
BRC1E52A7

FORTRÅDET 
FJERNBETJENING 

BETJENINGSVEJLEDNING

 • Tak, fordi du har valgt at anskaffe denne fortrådede fjernbetjening.
 • I denne vejledning beskrives de sikkerhedsforanstaltninger, som kræves 
for at bruge produktet.
Læs denne vejledning omhyggeligt, og sørg for, at du forstår 
oplysningerne i vejledningen, før du prøver at bruge produktet.  
Gem vejledningen, så du kan bruge den senere, hvis det skulle blive 
nødvendigt. 
Hvis en anden bruger skal bruge produktet fremover, skal du sørge for, 
at give den nye bruger denne vejledning.

Korrekt brug til effektiv energibesparelse
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Sikkerhedsforanstaltninger
Den oprindelige vejledning er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser af den originale 
vejledning.
Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med 
sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, 
medmindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en 
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Læs sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt igennem, så du bruger produktet 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. 

 • I denne vejledning bruges følgende symboler.

Gør aldrig dette. Følg altid instruktionerne.

Sørg for, at enheden er forbundet 
til jord. Rør aldrig med våde hænder.

Hold altid vand og fugt væk.

 �Om fjernbetjeningen

 ADVARSEL
 • Du må ikke selv montere fjernbetjeningen.
Ukorrekt installation kan medføre elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

 • Du må ikke ændre eller reparere fjernbetjeningen.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

 • Du må ikke selv flytte eller montere fjernbetjeningen igen.
Ukorrekt installation kan medføre elektrisk stød eller brand.  
Kontakt din Daikin-forhandler.

 • Du må ikke bruge brandbare materialer (f.eks. hårspray eller insektgift) 
i nærheden af produktet.
Du må ikke rengøre produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder. 
Brug af organiske opløsningsmidler kan medføre revner i produktet, elektrisk stød eller 
brand.
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– Punkter, der skal overholdes nøje –

 FORSIGTIG
 • Du må ikke lege med enheden eller dens fjernbetjening. 
Et barns tilfældige betjening kan medføre skader på legemlige funktioner og kan skade 
helbredet. 

 • Du må aldrig skille fjernbetjeningen ad.
Hvis du rører ved delene indeni, kan det medføre elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler eller en autoriseret leverandør vedrørende internt eftersyn 
og justeringer.

 • Du må ikke betjene enheden med våde hænder, da det kan give 
elektrisk stød. 

 • Du må ikke vaske fjernbetjeningen.
Hvis du gør det, kan det medføre elektrisk afledning, som kan føre til elektrisk stød eller 
brand.

 • Du må ikke efterlade fjernbetjeningen på steder, hvor der er risiko for, 
at den kan blive våd.
Hvis der kommer vand ind i fjernbetjeningen, er der en risiko for elektrisk afledning og 
skader på elektroniske komponenter.

 �Indendørs enhed og udendørs enhed
 ADVARSEL

 • Du skal være opmærksom på, at hvis du i længere tid udsættes for kold 
eller varm luft fra klimaanlægget eller for luft, som er for kold eller for 
varm, kan det være skadeligt for din fysiske tilstand og dit helbred. 

 • Du må ikke anbringe objekter, inklusive stænger, dine fingre osv., 
i luftindtaget eller -udtaget.
Kontakt med klimaanlæggets ventilatorblade, som roterer ved høj hastighed, kan 
medføre skader. 

 • Kontakt professionelle fagfolk vedrørende fastgørelse af tilbehør, 
og sørg for kun at bruge tilbehør, som er specificeret af producenten.
Hvis dit eget arbejde med enheden fører til en defekt, kan det medføre vandlækage, 
elektrisk stød eller brand. 

 • Du må ikke bruge produktet i en atmosfære, som er forurenet med 
oliedampe, f.eks. madlavningsolie eller maskinolie.
Oliedampe kan medføre revner i produktet, elektrisk stød eller brand.

 • Du må ikke bruge produktet på steder med overdreven olieret røg, f.eks. 
i køkner, eller på steder med brandfarlig gas, korrosiv gas eller metalstøv.
Hvis du bruger produktet sådanne steder, kan det medføre brand eller produktsvigt.
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 ADVARSEL
 • Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet lækker.
Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, dvs. ikke genererer kold eller varm luft, kan 
årsagen være, at kølemidlet lækker. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Kølemidlet 
i klimaanlægget er sikkert og lækker normalt ikke. I tilfælde af en lækage kan kontakt med 
åben flamme, radiator eller komfur medføre, at der dannes skadelig gas. Du må ikke bruge 
klimaanlægget igen, før en kvalificeret servicemedarbejder bekræfter, at lækagen er blevet 
repareret. 

 • Hvis der bruges en lastafbryder med sikring, skal du sørge for, 
at sikringens kapacitet er korrekt.
Brug af almindelige ledende kabler kan medføre fejl eller brand.

 • Du må ikke starte eller stoppe betjening af klimaanlægget med TÆND/
SLUK-knappen tændt eller slukket.
Det kan medføre brand eller at vand siver ud. 
Derudover vil ventilatoren rotere usammenhængende, hvis 
strømafbrydelseskompensationen aktiveres, hvilket kan medføre skader.

 • Sørg for, at enheden er forbundet til jord.
Du må ikke forbinde enheden til jord ved en hjælpepumpe, lynafleder eller 
telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medføre elektrisk stød eller brand. En høj 
stødstrøm fra lyn eller andre kilder kan medføre skader på klimaanlægget.

 • Hvis klimaanlægget svigter (lugter af brand osv.), skal du slukke enheden 
og kontakte din lokale forhandler.
Fortsat brug i sådanne tilfælde kan medføre fejl, elektrisk stød eller risiko for brand. 

 • Kontakt din lokale forhandler for at få at vide, hvad du skal gøre, hvis 
kølemidlet lækker.
Hvis klimaanlægget skal monteres i et lille rum, er det nødvendigt at træffe de rigtige 
foranstaltninger, så mængden af lækket kølemiddel ikke overskrider 
koncentrationsgrænsen i tilfælde af en lækage. 
Dette kan ellers føre til en ulykke på grund af iltsvind. 

 • Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder.
Hvis du ikke monterer en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

 • Kontakt forhandleren, hvis klimaanlægget bliver fyldt med vand på grund 
af en naturkatastrofe, f.eks. en oversvømmelse eller tyfon.
Du må ikke bruge klimaanlægget, da det ellers kan medføre fejl, elektrisk stød eller 
brand.

 • Sørg for at bruge en dedikeret strømforsyning til klimaanlægget.
Brug af enhver anden strømforsyning kan medføre varmedannelse, brand eller 
produktsvigt.

Sikkerhedsforanstaltninger
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 FORSIGTIG
 • Efter længerevarende brug skal du kontrollere, om enhedens stativ 
og beslag er beskadiget.
Hvis deres tilstand er dårlig, kan enheden falde ned og medføre skader.

 • Du må ikke lade børn kravle op på udendørsenheden, og du må ikke 
placere noget på den.
Fald kan medføre skader.

 • Du må ikke blokere luftindtagene eller -udtagene.
Forringet luftstrøm kan medføre utilstrækkelig ydelse eller problemer.

 • Du må ikke røre ved luftindtaget eller enhedens aluminiumfinner, da det 
kan medføre skader.

 • Du må ikke fjerne udendørsenhedens ventilatorafskærmning. 
Afskærmningen beskytter mod enhedens ventilator, som roterer ved høj hastighed, 
og som kan medføre skader.

 • Du må ikke anbringe objekter, som er modtagelige for fugt direkte under 
indendørs- eller udendørsenheden.
Ved bestemte betingelser kan kondens på hovedenheden eller kølerørene, snavs 
i luftfiltret eller tilstopning af afløb medføre dryp, som kan betyde, at det pågældende 
objekt mugner eller svigter.

 • Du må ikke anbringe vandbeholdere (blomstervaser osv.) på enheden, 
da det kan medføre elektrisk stød eller brand.

 • Du må ikke bruge klimaanlægget til andre formål end det, som det er 
beregnet til.
Du må ikke bruge klimaanlægget til at afkøle præcisionsinstrumenter, madvarer, planter, 
dyr eller kunstværker, da det kan påvirke det pågældende objekts ydelse, kvalitet og/
eller holdbarhed.

 • Du må ikke anbringe apparater med åben flamme på steder, som 
udsættes for luftstrømmen fra enheden, da dette kan forringe 
brænderens forbrænding.

 • Du må ikke anbringe radiatorer under enheden, da varmen kan medføre 
deformation.

 • Sørg for, at børn, planter eller dyr ikke udsættes direkte for luftstrømmen 
fra enheden, da det kan have en negativ virkning. 

 • Du må ikke anbringe brandfarlige beholdere, f.eks. spraydåser, inden 
for 1 m fra udblæsningsåbningen.
Beholderne kan eksplodere, da den varme luft, som udsendes af indendørs- eller 
udendørsenheden, kan påvirke dem.

 • Du må ikke montere klimaanlægget på steder, hvor der er fare for 
brandfarlige gasudslip.
I tilfælde af gasudslip kan ophobningen af gas nær klimaanlægget medføre risiko 
for brand.

–  Punkter, der skal overholdes nøje –
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 FORSIGTIG
 • Du må ikke sidde eller stå på noget ustabilt, når du betjener eller 
vedligeholder klimaanlægget.
Du kan falde ned og komme til skade.

 • Du må ikke røre ved motoren, når du skifter filter.
Når motoren er i brug, er den meget varm, og du kan blive forbrændt.

 • Du må ikke vaske klimaanlægget med vand, da det kan medføre elektrisk 
stød eller brand. 

 • Luft ud fra tid til anden.
Du skal være forsigtig, hvis du bruger klimaanlægget sammen med andet 
opvarmningsudstyr. 
Utilstrækkelig ventilation kan medføre iltmangel.

 • Stop altid klimaanlægget, og sluk for afbryderen i forbindelse med 
rengøring.
Hvis du ikke gør det, kan det medføre elektrisk stød, eller du kan komme til skade.

 • Du må ikke selv vaske indendørs- og udendørsenhederne indeni. 
Kontakt altid din Daikin-forhandler.
Brug af forkert vaskemetode eller forkert rengøringsmiddel kan beskadige harpiksdelene 
i indendørsenheden, eller at der siver vand ud. 
Derudover kan det medføre fejl, røgdannelse eller antændelse, hvis de elektriske dele 
eller motoren i indendørsenheden bliver våde af rengøringsmidler.

 • Du må ikke anbringe objekter direkte i nærheden af udendørsenheden, 
og du må ikke lade blade og andre småmaterialer samle sig omkring 
enheden.
Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Når de først er inden 
i enheden, kan sådanne dyr medføre fejl, røg eller brand, hvis de kommer i kontakt med 
elektriske dele.

 • Fastgør enhederne sikkert.
Hvis enhederne ikke monteres sikkert, kan enhederne falde ned eller vælte, hvilket kan 
medføre skader.

 • Lav afløbet, så komplet vandafladning garanteres.
Hvis korrekt vandafladning ikke finder sted fra det udendørs drænrør, mens 
klimaanlægget bruges, kan røret være forstoppet på grund af snavs og småmaterialer, 
som har samlet sig i røret. 
Det kan medføre, at der siver vand ud af indendørsenheden. Hvis det er tilfældet, 
skal du stoppe med at bruge klimaanlægget og kontakte din forhandler for at få hjælp. 

Sikkerhedsforanstaltninger
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Navne og funktioner

 2.  Indstillingsknap for 
ventilatorhastighed/
luftstrømsretning

 3.  Menu/enter-knap
 8.  Tænd/sluk-knap

10.  Annuller-knap

 9.  Driftslampe

11.  LCD (med baggrundslys)

 4.  Op-knap 
 5.  Ned-knap 
 6.  Højre-knap 
 7.  Venstre-knap 

 1.  Knap til valg af 
driftstilstand

Andre funktioner end de grundlæggende driftspunkter (dvs. tænd/
sluk, valg af driftstilstand; styring af ventilatorhastighed/
luftstrømsretning og temperaturindstillinger) indstilles 
på menuskærmen. 
  BEMÆRK  
 • Du må ikke montere fjernbetjeningen på steder, som udsættes for direkte sollys. 
Ellers kan LCD-displayet blive misfarvet, og der vises muligvis ingenting.

 • Du må ikke trække i eller vride fjernbetjeningens kabel. 
Ellers kan fjernbetjeningen fejle.

 • Du må ikke trykke på knapperne på fjernbetjeningen med skarpe objekter. 
Ellers kan fjernbetjeningen blive beskadiget eller fejle.
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1. Knap til valg af driftstilstand
 • Tryk på denne knap for at vælge den 
ønskede driftstilstand (Se side 21).
* Tilgængelige tilstande afhænger af 
den tilsluttede model.

2. Indstillingsknap for 
ventilatorhastighed/
luftstrømsretning
 • Bruges til at angive indstillingsskærmen for 

luftvolumen/luftstrømsretning. (Se side 14).
* De tilgængelige ventilatorhastigheder og 
luftstrømsretninger varierer med den 
tilsluttede model.

3. Menu/enter-knap
 • Brug denne knap for at få vist 
hovedmenuen 
(Se side 25 for menupunkterne).

 • Brug denne knap for at vælge punkt.

4. Op-knap  (sørg for at trykke 
på delen med symbolet )
 • 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  (sørg for at trykke 
på delen med symbolet )
 • 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  (sørg for at trykke 
på delen med symbolet )
 • Brug denne knap for at markerede 
de næste punkter på højre side.

 • Der bladres gennem hvert skærmbillede 
mod højre.

7. Venstre-knap  (sørg for at trykke 
på delen med symbolet )
 • Brug denne knap for at markerede de 
næste punkter på venstre side.

 • Der bladres gennem hvert skærmbillede 
mod venstre.

8. Tænd/sluk-knap
 • Tryk på denne knap for at starte systemet.
 • Tryk på denne knap igen for at stoppe 
systemet.

9. Driftslampe (grøn)
 • Denne lampe lyser under drift.
 • Denne lampe blinker, hvis der opstår fejl.

10.  Annuller-knap
 • Brug denne knap for at vende tilbage til 
forrige skærmbillede.

11. LCD (med baggrundslys)
 • Baggrundsbelysningen er tændt i cirka 
30 sekunder, når der trykkes på en knap. 
Brug knapperne undtagen tænd/sluk-
knappen, mens baggrundsbelysningen 
er tændt.

 • Hvis der bruges 2 fjernbetjeninger til 
at styre en indendørsenhed, vil 
baggrundsbelysningen på den 
fjernbetjening, som sidst blev brugt, 
blive tændt.
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LCD-display
 • Der er to typer LCD-display. Standarddisplayet er indstillet som standard.
 • Vælg det detaljerede display i hovedmenuen for at få vist det detaljerede display 
(Se side 53).

 • Det viste indhold på skærmbilledet afhænger af det sammenkoblede udstyrs 
driftstilstand (følgende display vises, hvis klimaanlægget befinder sig i driftstilstanden 
automatisk opvarmning).

  Standarddisplay  

Auto 

This function not available

<Eksempel på standarddisplay>

2.Ventilator-
hastighed

1.Driftstilstand

11.Setback

7.(     )-display

5.Meddelelse

8.(    )-display

Set to
Cool

Heat
28°C

20°C

6.Ventilation/ 
Rensning

9.Under ekstern styring
10.Skift under styring

3.Display for indstilling/ 
setback af temperatur

4.Afrimning/varmstart

  Detaljeret display  
 �Luftstrømmens retning, ur og detaljerede punkter vises på det 
detaljerede display sammen med punkterne, som vises på 
standarddisplayet.

Room

20°C

Auto

Return Setting

Cool
Heat

28°C

20°C

Setback

Fri 11:03

<Eksempel på detaljeret display 1>

14.Detaljerede punkter
 (med indstilling af 

rumtemperatur)

12.Luftstrømsretning
 (Vises kun, når 

klimaanlægget 
er i brug.)

3.Display for indstilling/
setback af temperatur

13.Ur (12/24-timers 
realtids-ur)

Auto 

Return Setting 

--:--
Cool
Heat

28°C

20°C

Set to

<Eksempel på detaljeret display 2>

15.(    )-display

2.Ventilatorhastighed
 (uden funktion 

til styring af 
ventilatorhastighed)

12.Luftstrømsretning
 (uden funktion for 

luftstrømsretning)

13.Display for ur
 (uden indstilling af uret)

14.Detaljerede punkter
 (uden nogen 

detaljerede punkter)

Navne og funktioner
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1. Driftstilstand
 • Viser den aktuelle driftstilstand Cool 
(køling), Heat (opvarmning), Vent 
(ventilation), Fan (ventilator), Dry (tørring) 
eller Auto (automatisk).

2. Fan Speed/Air Flow Direction
 • Viser ventilatorhastigheden, som er 
indstillet for klimaanlægget.

 • Ventilatorhastigheden vises ikke, hvis 
klimaanlægget ikke har funktionen til 
styring af ventilatorhastighed.

3. Display for indstilling/setback 
af temperatur
 • Når enheden er tændt, angiver Set to 
(Indstillet til) de temperaturer, der er 
indstillet for klimaanlægget.

 • Når enheden er slukket, angiver Setback 
de temperaturer, der er indstillet for 
setback-funktionen.

4. Afrimning/varmstart " "  
(se side 16.)

Hvis ventilationsdriften "  " vises:
 • Vises, hvis der er tilsluttet en varmeveksler, 
f.eks. Ventiair. 
Flere oplysninger findes i 
betjeningsvejledningen til Ventiair.

5. Meddelelse
Følgende meddelelser vises: 
"This function not available." (Denne 
funktion er ikke tilgængelig)
 • Vises i nogle få sekunder, hvis der trykkes 
på en knap, og indendørsenheden ikke har 
den pågældende funktion.

 • Hvis du har flere indendørsenheder, vises 
meddelelsen kun, hvis ingen af 
indendørsenhederne har den pågældende 
funktion, dvs. at meddelelsen ikke vises, 
hvis mindst en af indendørsenhederne har 
den pågældende funktion.

"Error: Press Menu Button."  
(Fejl: Tryk på menu-knap.) 
"Warning: Press Menu Button."  
(Advarsel: Tryk på menu-knap.)
 • Vises, hvis en fejl eller advarsel registreres 
(se side 63).

"Quick Start" (kun SkyAir)
 • Vises, hvis funktionen hurtig køling/
opvarmning er slået til (se side 32).

"Time to clean filter." (tid til at rense filter)
"Time to clean element." (tid til at rense 
element)
"Time to clean filter and element." (tid til 
at rense filter og element)
 • Vises, når det er tid til at rense filtret eller 
elementet (se side 61).

6. Ventilation/rensning
 • Vises, hvis der er tilsluttet en varmeveksler, 
f.eks. Ventiair.

 • Ikon for ventilationsdrift."   " 
Disse ikoner angiver den aktuelle 
ventilationsdrift (kun HRV) (AUTOMATIK, 
VARMEVEKSLING, BYPASS).

 • AIR Purifying ICON "   " 
(ikon for luftrensning) Dette ikon angiver, at 
enheden for luftrensning (tilbehør) er i drift.

7. displayet (se side 23.)

 • Vises, hvis knaplåsen er slået til.

8. displayet (se side 42 og 49.)

 • Vises, hvis den programmerede timer eller 
FRA-timeren er aktiveret.

9. Under ekstern styring " "
 • Vises, hvis systemet styres af en anden 
styreenhed (valgfrit tilbehør), og systemet 
ikke kan betjenes med fjernbetjeningen.

10. Skift under kontrol " "  
(kun VRV)

 • Vises på fjernbetjeningen, hvis køling/
opvarmning ikke kan vælges på 
fjernbetjeningen (se side 21).
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Navne og funktioner
11. Setback "  " (se side 19.)

 • Ikonet for setback blinker, når enheden 
tændes under setback-kontrol.

12. Luftstrømmens retning "  "
 • Vises, hvis luftstrømmens retning og 
svingninger er indstillet (se side 15).

 • Dette punkt vises ikke, hvis systemet ikke 
har funktionen, så luftstrømmens retning 
kan indstilles.

13. Ur (12/24-timers realtids-ur)
 • Vises, hvis uret er indstillet (se side 57).
 • Hvis uret ikke er indstillet, vises " -- : -- ".

14. Detaljerede punkter
 • Vises, hvis detaljeret visning er valg 
(se side 53).

 • Som standard er der ikke valgt nogen 
punkter.

15. display
 • Vises for at informere om, at uret skal 
indstilles igen.

 • Den programmerede timer-funktion 
fungerer kun, når uret er indstillet.
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Cool/Heat/Auto/Fan   

1 
Setting

Main Menu 1/2

Return

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

 • Vis hovedmenuen (Se side 29).
 • Tryk på knapperne   for at 
vælge  Schedule  i hovedmenuen. Tryk 
på menu/enter-knappen for at få vist 
tidsplanskærmen.

2 Clock has not been set.
Would you like to set it now?

Schedule

Yes No

Return Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Tuesday

 12:00
Return Setting

 • Du skal indstille uret, før du kan indstille 
tidsplanen.

 • Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises et 
skærmbillede som det til venstre. 
Tryk på knapperne   for at vælge  

 Yes , og tryk på menu/enter-knappen.
 • Skærmen med dato og klokkeslæt vises.
 • Indstil år, måned, dag og klokkeslæt. 
(Se "Clock & Calendar" på side 57.)

Drift

Fjernbetjeningsfunktioner Fremgangsmåde 
for betjening
Forklarer fremgangsmåden for en 
knapbetjening på fjernbetjeningen.
Brug knapperne i overensstemmelse 
med fremgangsmåde.

Display for 
betjeningsknapper
Viser positionen på 
de knapper, der skal 
bruges.

Display for 
betjening
Beskriver skærmbilleder, 
som vises på 
fjernbetjeningen 
under betjening.

Forberedelse
 • Af hensyn til mekanikken skal du slå systemet til mindst 6 timer før, du starter med at bruge 
systemet.

 • Du må ikke slukke systemet for årstiden for at garantere en rolig start af systemet.

1 Cool Set to
Cool 28°C

 • Tryk på knappen til valg af driftstilstand flere gange, 
indtil den ønskede tilstand køling, opvarmning, 
ventilator eller automatisk er valgt.

* Driftstilstande, der ikke er tilgængelige, vises ikke.
* Hvis klimaanlægget er af typen kun køling, kan du kun vælge 
køling eller ventilator.

* Skift under styring vises på hver fjernbetjening, men du kan kun 
indstille køling eller ventilator ved et VRV-system kun til køling. 

Bemærk
 • Før du skifter tilstand, skal du sørge for, at skift under styring ikke 
vises på fjernbetjeningen. 
Du kan ikke vælge køling eller opvarmning, hvis ovenstående 
vises på fjernbetjeningen. Se side 21, hvis skift under styring 
blinker i displayet.

(SkyAir og VRV)

Drift

Grundlæggende drift (Brug af direkte knapper)
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2  • Tryk på tænd/sluk-knappen. 
Driftslampen (grøn) lyser, og systemet starter op.

3 Cool Set to
Cool 28°C

 • Den indstillede temperatur øges med 1°C, når du 
trykker på knappen , og sænkes med en 1°C, 
når du trykker på knappen .

* Under ventilatordrift er det ikke muligt at indstille temperaturen.

4 Cool Set to
Cool 28°C

Return Setting Return Setting

Position 0Low

Air Volume/direction

Air Volume Direction

 • For at styre luftvolumen og/luftstrømsretning skal 
du trykke på knappen til styring af 
ventilatorhastighed/luftstrømsretning.

 • For at vælge indstilling af luftvolumen eller 
luftstrømsretning skal du trykke på  
knapperne  .

5 Low Middle

HighAuto
A

 • Når indstillingen af luftvolumen er valgt, skal du 
vælge den ønskede ventilatorhastighed blandt 
værdierne Low, Middle, High eller automatisk 
med knapperne  .
* Afhængigt af indendørsenhedens type er der 
muligvis kun to ventilatorhastigheder, Low/High, 
til rådighed.

* Systemet kan af hensyn til mekanikken være 
i tilstanden automatisk styring af 
ventilatorhastighed.

* Systemet kan være i tilstanden automatisk styring 
af ventilatorhastighed i overensstemmelse med 
rumtemperaturen. 
Ventilatoren kan stoppe, hvilket dog ikke er en fejl.

* Valg af luftvolumen kan tage tid, hvilket dog ikke 
er en fejl.

* I indstillingen automatisk drift, indstilles 
ventilatorhastigheden automatisk ud fra kontrolpunkt 
og indendørs temperatur. I tilfælde af Kun ventilator 
er den indstillede ventilatorhastighed høj.
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Return SettingReturn Setting

Low Position 0

Air Volume/direction

Air Volume Direction

 
 

Return SettingReturn Setting

Low Swing

Air Volume/direction

Air Volume Direction

Indstilling af 
luftstrømsretning  

(op/ned)
 

Return SettingReturn Setting

Low Swing

Air Volume/direction

Air Volume Direction

 
Indstilling af 

luftstrømsretning 
(venstre/højre)

 • Når indstilling af luftstrømsretning er valgt, skal du 
vælge den ønskede luftstrømsretning blandt 
No Ind Set , Position 0 , Position 1 , Position 2 , 
Position 3 , Position 4 , Swing  og Auto  med 
knapperne . 
 

Bemærk
 • Luftstrømmens retning vises på skærmen som vist nedenfor.

1 
2 3 4 

0 

Retning op/ned

0 
1 2 3 

4 

Retning venstre/højre

0  : Position  0
1  : Position  1
2  : Position  2
3  : Position  3
4  : Position  4

 • Hvis du vælger Swing , svinger luftstrømmens 
retningsblade frem og tilbage.  
Alle positioner vises kun for 
svingningsindstillingen.

 • Hvis du vælger en af positionerne 0 til 4, forbliver 
luftstrømmens retningsblade i en fast position. 

 • Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Bevægelse af luftstrømmens retningsblade
Ved driftsbetingelserne vist nedenfor, styres luftstrømmens retning automatisk. Den egentlige drift 
kan dog afvige fra det, som vises på fjernbetjeningen.

Driftsbetingelse

 • Rumtemperaturen er højere end fjernbetjeningens indstillede 
temperatur (i opvarmningsdrift).

 • Ved afrimning (i opvarmningsdrift). 
(Luftstrømmen er horisontal, så folk i rummet ikke udsættes direkte for 
den kolde luft.)

 • Ved fortsat drift med horisontal luftstrøm. 

Opvarmningsdrift omfatter automatisk drift.

Grundlæggende drift (Brug af direkte knapper)
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6  • Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, 
slukker driftslampen, og systemet stopper.

* Når systemet er i opvarmningsdrift, vil systemet 
være i ventilatordrift i cirka 1 minut for at fjerne 
varmen i indendørsenheden, når 
opvarmningsdriften stoppes.

Bemærk
 • Du må ikke slukke for systemet kort efter, at systemet stopper. 
Sørg for at vente mindst 5 minutter, så afløbsenheden bliver 
færdig med at tømme restafløbet. Ellers kan det medføre fejl eller 
at vand siver ud.

Egenskaber for opvarmning
Start driften  • I modsætning til køling er systemet generelt lang tid om at opnå den 

indstillede temperatur ved opvarmning. 
Det anbefales at starte med at bruge systemet på forhånd ved hjælp 
af timer-funktionen.

Gør følgende for at forhindre forringelse af systemets varmekapacitet eller 
kolde vinde fra udblæsning.
Afrimning  • Systemets varmekapacitet sænkes, hvis udendørsenheden fryser. 

Systemet skifter derfor automatisk til afrimningsdrift.
 • Systemet stopper med at udblæse varm luft, og " " (afrimning/
varmstart) vises på fjernbetjeningen.

 • Efter cirka 6 til 8 minutter (højst 10 minutter) starter systemet normal 
drift igen.

Varmstart 
(kun VRV)

 • Når systemet skifter til opvarmningsdrift, skifter ventilatoren til brisedrift 
for at forhindre, at der blæses kold luft ud af systemet i afrimningsdrift. 
(Hvis det er tilfældet, vises " " (afrimning/varmstart) på 
fjernbetjeningen).
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Udendørs-
temperatur og 
varmekapacitet

 • Systemets varmekapacitet sænkes, når udendørstemperaturen falder. 
Hvis det sker, skal du bruge systemet sammen med et andet 
varmeapparat 
(i ovennævnte tilfælde skal du sørge for at udlufte rummet så tit som 
muligt). 
Du må ikke bruge varmeapparatet på steder, hvor varmeapparatet 
udsættes for vind fra systemet.

 • Systemet er af typen varmluftscirkulation. Det tager derfor noget tid, 
før rummet bliver varmt, når systemet går i gang. 
Den indendørs ventilator skifter automatisk til brisedrift, indtil 
temperaturen inden i systemet stiger til et bestemt niveau.

 • Hvis den varme luft forbliver i loftshøjde og dine fødder føles kolde, 
anbefales det at bruge en cirkulationsenhed. 
Kontakt din Daikin-forhandler for at få flere oplysninger.

Programmeret funktion Dry

Forberedelse
 • Af hensyn til mekanikken skal du slå systemet til mindst 6 timer før, du starter med at bruge 
systemet.

 • Du må ikke slukke systemet for årstiden for at garantere en rolig start af systemet.
 • Tørringsdrift kan muligvis ikke vælges, hvis fjernbetjeningen ikke må vælge køling/
opvarmning (se side 22 for detaljer).

1 Dry 

 • Tryk flere gange på knappen til valg af 
driftstilstand, indtil driften Dry vælges.

* Tørringsdrift er muligvis ikke tilgængelig afhængigt 
af indendørsenhedens type.

2  • Tryk på tænd/sluk-knappen. 
Driftslampen (grøn) lyser, og systemet starter op.

* Mikrocomputeren befinder sig i tilstanden automatisk styring af 
temperatur og ventilatorhastighed. Derfor kan temperaturen 
og ventilatorhastigheden ikke indstilles eller ændres, mens 
klimaanlægget er i drift.

Drift

Grundlæggende drift (Brug af direkte knapper)



BRC1E52A7 Betjeningsvejledning
4PW71265-1A – 01.2012 18

3  • Se side 14 for indstilling af luftstrømsretning.

4  • Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, 
slukker driftslampen, og systemet stopper.

Bemærk
 • Du må ikke slukke for systemet kort efter, at systemet stopper. 
Sørg for at vente mindst 5 minutter, så afløbsenheden bliver 
færdig med at tømme restafløbet. Ellers kan det medføre fejl 
eller at vand siver ud.
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Funktionsindhold

Programmeret Dry
Systemets programmerede tørringsfunktion gentager systemets 
svage kølingsdrift med mellemrum for at affugte rummet, uden at 
rummets temperatur falder så meget som muligt for at forhindre 
overdreven køling.

Programmeret funktion Dry
 • Mikrocomputeren befinder sig i tilstanden automatisk styring af temperatur og ventilatorhastighed. 
Derfor kan temperaturen og ventilatorhastigheden ikke indstilles eller ændres, mens 
klimaanlægget er i drift.

Setback
Setback-funktionen vil holde rumtemperaturen inden for et bestemt område i perioder uden personer.

Bemærk
 • Denne funktion vil midlertidigt starte en indendørsenhed, der tidligere er blevet slukket af 
brugeren eller af en hændelse i tidsplanen.

 • Denne funktion er som standard aktiveret i tilstandene Cool og Heat. Denne funktion kan kun 
aktiveres/deaktiveres af systemets installatør. 
For eksempel: 
 • Hvis rumtemperaturen falder til under 10°C, startes opvarmning automatisk. Så snart 12°C 
er nået, vender styreboksen tilbage til sin oprindelige status.

 • Hvis rumtemperaturen kommer over 35°C, startes køling automatisk. Så snart 33°C er nået, 
vender styreboksen tilbage til sin oprindelige status.

Forskellen kan justeres i konfigurationsmenuen for setback (se side 38). Setback-
temperaturen kan indstilles, når enheden er slået fra på basisskærmen, når enheden er slået fra 
eller indstillet i tidsplanen.

Drift Setback kan ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en ekstern styring.

1 Cool Setback
Cool 28°C

Ikonet for setback blinker, når enheden tændes 
under setback-kontrol.

Grundlæggende drift (Brug af direkte knapper)
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Ventilation  Hvis klimaanlægget er koblet sammen med en varmeveksler

Forberedelse
 • Af hensyn til mekanikken skal du slå systemet til mindst 6 timer før, du starter med at bruge 
systemet.

 • Du må ikke slukke systemet for årstiden for at garantere en rolig start af systemet.

1 Vent

 • Indstil knappen til valg af driftstilstand til 
ventilation, hvis du bruger varmeveksleren 
uden køling/opvarmning mellem årstiderne.

2  • Lav de nødvendige indstillinger i hovedmenuen for at ændre 
indstillingen for ventilationen (se side 35).

* Ventilationsdrift: Automatic, Energy Reclaim ventilation og Bypass.

3  • Lav de nødvendige indstillinger i hovedmenuen for at ændre 
ventilationshastigheden (se side 34).

* Ventilationshastighed: Low eller High

4  • Tryk på tænd/sluk-knappen. 
Driftslampen (grøn) lyser, og varmeveksleren 
starter op.

5  • Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, 
slukker driftslampen, og hele varmeveksleren 
stopper.

Drift
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Indstillingsmetode for muligheden for at vælge køling/opvarmning
(kun VRV)

Indstillingsændringer
Se "Mulighed for at vælge Cool/Heat" på side 22 for en forklaring af 
muligheden for at vælge køling/opvarmning.

1 Cool

Return Setting

Set to
Cool 28°C

Cool Set to
Cool 28°C

 • Fortsæt med at trykke på knappen til valg af 
driftstilstand på fjernbetjeningen i mindst 4 sekunder. 
(Under baggrundsbelysning tændt) En 
fjernbetjening vil ikke vise "  " (skift under 
styring), hvis en kølende / varme valg berettigelse 
er meddelt tilladelse til fjernbetjeningen.

 • Displayet "  " (skift under styring) på hver fjernbetjening, der 
er forbundet til den samme udendørsenhed eller BS-enhed, 
vil  begynde at blinke.

* Det er muligt at ændre indstillingen for ventilatortilstand uanset 
muligheden for at vælge køling/opvarmning.

* Hvis muligheden for at vælge køling/opvarmning er indstillet på 
fjernbetjeningen, hvor køling/opvarmning ( ) kan vælges, viser 
alle fjernbetjeninger "  " (skift under styring). I dette tilfælde 
kan muligheden for at vælge køling/opvarmning ikke indstilles 
på fjernbetjeningerne.

   Se betjeningsvejledningen, som følger med udendørsenheden, 
for oplysninger om fjernbetjeningen "valg af køling/opvarmning 
med fjernbetjeningen".

 • Indstil muligheden for at vælge køling/opvarmning som beskrevet 
nedenfor.

Indstillinger
Displayet "  " (skift under styring) blinker, når strømmen tændes første 
gang.

2 Cool Set to
Cool 28°C

Cool Set to
Cool 28°C

 • Tryk på knappen til valg af driftstilstand på den 
fjernbetjening, hvor muligheden for at vælge 
skal indstilles. 
Muligheden for at vælge køling/opvarmning 
indstilles, og displayet "  " (skift under styring) 
forsvinder. 
Displayet "  " (skift under styring) vises på de 
andre fjernbetjeninger.

Grundlæggende drift (Brug af direkte knapper)
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3 Cool Set to
Cool 28°C

 • Tryk på den fjernbetjening, der har mulighed for at 
vælge køling/opvarmning (eller fjernbetjeningen 
uden displayet "  " (skift under styring)) flere 
gange, indtil den ønskede tilstand er valgt. Hver 
gang du trykker på knappen, skifter displayet til 
"Fan" (ventilator), "Dry" (tørring), "Auto" 
(automatisk), "Cool" (køling), "Heat" (opvarmning).

 • "Auto" (automatisk) vises kun ved systemet med 
samtidig køling og opvarmning. 
De andre fjernbetjeninger uden muligheden for at 
vælge følger trop og ændrer displayet automatisk.

Mulighed for at vælge Cool/Heat
 • "Cool" (køling), "Heat" (opvarmning) og "Auto" (automatisk) kan kun indstilles for den 
fjernbetjening, hvor muligheden for at vælge køling/opvarmning er indstillet. 
("Auto" (automatisk) vises kun ved systemet med samtidig køling og opvarmning.)

1.

Fjernbetjeningen med 
mulighed for at vælge 

Indstil til "Cool" 
(køling), "Heat" 
(opvarmning), "Dry" 
(tørring), "Auto" 
(automatisk).

Andre fjernbetjeninger

(uden visning af "  "  
(skift under styring))

(med visning af "  " 
(skift under styring))

 • Systemet skifter til tilstanden, som 
indstilles på fjernbetjeningen med 
mulighed for valg. Ingen andre 
tilstande er tilgængelige.

 • Systemet kan dog skifte til 
ventilatordrift eller fra "Cool" (køling) 
til "Dry" (tørring).

2.
Fjernbetjeningen med 
mulighed for at vælge Indstil til 

ventilatordrift.
Andre fjernbetjeninger

(uden visning af "  "  
(skift under styring))

(med visning af "  " 
(skift under styring))

 • Systemet kan ikke indstilles til andre 
tilstande end ventilatordrift.

Drift
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Grundlæggende drift (Brug af direkte knapper)

Forholdsregler ved indstilling af mulighed for at vælge køling/
opvarmning 
 • Muligheden for at vælge køling/opvarmning skal indstilles for en enkelt fjernbetjening i følgende 
tilfælde.

(Driftssystem med valgt køling/opvarmning) (Driftssystem med samtidig køling/opvarmning)

Indendørsenhed Indendørsenhed

Flere indendørsenheder er sluttet til 
en enkelt udendørsenhed.
Indstil muligheden for køling/opvarmning/
ventilator på en af fjernbetjeningerne.

En enkelt BS-enhed sluttes til flere 
indendørsenheder.
Indstil muligheden for køling/opvarmning/
automatisk/ventilator på en af 
fjernbetjeningerne.

BS-enhed:
BS-enheden bruges til valg af 
kølings- eller opvarmningsdrift.

Knaplås 

Drift Sådan laves indstillinger og annulleres indstillinger på basisskærmen.

1 Cool Set to
Cool 28°C

Basisskærm

 • Fortsæt med at trykke på menu/enter-knappen 
i mindst 4 sekunder (mens baggrundsbelysningen 
er tændt).

2 Cool Set to
Cool 28°C

 • " " vises. 
Alle knapper er deaktiveret, når knapperne er låst.

 • Fortsæt med at trykke på menu/enter-knappen 
i mindst 4 sekunder for at annullere tilstanden 
knaplås. (mens baggrundsbelysningen er tændt).
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 �Hovedmenuen har følgende punkter.
Indstilling og displaypunkter Beskrivelse Reference-

side

Air Flow 
Direction
(kun hvis 
funktionen 
til individuel 
luftstrøm er 
installeret)

Individual setting Du kan indstille en luftstrømsretning særskilt 
for hver af de 4 klapper.
 • I tilfælde af SkyAir maksimalt 4 enheder 
(enhed A, B, C og D)

 • I tilfælde af VRV maksimalt 16 enheder 
(enhed 0 til 15)

30

Individual setting list Du kan se tabellen for indstillingen af hver af 
de 4 klapper.

31

Individual set all reset Du kan slette alle de individuelle indstillinger. 32
Quick Start 
(kun SkyAir)

Bruges for hurtigt at indstille rummet til 
en komfortabel temperatur (medmindre 
systemet ikke er i programmeret tørring 
eller ventilatordrift).
 • Den maksimale varighed for hurtig køling/
opvarmning er 30 minutter.

32

Ventilation
Indstillinger for 
ventilationsdrift 
for 
varmeveksler

Ventilation rate (venti-
lationshastighed)

Bruges til at indstille "Low" (Lav) "High" 
(Høj)

34

Ventilation mode 
(ventilationsdrift)

Bruges for at indstille Automatic, Energy 
Reclaim ventilation og Bypass.

35

Energy 
Saving 
Options

Energy Saving 
Options Lists

Gyldighed eller ugyldighed kan indstilles på de 
følgende menuer.

36

Setpoint Range 
Setting

Temperaturområdet for indstillinger kan 
begrænses. 
Det er muligt at begrænse temperaturområdet 
baseret på en model og driftsformen.

37

Set back condition Bestemmer det punkt, hvor enheden slås fra 
igen fra setback-styring. (genvindings-
differentiale).

38

Sensing Sensor (low) 
(kun hvis registrerende 
føler er installeret)

Hvis der ikke registreres personer i et fast, 
sammenhængende tidsrum, ændrer 
funktionen automatisk klimaanlæggets 
måltemperatur. 
Hvis der registreres personer, vender det 
tilbage til den normale indstillede temperatur.

39

Sensing Sensor 
(stop) (kun hvis 
registrerende føler 
er installeret)

Hvis der ikke registreres personer i et fast, 
sammenhængende tidsrum, stopper 
funktionen automatisk klimaanlægget.

40

Setpoint Auto Reset Selv hvis den indstillede temperatur ændres, 
vender den tilbage til den forudindstillede 
temperatur efter et defineret tidsrum.

41

Hurtig reference for hovedmenupunkter

Hovedmenupunkter
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Indstilling og displaypunkter Beskrivelse Reference-
side

Energy 
Saving 
Options

Off Timer Når du tænder enheden, vil den automatisk 
slukke i et afgrænset tidsrum.

 • Kan indstilles i intervaller på 10 minutter 
fra 30 til 180 minutter.

42

Electricity 
consumption

Et vejledende elforbrug indtil nu bliver vist. 
Det gør det muligt for kunden at vurdere 
udviklingen i elforbruget.
Bemærk: Tilgængelighed af funktion 
afhænger af indendørsenhedens type.
Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig, 
hvis mere end 1 indendørsenhed er forbundet 
i gruppe til fjernbetjeningen.
Bemærk: det viste elforbrug stammer ikke fra 
en kWh-måling, men fra en beregning ud fra 
kørselsdata i enheden.
Nogle af faktorerne i denne beregning er 
absolutte værdier, mens andre faktorer blot 
stammer fra interpolation med tolerance. 
Derfor kan udlæsningen afvige fra det faktiske 
elforbrug.

43

Schedule Enable/Disable Gyldigheden eller ugyldigheden af en 
tidsplansfunktion kan ændres.

49

Schedule Number 
Settings

Det tidsplan-nummer, der skal være aktivt, 
kan vælges (plan nr. 1, 2 eller 3).

45

Holidays Praktiske ferieindstillinger og midlertidige 
lukningsindstillinger er mulige.

46

Settings  • Indstil tid for opstart og standsning af drift.
• TIL: Opstartstidspunkt, kontrolpunkter for 
kølings- og opvarmningstemperaturer kan 
konfigureres.
• FRA: Standsningstidspunkt, 
kontrolpunkter for kølings- og 
opvarmningstemperaturer kan konfigureres.  
(--: Angiver, at setback-funktionen er 
deaktiveret for dette tidsrum.) 
_: Angiver, at temperaturkontrolpunktet og 
kontrolpunktet for setback-temperatur ikke 
er specificeret. Det sidste aktive 
kontrolpunkt vil blive anvendt.

 • Du kan indstille op til 5 handlinger pr. dag.

47

Filter Auto Clean Denne funktion er kun tilgængelig på 
modeller, hvor panelet har en automatisk 
rengøringsfunktion for filteret. 
Flere oplysninger findes 
i betjeningsvejledningen for disse modeller.

50
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Hurtig reference for hovedmenupunkter
Indstilling og displaypunkter Beskrivelse Reference-

side

Maintenance Information Bruges for at få vist servicekontakten 
og modelinformationer.

51

Configu ration Draft prevention (kun 
hvis registrerende føler 
er installeret)

 • Funktionen til forhindring af træk kan 
aktiveres eller deaktiveres.

52

Display Bruges til at indstille standarddisplayet 
eller det detaljerede display.
 • Vis standard- eller detaljeret display
 • Detaljerede displayindstillinger  
Du kan vælge mellem rumtemperatur, 
udendørstemperatur, system eller uden 
displaypunkter.

53

Contrast Adjustment Bruges til at lave LCD-kontrastjusteringer. 55
Current Settings Bruges for at få vist en liste over aktuelle 

indstillinger for tilgængelige punkter.
56

Clock & 
Calendar

Date & Time Bruges til at konfigurere indstillinger af 
dato og klokkeslæt og foretage rettelser.
 • Standardvisningen for klokkeslæt er 24H.
 • Uret vil være nøjagtigt inden for ± 30 
sekunder pr. måned. 

 • Hvis der er strømsvigt inden for en periode 
på 48 timer, fortsætter uret takket være den 
indbyggede backup-strømforsyning.

57

12H/24H Clock Klokkeslættet kan vises i enten 12-timers eller 
24-timers format.

59

Language Det viste sprog kan vælges mellem følgende 
sprog: (English/Deutsch/Français/Español/
Italiano/Eλληνικά/Nederlands/Portugues/
Pyccĸий/Тürkçe/Polski)

60

Bemærk:  Punkter, der kan indstilles, afhænger af den tilsluttede model. 
I menuen vises kun punkter, der kan indstilles.

Menupunkter på underordnet 
fjernbetjening

2 fjernbetjeninger
til styring

Udendør-
senhed

Indendørsenhed

Hvis du har 2 fjernbetjeninger til en indendørsenhed, kan 
følgende menupunkter ikke indstilles på den underordnede 
fjernbetjening. De skal indstilles på hovedfjernbetjeningen.
 • Energy Saving Options
 • Schedule
 • Setback
 • Automatisk filterrensning
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Betjening af menu
Sådan betjenes Main Menu
 �Display for Main Menu

1 Cool Set to
Cool 28°C

Basisskærm

 •  Tryk på menu/enter-knappen.

2 
Return Setting

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

1/2

Hovedmenu

 • Hovedmenuen vises.

  Instruktioner om betjening 
af  knapperne vises. 

3  • Valg af punkter i hovedmenuen.
1.  Tryk på  knapperne for at vælge det 

ønskede punkt, der skal indstilles.
2.  Tryk på menu/enter-knappen for at få 

vist de valgte indstillinger.

4  • Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage til 
basisskærmen. 

Pas på
 • Når du indstiller punkter, vil skærmen automatisk skifte til basisskærmen, hvis du ikke trykker 
på en knap i 5 minutter. 

Drift
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Individuel Air Flow Direction
 �Individual setting

1 
Return Setting

Main Menu 1/2

Quick Start
Air Flow Direction

Hovedmenu

 • Vis hovedmenuen (se side 29).
 • Vælg Air Flow Direction  i hovedmenuen.
 • Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Air Flow Direction.

2 
Return Setting

Air Flow Direction
Individual Setting
Individual setting list
Individual set all reset
Air direction range select

Hovedmenu

 • Vælg Individual Setting  i menuen.
 • Tryk på menu/enter-knappen.

3 
Return SettingReturn Setting

Individual Setting

Outlet Direction
No Ind Set

Outletmark 

Unit A

Hovedmenu

 • Brug  knapperne til at vælge mærke for 
enheden og udtaget.

 • I tilfælde af SkyAir maksimalt 4 enheder (enhed A, 
B, C og D). 
I tilfælde af VRV maksimalt 16 enheder for hver 
gruppe (enhed 0 til 15). 
I tilfælde af kassettetype kan du kontrollere hver af 
de 4 klapper (£, £ £, £ £ £, £ £ £ £).

4 
Return SettingReturn Setting

Individual Setting

Outlet Direction
UnitA

Outletmark 

No Ind Set

Hovedskærm

 • Tryk på knappen  for at vælge indstilling af 
luftstrømsretning.

 • Brug  knapperne til at ændre følgende 
indstillinger: No Ind Set  Position 0  Position 1  
Position 2  Position 3  Position 4  Swing  
Blocked . 
No Ind Set : Ingen individuel indstilling. 
Blocked : Individuel luftstrøm er blokeret.

 • Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Drift
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5 Cool Set to
Cool 28°C

Basisskærm

 • Hvis individuel luftstrømsretning er indstillet, 
vises ikonet for individuel luftstrømsretning på 
basisskærmen. 

 �Individual setting list

1 
Return Setting

Air Flow Direction
Individual Setting

Individual Set All Reset
Individual Setting ListIndividual Setting

 • Åbn indstillingsskærmen for Air Flow Direction 
(se side 30).

 • Tryk på  knapperne for at vælge 
Individual Setting List  på skærmen for Air Flow 
Direction.

 • Tryk på menu/enter-knappen.

2 
Return Setting

Individual setting list
UnitA
Outletmark Air direc. Indiv.
  Auto  OFF
  Auto  OFF
  Auto  OFF
  Auto  OFF

 • En tabel viser de aktuelle indstillinger. Tryk på 
knapperne  for at gå til den næste enhed.

 • Tryk på annuller-knappen for at gå tilbage til 
hovedmenuen.

Drift
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 �Individual set all reset

1 
Return Setting

Air Flow Direction
Individual Setting
Individual Setting ListIndividual Setting
Individual Set All Reset

 • Åbn indstillingsskærmen for Air Flow Direction 
(se side 30).

 • Tryk på  knapperne for at vælge 
Individual set all reset  på skærmen for Air Flow 
Direction.

 • Tryk på menu/enter-knappen.

2 
Return Setting

Clear individual
air flow setting?

Individual set all reset

Yes No

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen.

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
nulstillingen og vende tilbage til hovedmenuen.

Quick Start (kun SkyAir)
 �Quick Start til

1 
Return Setting

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

1/2

Cool Set to
Cool 28°C

Quick Start

 • Skift til hovedmenuen under kølings-, 
opvarmnings- eller automatisk drift (se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at vælge Quick Start  
i hovedmenuen. 
Tryk på menu/enter-knappen for at vende tilbage 
til basisskærmen.

 • Quick Start vises på basisskærmen.
 • Quick Start er nu slået til.

Drift

Drift
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 �Quick Start Fra

2 
Return Setting

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

1/2

Cool Set to
Cool 28°C

 • Skift til hovedmenuen, mens Quick Start vises på 
basisskærmen (se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at vælge Quick Start  
i hovedmenuen. 
Tryk på menu/enter-knappen for at vende tilbage 
til basisskærmen.

 • Quick Start vises ikke længere på basisskærmen. 
 • Quick Start er nu slået fra. 

Quick Start
Quick Start Indendørsenheden styres automatisk, udendørsenhedens effekt øges, 

så rummet hurtigt opnår en komfortabel temperatur.

 • Displayet for ventilatorhastighed slukker, og ventilatorhastigheden kan ikke længere ændres. 
 • Kan ikke indstilles i ventilator- og tørringsdrift. 
 • Quick Start kører i maksimalt 30 minutter, før enheden automatisk skifter til normal drift. 
 • Hvis du aktiverer knappen til valg af driftstilstand, skifter klimaanlægget til normal drift.
 • I opvarmningsdrift øges ventilatorhastigheden muligvis, og vindtemperaturen sænkes muligvis. 
Juster driften, som du ønsker. 

Drift
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Ventilation
 �Display for ventilationsindstillinger

1 
Return Setting

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

1/2

Return Setting

Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode

2/2

 • Vis hovedmenuen 
(Se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at vælge Ventilation  
i hovedmenuen.
(Ved modeller ude ventilationsfunktion vises 
Ventilation  ikke i hovedmenuen.)
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
ventilationsindstillingerne.

 �Sådan ændres ventilationshastigheden

1 
Return Setting

Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode

2/2  • Skift til ventilationsindstillingerne (se ovenfor). 
 • Tryk på knapperne  for at vælge 

Ventilation rate  på indstillingsskærmen for 
ventilation. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
ventilationshastighederne.

2 
Return Setting

High 

Ventilation 

Ventilation rate 

Low High 

 • Hvis du trykker på knapperne , skifter 
indstillingen i rækkefølgen Low  og High .

* Der vises kun tilstande, som kan indstilles.

3  • Vælg den ønskede ventilationshastighed. Hvis 
du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.
(Hvis du trykker på annuller-knappen, kommer 
du tilbage til forrige skærm uden at ændre 
ventilationshastigheden.)

Drift

Drift
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 �Sådan ændres ventilationsdriften

1 
Return Setting

Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode

2/2  • Skift til ventilationsindstillingerne 
(Se side 34).

 • Tryk på knapperne  for at vælge 
Ventilation mode  på indstillingsskærmen 
for ventilation. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingerne for ventilationsdrift.

2 
Return Setting

Ventilation

Ventilation mode

2/2

Bypass

 • Hvis du trykker på knapperne , skifter 
indstillingerne i rækkefølgen, som vises nedenfor.

Bypass Energy Reclaim Vent Automatic

* Der vises kun tilstande, som kan indstilles.

3 Cool Set to
Cool 28°C

 • Vælg den ønskede ventilationsdrift. Hvis du trykker 
på menu/enter-knappen, bekræftes indstillingerne, 
og du kommer tilbage til basisskærmen.
(Hvis du trykker på annuller-knappen, kommer 
du tilbage til forrige skærm uden at ændre 
ventilationsdriften. )

Ventilation Mode
Automatikdrift Med oplysninger fra klimaanlægget (køling, opvarmning, ventilator 

og indstillet temperatur) og varmeveksleren (indendørs- og 
udendørstemperaturer) skifter driften automatisk mellem 
varmeveksling og bypass. 

Varmeveksling Luft udefra gennemgår varmeveksling og bruges i rummet.

Bypass Luft udefra bruges i rummet uden at gennemgå varmeveksling.

Drift
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Energy Saving Options
 �Visning af Energy Saving Options

1 
Return Setting

Main Menu 1/2
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

Return Setting

Energy Saving Options 1/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

 • Vis hovedmenuen 
(Se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at 
vælge  Energy Saving Options  i hovedmenuen.
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Energy Saving Options.

 �Liste for energibesparelse

1 
Return Setting

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Åbn indstillingsskærmen for Energy Saving 
Options (se side 36). 

 • Tryk på knapperne  for at 
vælge  Energy Saving List  på indstillingsskærmen 
for Energy Saving Options. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for liste over 
energibesparelse.

2 
Return Setting

Energy Saving List
                 Setpoint range set: 
                 Set back condition: ON
             Sensing Sensor (low): OFF
            Sensing Sensor (stop): OFF
                Setpoint Auto Reset: ON
                                Off Timer: ON

2/2

OFF
 • Hvis du trykker på knapperne , skifter 
indstillingen i rækkefølgen  TÆND  og  SLUK .

 • Flyt markøren ved hjælp af knapperne  . 
Tryk på menu/enter-knappen, når du har valgt 
punktet. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
Setting

Save the settings?
Energy Saving List

Yes No

Return

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Drift

Drift
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 �Områdeindstilling for kontrolpunkt

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Åbn indstillingsskærmen for Energy Saving 
Options (se side 36). 

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Setpoint range set  på indstillingsskærmen 
for Energy Saving Options. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for begrænsning af område 
for kontrolpunkt.

2 
Return Setting

Setpoint Range Set
 Cool
                   – 35°C

 Heat
  15°C – 30°C

2/2

20°C

 • Hvis du trykker på knapperne , ændres 
temperaturindstillingsområdet for køling og 
opvarmning.

 • Flyt markøren ved hjælp af knapperne  . 
Tryk på menu/enter-knappen, når du har valgt 
punktet. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
Setting

Save the settings?
Setpoint Range Set

Yes No

Return

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  
på bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Drift
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 �Set back condition

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Åbn indstillingsskærmen for Energy Saving 
Options (se side 36). 

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Set back condition  på indstillingsskærmen 
for Energy Saving Options. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Set back condition.

2 
Return Setting

Set back condition
Recovery Differential

Cool Heat
 +2°C-2°C

 • Hvis du trykker på knapperne , ændres 
temperaturdifferentialet for hele setback.

 • Flyt markøren ved hjælp af knapperne  . 
Tryk på menu/enter-knappen, når du har valgt 
punktet. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
Setting

Save the settings?
Set back Condition

Yes No

Return

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Drift
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 �Registrerende føler (lav)

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Åbn indstillingsskærmen for Energy Saving 
Options (se side 34). 

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Registrerende føler (lav)  på indstillingsskærmen 
for Energy Saving Options. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for registrerende føler (lav).

2 
Return Setting

Sensing Sensor (low) 
               Adjust temp. cool:
                 Adjust time cool: 30 min
                 Limit cool temp.: 30°C
               Adjust temp. heat: 1.0°C
                 Adjust time heat: 60 min
                 Limit heat temp.: 15°C

1.0°C
 • Hvis du trykker på knapperne , indstilles 
energibesparende drift, når føleren registrerer 
fraværet.

 • Flyt markøren ved hjælp af knapperne  . 
Tryk på menu/enter-knappen, når du har valgt 
punktet. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
Setting

Save the settings?
Sensing Sensor (low)

Yes No

Return

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Drift
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 �Registrerende føler (stop)

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Åbn indstillingsskærmen for Energy Saving 
Options (se side 36). 

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Registrerende føler (stop)  på indstillingsskærmen 
for Energy Saving Options. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for registrerende føler (stop).

2 
Return Setting

Sensing Sensor (Stop) 

           Absent stop on/off:
        Absent stop set time: 10 hours

2/2

OFF

 • Hvis du trykker på knapperne , indstilles 
energibesparende drift, når føleren registrerer 
fraværet.

 • Flyt markøren ved hjælp af knapperne  . 
Tryk på menu/enter-knappen, når du har valgt 
punktet. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
Setting

Save the settings?
Sensing Sensor (stop)

Yes No

Return

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Drift
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 �Setpoint Auto Reset

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Åbn indstillingsskærmen for Energy Saving 
Options (se side 36). 

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Setpoint Auto Reset  på indstillingsskærmen 
for Energy Saving Options. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Setpoint Auto Reset.

2 
Return Setting

Setpoint Auto Reset
       Cool
                    Set temp.:
                      Set time: 60 min
       Heat
                    Set temp.: 20°C
                      Set time: 90 min

2/2

28 °C

 • Tryk på knapperne  for at indstille 
forudindstillet temperatur og timerindstilling for 
automatisk nulstilling af kontrolpunktet.

 • Flyt markøren ved hjælp af knapperne  . 
Tryk på menu/enter-knappen, når du har valgt 
punktet. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
Setting

Save the settings?
Setpoint Auto Reset

Yes No

Return

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  
på bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Drift
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 �Off Timer

1 
Return Setting

Off Timer 
Electricity consumption 

Energy Saving Options 2/2  • Åbn indstillingsskærmen for Energy Saving 
Options. (Se side 36).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Off Timer  på 
indstillingsskærmen for energibesparelse. Tryk på 
menu/enter-knappen for at vise skærmen for Off 
Timer.

2 
Return Setting

After you turn on the unit,
it will automatically
turn off in

60
minutes.

Off Timer  • Brug knapperne  for at indstille tiden fra 
driftsstart og indtil enheden automatisk stopper.  
Du kan vælge tiden i intervaller på 10 minutter 
fra 30 til 180 minutter.  
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet 
kontinuerligt. 

 • Vælg den ønskede tid, og tryk på menu/enter-
knappen.  
Bekræftelsesskærmen vises. 

3 
Return Setting

Save the settings?
Off Timer

Yes No 

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingerne for Off Timer, og du kommer tilbage 
til basisskærmen.

Drift
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 �Electricity consumption

1 
Return

Energy Saving Options 2/2
Off Timer
Electricity consumption

Setting

2/2  • Åbn indstillingsskærmen for Energy Saving 
Options (se side 36). 

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Electricity consumption  på indstillingsskærmen 
for Energy Saving Options. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingerne for Electricity consumption.

2 
Return

Electricity consumption
Today

0     6     12    18    24

1
kWh

Total
10.5 kWh

Return

Electricity consumption
This week

S  M  T  W  T  F  S

10
kWh

Total
60.2 kWh

Return

Electricity consumption
This year

0     3      6      9     12

1
kWh

Total
150 kWh

 • Skift det viste område på skærmen med 
knapperne  . 
Today > Yesterday > This week (1 uge) > Last 
week (1 uge) > This year (1 år) > Last year 
Foretag ændringer af punkterne og værdierne 
øverst til højre i visningsområdet ved hjælp af 
knapperne . 
 
Tryk på annuller-knappen for at vende tilbage 
til den forrige skærm.

                         

Drift
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Schedule
 �Display for indstilling af tidsplan

Drift Tidsplanen kan ikke aktiveres, hvis der er tilsluttet en betjeningsenhed.

1 
Setting

Main Menu 1/2

Return

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

 • Vis hovedmenuen   
(Se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Schedule .  
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for tidsplan.

Clock has not been set.
Would you like to set it now?

Schedule

Yes No

Return Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Tuesday

 12:00
Return Setting

 • Du skal indstille uret, før du kan indstille 
tidsplanen.

 • Hvis uret ikke er blevet indstillet, vises et 
skærmbillede som det til venstre. 
Tryk på knapperne  for at vælge  Yes , 
og tryk på menu/enter-knappen.

 • Skærmen med dato og klokkeslæt vises.
 • Indstil år, måned, dag og klokkeslæt. (Se "Clock & 
Calendar" på side 57.)

2 
Setting

Schedule
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

Return

 • Tryk på knapperne  for at vælge den ønskede 
funktion på indstillingsskærmen for tidsplan, 
og tryk på menu/enter-knappen.
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 �Indstil Schedule-nummer

1 
Setting

Schedule
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

2/2

Return

 • Skift til indstillingsskærmen for tidsplan 
(Se side 47).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Schedule nr set  på indstillingsskærmen 
for timer-plan. 
Indstillingsskærmen for Schedule-nummer vises 
ved tryk på menu/enter-knappen.

2 
Setting

Schedule nr set
Schedule

Schedule nr 1

Return

 • Tryk på knapperne  for at 
vælge  Schedule nr 1 ,  Schedule nr 2  
eller  Schedule nr 3  på indstillingskærmen for 
Schedule-nummer. 
Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

3 Save the settings?
Schedule

Yes No

Return Setting

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
de daglige mønstre i planen, og du kommer tilbage 
til basisskærmen.

Drift
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Holidays
(Den programmerede timer deaktiveres for dage, som er blevet indstillet som ferie.)

1 
Return Setting

Schedule 
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

 • Skift til indstillingsskærmen for tidsplan 
(Se side 44).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Holidays  
på indstillingsskærmen for ventilation. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
ferieindstillingerne.

2 
Return Setting

Schedule
Holiday setting
 Multiple selection

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 • Tryk på knapperne  for at vælge den 
ønskede dag. 
Tryk på knapperne  for at vise " " for at 
foretage ferieindstillingerne. 
Hvis du trykker på knapperne , skifter 
indstillingen mellem indstil og slå fra. 
Du kan vælge flere dage som ferie.
Bemærk:  For at kunne bruge den programmerede 

timer for dagen, som er valgt som ferie, 
skal ferieindstillingen slås fra.

3 
Return Setting

Schedule
Holidays
 Multiple selection

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 • Tryk på menu/enter-knappen for at fuldføre 
ferieindstillingerne.  
Bekræftelsesskærmen vises. 

4 
Return Setting

Save the settings?
Schedule

Yes No

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  
på bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
ferieindstillingerne, og du kommer tilbage til 
basisskærmen.

Return Setting

Mon
 Holiday

Schedule 
Time     Act     Cool     Heat
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Bemærk:
 • Indstillet ferie vises på indstillingsskærmen for 
tidsplan.

Drift
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 �Indstillinger for Schedule

1 
Setting

Schedule
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

2/2

Return

 • Skift til indstillingsskærmen for tidsplan 
(Se side 44).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Settings  
på tidsplanskærmen.  
Indstillingsskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

BEMÆRK: Indstillingerne for Schedule for den 
valgte tidsplan kan ændres. Du kan se, hvordan du 
ændrer tidsplan-nummeret, under "Indstil Schedule-
nummer" på side 45.

2 Schedule
Time     Act     Cool     Heat
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Mon

Return Setting

 • Tryk på knapperne  for at vælge den dag, 
der skal indstilles.

3 Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00    – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00     – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

 • Indtast klokkeslættet for den valgte dag. 
 • Tryk på knapperne  for at flytte det markerede 
punkt, og tryk på knapperne  for at indtaste 
starttiden for den ønskede funktion. Hver gang du 
trykker på knapperne , skifter tallene med 
1 time eller 1 minut. 

4 Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00   ON      32°C     16°C
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

 • Tryk på knapperne   for at flytte det 
fremhævede punkt, og tryk på knapperne  
for at konfigurere TIL/FRA/-- indstillinger. 
--, TIL eller FRA skifter i rækkefølge, når der 
trykkes på knapperne .

Kolonnen "Act":
TIL: Temperaturkontrolpunkter kan konfigureres.
FRA: Setback-temperaturkontrolpunkter kan 

konfigureres.
- -: Temperaturkontrolpunkter og setback-

temperaturkontrolpunkter deaktiveres.

Drift
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Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00    ON       24°C    21°C
– 8 :00     OFF  – – °C –
– – :– –   – –       –     –
– – :– –   – –       –     –
– – :– –   – –       –     –

Return Setting

 • temperaturkontrolpunkter for køling og opvarmning 
konfigureres for både TIL og FRA (setback).

Kolonnerne "Cool" og "Heat":
"_": Angiver, at temperaturkontrolpunktet og 

kontrolpunktet for setback-temperatur ikke er 
specificeret. Det sidste aktive kontrolpunkt vil 
blive anvendt.

"--": Angiver, at setback-funktionen er deaktiveret 
for dette tidsrum.

5 Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00 ON  24°C    21°C
– 8 :00 OFF  29°C    10°C
1 7 :30 ON  24°C    21°C
2 2 :00 – –   –      –
– – :– –    – –       –      –

Return Setting

Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00    ON  24°C    21°C
– 8 :00    OFF  29°C    10°C
1 7 :30    ON  24°C    21°C
2 2 :00    OFF  28°C    17°C
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

Schedule

Tue
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00  ON  24°C    21°C
– 8 :00 OFF  29°C    10°C
1 7 :30 ON  24°C    21°C
2 2 :00 OFF  28°C    17°C
– – :– –  – –      –      –

Return Setting

Der kan maksimalt indstilles 5 handlinger 
om dagen.
 • Tryk på menu/enter-knappen, når indstillingerne 
for hver enkelt dag er fuldført. 
Bekræftelsesskærmen vises.

Tryk på knappen til valg af driftstilstand, hvis du vil 
kopiere indstillingerne for den forrige dag, så de 
eksisterende indstillinger kopieres. 
Eksempel: Indholdet for Monday (mandag) kopieres 
ved at trykke på knappen til valg af driftstilstand, når 
du har valgt Tuesday (tirsdag).

6 Save the settings?
Schedule

Yes No

Return Setting

 • Tryk på knapperne  for at vælge  "Yes"  
på bekræftelsesskærmen. 
Ved tryk på menu/enter-knappen bekræftes 
indstillingerne for hver dag, og du kommer tilbage 
til basisskærmen.
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Betjening af menu
Aktivering eller deaktivering af tidsplanen

1 
Setting

Schedule
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

2/2

Return

 • Vis indstillingsskærmen for tidsplan.  
(Se side 44).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Enable/Disable  på indstillingsskærmen 
for tidsplan. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
skærmen for aktivering/deaktivering.

2 
Return Setting

Enable/Disable 
Schedule 

Disable

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Enable  
eller  Disable  på skærmen for aktivering/
deaktivering. 
Tryk på menu/enter-knappen, når du har valgt 
punktet. Bekræftelsesskærmen vises.

BEMÆRK: Det valgte Schedule-nummer aktiveres. 
Du kan se, hvordan du ændrer tidsplan-nummeret, 
under "Indstil Schedule-nummer" på side 45.

3 
Return Setting

Save the settings?
Schedule 

Yes No

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
aktiver/deaktiver-indstillingen vor tidsplanen, og du 
kommer tilbage til basisskærmen.

Drift
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Filter Auto Clean

1 
Setting

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

1/2

Return

 • Vis hovedmenuen 
(Se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Filter Auto Clean  på hovedmenuen, 
og tryk på menu/enter-knappen.

2 
Setting

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00 - 3:00

Return

 • Indstillingen for Filter Auto Clean udføres.
 • Denne funktion er kun tilgængelig på modeller, 
hvor panelet har en automatisk rengøringsfunktion 
for filteret.

 • Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen 
for disse modeller.

Drift
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Betjening af menu
Maintenance Information
 �Display for vedligeholdelsesoplysninger

1 
Return Setting

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

1/2  • Vis hovedmenuen 
(Se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Maintenance Information  på hovedmenuen, 
og tryk på menu/enter-knappen.

2 
Return

Maintenance Information
Contact info
0123–456–7890

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

 • Telefonnummeret for kontaktadressen vises øverst 
på skærmen. 
(Det vises ikke, hvis du ikke har registreret 
produktet endnu. )

 • Modelinformationerne for dit produkts indendørs- 
og udendørsenheder vises nederst på skærmen. 
(Ved nogle modeller vises produktkoden muligvis.)

* Modelnavnet vises ikke, hvis du har fået udskiftet 
printkortet. 

* Fejlkodeprotokollen vises muligvis også.  
Hvis det ikke blinker, fungerer enheden korrekt.  
Fejlkodeprotokollen forsvinder, hvis du trykker på 
tænd/sluk-knappen i mere end 4 sekunder. 

Drift
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Configuration
 �Display for indstilling af konfiguration

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2  • Vis hovedmenuen 
(Se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at 
vælge  Configuration  på hovedmenuen. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Configuration.

 �Draft prevention

1 
Return Setting

Configuration

Display
Contrast Adjustment

Draft prevention

 • Skift til indstillingsskærmen for Configuration. 
(Se ovenfor.)

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Draft prevention  på indstillingsskærmen for 
Configuration. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingerne af Draft prevention.

2 
Return Setting

Enable/Disable 
Draft prevention 

Disable

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Enable  
eller  Disable  på skærmen for aktivering/
deaktivering. 
Tryk på menu/enter-knappen, når du har valgt 
punktet. Bekræftelsesskærmen vises.

3 
Return Setting

Save the settings?
Draft prevention 

Yes No

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  på 
bekræftelsesskærmen. 
Hvis du trykker på menu/enter-knappen, bekræftes 
indstillingen af forhindring af træk, og du kommer 
tilbage til basisskærmen.

Drift
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Betjening af menu
 �Display

Display Mode

1 
Return Setting

Configuration

Display
Contrast Adjustment

Draft prevention

 • Skift til indstillingsskærmen for Configuration. 
(Se ovenfor.)

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Display  
på indstillingsskærmen for Configuration. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for display.

2 
Return Setting

Display
Display Mode Standard
Display Item   None

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Display Mode  på indstillingsskærmen for display. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Display Mode.

3 
Return Setting

Display Mode
Display

Standard 

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Standard  
eller  Detailed  på indstillingsskærmen for Display 
Mode.

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

* Se Sådan vælges detaljerede visningspunkter 
for at ændre valget af detaljeret display.  
(Se nedenfor.)

Drift
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Valg af detaljeret visningspunkter

1 
Return Setting

Display 
Display Mode Standard
Display Item None

 • Skift til indstillingsskærmen for visning. 
(Se side 53).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Display Item  
på indstillingsskærmen for display. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Display Item.

2 
Return Setting

Display Item
Display 

None 

 • Hvis du trykker på knapperne , vises følgende. 
None Outside Air Temp  *

Room Temp   System*
* Nogle modeller viser muligvis ikke disse punkter, selvom de er valgt. 

 • Sørg for at læse følgende bemærkninger om visning af 
rumtemperatur eller udendørstemperatur.
 Room Temp  
   ..............  En vurdering af temperaturen nær 

fjernbetjeningen. 
Den registrerede temperatur kan være 
påvirket af enhedens placering.

 Outside Air Temp  
   ..............  En vurdering af temperaturen nær 

udendørsenheden. 
Den registrerede temperatur kan være påvirket 
af faktorer som enhedens placering (hvis den 
f.eks. er placeret i direkte sollys) og enhedens 
drift under afrimning. 

 • Tryk på menu/enter-knappen efter indstilling for 
at bekræfte indstillingerne og vende tilbage til 
basisskærmen. 

Drift
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Betjening af menu
 �Contrast Adjustment

1 
Return Setting

Configuration

Display 
Contrast adjustment

Draft prevention

 • Skift til indstillingsskærmen for Configuration. 
(Se side 52).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Kontrastjustering  på indstillingsskærmen for 
Configuration. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for kontrastjustering.

2 
Return Setting

Dark 

Light 

Contrast adjustment  • Tryk på knapperne , indtil du opnår den 
ønskede kontrast.  
Tryk på menu/enter-knappen efter indstillingen 
for at vende tilbage til basisskærmen. 

Drift
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Current Settings
 �Manipulering af de aktuelle indstillinger

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language 

2/2  • Vis hovedmenuen 
(Se side 29).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Current Settings  på hovedmenuen, og tryk 
på menu/enter-knappen.

2 
Return Setting

Current Settings
Ventilation rate Low
Ventilation mode Auto
Schedule Disable
Display Mode Standard
Display Item Outside
Filter auto clean 00-03

 • En liste over den aktuelle status vises.  
Tryk på knapperne  for at gå til næste punkt.

 • Hvis du trykker på annuller-knappen, kommer du 
tilbage til hovedmenuen.

Ventilation rate 
(ventilationshastighed) Display Mode

Ventilation mode 
(ventilationsdrift) Display Item

Schedule Automatisk filterrensning
Quick Start

Displaypunkter

* De viste punkter kan variere afhængigt af modellen.  
Der vises kun punkter, som kan indstilles. 

Drift
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Betjening af menu
Clock & Calendar
 �Visning af indstillingsskærmen for Clock & Calendar

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language 

2/2  • Vis hovedmenuen (Se side 29).
 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Clock & Calendar  på hovedmenuen. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Clock & Calendar.

 �Dato og klokkeslæt

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

Return Setting

 • Skift til indstillingsskærmen for Clock & Calendar. 
(Se side 57).

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Date & Time  
på indstillingsskærmen for Clock & Calendar. 
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist 
indstillingsskærmen for Date & Time.

2 Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Thursday

 12:00
Return Setting

 • Vælg "Year" (år) med knapperne . 
Skift året med knapperne . 
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet 
kontinuerligt.

3 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 01
Thursday

 12:00
Return Setting

 • Vælg "Month" (måned) med knapperne . 
Skift måneden med knapper . 
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet 
kontinuerligt.

Drift
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4 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:00
Return Setting

 • Vælg "Day" (dag) med knapperne . 
Skift dagen med knapperne . 
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet 
kontinuerligt.  
Ugedagene skifter automatisk. 

5 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:00
Return Setting

 • Vælg "Hour" (time) med knapperne . 
Skift timetallet med knapperne . 
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet 
kontinuerligt.

6 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:21
Return Setting

 • Vælg "Minute" (minutter) med knapperne . 
Skift minuttallet med knapperne . 
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet 
kontinuerligt. 

 • Tryk på menu/enter-knappen. 
Bekræftelsesskærmen vises.

 �Daylight Saving Time
 Forsigtig: Følgende periode er tilpasset 

sommertid.
[Start]  Sidste søndag 

i marts 02:00
[End]  Sidste søndag 

i oktober 03:00
Rådfør dig med din Daikin-
forhandler for at ændre 
opsætningen.

Pas på

7 Save the settings?
Date & Time

Yes No 

Return Setting

 • Tryk på knappen  for at vælge  Yes  
på bekræftelsesskærmen.  
Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
uret og vende tilbage til basisskærmen. 

* Når du indstiller tidsplanen, vender displayet 
tilbage til indstillingsskærmen. 
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Betjening af menu
 �12H/24H-ur

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

Return Setting

 • Vis indstillingsskærmen for Clock & Calendar.  
(Se side 57).

 • Tryk på knapperne  for at 
vælge  12H/24H Clock  på indstillingsskærmen 
for Clock & Calendar.  
Indstillingsskærmen for 12H/24H Clock vises 
ved tryk på menu/enter-knappen.

2 12H/24H Clock

24H

Return Setting

Som standard vises tiden i 24H-format. 
 • Tryk på knapperne  for at vælge  12H   24H  
på indstillingsskærmen for 12H/24H Clock. 

 • Bekræftelsesskærmen vises ved tryk på menu/
enter-knappen.

3 Save the settings?
12H/24H Clock

Yes No 

Return Setting

 • Tryk på knapperne  for at vælge  Yes  
på bekræftelsesskærmen.  
Ved tryk på menu/enter-knappen bekræftes 
indstillingerne for 12H eller 24H, og du kommer 
tilbage til basisskærmen.

Drift
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Language
 �Sprog, der kan vælges

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language 

2/2  • Vis hovedmenuen (Se side 29.)
 • Tryk på knapperne  for at vælge  Language  
på hovedmenuen, og tryk på menu/enter-knappen.

2 
Return Setting

Language 

English

 • Tryk på knapperne  for at vælge "Language" 
(sprog) på sprogskærmen. 
English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Eλληνικά/
Nederlands/Portugues/Pyccĸий/Тürkçe/Polski

 • Tryk på menu/enter-knappen for at bekræfte 
indstillingerne og vende tilbage til basisskærmen.

Drift
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Vedligeholdelse
Nulstilling af symbol for rensning af filter

1 Cool

Return Setting 

Set to
Cool 28°C

Time to clean filter

 • Når det er tid til at rense filtret eller elementet, vises en af 
følgende meddelelser nederst på basisskærmen.
"Time to clean filter" (tid til at rense filter)
"Time to clean filter & element." (tid til at rense filter og element)
"Time to clean element." (tid til at rense element)

 • Vask, rens eller udskift filtret eller elementet. 
Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen 
til indendørsenheden.

2  • Nulstil symbolet for rensning, når filtret eller 
elementet er vasket, renset eller udskiftet.

 • Tryk på menu/enter-knappen. 
Hovedmenuen vises.

3 
Return Setting

Main Menu
Quick Start
Energy Saving Options
Schedule
Reset Filter Indicator
Ventilation
Maintenance Information
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Cool Set to
Cool 28°C

 • Tryk på knapperne  for at vælge  
 Reset Filter Indicator  på hovedmenuen, 
og tryk på menu/enter-knappen.

 • Meddelelsen vist i trin 1 forsvinder fra basisskærmen, 
når symbolet for rensning er nulstillet.

Drift
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 Forsigtig

 • Du må ikke vaske 
fjernbetjeningen. 
Hvis du gør det, kan det medføre 
elektrisk afledning, som kan føre til 
elektrisk stød eller brand.

 • Sørg for altid at stoppe 
klimaanlægget, og sluk for 
strømforsyningen i forbindelse 
med rengøring. 
Hvis du ikke gør det, kan det 
medføre elektrisk stød eller 
personskade.

Vedligeholdelse af enhed og LCD
 • Tør LCD'en og andre overflader på fjernbetjeningen af en med tør klud, hvis de bliver snavsede.
 • Hvis snavset på overfladen ikke kan fjernes, skal du dyppe kluden i neutralt rengøringsmiddel 
opløst i vand, vride kluden godt og rengøre overfladen. Tør derefter overfladen af med en tør 
klud.

Bemærk
 • Du må ikke bruge fortynder, organiske opløsningsmidler eller stærk syre.

Advarsel

 • Du må ikke bruge brandbare materialer (f.eks. hårspray eller insektgift) 
i nærheden af klimaanlægget. 
Du må ikke rengøre produktet med organiske opløsningsmidler som 
f.eks. renset benzin eller fortynder. 
Brug af organiske opløsningsmidler kan medføre revner i produktet, elektrisk 
stød eller brand.
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Nyttige oplysninger
Fejlkodedisplay
 �Kontakt din Daikin-forhandler i følgende tilfælde

Advarsel

 • Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt (lugter f.eks. af brand), skal du 
stoppe klimaanlægget og slukke for strømmen. 
Fortsat brug i sådanne tilfælde kan medføre fejl, elektrisk stød eller risiko for brand. Kontakt 
din Daikin-forhandler.

1 Cool
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Cool 28°C

Error : Push Menu Button

 • Hvis der opstår fejl, blinker et af følgende punkter 
på basisskærmen.
"Error: Press Menu Button." 
(Fejl: Tryk på menu-knap.)
* Driftslampen blinker.
"Warning: Press Menu Button." 
(Advarsel: Tryk på menu-knap.)
* Driftslampen blinker ikke.

 • Tryk på menu/enter-knappen.

Driftslampe

2 
Return

Error code:A1

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

Contact Info
0123–4567–8900

 • Fejlkoden blinker, og kontaktadressen 
og modelnavnet vises.

 • Oplys fejlkode og modelnavn til din Daikin-
forhandler.

Drift
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Service efter salg

Advarsel

 • Du må ikke adskille, ændre eller 
reparere enheden. 
Det kan medføre elektrisk stød 
eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

 • Du må ikke selv flytte eller 
montere fjernbetjeningen igen. 
Ukorrekt installation kan medføre 
elektrisk stød eller brand. 
Kontakt din Daikin-forhandler.

 �Oplys følgende punkter til reparatøren
 • Modelnavn
 • Installationsdato
 • Fejlforhold: Så præcist som muligt.
 • Din adresse, dit navn og dit telefonnummer

 �Flytning
Flytning af fjernbetjeningen kræver speciel teknologi. Kontakt din Daikin-forhandler. Udgifterne 
i forbindelse med flytning af fjernbetjeningen vil blive opkrævet.

 �Reparationer efter garantiperioden
Kontakt din Daikin-forhandler. 
Serviceydelser for rimelig pris er mulig på kundens forespørgsel  
(Garantiperioden er 1 år fra installationsdatoen).

 �Forespørgsler om service efter salg
Kontakt din Daikin-forhandler.
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