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Operating Instructions 
Air Conditioner 

Indoor Unit Outdoor Unit  

CS-E7GKEW CU-E7GKE

CS-E9GKEW CU-E9GKE  

CS-E12GKEW CU-E12GKE

F565488

ENGLISH 2 ~ 7

Before operating the unit,

read these operating

instructions thoroughly  

and keep them for future

reference.

ESPAÑOL 8 ~ 13  

Antes de utilizar la unidad,  

sírvase leer atentamente  

estas instrucciones  

de funcionamiento y  

conservarlas como futuro  

elemento de consulta.

PORTUGUÊS 14 ~ 19

Antes de ligar a unidade,  

leia cuidadosamente  

este manual de utilização

e guarde-o para futura

referência.
E ΛΛΗΝΙΚΆ 20 ~ 25  

Προτού θέσετε τη μονάδα 

σε λειτουργία , διαβάστε 

προσεκτικά αυτές τις οδηγίες 

χρήσης και φυλάξτε τις για 

μελλοντική αναφορά .

Manufactured by:

Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.

Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam

Industrial Site, 40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia. 

© 2006 Panasonic HA Air-Conditioning  

(M) Sdn Bhd (11969-T). All rights  

reserved. Unauthorized copying and  

distribution is a violation of law.
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Indoor Unit (DT-series)

Indoor Unit (DD-series)

Indoor Unit (DB-series)

Indoor Unit (GK-series)

Indoor Unit (GF-series)

Operating Instructions 
Air Conditioner

Indoor Unit (GK-series)
CS-E7GKEW CS-E7GKDW 

 CS-E9GKEW CS-E9GKDW 
 CS-E12GKEW CS-E12GKDW 
 CS-E15GKEW CS-E15GKDW 
 CS-E18GKEW CS-E18GKDW 
 Indoor Unit (DT-series)

CS-ME10DTEG CS-E15DTEW 
  CS-E18DTEW 
 Indoor Unit (DD-series)

CS-ME10DD3EG CS-E15DD3EW 
  CS-E18DD3EW 
 Indoor Unit (DB-series)

CS-E15DB4EW CS-E18DB4EW 
 Indoor Unit (GF-series)

CS-E9GFEW CS-E12GFEW 
  CS-E18GFEW 
 Outdoor Unit

CU-3E18EBE CU-3E23CBPG 
  CU-4E27CBPG

F566400

БЪЛГАРСКИ	 2	~	17	
Преди да задействате 
климатика, прочетете 
внимателно инструкциите 
за употреба и ги запазете 
за бъдещи справки. NORSK	 18	~	33

Les bruksanvisningen 
nøye før du bruker denne 
enheten, og oppbevar den 
for fremtidig bruk.

SVENSKA	 34	~	49	
Innan du använder enheten, 
läs noga igenom denna 
bruksanvisning och spara 
den för framtida bruk.
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SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
DEFINISJON

 Advarsel  Forsiktig

For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende.
Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelser. Alvorligheten av dette klassifi seres som følger:

 Advarsel Dette skiltet advarer om fare for død 
eller alvorlig personskade.  Forsiktig Dette skiltet advarer om fare for 

personskade eller skade på eiendom.

Instruksjonene som må følges, klassifi seres av følgende symboler:

Dette symbolet angir en handling som er 
FORBUDT.   

Disse symbolene angir handlinger 
som er PÅKREVD.

Strømforsyning
Under Bruk

• Slå av strømforsyningen før renhold eller 
vedlikehold.

• Slå av strømforsyningen hvis enheten 
ikke skal benyttes i en lengre tidsperiode.

• Dette klimaanlegget er utstyrt med et 
innebygget overspenningsvern. Men, 
for å beskytte klimaanlegget ytterligere 
fra unormale kraftige lynnedslag, 
kan det være at det er lurt å trekke ut 
strømledningen. Ikke berør klimaanlegget 
når det er lyn, da du kan få elektrisk støt.

Fjernkontroll
Under Bruk

• Ikke bruk oppladbare (Ni-Cd) 
batterier.

• Ikke la spedbarn eller små 
barn leke med fjernkontrollen 
da det kan føre til at de 
svelger batteriene.

• Ta ut batteriene hvis enheten 
ikke skal benyttes over en 
lengre tidsperiode.

• Nye batterier av samme 
type må installeres slik 
at polariteten som angis 
følges for å forhindre at 
fjernkontrollen fungerer feil.

Innvendig Enhet
Under Montering

• Ikke installer, fjerne eller 
demonter enheten selv. 
Feil installasjon vil føre til 
lekkasje, elektrisk støt eller 
brann. Ta kontakt med en 
autorisert forhandler eller en 
spesialist for installasjon.

Under Bruk
• Ikke stikk fi ngrene eller 

andre objekter inn i den 
innvendige eller den 
utvendige enheten.

• Ikke forsøk på reparasjoner 
av enheten selv.

Innvendig Enhet
Under Montering

• Ikke monter enheten i miljø med en mulig 
eksplosiv atmosfære.

• Kontroller at av avløpsrøret er korrekt 
tilkoblet. Hvis ikke kan det oppstå 
lekkasjer.

Under Bruk
• Ikke vask enheten med vann, benzen, 

tynnere eller skuremiddel.
• Ikke benytt enheten til andre oppgaver, 

som bevaring av mat.
• Ikke benytt antennelig utstyr foran 

luftuttaket.
• Ikke utsett enheten for direkte kald luft i 

en lengre periode.
• Luft ut rommet med jevne mellomrom.

LuftuttakLuftuttak

LuftinntakLuftinntak

Strømforsyning
Under Montering

• Dette utstyret må kobles til en jordet kurs 
og installeres med ELCB. Hvis ikke kan 
det oppstå elektrisk støt eller brann hvis 
enheten har en funksjonsfeil.

Under Bruk
• Ikke benytt samme kurs som annet 

utstyr.
• Ikke modifi ser strømledningen.
• Ikke bruk skjøteledning(er).
• Ikke betjen enheten med våte hender.
• Bruk angitt strømledning.
• Hvis strømledningen er skadet, må den 

erstattes av produsenten, forhandleren 
eller tilsvarende kvalifi sert personell for å 
unngå en potensiell farlig situasjon.

• Ved nødssituasjoner, eller ved unormale 
tilstander (brannlukt, etc.) må du slå 
av strømforsyningen, og rådspørre din 
nærmeste forhandler.

Utvendig Enhet
Under Montering

• Kontroller at avløpsrøret er korrekt 
tilkoblet. Hvis ikke kan det oppstå 
lekkasjer.

Under Bruk
• Ikke sitt på, eller plasser noe på den 

innvendige eller den utvendige enheten.

• Etter lange bruksperioder må du 
kontrollere at monteringsstativet ikke er 
skadet.

LuftuttakLuftuttak

LuftinntakLuftinntak

LuftinntakLuftinntak
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SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

 18
INFORMASJON OM  GJELDENDE 
FORSKRIFTER

 19
BETJENING
(For GK-serie innendørsenhet)

 20~23
BETJENING
(For DB, DD, DT, GF-serier innendørsenhet)

 24~25
MULTIKLIMAANLEGGFUNKSJON
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD
(For DD-serie innendørsenhet)

 26
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD
(For GK-serie innendørsenhet)

 27~28
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD
(For DB-serie innendørsenhet)

 29
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD
(For DT-serie innendørsenhet)

 30
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD
(For GF-serie innendørsenhet)

 31
FEILSØKING

 32~33
HURTIGGUIDE

 Bakside

INFORMASJON OM 
GJELDENDE FORSKRIFTER

Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av barn og unge, eller svekkede personer uten 
overoppsyn. Barn og unge må veiledes slik at de ikke benytter apparatet som et leketøy.

MILJØKRAV
Avhending av Batterier
Batteriene må gjenvinnes eller avhendes på rett måte som spesialavfall.

KASSERING
“Instruksjoner for sluttbrukere” for klimaanlegg:
Dette klimaanlegget bærer merket ovenfor. Merket indikerer at elektrisk 
utstyr ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Medlemsland 
i EU (*) har et eget dedikert innsamlingssystem for disse produktene. 
Ikke forsøk på demontering av enheten selv, da dette kan ha en skadelig 
helseeffekt, samt på miljøet hvis korrekt avfallshåndtering ikke følges. 
Demonteringen og avhendingen av kjølevesken, olje og de andre delene må 
utføres av en kvalifi sert installatør i henhold til relevante lokale og nasjonale 
regelverk. Klimaanlegg må behandles på spesielle behandlingsanlegg 
for resirkulering, gjenbruk og gjenvinning, og må ikke kastes i den felles 
avfallstrømmen. Ta kontakt med installatøren, din forhandler eller lokale 
myndigheter for mer informasjon. Bøter kan også bli gitt for feilaktig 
avhending av avfallsprodukter i henhold til nasjonalt lovverk.
*se nasjonale lover hos hvert medlemsland

Informasjon om avhending i andre land utenfor EU
Dette symbolet er kun gyldig innenfor EU. Hvis du ønsker å kassere dette 
produktet, må du ta kontakt med installatøren, forhandleren eller lokale 
myndigheter for korrekt avhendingsprosedyre.

Bruk dette klimaanlegget innefor følgende temperaturområde.

Temperatur (°C)
Innendørs Utvendig

*DBT: Temperatur tørr kolbe
*WBT: Temperatur fuktig kolbe

*DBT *WBT *DBT *WBT

KJØLING
Maksimalt 32 23 43 26
Minimum 16 11 16 11

OPPVARMING
Maksimalt 30 – 24 18
Minimum 16 – -10 -11

BRUKSBETINGELSER

INNHOLDSFORTEGNELSE

Merknad:
Illustrasjonene i denne veiledningen er kun 
ment som eksempler, og kan variere i forhold 
til den reelle enheten. Spesifi kasjoner og 
utseende kan endres uten foregående varsel 
for fremtidige forbedringer.

Takk for at du har kjøpt et 
klimaanlegg fra 
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BETJENING (For GK-serie innendørsenhet)

FJERNKONTROLLSENDER
For bruk med GK-serie innendørsenhet.

• Forsikre deg om at signalet ikke blokkeres.
• Enkelte lysstoffbelysninger kan påvirke signalet. Vennligst 

kontakt din nærmeste forhandler.

CS-E7GKDW, CS-E9GKDW, CS-E12GKDW, CS-E15GKDW,
CS-E7GKEW, CS-E9GKEW, CS-E12GKEW, CS-E15GKEW

Maksimal avstand : 8m

INDIKATORINDIKATORINDIKATORINDIKATOR

Fjernkontrolldisplay

Merknad:
• Trykk på RESET-knappen  for å tilbakestille fjernkontrollen 

til standardinnstilling.

• I normal drift er ikke RESET-knappene  og  i bruk.
• Ved bruk av fjernkontrollen, vennligst vær oppmerksom på 

OFF-indikatoren på fjernkontrolldisplayet for å forhindre at 
enheten starter / stopper uregelmessig.

• PATROL starter automatisk så snart enheten slås på med 

knappen .

MODUSBETJENINGMODUSBETJENINGMODUSBETJENINGMODUSBETJENING

FORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLL

•  I varmemodus tar det litt tid før enheten varmes opp. 
Strømindikatoren blinker under denne oppvarmingen.

AUTOMODUS - ENKLERE FOR DEG

VARMEMODUS - FOR Å FÅ VARM LUFT

Lukk

Sett inn batterier 
type AAA eller R03

Trekk ut

Sette inn batteriene

• Batteriene kan benyttes i ca. 1 år. Bytt batteriene når 
fjernkontrolldisplayet eller -signalet blir svakt.

Stille klokken

KJØLEMODUS - FOR Å FÅ KALD LUFT

•  I myk tørrmodus drives innendørsviften på lav 
viftehastighet for å oppnå en svært mild kjøleeffekt.

● Temperaturvalget er 16°C ~ 30°C.
● Det kan være energibesparende å drive enheten på 

anbefalt temperatur.
VARMEMODUS : 20°C ~ 24°C.
KJØLEMODUS : 26°C ~ 28°C.
TØRRMODUS : 1°C ~ 2°C lavere enn romtemperatur.

TØRRMODUS - FOR Å AVFUKTE 
LUFTEN

Velg Slå på Juster 
temperatur

 Still inn 
 klokken

 Bekreft

 Trykk på

AUTO HEAT
DRY COOL

• Enheten velger driftsmodus i henhold til 
temperaturinnstillingene samt utvendig og innvendig 
temperatur.

• Driftsmodus blir gjenvalgt hver 3. time. Når driftsmodusen 
velges blinker strømindikatoren.
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FUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENING TIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLING

● Funksjonene , ,  og er tilgjengelige i 
alle moduser og kan avbrytes ved å trykke på den samme knappen 
en gang til.

● Operasjonene  og  eller  og kan ikke 
bli aktivert samtidig.

● Funksjonene  og  kan aktiveres selv om klimaanlegget 
er slått av. Når e-ion-indikatoren er aktivert, drives enheten med 
AUTOMATISK viftehastighet og luftretning.

 Imidlertid, kan  operasjon ikke aktiveres hvis en annen 

 innendørsenhet er aktivert i varmeoperasjon.

OVERVÅKE LUFTKVALITET
• Denne innstillingen gjør at sensoren 

automatisk overvåker luftkvaliteten.
• Når luftkvaliteten ikke er tilfredsstillende, 

aktiveres e-ion-drift automatisk.

• Når tidsuret for oppstart er stilt inn, kan det være 
at enheten slås på tidligere (opptil 35 minutter) før 
det faktiske innstilte tidspunktet for å oppnå ønsket 
temperatur.

• Tidsurene gjentas daglig når de først er innstilt.
• Hvis det inntreffer en strømfeil, kan du tilbakestille 

til forrige innstilling (når strømmen er tilbake) ved å 
trykke på .

• Hvis tidsuret avbrytes, må du trykke  for å 
gjenopprette forrige innstilling.

● Tidsuret er basert på klokken i fjernkontrollen.
● Du kan stille inn ønsket AV- og PÅ-tidspunkt.

AKTIVERE ROLIG DRIFT
• Denne innstillingen sørger for rolig drift ved å 

redusere luftstrømstøyen.

JUSTERE VIFTEHASTIGHET

• Det er 5 viftehastigheter i tillegg til 
automatisk*.

 * Hastigheten til den innvendige viften blir 
justert automatisk i henhold til driftsmåte.

OPPNÅ ØNSKET TEMPERATUR RASKT
• Denne innstillingen sørger for at man raskt 

oppnår ønsket temperatur.

Velg ON 
eller OFF 

tidsur.

Angi 
ønsket tid.

Bekreft 
innstillingen.

For å avbryte tidsstyringen, må du 
trykke  eller  , og deretter 

.

• Når klimaanlegget skal slås automatisk PÅ eller AV 
på et gitt tidspunkt.

STILLE INN TIDSUR

Tips
■  Temperaturinnstilling på 1°C høyere i kjølemodus og 

2°C lavere i varmemodus enn ønsket temperatur fører 
til 10% strømsparing.

■  For å redusere strømforbruket i kjølemodus, bør du 
trekke for gardinene for å hindre at sollys og varme 
kommer inn.

■  For å deaktivere PATROL under oppstart med , 
trykk på og hold nede  i 5 sekunder.
For å tilbakestille, trykk på og hold nede  igjen i 5 
sekunder.

■  For å angi 12- eller 24-timersvisning på klokken, trykk 
på og hold nede  i ca. 5 sekunder.

■  For å dempe skjermbelysningen på klimaanlegget:
 Trykk på og hold nede  i 5 sekunder.
 For å tilbakestille, trykk på og hold nede  igjen i 5 

sekunder.

■  For å veksle mellom en temperaturinnstilling i °C eller 
°F, trykk ned og hold  i omtrent 10 sekunder.

● For å slå av klimaanlegget, trykk på .

TILFØRE REN LUFT
• Denne innstillingen sørger for ren luft ved at 

negative ioner produseres for å tiltrekke støv 
som så blir fanget i de positivt ladede e-ion-
fi ltrene.

JUSTERE LUFTSTRØMRETNING

• Holder rommet ventilert.
• Det er 5 alternativer for vertikal 

luftstrømretning.
• Dersom det er stilt inn for automatisk 

vertikal luftstrømretning, svinger 
spjeldene automatisk opp/ned.

• I varmemodus blåses luften horisontalt 
en liten stund før den blåses nedover.

• Ikke juster de vertikale spjeldene for 
luftstrømretning for hånd.

• Spjeldet for horisontal luftstrøm kan 
justeres manuelt.
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BETJENING (For GK-serie innendørsenhet)

CS-E18GKDW, CS-E18GKEW

FJERNKONTROLLSENDER

For bruk med GK-serie innendørsenhet.
• Forsikre deg om at signalet ikke blokkeres.
• Enkelte lysstoffbelysninger kan påvirke signalet. Vennligst 

kontakt din nærmeste forhandler.

MODUSBETJENINGMODUSBETJENINGMODUSBETJENINGMODUSBETJENING

FORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLL

•  I varmemodus tar det litt tid før enheten varmes opp. 
Strømindikatoren blinker under denne oppvarmingen.

Fjernkontrolldisplay

AUTOMODUS - ENKLERE FOR DEG

VARMEMODUS - FOR Å FÅ VARM LUFT

Lukk

Sett inn batterier 
type AAA eller R03

Trekk ut

Sette inn batteriene

• Batteriene kan benyttes i ca. 1 år. Bytt batteriene når 
fjernkontrolldisplayet eller -signalet blir svakt.

Stille klokken

KJØLEMODUS - FOR Å FÅ KALD LUFT

•  I myk tørrmodus drives innendørsviften på lav 
viftehastighet for å oppnå en svært mild kjøleeffekt.

● Temperaturvalget er 16°C ~ 30°C.
● Det kan være energibesparende å drive enheten på 

anbefalt temperatur.
VARMEMODUS : 20°C ~ 24°C.
KJØLEMODUS : 26°C ~ 28°C.
TØRRMODUS : 1°C ~ 2°C lavere enn romtemperatur.

TØRRMODUS - FOR Å AVFUKTE 
LUFTEN

Velg Slå på Juster 
temperatur

 Still inn 
 klokken

 Bekreft

 Trykk på

AUTO HEAT
DRY COOL

• Enheten velger driftsmodus i henhold til 
temperaturinnstillingene samt utvendig og innvendig 
temperatur.

• Driftsmodus blir gjenvalgt hver 3. time. Når driftsmodusen 
velges blinker strømindikatoren.

Merknad:
• Trykk på RESET-knappen  for å tilbakestille fjernkontrollen 

til standardinnstilling.

• I normal drift er ikke RESET-knappene  og  i bruk.
• Ved bruk av fjernkontrollen, vennligst vær oppmerksom på 

OFF-indikatoren på fjernkontrolldisplayet for å forhindre at 
enheten starter / stopper uregelmessig.

• PATROL starter automatisk så snart enheten slås på med 

knappen .

Maksimal avstand : 8m

INDIKATORINDIKATORINDIKATORINDIKATOR
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TIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLING

• Når tidsuret for oppstart er stilt inn, kan det være 
at enheten slås på tidligere (opptil 35 minutter) før 
det faktiske innstilte tidspunktet for å oppnå ønsket 
temperatur.

• Tidsurene gjentas daglig når de først er innstilt.
• Hvis det inntreffer en strømfeil, kan du tilbakestille 

til forrige innstilling (når strømmen er tilbake) ved å 
trykke på .

• Hvis tidsuret avbrytes, må du trykke  for å 
gjenopprette forrige innstilling.

● Tidsuret er basert på klokken i fjernkontrollen.
● Du kan stille inn ønsket AV- og PÅ-tidspunkt.

Velg ON 
eller OFF 

tidsur.

Angi 
ønsket tid.

Bekreft 
innstillingen.

For å avbryte tidsstyringen, må du 
trykke  eller  , og deretter 

.

• Når klimaanlegget skal slås automatisk PÅ eller AV 
på et gitt tidspunkt.

STILLE INN TIDSUR

Tips
■  Temperaturinnstilling på 1°C høyere i kjølemodus og 

2°C lavere i varmemodus enn ønsket temperatur fører 
til 10% strømsparing.

■  For å redusere strømforbruket i kjølemodus, bør du 
trekke for gardinene for å hindre at sollys og varme 
kommer inn.

■  For å deaktivere PATROL under oppstart med , 
trykk på og hold nede  i 5 sekunder.
For å tilbakestille, trykk på og hold nede  igjen i 5 
sekunder.

■  For å angi 12- eller 24-timersvisning på klokken, trykk 
på og hold nede  i ca. 5 sekunder.

■  For å dempe skjermbelysningen på klimaanlegget:
 Trykk på og hold nede  i 5 sekunder.
 For å tilbakestille, trykk på og hold nede  igjen i 5 

sekunder.

■  For å veksle mellom en temperaturinnstilling i °C eller 
°F, trykk ned og hold  i omtrent 10 sekunder.

● For å slå av klimaanlegget, trykk på .

FUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENING

● Funksjonene , ,  og er tilgjengelige i 
alle moduser og kan avbrytes ved å trykke på den samme knappen 
en gang til.

● Operasjonene  og  eller  og kan ikke 
bli aktivert samtidig.

● Funksjonene  og  kan aktiveres selv om klimaanlegget 
er slått av. Når e-ion-indikatoren er aktivert, drives enheten med 
AUTOMATISK viftehastighet og luftretning.

 Imidlertid, kan  operasjon ikke aktiveres hvis en annen 

 innendørsenhet er aktivert i varmeoperasjon.

OVERVÅKE LUFTKVALITET
• Denne innstillingen gjør at sensoren 

automatisk overvåker luftkvaliteten.
• Når luftkvaliteten ikke er tilfredsstillende, 

aktiveres e-ion-drift automatisk.

AKTIVERE ROLIG DRIFT
• Denne innstillingen sørger for rolig drift ved å 

redusere luftstrømstøyen.

JUSTERE VIFTEHASTIGHET

• Det er 5 viftehastigheter i tillegg til 
automatisk*.

 * Hastigheten til den innvendige viften blir 
justert automatisk i henhold til driftsmåte.

OPPNÅ ØNSKET TEMPERATUR RASKT
• Denne innstillingen sørger for at man raskt 

oppnår ønsket temperatur.

TILFØRE REN LUFT
• Denne innstillingen sørger for ren luft ved at 

negative ioner produseres for å tiltrekke støv 
som så blir fanget i de positivt ladede e-ion-
fi ltrene.

JUSTERE 
LUFTSTRØMRETNING

• Holder rommet ventilert.
• Det er 5 alternativer for horisontal/

vertikal luftstrømretning.
• Ikke juster de horisontale og 

vertikale spjeldene for hånd.
• Dersom det er stilt inn for automatisk horisontal/vertikal 

luftstrømretning, svinger spjeldene automatisk til høyre/venstre 
og opp/ned.

• I varmemodus blåses luften horisontalt en liten stund før den 
blåses nedover, og spjeldet begynner å svinge til venstre/høyre 
når temperaturen stiger.
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CANCEL

OFF
TIMER ON

TIMER

SPEED
FAN

AUTO
HEAT

DRY
COOL

OFF

TIMER
ON

1
2

3
OFF

CLOCK RESET

SET

TEMP AIR SWING

OFF/ON

QUIET

AUTO

MANUAL

CHECK

CANCEL

TIMER
ON

1 2 3

OFF

CLOCK RESET

SET

CHECK

TEMP

(DB-Serie) (DD-Serie) (GF-Serie) (DT-Serie)

POWERFUL TIMER QUIET

POWER

OFF/ON

BETJENING (For DB, DD, DT, GF-serier innendørsenhet)

CS-E15DB4EW, CS-E18DB4EW, CS-ME10DTEG, CS-E15DTEW, CS-E18DTEW, CS-E9GFEW, 
CS-E12GFEW, CS-E18GFEW, CS-ME10DD3EG, CS-E15DD3EW, CS-E18DD3EW

For bruk med DB, DD, DT, GF-serier innendørsenhet.
• Forsikre deg om at signalet ikke blokkeres.
• Enkelte lysstoffbelysninger kan påvirke signalet. Vennligst 

kontakt din nærmeste forhandler.

FJERNKONTROLLSENDER

Fjernkontrolldisplay

Maksimal avstand : 8m

INDIKATORINDIKATORINDIKATORINDIKATOR

MODUSBETJENINGMODUSBETJENINGMODUSBETJENINGMODUSBETJENING

FORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLLFORBEREDELSE AV FJERNKONTROLL

•  I varmemodus tar det litt tid før enheten varmes opp. 
Strømindikatoren blinker under denne oppvarmingen.

AUTOMODUS - ENKLERE FOR DEG

VARMEMODUS - FOR Å FÅ VARM LUFT

Lukk

Sett inn batterier 
type AAA eller R03

Trekk ut

Sette inn batteriene

• Batteriene kan benyttes i ca. 1 år. Bytt batteriene når 
fjernkontrolldisplayet eller -signalet blir svakt.

Stille klokken

KJØLEMODUS - FOR Å FÅ KALD LUFT

•  I myk tørrmodus drives innendørsviften på lav 
viftehastighet for å oppnå en svært mild kjøleeffekt.

● Temperaturvalget er 16°C ~ 30°C.
● Det kan være energibesparende å drive enheten på 

anbefalt temperatur.
VARMEMODUS : 20°C ~ 24°C.
KJØLEMODUS : 26°C ~ 28°C.
TØRRMODUS : 1°C ~ 2°C lavere enn romtemperatur.

TØRRMODUS - FOR Å AVFUKTE 
LUFTEN

Velg Slå på Juster 
temperatur

 Still inn 
 klokken

 Bekreft

 Trykk på

AUTO HEAT
DRY COOL

• Enheten velger driftsmodus i henhold til 
temperaturinnstillingene samt utvendig og innvendig 
temperatur.

• Driftsmodus blir gjenvalgt hver 3. time. Når driftsmodusen 
velges blinker strømindikatoren.

Merknad:

• Trykk på knappen  for å tilbakestille fjernkontrollen til 
standardinnstilling.

• Ved bruk av fjernkontrollen, vennligst vær oppmerksom på 
OFF-indikatoren på fjernkontrolldisplayet for å forhindre at 
enheten starter / stopper uregelmessig.
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2

ON

1

OFF

SET

FUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENINGFUNKSJONSBETJENING

JUSTERE VIFTEHASTIGHET

• Det er 5 viftehastigheter i tillegg til 
automatisk*.

 * Hastigheten til den innvendige viften blir 
justert automatisk i henhold til driftsmåte.

● Funksjonene  og 
QUIET

 er tilgjengelige i alle moduser og 

kan avbrytes ved å trykke på den samme knappen en gang til.

● Operasjonene  og 
QUIET

 kan ikke bli aktivert samtidig.

QUIET
AKTIVERE ROLIG DRIFT

• Denne innstillingen sørger for rolig drift ved å 
redusere luftstrømstøyen.

OPPNÅ ØNSKET TEMPERATUR RASKT

• Denne innstillingen sørger for at man raskt 
oppnår ønsket temperatur.

TIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLINGTIDSURINNSTILLING

• Når tidsuret for oppstart er stilt inn, kan det være 
at enheten slås på tidligere (opptil 35 minutter) før 
det faktiske innstilte tidspunktet for å oppnå ønsket 
temperatur.

• Tidsurene gjentas daglig når de først er innstilt.
• Hvis det inntreffer en strømfeil, kan du tilbakestille 

til forrige innstilling (når strømmen er tilbake) ved å 
trykke på SET .

• Hvis tidsuret avbrytes, må du trykke SET  for å 
gjenopprette forrige innstilling.

● Tidsuret er basert på klokken i fjernkontrollen.
● Du kan stille inn ønsket AV- og PÅ-tidspunkt.

Velg ON 
eller OFF 

tidsur.

Angi 
ønsket tid.

Bekreft 
innstillingen.

For å avbryte tidsstyringen, må 
du trykke 

ON
 eller 

OFF

, og 
deretter 

CANCEL

.

• Når klimaanlegget skal slås automatisk PÅ eller AV 
på et gitt tidspunkt.

STILLE INN TIDSUR

Tips
■  Temperaturinnstilling på 1°C høyere i kjølemodus og 

2°C lavere i varmemodus enn ønsket temperatur fører 
til 10% strømsparing.

■  For å redusere strømforbruket i kjølemodus, bør du 
trekke for gardinene for å hindre at sollys og varme 
kommer inn.

■  For å angi 12- eller 24-timersvisning på klokken, trykk 
på og hold nede 

CLOCK
 i ca. 10 sekunder.

● For å slå av klimaanlegget, trykk på 
OFF/ON

.

AIR SWING

AUTO

AIR SWING

MANUAL

• Holder rommet ventilert.
• LUFTRETNING - AUTOMATISK
 • Den vertikale luftstrømventilen svinger 

opp og ned automatisk.
 • I varmemodus blåses luften horisontalt 

en liten stund før den blåses nedover.
• LUFTRETNING - MANUELL
 • Luftstrømretningen kan reguleres som 

ønsket med fjernkontrollen.
• Ikke juster de vertikale spjeldene for 

luftstrømretning for hånd.

• Spjeldet for horisontal luftstrøm kan 
justeres manuelt.

• Både øvre og nedre horisontale 
luftstrømsretning kan justeres manuelt.

• Luften slippes jevnt ut gjennom 
fi re utløpsventiler.

• Luftsvingningene er ikke anvendelige i 
DD-seriens innendørsenhet.

JUSTERE LUFTSTRØMRETNING

(DT-Serie)

(GF-Serie)

(DB-Serie)
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POWERFUL TIMER QUIET

POWER

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD (For DD-serie innendørsenhet)

Tips
Disse apparatene er monterte i taket. De bruker utvendige luftinntakshull og luftutløpshull til drift. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for 
sesongmessige inspeksjoner.

CS-ME10DD3EG, CS-E15DD3EW, CS-E18DD3EW

MULTIKLIMAANLEGGFUNKSJON

Utvendig Utvendig 
enhetenhet

Rom ARom A

OppholdsromOppholdsrom

Multiklimaanleggsystem har en utendørsenhet koblet til fl ere innendørsenheter.

DEFINISJON

Forsiktig (For GK-serie 
innendørsenhet):

Funksjonene  og  kan aktiveres 
selv om klimaanlegget er slått av. Når e-ion-
indikatoren er aktivert, drives enheten med 
AUTOMATISK viftehastighet og luftretning.

Imidlertid, kan  operasjon ikke aktiveres
hvis en annen innendørsenhet er aktivert i 
varmeoperasjon.

• Det er mulig å operere innendørsenheter individuelt eller samtidig.
• Operasjonsprioriteten blir gitt til den første enheten som slåes på.
• Under operasjon, kan varme og kjølemodus ikke aktiveres samtidig for forskjellige innendørsenheter.
• Strømindikatoren blinker for å indikere at innendørsenheten er i beredskap for forskjellige operasjonsmodus.

INNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHET

Rom BRom B

AUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPP
For å betjene klimaanlegget når fjernkontrollen 
mangler eller er defekt.

Handling Modus

Trykk en gang. Automatisk

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp. Kjøling

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp.
Trykk på og hold nede helt til du hører 
to pip.

Oppvarming

• Trykk AUTO OFF/ON-knappen igjen for å slå av 
enheten.
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VEDLIKEHOLD OG RENHOLD (For GK-serie innendørsenhet)

CS-E7GKDW, CS-E9GKDW, CS-E12GKDW, CS-E15GKDW,
CS-E7GKEW, CS-E9GKEW, CS-E12GKEW, CS-E15GKEW

•  Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler.
• Kun bruk såpe (  pH7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
• Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.

VASKEINSTRUKSJONER Tips
■  Rengjør fi lteret regelmessig for best ytelse og for å redusere 

strømforbruket.
■  Ta kontakt med din nærmeste forhandler for sesongmessige 

inspeksjoner.

RETNINGSSPJELD RETNINGSSPJELD 
LUFTFLYTLUFTFLYT
RETNINGSSPJELD RETNINGSSPJELD 
LUFTFLYTLUFTFLYT

AUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPP

INNVENDIG INNVENDIG 
ENHETENHET
INNVENDIG INNVENDIG 
ENHETENHET

e-ion RENGJØRINGSSYSTEMe-ion RENGJØRINGSSYSTEMe-ion RENGJØRINGSSYSTEMe-ion RENGJØRINGSSYSTEM

Løft og trekk for å 
fjerne. Vask forsiktig 
og tørk.

FRONTPANELFRONTPANELFRONTPANELFRONTPANEL

FjernFjern

Tørk forsiktig av 
enheten med en 
myk, tørr klut.

 
Ikke rør under drift

For å betjene klimaanlegget når fjernkontrollen 
mangler eller er defekt.

Handling Modus

Trykk en gang. Automatisk

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp. Kjøling

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp.
Trykk på og hold nede helt til du hører 
to pip.

Oppvarming

• Trykk AUTO OFF/ON-knappen igjen for å slå av 
enheten.

Slå av strømforsyningen før renhold

AKTIV e-ion-DRIVMODUL

• Rengjør fi ltrene regelmessig.
• Vask/skyll fi ltrene forsiktig med vann for å 

unngå skade på fi lteroverfl aten.
• Tørk fi ltrene grundig i skyggen, i avstand fra 
fl ammer eller direkte sollys.

e-ion FILTRE

Rengjør med en tørr 
bomullspinne.
•  Det anbefales å rengjøre 

den aktive e-ion-
generatoren hvert halvår.

AKTIV e-ion-GENERATOR
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CS-E18GKDW, CS-E18GKEW
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD (For GK-serie innendørsenhet)

RETNINGSSPJELD RETNINGSSPJELD 
LUFTFLYTLUFTFLYT
RETNINGSSPJELD RETNINGSSPJELD 
LUFTFLYTLUFTFLYT

AUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPP

INNVENDIG INNVENDIG 
ENHETENHET
INNVENDIG INNVENDIG 
ENHETENHET

e-ion RENGJØRINGSSYSTEMe-ion RENGJØRINGSSYSTEMe-ion RENGJØRINGSSYSTEMe-ion RENGJØRINGSSYSTEM

Løft og trekk for å 
fjerne. Vask forsiktig 
og tørk.

FRONTPANELFRONTPANELFRONTPANELFRONTPANEL

FjernFjern

Tørk forsiktig av 
enheten med en 
myk, tørr klut.

 
Ikke rør under drift

For å betjene klimaanlegget når fjernkontrollen 
mangler eller er defekt.

Handling Modus

Trykk en gang. Automatisk

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp. Kjøling

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp.
Trykk på og hold nede helt til du hører 
to pip.

Oppvarming

• Trykk AUTO OFF/ON-knappen igjen for å slå av 
enheten.

Slå av strømforsyningen før renhold

AKTIV e-ion-DRIVMODUL

• Rengjør fi ltrene regelmessig.
• Vask/skyll fi ltrene forsiktig med vann for å 

unngå skade på fi lteroverfl aten.
• Tørk fi ltrene grundig i skyggen, i avstand fra 
fl ammer eller direkte sollys.

e-ion FILTRE

Rengjør med en tørr 
bomullspinne.
•  Det anbefales å rengjøre 

den aktive e-ion-
generatoren hvert halvår.

AKTIV e-ion-GENERATOR

•  Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler.
• Kun bruk såpe (  pH7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
• Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.

VASKEINSTRUKSJONER Tips
■  Rengjør fi lteret regelmessig for best ytelse og for å redusere 

strømforbruket.
■  Ta kontakt med din nærmeste forhandler for sesongmessige 

inspeksjoner.
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CLOSE

CLOSE
OPEN

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD (For DB-serie innendørsenhet)

CLOSE
OPEN

OPEN
CLOSE

CS-E15DB4EW, CS-E18DB4EW

Tørk forsiktig av enheten 
med en myk, tørr klut.

Slå av strømforsyningen før renhold

AUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPP
For å betjene klimaanlegget når fjernkontrollen 
mangler eller er defekt.

Handling Modus

Trykk en gang. Automatisk

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp. Kjøling

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp.
Trykk på og hold nede helt til du hører 
to pip.

Oppvarming

• Trykk AUTO OFF/ON-knappen igjen for å slå av 
enheten.

INNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHET

• Det er anbefalt å rengjøre luftfi lter en gang hver 6 uke.
• Vask/skyll fi ltrene forsiktig med vann for å unngå skade på 
fi lteroverfl aten.

• Tørk fi ltrene grundig i skyggen, i avstand fra fl ammer eller 
direkte sollys.

LUFTFILTERLUFTFILTERLUFTFILTERLUFTFILTER

FjernFjern

•  Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler.
• Kun bruk såpe (  pH7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
• Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.

VASKEINSTRUKSJONER Tips
■  Rengjør fi lteret regelmessig for best ytelse og for å redusere 

strømforbruket.
■  Ta kontakt med din nærmeste forhandler for sesongmessige 

inspeksjoner.
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CS-ME10DTEG, CS-E15DTEW, CS-E18DTEW
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD (For DT-serie innendørsenhet)

Slå av strømforsyningen før renhold

• Det er anbefalt å rengjøre luftfi lter en gang hver 6 uke.
• Vask/skyll fi ltrene forsiktig med vann for å unngå skade på 
fi lteroverfl aten.

• Tørk fi ltrene grundig i skyggen, i avstand fra fl ammer eller 
direkte sollys.

AUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPP
For å betjene klimaanlegget når fjernkontrollen 
mangler eller er defekt.

Handling Modus

Trykk en gang. Automatisk

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp. Kjøling

Trykk ned og hold til du hører ett pip og 
slipp.
Trykk på og hold nede helt til du hører 
to pip.

Oppvarming

• Trykk AUTO OFF/ON-knappen igjen for å slå av 
enheten.

Tørk forsiktig av enheten 
med en myk, tørr klut.

INNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHETINNVENDIG ENHET

RETNINGSSPJELD RETNINGSSPJELD 
LUFTFLYTLUFTFLYT
RETNINGSSPJELD RETNINGSSPJELD 
LUFTFLYTLUFTFLYT

FjernFjern

LUFTFILTERLUFTFILTERLUFTFILTERLUFTFILTER

•  Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler.
• Kun bruk såpe (  pH7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
• Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.

VASKEINSTRUKSJONER Tips
■  Rengjør fi lteret regelmessig for best ytelse og for å redusere 

strømforbruket.
■  Ta kontakt med din nærmeste forhandler for sesongmessige 

inspeksjoner.
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VEDLIKEHOLD OG RENHOLD (For GF-serie innendørsenhet)

Slå av strømforsyningen før renhold

CS-E9GFEW, CS-E12GFEW, CS-E18GFEW

LUFTFILTERLUFTFILTERLUFTFILTERLUFTFILTER

INNTAKSGITTERINNTAKSGITTERINNTAKSGITTERINNTAKSGITTER LUFTUTTAK UTVALGSBRYTERLUFTUTTAK UTVALGSBRYTERLUFTUTTAK UTVALGSBRYTERLUFTUTTAK UTVALGSBRYTER

1. Frigjør1. Frigjør

1. Frigjør 2 håndtak for å åpne.
2. Frigjør fjæren for å ta den av.

Vask forsiktig og tørk.

1. Frigjør1. Frigjør 2. Frigjør2. Frigjør

• Rengjør fi ltrene regelmessig.
• Vask/skyll fi ltrene forsiktig med vann for å 

unngå skade på fi lteroverfl aten.
• Tørk fi ltrene grundig i skyggen, i avstand fra 
fl ammer eller direkte sollys.

For å velge foretrukket luftstrømningstype.

Utvalg Type Beskrivelse 

Denne innstillingen blåser luften kun fra øvre uttak.

Denne innstillingen bestemmer automatisk luftstrømningsvei avhengig av 
modus og betingelser (Standard og anbefalte).

For varmemodus, under start eller lav 
utstrømningstemperatur / for kald modus, når den innstilte 
temperaturen er aktivert, blåser luften kun fra øvre 
luftuttak.

Luften blåses fra øvre og nedre luftuttak for hurtig 
nedkjøling under KJØLE modus og for å fylle rommet med 
varm luft under VARME modus.

AUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPPAUTO OFF/ON-KNAPP

INNVENDIG INNVENDIG 
ENHETENHET
INNVENDIG INNVENDIG 
ENHETENHET
Tørk forsiktig av 
enheten med en 
myk, tørr klut.

For å betjene klimaanlegget når fjernkontrollen mangler 
eller er defekt.

Handling Modus

Trykk en gang. Automatisk

Trykk ned og hold til du hører ett pip og slipp. Kjøling

Trykk ned og hold til du hører ett pip og slipp.
Trykk på og hold nede helt til du hører to pip. Oppvarming

• Trykk AUTO OFF/ON-knappen igjen for å slå av enheten.

FjernFjern
FjernFjern

•  Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler.
• Kun bruk såpe (  pH7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
• Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.

VASKEINSTRUKSJONER Tips
■  Rengjør fi lteret regelmessig for best ytelse og for å redusere 

strømforbruket.
■  Ta kontakt med din nærmeste forhandler for sesongmessige 

inspeksjoner.
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Symptom Årsak
Strømindikatoren vil blinke før enheten er 
slått på.

■ Driftsmodus er forskjellig fra andre innendørsenhete.
■ Dette er et tidlig trinn i forberedelsene for bruk når tidsuret er slått PÅ.

Strømindikatoren blinker under drift og 
innendørsviften har stoppet.

■ Enheten er i opptiningsmodus, og den tinte væsken er tømt fra utendørsenheten.

En bankelyd vil til tider kunne høres. ■ Bytte av kjølegass i systemet under avising og ved driftsstans.

En knitrelyd vil til tider kunne høres under 
drift.

■ Panelet utvider seg/krymper på grunn av temperaturendring.

Lyd fra vannkretsen under drift. ■ Kjølevæskefl yt inne i enheten.

Luftestrømmen fortsetter selv etter at 
operasjonen har stoppet.

■ Ekstraksjon av gjenværende varme fra innendørsenheten (maksimum 30 sekunder).

Viften innvendig stopper enkelte ganger 
under oppvarmingsdrift.

■ For å unngå utilsiktet kjøleeffekt.

Viften innvendig stopper enkelte 
ganger under innstilling av automatisk 
viftehastighet.

■ Dette hjelper til med å fjerne omkringliggende lukter.

Rommet har en spesiell lukt. ■ Dette kan komme av at veggen, teppet, møbler eller klær er fuktig.

Damp kommer fra den innvendige enheten. ■ Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen.

Den utvendige enheten avgir vann/damp. ■ Kondenseringen eller fordampingen oppstår på rørene.

Tidsurindikatoren er alltid på. ■ Tidsinnstillingene gjentar seg daglig når de er angitt.

Operasjonen er forsinket et par minutter 
etter restart.

■ Forsinkelsen er en beskyttelse for enhetens kompressor.

FEILSØKING
Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil.

Symptom Kontroller
Oppvarming/nedkjøling fungerer ikke 
effektivt.

■ Still inn riktig temperatur.
■ Lukk alle dører og vinduer.
■ Rengjør eller skift ut fi ltrene.
■ Fjern eventuelle blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene.

Støyende under bruk. ■ Kontroller om enheten har blitt installert skjevt.
■ Lukk frontpanelet ordentlig.

Fjernkontrollen virker ikke. ■ Sett batteriene inn riktig.
■ Skift ut dårlige batterier.

Enheten virker ikke. ■ Kontroller om strømbryteren er koblet ut.
■ Kontroller om tidsuret er stilt inn.

Sensoren eller e-ion-indikatoren på
innendørsenheten blinker (For GK-serie 
innendørsenhet).

■ Trykk på  eller  to ganger. Dersom sensoren eller e-ion-indikatoren fortsatt 
blinker, vennligst kontakt din nærmeste forhandler.

Kontroller følgende før du kontakter service.

■ For GF-serie innendørsenhet.

 

Skriv ned feilkoder på indikatoren.

  CHECK

TIMER
ON SET 

OFF CANCEL 

1 32
Trykk for å gjenopprette 
feilkoden, og skriv 
deretter ned feilkoden 
på indikatoren.

Hvis en feilkode ikke vises på indikatoren.

■ For DB, DD, DT, GK-serier innendørsenhet.

 

 Trykk i 5 sekunder.

 Trykkes ned til du hører 
et pip. Deretter skriver du 
ned feilkoden.
 Trykk i 5 sekunder for å 
stoppe kontrollen.CHECK

TIMER
ON SET 

OFF CANCEL 

1 32

■ Slå deretter av enheten og oppgi denne feilkoden til din nærmeste forhandler. 
Merknad:
• Enheten kan være operativ (med 4 pip) på en begrenset måte, avhengig av feilen.

Enheten stopper og tidsurindikatoren blinker.
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SLÅ AV STRØMTILFØRSEL og TILKALL autorisert servicetekniker i følgende tilfeller:
• Unaturlige lyder under bruk. • Sikringene slår seg av fl ere ganger.
• Vann/fremmede partikler i fjernkontrollen. • Nettkabelen blir veldig varm.
• Vannlekkasje innendørsenheten. • Brytere eller knapper fungerer ikke riktig.

KRITERIER HVOR SERVICE IKKE GIS

• Aktiver varmemodus i 2~3 timer for å tørke enheten ordentlig.
• Slå av strømforsyningen.
• Ta ut batteriene i fjernkontrollen.

FOR LENGRE TIDS INAKTIVITET

• Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
• Ingen blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene.
• Etter 15 minutter med drift er det normalt med følgende temperaturforskjell mellom luftinntakene og luftuttakene:
 Kjøling: ≥ 8°C
 Oppvarming: ≥ 14°C

SESONGMESSIG INSPEKSJON ETTER LENGRE TIDS INAKTIVITET


