsenheden.

 ● Kontrollér, at ledningsføring til indendørsenheden og udendørsenheden er fuldført. 
 ● Kontrollér, at dækslerne på indendørsenhedens og udendørsenhedens el-bokse er lukket. 
 ● Når kølerør, drænrør og elektriske ledninger er installeret, skal indendørsenheden og pyntepanelet 
rengøres indvendigt.

 ● Udfør testdrift efter følgende procedure. 

7-1 Sørg for at tænde for strømforsyningen 
mere end 6 timer før driftstart med 
frontpanelet lukket for at beskytte 
kompressoren. 

7-2 Kontrollér, at stopventilerne for både 
væske og gas er åbne.  
<Sørg for, at yderpanelet og 
rørafdækningen er lukket før 
drift (fare for elektrisk stød). >
 * Efter udluftning med vakuumpumpe 
stiger kølemiddeltrykket muligvis 
ikke, selvom stopventilen åbnes. 
Årsagen er, at udendørsenhedens 
kølemiddelsystem er blokeret af en 
elektrisk ekspansionsventil eller 
lignende. Drift er ikke noget problem.

7-3 Indstil driftstilstanden til køling med 
fjernbetjeningen.

7-4 Tryk på annuller-knappen, og hold 
den nede i 4 sekunder eller længere. 
Service settings menuen vises.

7-5 Vælg  Testdrift  i Service settings 
menuen, og tryk på menu/enter-
knappen. Basisskærmen vender 
tilbage, og "Testdrift" vises.

 ● Baggrundsbelysningen tændes i cirka 
30 sekunder, når der trykkes på en knap.

 ● Betjen knapperne, mens 
baggrundsbelysningen er tændt.  
Til/fra kan dog betjenes samtidig med, 
at baggrundsbelysningen er tændt. 

Bemærkninger om 
baggrundsbelysning

<Basisskærm>

7-3
7-4 Cool Set to

Cool 28°C Tryk på annuller-knappen, 
og hold den nede i 4 
sekunder eller længere, 
mens bagbelysningen er 
tændt. 

<Serviceindstillingsmenuen>

7-5

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address Tryk på menu/

enter-knappen.
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7-6 Tryk på til/fra-knappen inden for cirka 
10 sekunder. Testdriften starter.  
Tjek tilstanden under drift i 3 minutter.
 * Bemærkning)  Hvis ovennævnte 

procedurer 7-5 og 
7-6 udføres i omvendt 
rækkefølge, kan 
testdrift også starte.

7-7 Tryk på knappen for 
ventilatorhastighed/luftstrømsretning. 

7-8 Vælg indstilling af luftstrømsretning 
ved at trykke på  knappen 
på indstillingsskærmen. 
Brug  knapperne til at ændre 
luftstrømsretningen.

7-9 Tryk på menu/enter-knappen, når du 
har kontrolleret luftstrømsretningen. 
Basisskærmen vender tilbage.

7-10 Tryk på annuller-knappen, og hold 
den nede i 4 sekunder eller længere 
i basisskærmen.  
Service settings menuen vises. 

7-11 Vælg  Testdrift  i Service settings 
menuen, og tryk på menu/enter-
knappen. Basisskærmen vender 
tilbage, og normal drift udføres.

7-12 Kontroller funktionerne i henhold til 
betjeningsvejledningen.

7-13 Hvis pyntepanelet ikke er installeret, 
skal du slukke for strømforsyningen, 
når testdriften er afsluttet.

 ● Hvis det indvendige arbejde ikke er 
fuldført, efter at testdriften er afsluttet, 
skal du forklare kunden, at der ikke må 
køres drift, før det indvendige arbejde 
er færdiggjort, for at beskytte 
indendørsenheden. 

(Hvis der udføres drift, kan 
indendørsenheden blive forurenet med 
materialer fra maling eller klæbemidler 
under det indvendige arbejde, og der kan 
forekomme stænk eller vandlækage.)

7-6
Cool

Return SettingTest Operation

Tryk på til/fra-knappen 
(inden for cirka 
10 sekunder).

7-7

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Position 0Low

Tryk på knappen for 
ventilatorhastighed/
luftstrømsretning.

Du kan vælge indstilling af 
luftstrømsretning ved at 
trykke på  (højre)-knappen 
på indstillingsskærmen.

7-9

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Low Position 0

Skift luftstrømsretningen 
med  (op/
ned)-knappen.

Tryk på menu/enter-
knappen.

7-10
Cool

Return SettingTest Operation

Tryk på annuller-knappen, 
og hold den nede 
i 4 sekunder eller længere, 
mens bagbelysningen er 
tændt. 

7-11

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address Tryk på menu/

enter-knappen.

<Basisskærm>
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 ● Hvis driften ikke er tilgængelig på grund af en fejlfunktion, henvises til følgende 
Fejldiagnosemetode .

 ● Efter afsluttet testdrift, skal du kontrollere, at fejlkodeposten ikke vises på skærmen med 
Maintenance Information i hovedmenuen efter følgende procedure.

FORSIGTIG

7-14 Tryk på menu/enter-knappen på 
basisskærmen. Hovedmenuen vises.

7-15 Vælg  Maintenance Information  
i hovedmenuen, og tryk på menu/
enter-knappen. 

7-16 Skærmen med Maintenance 
Information vises. Kontrollér, at 
fejlkodeposten ikke vises på skærmen.  
 * En skærm, som ikke indeholder 
fejlkodeposten, betyder normal 
status.

7-17 Hvis fejlkodeposten vises, der udføres 
fejldiagnose i henhold til <Fejlkodeliste> 
i installationsmanualen til 
indendørsenheden. 
Efter gennemført fejldiagnose skal du 
trykke på til/fra-knappen i 4 sekunder 
eller længere på skærmen 
"Maintenance Information" for at slette 
fejlkodeposten. 

Fejldiagnosemetode
 ● Hvis fjernbetjeningen viser et af 
elementerne i nedenstående tabel, skal 
du undersøge oplysningerne i tabellen. 

 ● Hvis der opstår en fejl, vises "kode" 
på LCD'et som i figuren til højre.  
Udfør fejldiagnose i henhold til 
"Fejlkodeliste" i installationsmanualen 
til indendørsenheden.  
Når du har kontrolleret 
enhedsnummeret, der registrerede 
fejlen under gruppestyring, skal du 
se " 8. Kontrolprocedure for 
Error History".

<Basisskærm>

7-14
Cool Set to

Cool 28°C

Tryk på menu/
enter-knappen.

<Hovedmenu>

7-15

Return Setting

Main menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Tryk på menu/
enter-knappen.

7-16
7-17

Return

Error code:U5

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

Tryk på til/fra-knappen, 
og hold den nede 
i 4 sekunder eller længere, 
mens bagbelysningen er 
tændt. 

Cool
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Fjernbetjeningens display Beskrivelse

Ingen visning

 ● Strømsvigt, spændingsfejl på strømforsyning eller åben fase 
 ● Forkert ledningsføring (mellem indendørs- og 
udendørsenheder)
 ● Monteringsfejl på indendørs kredsløbskort
 ● Fjernbetjeningens ledning frakoblet
 ● Fejl i fjernbetjening
 ● Sikring sprunget (udendørsenhed)

Viser "Checking the connection 
Please stand by" (kontrollerer forbindelsen, 
vent venligst). *

 ● Monteringsfejl på indendørs kredsløbskort
 ● Forkert ledningsføring (mellem indendørs- og 
udendørsenheder)

 * Selvom "Checking the connection 
Please stand by" vises i op til 90 sekunder efter opstart, betyder det ikke, at der er en fejl. (Afgør dette efter 
90 sekunder.)

8. Kontrolprocedure for Error History
8-1 Tryk på annuller-knappen, og hold den 

nede i 4 sekunder eller længere 
i basisskærmen. Service settings 
menuen vises. 

8-2 Vælg  Error History  i Service settings 
menuen, og tryk på menu/enter-
knappen. Menuskærmen med Error 
History vises. 

8-3 Vælg  RC Error History  
i fejlhistorikmenuen, og tryk på  
menu/enter-knappen. 
 Fejlkoder og enhedsnr. kan 
kontrolleres på fejlvisningsskærmen.

8-4 På Error History vises 10 punkter 
med den seneste først. 

8-5 Tryk 3 gange på annuller-knappen 
på skærmen Error History.  
Basisskærmen vender tilbage.

8-1 <Basisskærm>

<Service settings menuen>

8-2

Return Setting

Service Settings
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON

1/3

Tryk på menu/
enter-knappen.

8-3

Return Setting

Error History
RC Error History
Indoor unit Error History

2/2

Tryk på menu/
enter-knappen.

8-4
8-5

Return

RC Error History
 Unit Error Date Time
 01 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 02 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 03 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––
 04 ––  ––          –– / –– / ––  ––:––

1/3

Enhed nr.
Seneste post
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9. Registreringsmetode for Maintenance 
Contact

 ● Registrering af servicekontakten.

9-1 Tryk på annuller-knappen, og hold 
den nede i 4 sekunder eller længere 
i basisskærmen.  
Service settings menuen vises. 

9-2 Vælg  Maintenance Contact  i Service 
settings menuen, og tryk på menu/
enter-knappen. Menuen "Maintenance 
Contact" vises.

9-3 Vælg  Maintenance Contact , og tryk 
på menu/enter-knappen.

9-4 Indtast telefonnummeret.  
Nummeret ændres ved brug af  
(op/ned)-knappen. Indtast fra venstre, 
tomme cifre skal angives som "-".

9-5 Tryk på menu/enter-knappen.  
Bekræftelsesskærmen vises.

9-6 Vælg  Yes , og tryk på menu/enter-
knappen.  
De indstillede oplysninger fastsættes, 
og Service settings menuen vender 
tilbage.

9-7 Tryk én gang på annuller-knappen.  
Basisskærmen vender tilbage.

9-1 <Basisskærm>

<Service settings menuen>

9-2

Return Setting

Service Settings
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

1/3

Tryk på menu/
enter-knappen.

9-3

Return Setting

Maintenance Contact
None
Maintenance Contact

Tryk på menu/
enter-knappen.

9-4

Return Setting

Maintenance Contact

––––––––––––––––

1/2

9-5

Return Setting

Maintenance Contact

0123–456–7890–––

1/2

Tryk på menu/
enter-knappen.

<Bekræftelsesskærm 
for indstilling

9-6

Return Setting

Save the settings?
Maintenance Contact

Yes No
Tryk på menu/
enter-knappen.

<Service settings menuen>
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10. Bekræftelse af registrerede oplysninger
10-1 Tryk på menu/enter-knappen 

på basisskærmen.  
Hovedmenuen vises. 
Vælg  Maintenance Information  
i hovedmenuen, og tryk på menu/
enter-knappen.

10-2 Tryk to gange på annuller-knappen.  
Basisskærmen vender tilbage.

<Basisskærm>

10-1
Cool Set to

Cool 28°C

Tryk på menu/
enter-knappen.

<Hovedmenu>

Return Setting

Main menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Tryk på menu/
enter-knappen.

Return

Maintenance Information

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

Registrerede 
oplysninger vises.
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11. Clock & Calendar
11-1 Tryk på menu/enter-knappen 

på basisskærmen.  
Hovedmenuen vises. 
Vælg  Clock & Calendar  
i hovedmenuen, og tryk på menu/
enter-knappen. 

11-2 Tryk på knapperne  for at vælge 
Date & Time på skærmen for ur og 
kalender.

 * Skærmen for dato og klokkeslæt 
vises ved tryk på menu/enter-
knappen.

11-3 Vælg "År", "Måned", "Dag" og tid med 
  (venstre/højre)-knappen og indstil 

med  (op/ned)-knappen på 
urindstillingsskærmen. Når knappen 
holdes nede, ændrer tallene sig 
konstant.
 * Ugedagen indstilles automatisk. 

11-4 Tryk på menu/enter-knappen.  
Bekræftelsesskærmen vises. 

11-5 Vælg  Yes , og tryk på menu/enter-
knappen.  
De indstillede oplysninger bekræftes, 
og basisskærmen vender tilbage. 

 * Hvis en strømafbrydelse varer længere 
end 48 timer, er en nulstilling nødvendig.

<Basisskærm>

<Hovedmenu>

11-1

Return Setting

Main menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2

Tryk på menu/
enter-knappen.

11-2

Setting

Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Return
Tryk på menu/
enter-knappen.

11-3
11-4

Return Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Tuesday

 00:00
Tryk på menu/
enter-knappen.

11-5

Return Setting

Save the settings?
Date & Time

Yes No
Tryk på menu/
enter-knappen.

<Basisskærm>
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12. Language
12-1 Tryk på menu/enter-knappen på 

basisskærmen.  
Hovedmenuen vises. 
Vælg  Language  i hovedmenuen, 
og tryk på menu/enter-knappen.

12-2 Tryk på  (op/ned)-knapperne for 
at vælge "Language" (sprog) på 
skærmen Language. 
English/Deutsch/Français/Español/
Italiano/Eλληνικά/Nederlands/
Portugues/Pyccĸий/Тürkçe/Polski 
Tryk på menu/enter-knappen. 
De indstillede oplysninger bekræftes, 
og basisskærmen vender tilbage.

<Basisskærm>

<Hovedmenu>

12-1

Return Setting

Main menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2

Tryk på menu/
enter-knappen.

12-2

Return Setting

Language 

English
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13. Prohibit knapper
 ● Begrænsning af antallet af knapper,  
der kan betjenes.

13-1 Tryk på menu/enter-knappen 
på basisskærmen.  
Hovedmenuen vises. 
Normalt vises "Lock function" ikke 
i hovedmenuen. 
Tryk på menu/enter-knappen 
i 4 sekunder for at vise "Lock function".

13-2 Vælg  Lock function  i hovedmenuen, 
og tryk på menu/enter-knappen. 

13-3 Vælg  Prohibit knapper  i menuen, 
og tryk på menu/enter-knappen.

13-4 Vælg "Op/Ned/H/V", "Til/Fra",  
"Tilstand" og "Fan Speed"  
med   (venstre/højre)-knappen, 
og indstil med  (op/ned)-knappen.

13-5 Tryk på menu/enter-knappen.  
Bekræftelsesskærmen vises. 

13-6 Vælg  Yes , og tryk på menu/enter-
knappen.  
De indstillede oplysninger bekræftes, 
og basisskærmen vender tilbage. 

Hvis du vil begrænse antallet af knapper, som 
kan betjenes på fjernbetjeningen defineret som 
"under", skal du starte med kun at tilslutte denne 
betjening til enheden. Sørg for, at denne betjening 
først er indstillet til "hoved" (fabriksindstillet), 
og rediger derefter begrænsningerne for de 
indstillinger, du foretrækker, og indstil først 
derefter fjernbetjeningen til "under".

13-7 Menuknappen på basisskærmen kan 
låses på følgende måde:
1. Hold knappen  nede.
2. Tryk derefter på de 3 andre angivne 

taster samtidigt, mens du holder 
knappen  nede.

Menuknappen på basisskærmen kan låses op 
ved at følge samme procedure. 

BEMÆRK: Når der trykkes på en forbudt knap, 
vises .

<Basisskærm>

<Hovedmenu>

13-1

Return Setting

Main menu 1/2
Quick Start

Tryk på menu/
enter-knappen 
i 4 sekunder.

13-2

Return Setting

Main menu
Lock function
Individual air flow direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

Tryk på menu/
enter-knappen.

13-3

Return Setting

Lock function
Prohibit Button
Function Prohibition

 

Tryk på menu/
enter-knappen.

13-4
13-5

Return Setting

Prohibit buttons

Up/Dwn/L/R: 
        On/Off: UNLOCK
          Mode: LOCK
  Fan Speed: LOCK

 

UNLOCK

Tryk på menu/
enter-knappen.

13-6

Return Setting

Save the settings?
Prohibit button

Yes No
Tryk på menu/
enter-knappen.

<Basisskærm>

13-7

2

2
2
2

1
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14. Prohibit-funktionen
 ● Begrænsning af antallet af funktioner, der kan benyttes.

14-1 Tryk på menu/enter-knappen 
på basisskærmen.  
Hovedmenuen vises. 
Som sædvanlig vises "Lock function" 
ikke i hovedmenuen. 
Tryk på menu/enter-knappen 
i 4 sekunder for at vise "Lock function".

14-2 Vælg  Lock function  i hovedmenuen, 
og tryk på menu/enter-knappen. 

14-3 Vælg  Forbyd funktion  i menuen, 
og tryk på menu/enter-knappen.

14-4 Vælg funktion med   (venstre/
højre)-knappen, og indstil med  
(op/ned)-knappen.

14-5 Tryk på menu/enter-knappen.  
Bekræftelsesskærmen vises. 

14-6 Vælg  Yes , og tryk på menu/enter-
knappen.  
De indstillede oplysninger bekræftes, 
og basisskærmen vender tilbage. 

Hvis du vil begrænse antallet af funktioner, 
som kan betjenes på fjernbetjeningen defineret 
som "under", skal du starte med kun at tilslutte 
denne betjening til enheden. Sørg for, at denne 
betjening først er indstillet til "hoved" 
(fabriksindstillet), og rediger derefter 
begrænsningerne for de indstillinger, 
du foretrækker, og indstil først derefter 
fjernbetjeningen til "under".

BEMÆRK: Når en funktion er forbudt, 
vises  ved siden af funktionen 
i hovedmenuen.

<Basisskærm>

<Hovedmenu>

14-1

Return Setting

Main menu 1/2
Quick Start

Tryk på menu/
enter-knappen 
i 4 sekunder.

14-2

Return Setting

Main menu
Lock function
Individual air flow direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule

1/2

Tryk på menu/
enter-knappen.

14-3

Return Setting

Lock function
Prohibit Button
Function Prohibition

 

Tryk på menu/
enter-knappen.

14-4
14-5

Return Setting

Prohibit functions
                      Schedule: 
                Configuration: UNLOCK
          Clock & Calendar: UNLOCK
                  Energy Saving List: LOCK
                 Setpoint Range Set: UNLOCK
         Setback Condition: UNLOCK

 
UNLOCK

Tryk på menu/
enter-knappen.

14-6

Return Setting

Save the settings?
Prohibit function

Yes No
Tryk på menu/
enter-knappen.

<Basisskærm>
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