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ARCWLA Remote Controller Indication / 
ARCWLA-Remote-Controller-Anzeige / Indication 
De Télécommande ARCWLA / ARCWLA Indicatie 

afstandsbediening / Indicación Del Mando A Distancia 
ARCWLA / Пульт Дистанционного Управления 

ARCWLA Индикация / ARCWLA Uzaktan Kumanda 
Göstergesi / Δείκτης τηλε�ειριστηρί�υ ARCWLA / 

Indicador do Controlo Remoto ARCWLA
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Knappar och symboler på ARCWLA fjärrkontroll
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HOW TO MOUNT ONTO THE WALL / ANBRINGEN DER FERNSTEUERUNG AN 
DER WAND / COMMENT INSTALLER SUR LE MUR / MONTAGE OP DE MUUR / 
MONTAJE SOBRE LA PARED / КАК УСТАНОВИТЬ НА СТЕНУ / DUVARA NASIL 
YERLEfiT‹R‹L‹R / ΠΩΣ ΝΑ Τ� Τ�Π�ΘΕΤΗΣΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤ�Ν Τ�Ι�� / FIXAÇÃO 
DO APARELHO NA PAREDE 

TO INSERT BATTERIES (AAA.R03) / EINSETZEN DER BATTERIEN (AAA.R03) / 
INTRODUIRE LES PILES (AAA.R03) / BATTERIJEN INZETTEN (AAA.R03) / INSERTE 
LAS PILAS (AAA.R03) / УСТАНОВКА БАТАРЕЙ (AAA.R03) / P‹LLER NASIL 
TAKILIR (AAA.R03) / ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (AAA.R03) / PARA 
INTRODUZIR AS PILHAS (AAA.R03) 
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MONTERING PÅ VÄGGEN 

ISÄTTNING AV BATTERIER (AAA.R03)



REMOTE CONTROLLER LOSS PREVENTION WITH BALL CHAIN (OPTIONAL) / 
PRÉVENTION CONTRE LA PERTE DE LA TÉLÉCOMMANDE PAR CHAÎNETTE À 
BOULES (FACULTATIF) / DIE FERNBEDIENUNG IST DURCH EINE KUGELKETTE VOR 
VERLUST GESICHERT (OPTIONAL) / PREVENZIONE PERDITA TELECOMANDO 
CON CATENA A SFERA (OPZIONALE) / PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DEL CONTROL 
REMOTO CON CADENA DE BOLAS (OPCIONAL) / ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ПОТЕРИ ПДУ С ПОМОЩЬЮ ШАРИКОВОЙ ЦЕПИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ) / Z‹NC‹RLE UZAKTAN KUMANDANIN KAYBOLMASININ 
ÖNLENMES‹ (‹STE⁄E BA⁄LI) 

Remote controller
Télécommande
Fernbedienung
Telecomando
Control Remoto
Пульт дистанционного управления
Uzaktan kumanda

Screw
Vis
Schraube
Vite
Tornillo
Винт
Vida

Wall attachment screw
Vis de  xation murale
Schraube für Wandbefestigung
Vite  ssaggio a parete
Tornillo de instalación en pared
Винт настенного крепления
Duvar ba¤lant› vidas›

Holder
Support
Halterung
Supporto
Soporte
Держатель
TutucuBall chain (350mm)

Chaînette à boules (350 mm)
Kugelkette (350mm)
Catena a sfera (350 mm)
Cadena de bolas (350mm)
Шариковая цепь (350 мм)
Zincir (350mm)

iii

 Installation
1. Match the ring at the end of the ball chain with the screw hole on the back of the remote 

controller and secure it with the screw.
2. Attach the holder and the ball chain as above at the position where signals from the 

remote controller can be received easily.
3. Pass the ball chain through the back of the holder and match the ring at the end of the 

ball chain to the upper hole of the holder. Fix the holder to the wall by putting through 
2 screws across it.
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KEDJA SOM FÖRHINDRAR ATT FJÄRRKONTROLLEN KOMMER BORT 
(ALTERNATIV)

Fjärrkontroll

Skruv för väggmontering

Hållare

Installation
1. För in skruven i ringen på kedjans ände och skruva fast den på fjärrkontrollens baksida.
2. Placera hållaren med ovanstående kedja på en plats där signalerna från fjärrkontrollen 

lätt kan tas emot.
3. För in kedjan bakom hållaren och passa in den mot det övre hålet i hållaren. Skruva fast 

hållaren på väggen med 2 skruvar.

Skruv

Kulkedja (350 mm)



Disposal Requirements
The batteries supplied with the controller are marked with this symbol.

This means that the batteries shall not be mixed with unsorted household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical symbol means that
the battery contains a heavy metal above a certain concentration.

Possible chemical symbols are:
n Pb: lead (>0,004%)

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use. By ensuring correct
disposal, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human
health. Please contact your local authority for more information.

Battery

1) Type: AAA.R03
2) Quantity: 2 pieces

EN-COVER-OM-GS02-0411(0)-Siesta.6   6 5/19/11   2:48:38 PM

Batteri

Återvinning

1)     Typ: AAA.R03
2)     Antal: 2 St

De batterier som levereras med fjärrkontrollen är märkta med denna symbol.
Det innebär att batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall.
Om en kemisk symbol är är tryckt under symbolen innebär den kemiska symbolen att 
batteriet innehåller en tungmetall som överskrider en viss koncentration.
Tänkbara kemiska symboler är:
n Pb: bly (>0,004%)

Uttjänta batterier måste omhändertas på lämpligt sätt för återvinning. Genom att se till att denna 
produkt bortskaffas korrekt bidrar du till att förhindra negativa konstekvenser på miljön och människors 
hälsa. Ta kontakt med din kommun för mer information.
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OPERATING GUIDE

1. Transmission source
The source where the signal will be transmitted.

2. Signal transmission indication
Blink to con rm that the last setting has been transmitted to the unit.

3. “ON/OFF” Button
Press once to start the air conditioner unit.
Press again to stop the unit.

4. Fan speed selection
Pressing the  button continuously will toggle the fan speed in the following 
order:

Low    Med   High    Auto
Stop pressing when the desired fan speed appears on the display screen.

5. Operation mode
Press the MODE button to select the type of operating mode.
For cooling only unit, the available modes are: COOL ( ), DRY ( ) and 
FAN ( ).
For heat pump unit, the available modes are: AUTO ( ), COOL ( ), 
DRY ( ), FAN ( ) and HEAT ( ). 
The AUTO ( ) mode is unavailable for chilled water system.

6. Automatic air swing
Press the SWING  button to activate the automatic air swing function.
To distribute the air to a speci c direction, press the SWING  button and wait 
until the louver move to the desired direction and press the button once again.

Swing mode selection method (for cassette)
Press SWING ( ) button for 4 seconds to enter  eld setting mode. While in  eld 
setting mode, it will only show SWING MODE ( ).
Press temperature  and  button to select SWING MODE ( ) rotation from 
Swing Mode 1 to Swing Mode 3.
There are 3 different SWING MODE, which are:

Swing mode 1 Swing mode 2 Swing mode 3
SWING MODE will not activate unless SWING is activated. 
Swing is indicated by the logo: 
If no mode changes within 4 seconds, unit will operate according to the selected 
SWING MODE ( ).

7. Turbo function (model dependent)
Press  for fast cooling or heating operation.
Fan speed turn to maximum speed.
Press again to deactivate the function.
Available under HEAT and COOL modes only.
Any change of fan speed will deactivate this function.
The Turbo function ( ) is unavailable for chilled water system and remote control 
with SWING MODE ( ) function.
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BRUKSANVISNING

1. Överföringskälla
• Den källa där signalen överförs till.

2. Indikering på signalöverföring
• Blinkar för att bekräfta att den senaste inställningen har överförts till enheten.

3. Knapp ”PÅ/AV”
• Tryck en gång för att starta luftkonditioneringen.
• Tryck igen för att stoppa luftkonditioneringen.

4. Val av fläkthastighet
• Håll  intryckt för att stega fläkthastigheten i följande ordning:

Låg  Med  Hög  Auto
• Släpp knappen när önskad fläkthastighet visas på skärmen.

5. Driftsläge
• Tryck på MODE för att välja driftsläge.
• För enbart kylning är de tillgängliga lägena: KYLA ( ), TORKA ( ) och FLÄKT ( ).
• För värmepump är de tillgängliga lägena: AUTO ( ), KYLA ( ), TORKA ( ), 

FLÄKT ( ) och VÄRME ( ).
• Läget AUTO ( ) är inte tillgängligt för vätskekylare.

6. Automatisk luftswing
• Tryck på SWING  för att aktivera den automatiska funktionen luftswing.
• För att fördela luften i en specifik riktning trycker du på SWING  och väntar tills 

spjället rört sig till önskat läge, då trycker du på knappen igen.
 Valmetod för swingläge (för kassett)

• Håll SWING ( ) intryckt under cirka 4 sekunder för att gå in i fältinställningsläge. I 
fältinställningsläge kommer endast SWINGLÄGE ( ) att visas.

• Tryck på temperaturknapparna  och  för att ändra SWINGLÄGE ( ) från 
Swingläge 1 till Swingläge 3. 

• Det finns 3 olika alternativ för SWINGLÄGE:
          
   Swingläge 1  Swingläge 2  Swingläge 3
• SWINGLÄGE kommer inte att aktiveras såvida inte SWING är aktiverad.

Swing visas med symbolen: 
• Om inget läge ändras inom 4 sekunder kommer enheten att arbeta efter det valda 

SWINGLÄGET ( ).
7. Turbofunktion (beroende på modell)

• Tryck på  för att erhålla snabb kyla eller värme.
• Fläkthastigheten ställs på maxhastighet.
• Tryck igen för att avaktivera funktionen.
• Finns endast tillgänglig i lägena VÄRME och KYLA.
• En ändring av fläkthastigheten inaktiverar denna funktion.
• Turbofunktionen ( ) är inte tillgänglig för vätskekylare och fjärrkontrollen med 

funktionen SWINGLÄGE ( ).
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8. OFF timer setting
Press the OFF TIMER button will activate the off timer function.
Set the desired off time by pressing the OFF TIMER button continuously.
Press the CANCEL button to cancel the off timer setting.

9. Quiet function (model dependant)
Press  for quiet operation.
Fan speed turn to minimum speed.
Press again to deactivate the function.
Any change of fan speed will deactivate this function.
The Silent function ( ) is unavailable for chilled water system.

10. Clock time setting
Press and hold  button to set the clock time.

11. ON timer setting
Press the ON TIMER button will activate the on timer function.
Set the desired on time by pressing the ON TIMER button continuously. If the 
timer is set to 7.30am, the air conditioner will turn on at 7.30am sharp.
Press the CANCEL button to cancel the on timer setting.

12. Sleep mode setting
Press the  button will activate the sleep mode function.
This is an energy saving option. When the 
unit is operating under cooling mode, the 
set temperature is increased by 0.5°C after 
the  rst half an hour, another 0.5°C after 
the second half an hour and 1°C after the 
following 1 hour.
When the unit is operating under heating 
mode, the set temperature is decreased by 
1°C after the  rst half an hour, another 1°C 
after the second half an hour and 1°C after the 
following 1 hour.
This function is available under COOL, 
HEAT and AUTO mode.

13. Temperature setting
To set the desired room temperature, press the  or  button to increase or decrease 
the set temperature.
The temperature setting range is from 16°C to 30°C (Optional setting 20°C to 
30°C).
Press both buttons  and  simultaneously to toggle from °C to °F setting.

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
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8. Inställning av avstängningstimer
• Tryck på TIMER OFF för att aktivera avstängningstimern.
• Ställ in önskad avstängningstid genom att hålla TIMER OFF intryckt.
• Tryck på CANCEL för att stänga av avstängningstimern.

9. Tyst funktion (beroende på modell)
• Tryck på  för tyst drift.
• Fläkthastigheten ställs på minhastighet.
• Tryck igen för att avaktivera funktionen.
• En ändring av fläkthastigheten inaktiverar denna funktion.
• Den tysta funktionen ( ) är inte tillgängligt för vätskekylare.

10. Inställning av klocka
• Håll  intryckt för att ställa in klockan.

11. Inställning av timer på
• Tryck på ON TIMER för att aktivera timerfunktionen.
• Ställ in önskad tid för start genom att hålla ON TIMER intryckt. Om tiden är 

inställd på 07.30 kommer luftkonditioneringen att starta 07.30.
• Tryck på CANCEL för att stänga av timern för start.

12. Inställning av sovläge
• Tryck på  för att aktivera funktionen för sovläge.
• Detta är ett energibesparande alternativ. 

När enheten arbetar i kylläge kommer 
den inställda temperaturen att ökas 
med 0,5°C under den första halvtimmen, 
och ytterligare 0,5°C efter den andra 
halvtimmen, samt 1°C efter följande timme.

• När enheten arbetar i värmeläge kommer 
den inställda temperaturen att minskas 
med 1°C under den första halvtimmen, och 
ytterligare 1°C efter den andra halvtimmen, 
samt 1°C efter följande timme.

• Denna funktion finns tillgänglig i lägena 
KYLA, VÄRME och AUTO.

13. Temperaturinställning
• Tryck på  eller  för att öka eller sänka önskad rumstemperatur.
• Inställningen kan ställas in mellan 16°C till 30°C (Alternativ inställning  

20°C till 30°C).
• Tryck på både  och  samtidigt för att växla mellan visning i °C och °F.
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8. OFF timer setting
Press the OFF TIMER button will activate the off timer function.
Set the desired off time by pressing the OFF TIMER button continuously.
Press the CANCEL button to cancel the off timer setting.

9. Quiet function (model dependant)
Press  for quiet operation.
Fan speed turn to minimum speed.
Press again to deactivate the function.
Any change of fan speed will deactivate this function.
The Silent function ( ) is unavailable for chilled water system.

10. Clock time setting
Press and hold  button to set the clock time.

11. ON timer setting
Press the ON TIMER button will activate the on timer function.
Set the desired on time by pressing the ON TIMER button continuously. If the 
timer is set to 7.30am, the air conditioner will turn on at 7.30am sharp.
Press the CANCEL button to cancel the on timer setting.

12. Sleep mode setting
Press the  button will activate the sleep mode function.
This is an energy saving option. When the 
unit is operating under cooling mode, the 
set temperature is increased by 0.5°C after 
the  rst half an hour, another 0.5°C after 
the second half an hour and 1°C after the 
following 1 hour.
When the unit is operating under heating 
mode, the set temperature is decreased by 
1°C after the  rst half an hour, another 1°C 
after the second half an hour and 1°C after the 
following 1 hour.
This function is available under COOL, 
HEAT and AUTO mode.

13. Temperature setting
To set the desired room temperature, press the  or  button to increase or decrease 
the set temperature.
The temperature setting range is from 16°C to 30°C (Optional setting 20°C to 
30°C).
Press both buttons  and  simultaneously to toggle from °C to °F setting.

•
•
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•
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ERROR CODE MEANING

00 NORMAL
A1 INDOOR PCB ERROR
A3 DRAIN PUMP ABNORMAL
A5 ANTIFREEZE (COOLING)/HEAT EXCHANGER OVERHEAT (HEATING)
A6 INDOOR FAN MOTOR ABNORMAL
AH ELECTRICAL AIR CLEANER ABNORMAL
C4 INDOOR HEAT EXCHANGER (1) THERMISTOR SHORT/OPEN
C5 INDOOR HEAT EXCHANGER (2) THERMISTOR SHORT/OPEN
C7 LOUVER LIMIT SWITCH ERROR
C9 INDOOR ROOM THERMISTOR SHORT/OPEN
E1 OUTDOOR PCB ERROR
E3 HIGH PRESSURE PROTECTION
E4 LOW PRESSURE PROTECTION
E5 COMPRESSOR MOTOR LOCK/COMPRESSOR OVERLOADED
E6 COMPRESSOR START-UP ERROR
E7 OUTDOOR DC FAN MOTOR LOCK
E8 AC INPUT OVER CURRENT
E9 EXV ERROR
EA 4 WAY VALVE ERROR
F3 DISCHARGE PIPE OVERHEAT
F6 HEAT EXCHANGER OVERHEAT
HO COMPRESSOR SENSOR SYSTEM ERROR
H3 HIGH PRESSURE SWITCH ERROR
H6 COMPRESSOR FEEDBACK DETECTION ERROR
H7 FAN MOTOR OVERLOADED/OVERCURRENT/SENSOR ABNORMAL
H8 AC CURRENT SENSOR ERROR

FAULT DIAGNOSIS BY REMOTE CONTROLLER
The temperature display sections indicate corresponding codes.

When the ON TIMER CANCEL button or OFF TIMER CANCEL button is held down for 
5 seconds, a “00” indication  ashes on the temperature display section.

1.

SWING

TURBO

QUIET SLEEP

ON

CANCEL CANCEL

OFF

TIMER

CLOCK

MODE

FAN

 ON TIMER CANCEL 

 OFF TIMER CANCEL 

Press the ON TIMER CANCEL button or OFF TIMER CANCEL button repeatedly until a 
continuous beep is produced.

The code indication changes as shown below, and noti es with a long beep.

2.

•
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FELDIAGNOS (endast för inverter)

FELDIAGNOS AV FJÄRRKONTROLLEN
Temperaturvisningens segment visar motsvarande koder.

1. När CANCEL för PÅ-tid eller CANCEL för AV-tid hålls intryckt under 5 sekunder blinkar en 
indikering ”00” i displayen för visning av temperatur.

CANCEL för PÅ-tid

CANCEL för AV-tid

2. Tryck på CANCEL för PÅ-tid eller CANCEL för AV-tid upprepade gånger tills ett kontinuerligt 
ljud hörs.

 • Kodindikeringen ändras som visas nedan och meddelas med en lång ljudsignal.

FELKOD BETYDELSE
00 NORMAL

A1 Fel på inomhusenhetens kretskort

A3 Fel på kondensvattenpump

A5 Överhettning i frostskydd (kyla) / värmeväxlare (värme)

A6 Fel på fläktmotorn i inomhusenheten

AH  Fel på den elektriska luftrenaren

C4 Avbrott/kortslutning i termistorn i inomhusenhetens värmeväxlare (1)

C5 Avbrott/kortslutning i termistorn i inomhusenhetens värmeväxlare (2)

C7 Fel på spjällets gränslägesgivare

C9 Avbrott/kortslutning i inomhustermistorn

E1 Fel på utomhusenhetens kretskort

E3 Högtryckspressostat

E4 Lågtryckspressostat

E5 Blockerad eller överbelastning i kompressormotorn

E6 Fel i uppstart av kompressor

E7 Låst DC-fläktmotor utomhus

E8 Strömrusning för växelström

E9 Fel i EXV

EA Fel i 4-vägsventil

F3 Överhettning i utloppsrör

F6 Överhettning i värmeväxlare

HO Fel i kompressorns givarsystem

H3 Fel i högtryckspressostat

H6 Avkänningsfel i kompressorns återkoppling

H7 Fel i fläktmotor, överbelastning/strömrusning/givare

H8 Fel i AC-strömgivare
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A short beep and two consecutive beeps indicate non-corresponding codes.
To cancel the code display, hold the ON TIMER CANCEL button or OFF TIMER CANCEL button 
down for 5 seconds. The code display also cancel itself if the button is not pressed for 1 minute.

1.
2.

NOTE

ERROR CODE MEANING

H9 OUTDOOR AIR THERMISTOR SHORT/OPEN
J1 PRESSURE SENSOR ERROR
J3 COMPRESSOR DISCHARGE PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN/MISPLACED
J5 SUCTION PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN
J6 OUTDOOR HEAT EXCHANGER THERMISTOR SHORT/OPEN
J7 SUBCOOLING HEAT EXCHANGER THERMISTOR SHORT/OPEN
J8 LIQUID PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN
J9 GAS PIPE THERMISTOR SHORT/OPEN
L1 INVERTER OUTDOOR PCB ERROR
L3 OUTDOOR CONTROL BOX OVERHEAT
L4 HEAT SINK OVERHEAT
L5 IPM ERROR/IGBT ERROR
L8 INVERTER COMPRESSOR OVERCURRENT
L9 COMPRESSOR OVERCURRENT PREVENTION
LC COMMUNICATION ERROR (OUTDOOR CONTROL PCB AND INVERTER PCB)
P1 OPEN PHASE OR VOLTAGE UNBALANCE
P4 HEAT SINK THERMISTOR SHORT/OPEN
PJ CAPACITY SETTING ERROR
U0 INSUFFICIENT GAS
U2 DC VOLTAGE OUT OF RANGE
U4 COMMUNICATION ERROR
U7 COMMUNICATION ERROR (OUTDOOR CONTROL PCB AND IPM PCB)
UA INSTALLATION ERROR
UF PIPING & WIRING INSTALLATION MISMATCH/WRONG WIRING/INSUFFICIENT GAS
UH ANTIFREEZE (OTHER ROOMS)
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FELKOD BETYDELSE

H9 Avbrott/kortslutning i utomhustermistorn för omgivningsluft

J1 Fel i tryckgivare

J3 Avbrott i/kortslutning i/felplacerad termistor för kompressorns utloppsrör

J5 Avbrott/kortslutning i termistorn i intagsröret

J6 Avbrott/kortslutning i termistorn för värmeväxlaren utomhus

J7 Avbrott/kortslutning i termistorn för värmeväxlaren för underkylning

J8 Avbrott/kortslutning i termistorn i vätskeröret

J9 Avbrott/kortslutning i termistorn i gasröret

L1 Fel på utomhusenhetens kretskort för invertern

L3 Överhettning i utomhusenhetens styrenhet

L4 Överhettning i kylfläns

L5 Fel på IPM/fel på IGBT

L8 Strömrusning i inverterkompressor

L9 Överströmsskydd för kompressor

LC Kommunikationsfel (kretskortet för utomhusenhet och kretskortet för inverter)

P1 Obalans i spänning, öppen fas

P4 Avbrott/kortslutning i termistorn för kylflänsen

PJ Fel i kapacitetsinställning

U0 Otillräckligt med gas

U2 Spänningsfel på likspänningen

U4 Kommunikationsfel

U7 Kommunikationsfel (kretskortet för utomhusenhet och kretskortet för IPM)

UA Installationsfel

UF Felaktig inkoppling av rör och kablar / fel på kablar / otillräckligt med gas

UH Frostskydd (övriga rum)

OBS

1. En kort ljudsignal följt av två signaler indikerar felaktiga koder.
2. För att avbryta kodvisningen, håll CANCEL för PÅ-tid eller CANCEL för AV-tid intryckt i 

5 sekunder. Kodvisningen avbryts av sig själv om ingen knapp trycks in under 1 minut.
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