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FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningens udseende er vejledende, men knappernes funktioner er de samme.
Bemærk at ikke alle funktioner er tilgængelige på alle modeller.
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HVAD BETYDER KNAPPERNE?

Tænder eller slukker varmepumpen.
MODE

Klik på MODE for at vælge varmepumpens funktion. Herunder beskrives de
4 forskellige funktioner der er at vælge imellem:
COOLING

KØL
AFFUGT

DRY
FAN ONLY

VENTILLATION

HEATING

VARME: Vi anbefaler denne funktion når varmepumpen
benyttes til opvarmning.

FAN
SPEED

FAN SPEED knappen styrer udblæsningskraften. Der kan vælges mellem
flere forskellige styrker eller AUTO.
AUTO er den mest anvendte funktion.
Auto
Auto

Høj

Høj

Medium

Lav

Lav

Står varmepumpen på funktionen ”FAN ONLY” kan fan funktionen ikke sættes
til AUTO.

HVAD BETYDER KNAPPERNE?

SWING
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SWING

SWING aktiverer deflektorerne/lamellerne til at blæse vandret eller lodret
efter ønske. Swing deaktiveres ved at trykke på knappen igen.

TEMP

Knapperne pil op og pil ned styrer temperaturen, som øges eller sænkes
på pilene. Benyttes også til at indstille timer og 8 graders funktionerne.
SLEEP

Ved aktivering af Sleep, vil den valgte start temperatur i varmemode falde
med 2 grader over et 2 timers interval og derefter holde temperaturen.
Udblæsningskraften kører på lav styrke og efter 8 timer vil sleepmode
automatisk deaktivere.

I FEEL funktionen betyder at varmepumpen laver den ønskede varme der
hvor fjernbetjeningen er, på den måde bruger du fjernbetjeningen som
rumføler. Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen ned i 5
sekunder.
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HVAD BETYDER KNAPPERNE?

Økonomi mode. Varmepumpen vil kører på energisparende niveau, ved at
kører med lavere intervaller. Slå økonomi mode til og fra ved at klikke på
knappen.
ON TIMER

OFF TIMER

Med ON/OFF TIMER funktionen kan du styre hvornår varmepumpen skal tænde eller slukke. Timeren funktionen aktiveres ved at klikke på ”on timer”, på
diplayet vil ”12:00 on” blinke. Tiden stilles med pilene på ”temp” knappen. Når
start tidspunktet er sat, klikkes igen på ”on timer” og varmepumpen bipper.
Skal varmepumpen sættes til at slukke på et bestemt tidspunkt, sættes tiden
på samme måde, dog ved at klikke på ”off timer”.
For at slå on/off timer fra, klikkes på enten ”on timer” eller ”off timer” alt efter
indstillingen, der lyder et bip og timeren er slået fra.

Indstilling af tid. Hold knappen nede i 5 sekunder, uret begynder at blinke.
Indstil tiden med pilene på ”temp” knappen. Når tiden er sat, klikkes på knappen igen og tiden er aktiveret.

Dimmer. Tænder eller slukker displayet på varmepumpen.

HVAD BETYDER KNAPPERNE?
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QUIET

Aktivering af STILLE funktion. Varmepumpen kører med minimumsdrift.
Bemærk: Varmepumpen yder ikke så meget i ”quiet” mode.
SWING
TEMP

Holdes knapperne TEMP og SWING nede samtidig i 2 sekunder i varme
mode, starter 8 graders funktionen. 8 graders funktionen betyder at
varmepumpen holder minimum 8 graders varme i rummet. Denne funktion
er særlig anvendelig i sommerhuset. Vi anbefaler dog at varmpumpen står
på 16 graders varme når huset ikke benyttes.
SMART

Fuzzy logic. Varmepumpen tilpasser sig automatisk rummets temperatur.
Er temperaturen 21 grader eller under i rummet, vil Fuzzy Logic automatisk
opvarme til 22 grader i varmemode.
SUPER

Ved tryk på SUPER knappen, varmer eller køler varmepumpen hurtigere
til den ønskede temperatur. Super funktionen slår fra, når der igen klikkes
på Super.
Super funktionen bruger man ikke særlig ofte.
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