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Sikkerhedsanvisninger
Nedenstående symboler angiver, at der er risiko for dødelig eller alvorlig personskade, hvis de anvisninger, der er beskrevet herunder, ikke overholdes.

Inden brug skal du gennemlæse denne vejledning for at sikre korrekt og sikker brug 
af produktet. 

 Installer ikke apparatet selv.

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E

DIREKTE EKSPANSIONSSPOLEENHED TIL LOSSNAY
MODELLER:

Betjeningsvejledning (Til brugeren)

 ADVARSEL

Forbudt

Slå ikke enheden til eller fra, hvis der er udsivning af brandbare gasser. 
(Gassen vil kunne blive antændt eller eksplodere på grund af gnister fra de elektriske kontakter).
Åbn et vindue, og luft ud i værelset.

Må ikke adskilles

Forsøg ikke at skille apparatet ad eller ændre det.
(Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller tilskadekomst).

Må ikke 
gøres våd

Der må ikke sprøjtes vand på enheden og fjernbetjeningen.
(Dette kan resultere i elektrisk stød).

Rør ikke

Stik aldrig fingre, pinde eller andet ind i luftindtag og -udtag, når produktet er i drift.
(Manglende overholdelse af dette kan medføre tilskadekomst).

Våde hænder 
forbudt

Udstyret må ikke betjenes med våde hænder. 
(Dette kan resultere i elektrisk stød).

Kun R410A
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Sikkerhedsanvisninger (fortsat)

 FORSIGTIG

Forbudt

Anvend ikke apparatet på steder, hvor det udsættes for høje temperaturer (40˚C eller 
derover), åben ild eller brandbare dampe. 
(Dette kan resultere i brand).
Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af enheden må der kun anvendes det 
specificerede kølemiddel (R410A) til fyldning af kølemiddelrørene. Det må ikke blandes 
med nogen anden type kølemiddel, og der må ikke være luft tilbage i rørene.
Hvis der blandes luft sammen med kølemidlet, kan det forårsage et unormalt højt tryk i 
kølemiddelrøret og resultere i en eksplosion og andre farlige situationer.
Hvis der bruges andre kølemidler end det, der er specificeret for systemet, forårsager det 
mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i systemet eller nedbrud i enheden. I værste fald 
kan det føre til en alvorlig hindring for produktsikkerheden.
Placer ikke genstande under enheden, der tager skade, hvis de bliver våde.
(Dræningsblokering pga. støv, høj luftfugtighed (80 % eller derover) eller forlænget brug under 
luftkonditionering kan forårsage, at der drypper vand, og husholdningsgenstande kan blive våde 
eller beskidte).
Undlad at anvende enheden om vinteren i bypass-tilstand under opvarmning.
(Dette kan forårsage, at der drypper kondensvand og gøre loftsoverfladen beskidt).
Rør ikke kølemiddelrørene med dine bare hænder under drift.
(Manglende overholdelse af dette kan forårsage forfrysninger eller forbrænding).
Brug aldrig kemiske stoffer, såsom rengøringsmidler, under rengøring og 
vedligeholdelse.
(Mangel på at følge denne advarsel kan deformere eller ødelægge enheden).

De angivne 
instruktioner

skal
følges.

Fastgør installerede dele efter vedligeholdelse. 
(Hvis de falder ned, kan det give anledning til tilskadekomst).
Anvend handsker under vedligeholdelsen. 
(Det kan forårsage personskade).
Sørg for, at strømforsyningsisolatoren er slukket, hvis apparatet ikke benyttes i længere 
tid efter installationen. 
(Manglende overholdelse af dette kan give anledning til elektrisk stød, kortslutning eller brand på 
grund af ødelagt isolation).
Efter indendørs desinficering med kemikalier skal du sørge for at ventilere kemikalier og 
gasser, der udsendes, før enheden startes.
(Kemikalier eller gasser, der udsendes fra kemikalier, som sætter sig fast på enheden eller 
suges ind i den, kan ruste eller deformere enheden).
Ved indendørs desinficering med kemikalier skal du stoppe driften og tildække enheden 
med et lagen for at forhindre, at der sprøjtes kemikalier på den.
(Kemikalier eller gasser, der udsendes fra kemikalier, kan sætte sig fast på enheden og 
deformere den. Ligeledes flyver kemikalier i alle retninger, hvilket er farligt).

 ADVARSEL

De angivne 
instruktioner

skal
følges.

Anvend apparatet med den foreskrevne strømstyrke og spænding.
(Anvendelse af en ukorrekt strømforsyning kan resultere i brand eller elektrisk stød).
Sørg for, at der er slukket på hovedafbryderen på målertavlen, før udførelse af 
vedligeholdelsesarbejde.
(Hvis afbryderen er slået til, kan det give anledning til elektrisk stød eller tilskadekomst).
Stop driften, sluk for hovedafbryderen på målertavlen og kontakt forhandleren, hvis der 
observeres unormale forhold (brændt lugt eller andet). 
(Fortsat drift under sådanne forhold kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse).
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, 
serviceteknikeren eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
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Navne på delene

Varmeudveksler

Drænpumpe

Kontrolboks 

Termistor for forsyningsluft
(kun for GUG-02 og 03SL-E)

Bemærk
•  Drænpumpen kører altid i afkølingstilstand og fortsætter med at køre 6 

minutter, efter enheden stopper.

De angivne 
instruktioner

skal
følges.

Advarsel om kølemiddel (freongas)
Hvis kølemidlet lækker og kommer i kontakt med åben ild, kan der genereres giftig gas. 
Eftersom dette kølemiddel er tungere end den specifikke luftmassefylde, er den tilbøjelig til at 
opbygge ved gulvniveau i rum. Det kan resultere i iltmangel. 
Korrigerende handling, hvis der lækker kølevæskemiddel
Hvis der lækker kølevæskemiddel, skal du slukke for komfuret og anden åben ild. Ventilér 
rummet ved at åbne alle døre og vinduer. Kontakt derefter forhandleren. 
Undgå installation på følgende steder
Installation på følgende steder kan korrodere enheden, forårsage gaslækage, reducere ydelsen 
væsentlig eller ødelægge dele. 
- Steder, hvor brandbar gas kan lække
- Steder, hvor stoffer, der påvirker udstyr, som f.eks. svovlbaseret gas, klorinbaseret gas, syre, 

alkali
- På genstande, der bevæger sig, såsom køretøjer og skibe
- Steder, hvor der er udstyr, der genererer høj frekvens
- Steder, hvor der ofte anvendes kosmetiske og specielle sprays
- Steder, hvor der dannes store mængder pulver og fugt
- Steder, hvor der er sod i luften
- Steder, hvor der er megen salt, såsom ved kysten
- Steder, hvor udendørsenheden kan blokeres af ophobet sne
- Steder, hvor der flyver gnister, f.eks. nær åben ild eller fra stænk ved svejsning

Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, 
sensorisk eller mental kapacitet eller som ikke har den nødvendige viden og erfaring, med 
mindre dette sker under overvågning af en person, der er ansvarlig for disses sikkerhed. 
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 
(Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, 
sensorisk eller mental kapacitet eller som ikke har den nødvendige viden og erfaring, 
hvis de er under opsyn og har fået grundig vejledning vedrørende brugen af apparatet 
og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det sker under opsyn).

Sikkerhedsanvisninger (fortsat)

 FORSIGTIG
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Systemkonfiguration

Systemmønster X [ en fjernbetjening]

Systemmønster Y [ to fjernbetjeninger]

Systemmønster Z [ sammenlåst med City Multi-indendørsenhed (M-NET-forbindelse) ]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Udendørsenhed
Lossnay-enhed

Strømforsyning

Lossnay-fjernbetjening
(PZ-61DR-E)

Strømforsyning

Dx-spoleenhed

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Udendørsenhed
Lossnay-enhed

Strømforsyning

Lossnay-fjernbetjening
(PZ-61DR-E, hvis nødvendigt)MA-fjernbetjening

(hvis nødvendigt)

M-NET-systemstyreenhed
(hvis nødvendigt)

City Multi-indendørsenhed 
(sammenlåsning med Lossnay)

Strømforsyning

Dx-spoleenhed

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Udendørsenhed
Lossnay-enhed

Strømforsyning

Strømforsyning

Dx-spoleenhed

Den dedikerede fjernbetjening til Dx-spoleenheden 
er beskrevet som "PZ-01RC" i denne manual.
Det er ikke et officielt modelnavn.

[RA (returluft) temperaturkontrol]
Systemet i Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden er designet til at fastholde returlufttemperaturen tæt på indstillingstemperaturen.

[SA (forsyningsluft) temperaturkontrol]
Systemet i Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden er designet til at fastholde forsyningslufttemperaturen tæt på indstillingstemperaturen.

* Det anbefales, at indstillingstemperaturen er den samme eller tæt på luftkonditioneringsenhedens indstillingstemperatur.

Grundlæggende systemfunktion

OA: Udeluft
EA: Udgang til luftudblæsning

SA: Forsyningsluft
RA: Returluft
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Systemkonfiguration (fortsat)
Betjening fra fjernbetjeninger

Systemmønster X Systemmønster Y Systemmønster Z
TIL/FRA Fra PZ-01RC Fra PZ-01RC eller 

PZ-61DR-E *1
Fra én af fjernbetjeningerne, eller hvis 
indendørsenheden er slået TIL/FRA *2

Betjeningstilstand 
[Opvarmning/afkøling/blæser]

Fra PZ-01RC Fra PZ-01RC Kun fra PZ-01RC *3

Temperaturindstilling Fra PZ-01RC Fra PZ-01RC Kun fra PZ-01RC *3
Blæserhastighed 
[FS1/FS2/FS3/FS4]

Fastsat ved FS4 *4 Kan ændres fra 
PZ-61DR-E.

Kan ændres fra PZ-61DR-E, M-NET-
systemstyreenhed eller MA-fjernbetjening (for 
indendørsenhed). De valgbare blæserhastigheder 
afhænger af fjernbetjeningsmodellen.

Ventilationstilstand 
[Varmegendannelse/bypass/automatisk]

Fastsat ved automatisk 
tilstand *5

Kan ændres fra 
PZ-61DR-E.

Kan ændres fra PZ-61DR-E eller M-NET-
systemstyreenhed.

Bemærkninger - - Dx-spoleenheden kan ikke overvåges eller 
betjenes fra M-NET-systemstyreenheden.

*1: Hvis én af de to fjernbetjeninger slås TIL/FRA, slås den anden fjernbetjening også TIL/FRA samtidigt.
*2: Hvis én af de tre fjernbetjeninger slås TIL/FRA, slås de andre fjernbetjeninger også TIL/FRA samtidigt.
 Eller hvis indendørsenheden slås TIL/FRA, slås Lossnay-enhedens system og Dx-spoleenheden også TIL/FRA samtidigt.
*3: Kan ikke kontrolleres med M-NET-systemstyreenhed eller MA-fjernbetjeningen for indendørsenheden.
*4: Blæserhastigheder kan ændres med 0-10 V DC-indgang eller en spændingsfri kontakt og kan fastsættes ved blæserhastighed 3, hvis det er 

nødvendigt.
*5: Ventilationstilstanden er indstillet til varmegendannelsestilstand under opvarmning og blæsertilstande.
 Ventilationstilstanden kan indstilles til bypass-ventilationstilstanden med en spændingsfri kontakt, hvis det er nødvendigt.

Grundfunktioner
Systemmønster X Systemmønster Y Enhedsstatus

Fjernbetjening (PZ-01RC) 
til Dx-spoleenhed

Fjernbetjening (PZ-
61DR-E) til Lossnay-enhed

Fjernbetjening (PZ-
01RC) til Dx-spoleenhed Lossnay-enhed Dx-spoleenhed

TIL TIL TIL

Opvarmning
Afkøling
Blæser
Automatisk

Ventilation

Opvarmning og afkøling: Termo 
TIL eller termo FRA alt efter 
temperaturforholdene
Blæser: Altid termo FRA (kun 
ventilation)
Automatisk: Kun tilgængelige ved 
temperaturstyring af RA(returluft)

Temperaturindstilling

Blæserhastighed

Fast indstillet ved 
blæserhastighed 4
(Blæserhastighed kan 
ændres med ekstern indgang 
til Lossnay og fastsættes ved 
blæserhastighed 3, hvis det 
er nødvendigt).

Drift ved valgt 
blæserhastighed

Når Lossnay-enheden går til 
blæserhastighed 1 eller 2 under termo 
TIL, bliver Dx-spoleenheden tvunget til 
termo FRA.

Ventilationstilstand

Fastsat ved automatisk 
tilstand
(Ventilationstilstanden 
er altid 
varmegendannelsestilstand 
under opvarmning og 
blæsertilstand).

Drift ved valgt 
ventilationshastighed

Dx-spoleenheden kan slå 
termo TIL i en hvilken som helst 
ventilationstemperatur alt efter 
temperaturforholdene.

FRA FRA FRA

For systemmønster Z afhænger funktionerne, der kan anvendes, af fjernbetjeningsmodellen.

Hvis én af de to fjernbetjeninger slås TIL, slås den 
anden fjernbetjening også TIL samtidigt.

Kan ikke ændres med 
PZ-61DR-E.

Opvarmning/afkøling/
blæser/automatisk

Kan ikke ændres med 
PZ-61DR-E.

Blæserhastighed 1, 2, 
3 eller 4

Kan ikke ændres med 
PZ-01RC.

Varmegendannelse/
bypass/automatisk

Kan ikke ændres med 
PZ-01RC.

Hvis én af de to fjernbetjeninger slås FRA, slås den 
anden fjernbetjening også FRA samtidigt.
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Fjernbetjening (PZ-01RC)
1. Navne og funktioner for kontrolenhedens komponenter

Display Hoveddisplayet kan vises på to forskellige måder: "Full" (Komplet) og "Basic" (enkelt).
Fabriksindstillingen er "Full" (Komplet). 

Fri

Mode Temp.

Fan

Room

Cool Set temp.

Fri

Cool

Mode Temp.

Set temp.
1

2

3

4

5

4

3

dcba0

6

8

1

9

7

e

5

2

Denne funktion er ikke tilgængelig.
4 Blæserhastighed

Vises, mens der er tændt for strømmen.

Den forudindstillede temperatur vises her.

Vises, når TÆND-/SLUK-funktionen er 
centralt styret.

Her vises den aktuelle tid.

Vises, når knapperne er låst.Dx-spoleenhedens driftstilstand vises her.

Vises, når funktionsmåden er centralt styret.

c

2 Forudindstillet temperatur

6

01 Funktionsmåde

7

Vises, når tænd-/sluk-timerfunktionen er 
aktiveret.

a

Vises, når den forudindstillede temperatur er 
centralt styret.

8

Vises, når den ugentlige timer er aktiveret.
b

V i s e s ,  n å r  d e t  f o r u d i n d s t i l l e d e 
temperaturområde er begrænset.

e

Funktioner for de tilsvarende knapper vises 
her.

5 Vejledning i knapfunktioner

Vises med rumtemperaturen.

d

3 Ur

Her vises den aktuelle rumtemperatur.
Slet rumtemperaturer i den indledende 
indstilling, når temperaturstyring for SA 
(forsyningsluft) er valgt

Bemærk
• For yderligere oplysninger om brug af PZ-61DR-E henvises der til 

instruktionsbogen til PZ-61DR-E.

9 Rumtemperatur

Komplet funktion

Enkel funktion

* Alle ikoner vises med forklaring.

Funktionsknapper

5

6

1234

7 8 9 0

Tryk for at tænde/slukke Dx-spoleenheden.

1 TÆND/SLUK  -knap

Denne lampe lyser grønt, når enheden er 
i brug. Den blinker, når fjernbetjeningen 
starter, eller hvis der opstår en fejl.

Tryk for at gemme indstillingen.

Hoveddisplay: Tryk for at ændre funktionsmåde.
Hovedmenu: Tryk for at flytte markøren ned.

Tryk for at gå tilbage til den foregående 
skærm.

Hoveddisplay: Tryk for at reducere temperaturen.
Hovedmenu: Tryk for at flytte markøren op.

Tryk for at få vist hovedmenuen.

Hoveddisplay: Tryk for at øge temperaturen. 
Hovedmenu: Tryk for at gå til den foregående 
side.

Funktionsindstillingerne vises.
Når baggrundsbelysningen er slukket, vil 
enhver knap tænde for den, og den 
forbliver tændt i et bestemt tidsrum 
afhængigt af skærmen. 

Hoveddisplay: Ikke tilgængelig.
Hovedmenu: Tryk for at gå til den næste side.

6 Indikator for tænd/sluk

2 VÆLG  -knap

7 Funktionsknap   F1

3 RETUR  -knap

8 Funktionsknap   F2

4 MENU  -knap                

9 Funktionsknap   F3

5 Baggrundsbelyst LCD

0 Funktionsknap   F4

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp.

Cool

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Funktionsknappernes funktioner skifter 
afhængig af skærmen. I vejledning til 
knapfunktioner, der vises i bunden af 
LCD'et, kan du se de funktioner, de har på 
en given skærm.
Når systemet er centralt styret, kan man 
ikke se den vejledning i knapfunktioner, 
der svarer til den låste knap.

Hoveddisplay Hovedmenu

Funktionsvejledning
7 8 9 0 7 8 9 0

Kontrolenhedens interface

• Når baggrundsbelysningen slukket, tænder baggrundsbelysningen ved tryk 
på en hvilken som helst knap, og dens funktion udføres ikke. (med 
undtagelse af  TÆND/SLUK  -knappen)

• De fleste indstillinger (undtagen tænd/sluk, tilstand, temperatur) kan 
foretages fra menuskærmen. 
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Fjernbetjening (PZ-01RC) (fortsat)
2. Indledende indstillinger
På hovedskærmen skal du trykke på knappen “MENU”, vælge “Grundindstilling” og udføre indstillingerne til fjernstyringen på den skærm, der vises.

· Main/Sub (Primær/sekundær)
· Clock (Ur)
· Main display (Hoveddisplay)
· Contrast (Kontrast)
· Display details (Displaydetaljer)
   -Clock (Ur)
   -Temperature (Temperatur)
   -Room temp. (Rumtemperatur)
   -Auto mode (Automatisk køle-/varmedrift)
· Auto mode (Automatisk køle-/varmedrift)
· Administrator password (Administratoradgangskode)
· Language selection (Sprogvalg)

(1) Primær/sekundær-indstilling
* Fabriksindstillingen må ikke ændres.
Det er ikke tilladt at anvende to fjernbetjeninger sluttet til én Dx-
spoleenhed.

(2) Indstilling af ur
Indstilling af uret er nødvendig for visning af tid, ugentlig timer, 
timerindstilling og fejlhistorik.
Sørg for at foretage urindstillingen, når enheden anvendes første gang, 
eller den ikke har været anvendt i længere tid.

(3) Hoveddisplay-indstilling
Brug F3 eller F4 til at vælge displaytilstand "Full" (Komplet) eller "Basic" 
(Enkelt). (Fabriksindstillingen er "Full" (Komplet)).

(4) Indstilling af fjernbetjeningens displaydetaljer
Foretag indstillingerne af fjernbetjeningsrelaterede elementer efter behov.
Tryk på knappen SELECT (Vælg) for at gemme ændringerne.
[1] Urvisning

[2] Temperaturenhedsindstilling

[3] Rumtemperaturvisning
Indstil til "No" (Nej) for temperaturstyring af SA (forsyningsluft). Se 
installationsvejledningen.

[4]  Skærmindstillingen Auto-funktion (automatisk afkøling/opvarmning) (kun 
temperaturstyring af RA (returluft)).

(Fabriksindstillingen er "Yes" (Ja)).
·  Ja: "AUTO COOL" (Automatisk afkøling) eller "AUTO HEAT" (Automatisk 

opvarmning) vises under automatisk tilstand (automatisk afkøling/
opvarmning)

·  Nej:  Kun “AUTO” vises i Auto-funktionen (automatisk afkøling/
opvarmning).

[5]  Indstilling af Auto-funktion (automatisk afkøling/opvarmning) (kun 
temperaturstyring af RA (returluft)).

· Ja:  Auto-funktionen (automatisk afkøling/opvarmning) kan vælges i 
driftsfunktionsindstillingen.

· Nej:  Auto-funktionen (automatisk afkøling/opvarmning) kan ikke vælges i 
driftsfunktionsindstillingen.

(Fabriksindstillingen er "Yes" (Ja)).

(6) Indstilling af administratoradgangskode
•  Den indledende administratoradgangskode er “0000”. Skift 

standardadgangskoden efter behov for at forhindre uautoriseret adgang. 
Hav adgangskoden tilgængelig for dem, der har behov for den.

•  Hvis du glemmer administratoradgangskoden, kan du initialisere 
adgangskoden til standardadgangskoden “0000” ved at trykke på F1 og 
F2 samtidig og holde dem inde i tre sekunder på skærmbilledet til 
indstilling af administratoradgangskoden.

•  Administratoradgangskoden er nødvendig for at foretage indstillinger af 
følgende elementer.
· Timerindstilling 
· Ugentlig timerindstilling
· Begrænsningsindstilling

Select:
Cursor

Display details
Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

Change

No  24h
°C / °F / 1°C
Yes / No
Yes / No
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Fjernbetjening (PZ-01RC) (fortsat)
3. Grundfunktioner

4. Fejlfinding

Ikoner for funktionsmåde

Tænding og valg af funktionsmåde

Forudindstillet temperaturindstilling

Automatisk afkøling/opvarmning

Tryk på knappen 1 ( tænd/sluk ). 
Tryk på knappen 7 ( F1 ) for at bevæge dig 
gennem funktionsmåderne.

Driftstilstand Forudindstillet temperaturområde
Kulde (temperaturstyring af forsyningsluft) 12 - 30 ºC (54 - 87 ºF)
Kulde (temperaturstyring af returluft) 19 - 30 ºC (67 - 87 ºF)
Varme 17 - 28 ºC (63 - 83 ºF)
Automatisk afkøling/opvarmning 19 - 28 ºC (67 - 83 ºF)
Blæser Kan ikke indstilles

Cool Fan Auto Heat

Auto cool Auto heat

* Der kan anvendes en begrænsningsindstilling for 
temperaturområdet, hvis det ønskes. Hvis indstillingsværdien 
ligger uden for området, vises meddelelsen "Temp. range locked" 
(Temperaturområde låst).

1
2 TÆND-/SLUK-lampen og LCD-skærmen lyser.

F1

*1  Driftstilstand er tilgængelig, når temperaturstyring for RA 
(returluft) er valgt.

Kulde Blæser Varme

Tryk på knappen 8 ( F2 ) for at sænke den forudindstillede temperatur. 
Tryk på knappen 9 ( F3 ) for at øge den forudindstillede temperatur. 
* Værdien skifter med 1ºC (1ºF), når du trykker én gang.

Tryk på knappen 1 ( tænd/sluk ). 
Tryk på knappen 7 (F1) for at få vist 
driftstilstanden "Auto".

1
2

F1

Når rumtemperaturen er højere end den forudindstillede temperatur, 
starter køledriften. 
Når rumtemperaturen er lavere end den forudindstillede temperatur, 
starter varmedriften.

* Den aktuelle driftstilstand ("Auto cool" (Automatisk afkøling) eller "Auto heat" (Automatisk opvarmning)) vises, når driftstilstanden er bestemt. 
   Hvis visning/ikke-visning af kulde/varme under automatisk tilstand er indstillet til "Non-display" (Ingen visning) under de indledende 

indstillinger, er det kun "Auto", der vises.

Når der opstår en fejl, vil følgende skærm blive vist.
Kontrollér fejlstatus, stop enheden og henvend dig til din forhandler.

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt#
Model name
Serial No.

ResetPage

Error information
Contact information
Dealer
    Tel

ResetPage

Reset error: Reset button

Reset error: Reset button

Error code (Fejlkode), Error unit (fejlenhed), Ref. address 
(kølemiddeladresse), Model name (enhedens modelnavn) og Serial 
No. (serienummer) vises.
Model name (Modelnavnet) og Serial No. (Serienummeret) Vises kun, 
hvis disse oplysninger er blevet registreret.

Tryk på knappen 7 ( F1 ) eller 8 ( F2 ) for at gå videre til næste side.

Contact information (forhandlerens telefonnummer) vises, hvis 
oplysningerne er blevet registreret.

blinker

Auto (Automatisk køle-/varmedrift)
  *1
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Fjernbetjening (PZ-01RC) (fortsat)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

5. Timer, ugetimer

6. Service

7. Andet

Timer

Ugentlig timer

Indstilling af vedligeholdelsesadgangskode

Indstillingerne for timer, ugetimer og energibesparende funktion kan 
foretages via fjernkontrollen.
Tryk på knappen 4 ( MENU ) for  for at gå til hovedmenuen, og flyt 
derefter markøren hen på den ønskede indstillinger med knappen 7 
( F1 ) eller 8 ( F2 ). 

Følgende funktioner er IKKE tilgængelige.
(1) På hovedmenuen (tryk på knappen 4 (MENU), vises hovedmenuen).

• "Vane Louver Vent (Lossnay)" (Ventilationsrist)
• "High power" (Høj effekt)
• "OU silent mode" (Udendørsenhed lydløs tilstand) 
• I menuen "Energy saving" (Energibesparelse) er funktionen 

"schedule" (Tidsplan) IKKE tilgængelig.
• "Filter information" (Filterinformation)
• "Maintenance" (Vedligeholdelse)
• I menuen "Service" er funktionerne "Drain pump test run" (Afprøvning 

af drænpumpe), "Check" (Kontrol) IKKE tilgængelige, med undtagelse 
af "Request code" (Anmod om kode) i funktionen "Check" (Kontrol).

• On/Off timer (Timer til/fra)
Tidspunkter for timer til/fra kan indstilles i trin af 5 minutter.

• Auto-Off timer (Automatisk slukning af timer)
Tiden for automatisk slukning kan indstilles til en værdi på mellem 
30 og 240 i trin af 10 minutter.

• Til at begynde med er administratoradgangskoden "9999". Skift 
standardadgangskoden efter behov for at forhindre uautoriseret 
adgang. Hav adgangskoden tilgængelig for dem, der har behov 
for den.

• Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du initialisere 
adgangskoden til standardadgangskoden "9999" ved at trykke 
og holde F1- og F2-knapperne nede samtidigt i tre sekunder på 
skærmen for indstilling af vedligeholdelsesadgangskode.

Der kan indstilles tænd/sluk-tidspunkter for en uge.
Der kan indstilles op til otte funktionsmønstre for hver dag.

Bemærk
• Betjeningsvejledningen for PZ-01RC-fjernbetjeningen indeholder stort 

set det samme som betjeningsvejledningen for PAR-31MAA.
Se bilaget i instruktionsbogen til PAR-31MAA, hvis det er nødvendigt.

Bemærk:
• Se nedenstående tabel for timerens og den ugentlige timers 

funktioner.
Timer og 

ugentlig timer PZ-01RC PZ-61DR-E M-NET-
systemstyreenhed

System X Tilgængelig - -
System Y Brug ikke Tilgængelig -
System Z Brug ikke Tilgængelig Tilgængelig

Indstilleligt 
indhold

TIL/FRA 
Indstillingstemperatur 

Tilstand

TIL/FRA 
Blæserhastighed 

Nat-rensning

Afhænger af 
fjernbetjeningen
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Vedligeholdelse 
For længerevarende brug skal du bede din forhandler om at udføre følgende inspektioner ca. én 
gang om året. 
Hvis enheden har været brugt flere år, bliver den indvendige del beskidt, og ydelsen reduceres. 
Dette forårsager ofte dårligt luft samt vandlækage og fejlfunktion i enheden samt tilstopning af 
drænslangen på grund af snavs og støv. 
Før der foretages inspektion og vedligeholdes, skal strømforsyningen til enheden slå fra med strømafbryderen. (Dette forhindrer, at 
beskyttelsestilstanden aktiveres under inspektion).

Eftersete dele
Vedligeholdelse og inspektion Hvis vedligeholdelse ikke 

er udførtInspektionselementer Korrigerende handling

Drænpumpe

Vanddræningsydelse.
Pumpeindgangsport for snavs 
eller støv.

Hvis der er støv eller snavs, skal drænbakkens overflade, 
sugeområdet og pumpeindgangsporten gøres ren. Hvis 
drænpumpen er delvist snavset, skal delene udskiftes. 
Hvis vanddræningsydelsen er nedsat efter rengøring, skal 
delene udskiftes. 

Defekt vanddræning.

•  Brug ikke stoffer, såsom fortynder, syre- eller alkalinholdige rengøringsmidler eller skrubbebørster i nylon. (Manglende overholdelse af dette 
kan nedbryde plastikken).

•  Hvis skæreolie eller anden olie sætter sig fast, skal den vaskes af med tilstrækkeligt vand. Hvis drænbakken er delvist beskidt, skal den 
rengøres med et neutralt rengøringsmiddel. Skyl derefter rengøringsmidlet af grundigt. (Resterende rengøringsmiddel vil nedbryde plastikken).

•  Brug ikke rengøringsmiddel eller vand med 40 ºC eller derover. (Manglende overholdelse af dette kan medføre deformering).

• Drænpumpen er en forbrugsdel, der skal udskiftes. 
• Udskift drænpumpen, hvis den ikke pumper korrekt. (Udgifterne betales af kunden).
•  Når enheden har kørt i afkølingstilstand i 2.100 timer (ca. 5 år) lyser LED'en på printkortet. Foretag inspektion og udskift drænpumpen, hvis 

det er nødvendigt. For yderligere oplysninger om installation henvises der til installationsvejledningen.
•  Undlad at vride slangen under afmontering.

Forholdsregler ved rengøring af drænbakken og -pumpen

Udskiftning af drænpumpen

Sådan rengøres området omkring drænpumpen

Vedligeholdelsesdæksel
Drænbakke Drænpumpe

Skrue
1. Fjern vedligeholdelsesdækslet. 
 (7 skruer til GUG-01, 02SL-E, 6 skruer til GUG-03SL-E)
2. Aftør støv eller snavs, der sidder fast på drænbakkens overflade, 

sugeområdet og pumpeindgangsporten og kontrollér for 
drænblokering. 

3. Når området er tørret af, skylles der med vand (ca. 1.000 cc). 
Tænd for strømmen til enheden. Kontrollér, at vandet drænes 
ved at kontrollere kontakten til afprøvning af dræning (indstil 
enhedskredsløbskontakt 11-1 til ON). 

* Undgå at miste aftagne skruer.

• Tag de angivne driftstimer som en rettesnor for udskiftning.
Tallet er baseret på 10 timers brug om dagen eller 420 timer pr. år, hvilket svarer til to måneder, i afkølingstilstand.

Bemærk: Ovennævnte timer udgør ikke en garanti.
Overvej tidlig udskiftning, hvis enheden anvendes på følgende steder:
• Steder med høj temperatur/fugtighed eller med store temperaturudsving
• Steder med høje strømsvingninger (såsom spændings-, frekvens- eller bølgeformsforvrængning). Brug altid enheden uden for tolerancen.
• Steder med høje svingninger eller impulser
• Steder med højt støv- eller saltindhold
• Steder, hvor strømforsyningen starter/stoppe ofte eller til længerevarende drift (f.eks. 24 timers luftkonditionering)
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■ Flytning af enheden
(1) Når enheden skal flyttes eller geninstalleres for udvidelse eller ombygning eller ved flytning til et andet sted, bedes du kontakte forhandleren 

forud for flytningen. Specialiseret fagmæssig kunnen kan være nødvendig. Konstruktionsudgifter vil påløbe. 
(2) Hvis enheden er fyldt med kølevæskemiddel under installation, eller når den flyttes, skal der ikke anvendes et andet kølemiddel end det, der 

er angivet. 
(3) Hvad angår håndtering af freongas eller bortskaffelse af denne enhed, henvises der til lokale bestemmelser og standarder. 

■Installationssted
(1) Kontakt din forhandler eller specialist, når enheden skal installeres eller flyttes. 
(2) Undgå installation på følgende steder: beskrevet i afsnittet       FORSIGTIG (side 2, 3)
(3) Installér enheden, således at den er vandret, eller drænudløbsporten er i bunden (inden for 1°). I modsat fald kan der dryppe vand. 
(4) Når enheden installeres på steder, såsom hospitaler eller kommunikationsservicestationer, skal der tages de nødvendige forholdsregler for at 

afskærme støjgenererende kilder.

Flytning, installationssted

Specifikationer

Modelnavn Driftsstrøm (A) Indgangseffekt (W)
Dimension (mm)

Væg (kg)
Bredde Dybde Højde

GUG-01SL-E
Mindre end 0,1 A 2,5 W (opvarmning/blæser)

12,4 W (afkøling)

492 812 330 21
GUG-02SL-E 492 1034 394 26
GUG-03SL-E 461 1130 404 28

* Driftsstrømmen og indgangseffekten er baseret på 230 V/50 Hz.

Sluk for strømmen og kontakt forhandleren, hvis der forekommer 
underlige lyde, hvis der ikke kommer luft ud af enheden, eller hvis 
der opstår andre problemer. Spørg forhandleren om prisen for 
eftersyn og eventuelle reparationsarbejder.

Kontakt den lokale forhandler vedrørende eftersalgsservice til dette 
produkt.

De nedenstående dele er servicedele. Det er nødvendigt med regelmæssige tjek og udskiftninger, eller udskiftning, når noget ikke virker. Desuden 
debiteres udgifter for reservedele og udskiftningsarbejde til kunderne.

- Drænpumpe
- Printkort

Eftersalgsservice

Vedligeholdelse og levetid

Eftersyn med omtanke Efterse enheden for at sikre, at den fungerer som den skal!

Problem

● Blæseren kører ikke, selv om der er tændt for enheden.
● Unormal støj eller vibrationer mens enheden kører.
● Forsinkede eller uregelmæssige omdrejninger.

(Motorer er dele, der kræver vedligeholdelse).
● Brændt lugt.
● Korroderet eller beskadiget installationssektion.

Stop 
kørslen.

Sluk for enheden. Kontakt 
herefter forhandleren med 
henblik på at forebygge 
fejl eller farer. Det er op til 
forhandleren at vurdere de 
eventuelle omkostninger.
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Inden brug bedes du gennemlæse instruktionerne i denne vejledning for korrekt brug af produktet. 
Opbevares til fremtidig brug.
Sørg for, at denne cd-rom og installationsvejledningen videregives til evt. fremtidige brugere.
For at sikre en sikker og korrekt brug af fjernkontrollen skal den installeres af uddannet personale.

CITY MULTI-kontrolsystem
og Mitsubishi Mr. Slim-airconditionanlæg

MA-fjernkontrol    PAR-31MAA
Instruktionsvejledning



Mode Temp.

Cool Set temp.

Produktfunktioner

Funktion 1

Stort display, der er nemt at se

Fuldpunkts LCD-display med store skrift-
tegn til nem afl æsning

Funktion 2

Opstilling med enkle knapper

Funktion 3

Store knapper, der er nemme at trykke på

Knapperne er arrangeret efter 
brug, hvilket giver en intuitiv 
navigation.

De knapper, der bruges ofte, er 
større end de andre knapper for 
at undgå utilsigtet nedtrykning af 
knapper.
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ADVARSEL

• Læs følgende sikkerhedsanvisninger grundigt, før enheden tages i brug.
• Overhold anvisningerne nøje for at garantere sikkerheden.

FORSIGTIG
Angiver livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser.

Angiver fare for alvorlige kvæstelser eller strukturelle skader.

    ADVARSEL

Sikkerhedsanvisninger

• Når du har læst denne vejledning, skal den videregives til slutbrugeren for opbevaring til fremtidig brug.
• Opbevar denne vejledning til fremtidig brug, og brug den som opslagsværk efter behov. Denne vejledning 

skal stilles til rådighed for personer, der reparerer eller flytter kontrolenheden. Sørg for, at vejledningen 
videregives til evt. fremtidige brugere.

Generelle anvisninger

For at mindske risikoen for elektrisk stød, funktionsfejl, 
røg eller brand må kontakter/knapper ikke betjenes 
eller andre elektriske dele berøres med våde hænder.

For at mindske risikoen for kortslutning, strømlækage, 
e lektr isk stød, funkt ionsfe j l , røg el ler brand må 
kontrolenheden ikke vaskes med vand eller anden væske.

Enheden må ikke installeres på et sted, hvor store 
mængder olie, damp, organiske opløsningsmidler eller 
korrosive gasser, f.eks. svovlgas, er til stede, eller 
hvor sure/basiske opløsninger eller spray anvendes 
regelmæssigt. Disse stoffer kan kompromittere 
enhedens ydeevne el ler medføre, at v isse af 
enhedens komponenter korroderer, hvilket kan 
resultere i elektrisk stød, funktionsfejl, røg eller brand.

Hvis enheden desinficeres med alkohol, skal 
der foretages grundig udluf tn ing i rummet. 
Alkoholdampe omkring enheden kan forårsage 
brand eller eksplosion, når enheden er tændt.

Fo r a t m indske r i s i koen f o r kvæs te l se r 
eller elektrisk stød skal driften stoppes, og 
kontrolenheden tildækkes, før der sprayes med et 
kemikalie i nærheden af kontrolenheden.

Fo r a t m indske r i s i koen f o r kvæs te l se r 
eller elektrisk stød skal driften stoppes, og 
st rømforsyningen s lukkes, før rengør ing, 
vedligeholdelse eller eftersyn af kontrolenheden.

Hvis du bemærker uregelmæssigheder (f.eks. 
at der lugter brændt), skal du stoppe anlægget, 
slukke på afbryderen og henvende dig til din 
forhandler. Fortsat brug af produktet kan resultere 
i elektrisk stød, funktionsfejl eller brand.

Montér alle nødvendige paneler korrekt for 
at holde fugt og støv ude af kontrolenheden. 
Ophobning af støv og vand kan medføre elektrisk 
stød, røg eller brand.

    FORSIGTIG
For at mindske risikoen for brand eller eksplosion må 
brændbare materialer ikke placeres, og brændbar 
spray ikke anvendes, i nærheden af kontrolenheden.

For a t m indske r i s i koen fo r beskad ige lse a f 
kontrolenheden må insektmiddel eller andre brændbare 
sprays ikke sprøjtes direkte på kontrolenheden.

For at mindske risikoen for miljøforurening skal 
du rådføre dig med autoriseret instans for korrekt 
bortskaffelse af fjernkontrollen. 

For at mindske r is ikoen for elektr isk stød el ler 
funktionsfejl må berøringspanel, kontakter eller knapper 
ikke berøres med en spids eller skarp genstand.



5

For at mindske risikoen for kvæstelser og elektrisk 
stød skal kontakt med skarpe kanter på visse dele 
undgås.

For at undgå kvæstelser fra ødelagt glas må 
glasdelene ikke udsættes for overdreven kraft.

For at mindske r is ikoen for kvæstelser skal 
besky t te l sesuds ty r bæres ved a rbe jde på 
kontrolenheden.

Anvisninger for flytning eller reparation af kontrolenheden

    ADVARSEL     FORSIGTIG
Kontrolenheden må kun repareres eller flyttes 
af uddannet personale. Kontrolenheden må ikke 
adskilles eller modificeres.
Forkert installation eller reparation kan medføre 
kvæstelser, elektrisk stød eller brand.

For at mindske risikoen for kortslutning, elektrisk 
stød, brand eller funktionsfejl må printpladen ikke 
berøres med værktøj eller med hænderne, og der 
må ikke ophobes støv på printpladen.

Yderligere anvisninger

For at undgå skader på kontrolenheden skal der 
bruges korrekt værktøj til installation, eftersyn og 
reparation af den.

For at undgå misfarvning må kontrolenheden ikke rengøres 
med benzen, fortynder eller kemiske klude. Kontrolenheden 
rengøres ved at tørre med en blød klud gennemblødt med 
vand med et mildt rengøringsmiddel, rengøringsmidlet tørres 
af med en våd klud, og vandet tørres af med en tør klud.Denne kontrolenhed er udelukkende designet til brug 

med bygningsadministrationssystemet fra Mitsubishi 
Electric. Brug af denne kontrolenhed sammen med andre 
systemer eller til andre formål kan medføre funktionsfejl.

For at undgå skader på kontrolenheden skal den 
beskyttes mod statisk elektricitet.
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Navne og funktioner for kontrolenhedens komponenter
Kontrolenhedens interface

Funktionsknapper

5

6

1234

7 8 9 0
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Tryk for at TÆNDE/SLUKKE for 
indendørsenheden.

1  TÆND/SLUK-knap

Denne lampe lyser grønt, når enheden 
er i brug. Den blinker, når fjernkontrollen 
starter, eller hvis der opstår en fejl.

Tryk for at gemme indstillingen.

Hoveddisplay:  Tryk for at ændre funktions-
måde.

Hovedmenu:   Tryk for at flytte markøren ned.

Tryk for at gå tilbage til den foregående 
skærm.

Hoveddisplay:  Tryk for at reducere 
temperaturen.

Hovedmenu:   Tryk for at flytte markøren op.

Tryk for at få vist hovedmenuen.

Hoveddisplay: Tryk for at øge temperaturen. 
Hovedmenu:    Tryk for at gå til den foregående 

side.

Funktionsindstillingerne vises.
Når baggrundsbelysningen er slukket, 
vil enhver knap tænde for den, og den 
forbliver tændt i et bestemt tidsrum 
afhængig af skærmen. 

Hoveddisplay:   Tryk for at ændre 
ventilatorhastighed.

Hovedmenu:   Tryk for at gå til den næste side.

6 TÆND-/SLUK-lampe

2  VÆLG-knap

7 Funktionsknap   F1

3  TILBAGE-knap

8 Funktionsknap   F2

4  MENU-knap                    Side 20

9 Funktionsknap   F3

5 Baggrundsbelyst LCD

0 Funktionsknap   F4

Når baggrundsbelysningen er slukket, 
tændes det, når der trykkes på en 
vilkårlig knap, og dens funktion aktiveres 
ikke. (Med undtagelse af TÆND/SLUK-
knappen)

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool Auto

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Funktionsknappernes funktioner 
skifter afhængig af skærmen. I 
vejledning til knapfunktioner, der 
vises i bunden af LCD'et, kan du se de 
funktioner, de har på en given skærm.
Når systemet er centralt styret, 
kan man ikke se den vejledning i 
knapfunktioner, der svarer til den låste 
knap.

Hoveddisplay Hovedmenu

Funktionsvejledning
7 8 9 0 7 8 9 0
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Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool AutoSet temp.

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

AutoSet temp.

Navne og funktioner for kontrolenhedens komponenter
Display

Hoveddisplayet kan vises på to forskellige måder: "Full" (Komplet) og "Basic." (enkelt.)
Fabriksindstillingen er "Full." (komplet.) Du kan skifte til funktionen "Basic" 
(enkel) ved at ændre indstillingen i indstilling af hoveddisplay. (Se side 46.)

Komplet funktion

Enkel funktion

* Alle ikoner vises med 
forklaring.

1

2

3

4

5

j

i

4

3

hgfedcb

6

8

0

1

a

7

9

k

5

2
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Vises, når enhederne kører i energibesparende funktion. 
(Vises ikke på visse modeller af indendørsenheder)

Vises, når udendørsenhederne kører i lydløs 
funktion.

e Side 40 

f Side 32 

Viser indstilling af ventilationsblad.
h Side 22 

Viser indstilling af spjæld.

Viser indstilling af ventilation.

Vises, når ”tænd-/sluk-timer” (Side 26), 
”natsænkning” (Side 42) eller ”auto-off-timer” 
(Side 28) er aktiveret.

 vises, når timeren deaktiveres af det 
centraliserede kontrolsystem.

i Side 23 

j Side 23 

c Side 26, 28, 42 

Vises, når det forudindstillede temperaturområde 
er begrænset.

k Side 34 

Vises, når ugetimer er aktiveret.
d Side 30 

Vises, når TÆND-/SLUK-funktionen er centralt 
styret.

6

Vises, når knapperne er låst.
b Side 36 

Vises, når funktionsmåden er centralt styret.
7

Viser, når filteret skal vedligeholdes.
0 Side 52 

Vises, når funktion til nulstilling af filter er centralt 
styret.

9

Vises, når den forudindstillede temperatur er 
centralt styret.

8

Vises, når den integrerede termistor på 
fjernkontrollen er aktiveret til at overvåge 
rumtemperaturen(a).

 vises, når termistoren på
indendørsenheden er sat til at overvåge 
rumtemperaturen.

g

De fleste indstillinger (med undtagelse af TÆND/SLUK, funktionstilstand, ventilatorhastighed 
og temperatur) kan foretages fra menuskærmen. (Se side 20.)

Her vises den aktuelle tid.

3Clock (Ur)
    (Se installationsvejledningen)

Her vises den aktuelle rumtemperatur.

aRoom temperature (Rumtemperatur)
    (Se installationsvejledningen)

Her vises funktionsmåde for indendørsenhed.

1Operation mode
    (Funktionsmåde) Side 14

Den forudindstillede temperatur vises her.

2Preset temperature
    (Forudindstillet temperatur) Side 15

Her vises indstilling af ventilatorhastighed.

4Fan speed
    (Ventilatorhastighed) Side 16 

Funktioner for de tilsvarende knapper vises her.

5Button function guide
    (Vejledning i knapfunktioner)



Side 22

Side 24

Side 26

Side 28

Side 30

Side 32

Side 34

Side 36

Side 38

Side 40

Side 42

Side 52

Side 54

Se den instruktionsvejledning, der
fulgte med det automatiske løftepanel.

Side 44

Se installationsvejledningen.

Side 25

Side 46

Side 47
Se installationsvejledningen.

Se installationsvejledningen.

Se installationsvejledningen.

Side 48

10

Skal læses, inden kontrolenheden tages i brug
Menustruktur

Main menu (Hovedmenu)

Tryk på 
 MENU-knappen.

Flyt markøren 
til den ønskede 
enhed med 
F1- eller 
F2-knappen og 
tryk på knappen          
VÆLG .

Vane•Louver•Vent. (Lossnay) (Blad•spjæld•vent. (Lossnay))

High power (Høj effekt)
Timer

Weekly timer (Ugetimer)

OU silent mode (Driftsenhed lydløs funktion)

Night setback (Natsænkning)

Restriction (Begrænsning)

Energy saving (Energibesparende)

Filter information (Filterinformation)
Error information (Fejlinformation)

Maintenance (Vedligeholdelse)

Initial setting (Standardindstilling)

On/Off timer (Tænd-/sluk-timer)
Auto-Off timer (Autosluk-timer)

Temp. range (Temperaturområde)
Operation lock (Betjeningslås)

Auto return (Autoretur)
Schedule (Tidsplan)

Auto descending panel (Automatisk faldende panel)

Manual vane angle (Manuel ventilationsbladvinkel)

Main/Sub (Primær/sekundær)

Clock (Ur)
Main display (Hoveddisplay)

Contrast (Kontrast)
Display details (Displayinformation)
Auto mode (Auto-funktion)

Administrator password (Administratorpassword)

Language selection (Valg af sprog)
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Ikonforklaringer

F1 F2 F3 F4

Timer

Enter administrator password

Select:
Cursor

Ikke alle funktioner findes på alle indendørsenhedsmodeller.

Service

Test run (Testkørsel)

Input maintenance info. (Indtastningsvedligeholdelsesinformation)

Function setting (Indstilling af funktioner) (Mr. Slim)

Function setting (Indstilling af funktioner) (City Multi)

Lossnay (kun City Multi)
Check (Kontrol)

Self check (Selvkontrol)
Maintenance password (Vedligeholdelsespassword)

Remote controller check (Kontrol af fjernkontrol)

Se installationsvejledningen for 
indendørsenheden. 

Se installationsvejledningen for 
indendørsenheden. 

Se installationsvejledningen.

Se side 50.

Se installationsvejledningen.

Se installationsvejledningen for 
indendørsenheden. 

Se installationsvejledningen.

Se installationsvejledningen.

Se installationsvejledningen.

Betjening af kontrolenhed
Timer P

Tabellen herunder viser 
de firkantede ikoner, der 
benyttes i denne vejledning.

Administratorpassword eller password for vedligeholdelsesbrugeren skal 
indtastes på skærmen til indtastning af password for at ændre indstillin-
gerne. Ingen af indstillingerne kan springes over i denne procedure.

F1: Tryk for at fl ytte markøren til venstre.
F2: Tryk for at fl ytte markøren til højre.
F3: Tryk for at reducere værdien med 1.
F4: Tryk for at øge værdien med 1.

* Der kan ikke foretages ændringer, med 
mindre der indtastes korrekt password.

Viser indstil-
linger, der kun 
kan foretages 
fra hoved-
fjernkontrol-
enhed.

Viser indstillinger, der kun 
kan ændres, når enhederne 
er i brug.

Viser indstillinger, der kun kan ændres, 
når enhederne ikke er i brug.

Viser indstillinger, der kun 
kan ændres, når enhederne 
kører i funktionstilstanden 
kulde, varme eller auto.

Viser funktioner, der ikke er tilgængelige, 
når knapperne er låst, eller systemet er 
centralt styret.

P Main

ON OFF
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TÆND/SLUK

Grundfunktioner

Tryk på TÆND/SLUK-knappen. 
TÆND-/SLUK-lampen lyser grønt, og anlægget starter.

Knapbetjening

Tryk på TÆND/SLUK-knappen igen.
TÆND-/SLUK-lampen slukkes, og anlægget stopper.

TÆND

SLUK



Forudindstillet temperaturområde, der kan indstilles

Det temperaturområde, der kan indstilles, varierer efter indendørsenhedsmodel.

Driftsstatushukommelse

Indstilling af fjernkontrol 
Funktionsmåde Funktionsmåde, inden enheden blev slukket
Forudindstillet 
temperatur Forudindstillet temperatur, inden enheden blev slukket

Ventilatorhastighed Ventilatorhastighed, inden enheden blev slukket

Funktionsmåde Forudindstillet temperaturområde
Cool/Dry (Kulde/tør) 19 ~ 30ºC (67 ~ 87ºF)
Heat (Varme) 17 ~ 28ºC (63 ~ 83ºF)
Auto (enkelt indstillingspunkt) 19 ~ 28ºC (67 ~ 83ºF)
Auto (to indstillingspunkter) [Kulde] Forudindstillet temperaturområde for indstillingen ”Kulde”.

[Varme] Forudindstillet temperaturområde for indstillingen ”Varme”.
Fan/Ventilation (Ventilator/
ventilation)

Kan ikke indstilles

13



Indstilling af funktionsmåde, temperatur og ventilatorhastighed

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Tryk på F1 -knappen for at se funktionsmåderne i 
rækkefølgen kulde, tør, ventilator, auto og varme. 
Vælg den ønskede funktionsmåde.

•De funktionsmåder, der ikke er tilgængelige for de tilsluttede 
indendørsenhedsmodeller, vises ikke på displayet.

Kulde Tør Ventilator

Auto Varme

ON

Hvad det blinkende funktionsikon betyder
Funktionsikonet blinker, når andre indendørsenheder i samme køleanlæg (tilsluttet til samme 
udendørsenhed) allerede er i brug i en anden funktionsmåde. I det tilfælde kan resten af enheden i den 
samme gruppe kun køre i samme funktionsmåde.

Knapbetjening

Funktionsmåde

14

<Indstillingen ”AUTO” (to indstillingspunkter)>

Når driftsindstillingen indstilles til indstillingen ”Auto” (to indstillingspunkter), kan der 
indstilles to forudindstillede temperaturer (én for kulde og én for varme). Alt efter 
stuetemperaturen kører indendørsenheden automatisk i enten indstillingen ”Kulde” 
eller ”Varme” og holder stuetemperaturen inden for det forudindstillede område.

Driftsmønster i indstillingen ”Auto” (to indstillingspunkter)
Stuetemperaturen 
ændres alt efter udsving 
i udendørstemperaturen.

”VARME” ”KULDE” ”VARME” ”KULDE”

Forudindstillet temp. 
(”KULDE”)

Forudindstillet temp. 
(”VARME”)

Stuetemperatur

Nedenstående graf viser driftsmønsteret for en indendørsenhed i indstillingen ”Auto” 
(to indstillingspunkter).

Grundfunktioner



F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Tryk på  F2 -knappen for at reducere den 
forudindstillede temperatur, og tryk på  F3 -
knappen for at øge den.
•I tabellen på side 13 kan du se det temperaturområde, 
der kan indstilles, for de forskellige funktionsmåder.

•Der kan ikke indstilles forudindstillet temperaturområde 
for ventilator/ventilation.

•Den forudindstillede temperatur vises enten i celsius 
i trin på 0,5 eller 1 grader eller i fahrenheit, alt efter 
modellen af indendørsenheden og indstillingen af 
visningstilstand på fjernbetjeningen.

Forudindstillet temperatur
<”Kulde”, ”Tør luft”, ”Varme” og ”Auto” (enkelt indstillingspunkt)>

Cool
Room28.5

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5
Eksempelvisning

(celcius i trin på 0,5 grader)

<Indstillingen ”Auto” (to indstillingspunkter)>

1 De aktuelle forudindstillede temperaturer vises. 
Tryk på knappen  F2  eller  F3  for at få vist 
skærmen Indstillinger.

F1 F2 F3 F4

Auto

Room 26

2
28 Auto

Mode Temp. Fan

Fri

Forudindstillet 
temperatur for 
kulde

Forudindstillet 
temperatur for 
varme

15
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Sådan navigerer du i skærmene
• For at vende tilbage til skærmen ”Primær” ......   TILBAGE   -knap

2 Tryk på knappen  F1  eller  F2  for at flytte 
markøren til den ønskede temperaturindstilling 
(kulde eller varme).
Tryk på knappen  F3  for at reducere den valgte 
temperatur, og på  F4  for at øge den.
•I tabellen på side 13 kan du se det temperaturområde, 
der kan indstilles, for de forskellige driftsindstillinger.

•De forudindstillede temperaturindstillinger for kulde 
og varme i indstillingen ”Auto” (to indstillingspunkter) 
anvendes også af indstillingerne ”Kulde”/”Tør luft” og 
”Varme”.

•De forudindstillede temperaturer for kulde og varme i 
indstillingen ”Auto” (to indstillingspunkter) skal opfylde 
nedenstående betingelser:

•  Den forudindstillede temperatur for kulde er højere end den 
forudindstillede temperatur for varme.

•  Kravet for mindste temperaturforskel mellem kulde og varme 
for forudindstillede temperaturer (varierer med modellerne af de 
indendørsenheder, der er tilsluttet) er opfyldt.

*  Hvis de forudindstillede temperaturer indstilles på en måde, der 
ikke opfylder kravet for mindste temperaturforskel, ændres begge 
forudindstillede temperaturer automatisk inden for de tilladte 
indstillingsområder.

2

F1 F2 F3 F4

Main display:
Cursor

Set Temp.

Temp.

28
Forudindstillet 
temperatur for 
kulde

Forudindstillet 
temperatur for 
varme

Grundfunktioner

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Tryk på F4 -knappen for at se 
ventilatorhastighederne i følgende rækkefølge.

•  De tilgængelige ventilatorhastigheder afhænger af, hvilke 
indendørsenhedsmodeller der er tilsluttet

Auto

Ventilatorhastighed
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Sådan navigerer du i menuen
Hovedmenuliste
Indstilling og visning 

af enheder
Indstillingsinformation Referen-

ceside
Vane•Louver•Vent. 
(Lossnay) 
(Blad•spjæld•vent. 
(Lossnay))

Bruges til at indstille ventilationsbladvinkel.
•  Vælg den ønskede indstilling af ventilationsblad mellem fem 

forskellige indstillinger.
Bruges til at TÆNDE/SLUKKE for spjæld.
• Vælg den ønskede indstilling mellem "ON" (TÆND) og "OFF" (SLUK).
Bruges til at indstille ventilationsmængde.
• Vælg den ønskede indstilling mellem "Off" (sluk), "Low" (lav) og 
"High" (høj).

22

High power 
(Høj effekt)

Bruges til hurtigt at opnå en behagelig rumtemperatur.
• Enhederne kan køre i tilstanden høj effekt i op til 30 minutter.

24

Timer On/Off timer 
(Tænd-/sluk-
timer)

Bruges til at indstille funktionen tænd-/sluk-timer.
• Tiden kan indstilles til intervaller på 5 minutter.
* Uret skal indstilles.

26

Auto-Off timer 
(Autosluk-timer)

Bruges til at indstille auto-/sluk-tiden.
• Tiden kan indstilles til en værdi fra 30 til 240 med intervaller på 10 minutter.

28

Weekly timer 
(Ugetimer)

Bruges til at indstille ugefunktionen tænd-/sluk-tider.
•Der kan indstilles op til otte funktionsmønstre for hver dag.
* Uret skal indstilles.
* Ikke gyldig, når tænd-/sluk-timer er aktiveret.

30

OU silent mode 
(Driftsenhed lydløs 
funktion)

Bruges til at indstille de tidsrum, hvor lydløs betjening 
af udendørsenheder skal prioriteres i forhold til 
temperaturkontrol. Indstil start-/stoptider for alle ugens dage.
•  Vælg det ønskede lydløse niveau mellem normal, mellem og lydløs.
* Uret skal indstilles.

32

Restriction 
(Begrænsning)

Temp. range 
(Temperaturområde)

Bruges til at begrænse det forudindstillede temperaturområde.
•  Der kan indstilles forskellige temperaturområder for forskellige 

funktionsmåder.

34

Operation lock 
(Betjeningslås)

Bruges til at låse de valgte funktioner.
• De låste funktioner kan ikke aktiveres.

36

Energy saving 
(Energibesparende)

Auto return 
(Autoretur)

Bruges til at få enhederne til at køre ved den forudindstilllede temperatur 
efter aktivering af energibesparende funktion i et bestemt tidsrum.
• Tiden kan indstilles til en værdi fra 30 og 120 med intervaller på 10 minutter.
*  Denne funktion er ikke gyldig, når de forudindstillede 

temperaturområder er begrænsede.

38

Schedule 
(Tidsplan)

Indstil start-/stop-tider til at køre enhederne i energibesparende 
funktionsmåde alle ugens dage og indstille den 
energibesparende hastighed.
• Der kan indstilles op til fi re energibesparende funktionsmønstre for hver dag.
• Tiden kan indstilles til intervaller på 5 minutter.
•  Den energibesparende hastighed kan indstilles til en værdi fra 0 % 

og 50 til 90 % i intervaller på 10 %.
* Uret skal indstilles.

40

18



Begrænsninger for den sekundære fjernkontrol

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

De følgende indstillinger kan ikke foretages 
fra den sekundære fjernkontrol. Indstillingerne 
skal foretages fra hovedfjernkontrollen.  
"Main" (Hoved) vises i titlen på hovedmenuen 
på hovedfjernkontrollen.
•Timer
  (On/Off timer, Auto-Off timer (tænd-/sluk-
timer, autosluk-timer))
•Weekly timer (Ugetimer)
•OU silent mode (Driftsenhed lydløs funktion)
•Energy saving (Energibesparende)
  (Auto return, Schedule (Autoretur, tidsplan))
•Night setback (Natsænkning)
•Maintenance (Vedligeholdelse)
  (Manual vane angle (Manuel ventilationsbladvinkel))

Indstilling og visning 
af enheder

Indstillingsinformation Referen-
ceside

Night setback 
(Natsænkning)

Bruges til at foretage indstilling af natsænkning.
•  Vælg "Yes" (Ja) for at aktivere indstillingen og "No" (Nej) for at 

deaktivere indstillingen. Temperaturområdet og start-/stoptider kan 
indstilles.

* Uret skal indstilles.

42

Filter information 
(Filterinformation)

Bruges til at kontrollere fi lterstatus.
• Filtersymbolet kan nulstilles.

52

Error information 
(Fejlinformation)

Bruges til at kontrollere fejlinformation, når der opstår en fejl.
•  Fejlkode, fejlkilde, kølemiddeladresse, enhedsmodel, fabrikations-

nummer, kontaktinformation (forhandlerens telefonnummer) kan 
vises.

*  Enhedsmodellen, fabrikationsnummeret og kontaktinformation 
skal været registreret i forvejen for at kunne vises.

54

Maintenance 
(Vedligeholdelse)

Manual vane 
angle (Manuel 
ventilationsbladvinkel)

Bruges til at indstille ventilationsbladvinkel for hvert enkelt 
ventilationsblad til en fast position.

44

Initial setting 
(Standardindstilling)

Clock (Ur) Bruges til at indstille den aktuelle tid. 25
Main display 
(Hoveddisplay)

Bruges til at skifte mellem "Full" (komplet) og "Basic" (enkelt) 
funktion for hoveddisplay.
• Standardindstillingen er "Full" (komplet).

46

Contrast 
(Kontrast)

Bruges til at justere skærmkontrast. 47

Language selection 
(Valg af sprog)

Bruges til at vælge det ønskede sprog. 48

Service Indstilling af 
funktioner 
(City Multi)

Anvendes til at foretage indstillinger af indendørsenhedens 
funktion.

50

19
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SideMain

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Tryk på F3 for at gå til den foregående side.
Tryk på F4 for at gå til den næste side.

Sådan navigerer du i menuen
Sådan navigerer du i Main menu (hovedmenuen)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Tryk på MENU-knappen.

Main menu (Hovedmenuen) vises.

Markør

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Tryk på F1 for at flytte markøren ned.
Tryk på F2 for at flytte markøren op.

Knapbetjening

Adgang til Main menu (hovedmenuen)

Valg af enhed

Sådan navigerer du i siderne
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F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Tryk på TILBAGE-knappen for at gå ud af 
Main menu (hovedmenuen) og gå tilbage til 
hoveddisplay. 

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

Vælg den ønskede enhed og tryk på knappen 
VÆLG.

Skærmen til indstilling af den valgte enhed vises.

Hvis der ikke trykkes på en knap i 10 minutter, går skærmen automatisk tilbage til 
hoveddisplay. Indstillinger, der ikke er blevet gemt, mistes.

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

Beskeden til venstre vises, hvis brugeren 
vælger en funktion, der ikke understøttes af den 
tilsvarende indendørsenhedsmodel.

Gem indstillinger

Gå ud af Main menu (hovedmenuskærmen)

Vis funktioner, der ikke understøttes
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Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Vane•Louver•Vent. (Lossnay) (Blad•spjæld•vent. (Lossnay))

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Vælg "Vane•Louver•Vent. (Lossnay)" (blad•

spjæld•vent. (Lossnay)) i hovedmenuen (se side 

20) og tryk på knappen VÆLG.

F1 F2 F3 F4

Fri

Swing Off Off

LouverVent.Vane

Tryk på F1- eller F2-knappen for at se mulighederne for 
indstilling af ventilationsblad: Auto, trin 1, trin 2, trin 3, 
trin 4, trin 5 og helt åbent.
Vælg den ønskede indstilling.

Auto
Auto

Swing

Trin 1 Trin 2

Trin 4Trin 3

Helt åbent

Trin 5

Vælg helt åbent for at bevæge 
ventilationsbladene op og ned automatisk.
Ved indstillingerne trin 1 til trin 5 sættes 
ventilationsbladet i den valgte vinkel.

•              under ikonet for indstilling af ventilationsblad
   Dette ikon vises, når ventilationsbladet sættes på trin 

5, og ventilatoren kører ved lav hastighed ved kulde 
og tør (afhængig af modellen).

   Ikonet slukkes efter en time, og indstilling af 
ventilationsblad ændres automatisk.

ON

(Prøveskærm på City Multi)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Knapbetjening

Adgang til menuen

Indstilling af ventilationsblad



23

F1 F2 F3 F4

Fri

Off On

LouverVent.Vane

Tryk på F4-knappen for at TÆNDE og SLUKKE 
for åbning af spjæld.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Tryk på knappen  TILBAGE for at gå tilbage til 
Main menu (hovedmenuen).

F1 F2 F3 F4

Fri

Low

Vent.

Tryk på F3-knappen for at se mulighederne for 
indstilling af ventilation i rækkefølgen sluk, lav og 
høj.
* Kan kun indstilles, når LOSSNAY-enheden er 

tilsluttet.

• Ventilatoren på nogle af indendørsenhederne kan være 
knyttet til nogle af ventilationsenhedsmodellerne.

Off
Sluk Tænd

On

Off Low High
Sluk Lav Høj

(Prøveskærm på City Multi)

(Prøveskærm på Mr. Slim)

Indstilling af spjæld

Indstilling af ventilation

Tilbage til Main menu (hovedmenuen)



Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ... MENU -knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ... TILBAGE -knap
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Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
High power (Høj effekt)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Vælg "High power" (høj effekt) i Main menu 
(hovedmenuen) ved kulde, varme eller AUTO (se 
side 20) og tryk på knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

High power

High power

High power   No / Yes

High power   No / Yes

High power operation selected

Select:

Main menu:

Cursor

Flyt markøren til " YES" (JA) med F3- eller 
F4-knappen og tryk på knappen VÆLG.

Der vises en bekræftelsesskærm.

Beskrivelse af funktioner
Med betjeningsfunktionen høj effekt kan enhederne køre med en højere ydeevne end normalt, så 
indeluften hurtigt kan reguleres til optimal temperatur. Denne procedure varer i op til 30 minutter, 
hvorefter enheden går tilbage til normal funktionsmåde efter de 30 minutter, eller når rumtemperaturen 
når den forudindstillede temperatur – alt efter hvad der kommer først. Enhederne går tilbage til normal 
funktion, når funktionsmåden eller ventilatorhastigheden ændres.

ON

Knapbetjening

Funktionen "High power" (høj effekt) er kun mulig 
på de modeller, der understøtter funktionen.
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Clock (Ur)

1

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Vælg "Initial setting" (standardindstilling) i Main 
menu (hovedmenuen) (se side 20) og tryk på 
knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu

Main menu:

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Flyt markøren til "Clock" (ur) med F1- eller 
F2-knappen og tryk på knappen VÆLG.

Uret skal indstilles, inden følgende indstillinger 
kan foretages.
• On/Off timer (Tænd-/sluk-timer)
• Weekly timer (Ugetimer)
• OU silent mode (Driftsenhed lydløs funktion)
• Energy saving (Energibesparende)
• Night setback (Natsænkning)

3 Flyt markøren til den ønskede enhed med F1- 
eller F2-knappen mellem år, måned, dato, time 
eller minut.

Forøg eller reducér værdien for den valgte enhed 
med F3- eller F4-knappen og tryk på knappen 
VÆLG.
Der vises en bekræftelsesskærm.

Knapbetjening

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ...... MENU -knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ..... TILBAGE -knap

P

F1 F2 F3 F4

Clock

Select:
Cursor

2  12 /      1 /     1     
yyyy /  mm/  dd      hh:  mm

:
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Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner

On/Off timer (Tænd-/sluk-timer)

Timer

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Vælg "Timer" (timer) i hovedmenuen (se side 20) 
og tryk på knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Timer

Setting display:
Cursor

On/Off timer      Yes
    On              Off
    Repeat    No
Auto-off             No
    Stop in           --- min

De aktuelle indstillinger vises.

Flyt markøren til On/Off timer (tænd-/sluk-timer) 
og tryk på knappen VÆLG.

P

F1 F2 F3 F4

Timer

Select:
Cursor Cursor

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

Skærmen til indstilling af timer vises.

Vælg den ønskede enhed med F1- eller 
F2-knappen mellem "On/Off timer" (tænd-/sluk-
timer), "On" (tænd), "Off" (sluk) eller "Repeat" 
(gentag).

On/Off timer (Tænd-/sluk-timeren) virker ikke i 
følgende tilfælde: 
Når On/Off timer (tænd-/sluk-timeren) er slået fra, ved 
en fejl, ved kontrol (i servicemenuen), ved testkørsel, 
ved fjernkontroldiagnose, når uret ikke er indstillet, ved 
indstilling af funktion, når systemet er centralt styret 
(når anvendelse af ”Tænd/sluk” eller ”Timer” fra en lokal 
fjernbetjening er forbudt).

3

Main

Knapbetjening
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Ændr indstilling med F3- eller F4-knappen. 
• On/Off timer (Tænd-/sluk-timer): No (slå fra)/Yes (slå til)
• On (Tænd): Starttid 
          (kan indstilles i intervaller på 5 minutter)
* Tryk på knappen og hold den nede for hurtigt 

at gå fremad i tallene.
• Off (Sluk): Stoptid
          (kan indstilles i intervaller på 5 minutter)
* Tryk på knappen og hold den nede for hurtigt 

at gå fremad i tallene.
• Repeat (Gentag): No (én gang)/Yes (gentag)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri           
vises på hoveddisplay i funktionen komplet, 

når On/Off timer (tænd-/sluk-timeren) er slået til.

 vises, når timeren deaktiveres af det 
centraliserede kontrolsystem.

4

Tryk på knappen VÆLG for at gemme 
indstillingerne.

Der vises en bekræftelsesskærm.

5

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ........ MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm .....................  TILBAGE -knap

F1 F2 F3 F4

Timer

Select:
Cursor Time

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

F1 F2 F3 F4

Timer

Timer

Select:
Cursor Time

Main menu:

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes
Changes saved
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Auto-Off timer (Autosluk-timer)

Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Timer

1

F1 F2 F3 F4

Timer

Setting display:
Cursor

On/Off timer      Yes
    On              Off
    Repeat    No
Auto-Off             No
    Stop in           --- min

Vis skærmen til indstilling af timer.
(Se side 26.)

Vælg "Auto-Off" (auto-sluk) og tryk på knappen 
VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Select:
Cursor Cursor

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

De aktuelle indstillinger vises.

Flyt markøren til "Auto-Off" (auto-sluk) eller 
"Stop in --- min" (stop om --- min) med F1 - eller 
F2-knappen. 

3

F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Select:
Cursor Time

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

Ændr indstilling med F3 - eller F4 -knappen. 

• Auto-Off (Auto-sluk): No (slå fra)/Yes (slå til)
• Stop in --- min
  (Stop om --- min):  Timerindstilling (det område, 

der kan indstilles, er 30 til 240 
minutter med intervaller på 10 
minutter.)

P

Auto-Off timer (Autosluk-timeren) virker ikke i 
følgende tilfælde: når ”Auto-Off”-timeren deaktiveres, 
ved fejl, ved ”kontrol” (i ”servicemenuen”), ved 
”prøvekørsel”, ved diagnosticering af fjernbetjening, 
ved ”funktionsindstilling”, når systemet styres centralt 
(når anvendelse af ”Tænd/sluk” eller ”Timer” fra en lokal 
fjernbetjening er forbudt).

Main

Knapbetjening
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F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Auto-Off timer

Select:
Cursor Time

Main menu:

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

          Changes saved

Tryk på knappen VÆLG for at gemme 
indstillingerne.

Der vises en bekræftelsesskærm.

4

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ...... MENU -knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ........................ TILBAGE -knap

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri           
vises på skærmen ”Primær” i indstillingen 

”Komplet”, når ”Auto-Off”-timeren er aktiveret.

 vises, når timeren deaktiveres af det 
centraliserede kontrolsystem.



30

1

3

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Select:
Cursor

Weekly timer  No / Yes

På skærmen til aktivering (Yes) og deaktivering 
(No) vises ugetimer.

For at aktivere indstillingen flyttes markøren til 
"Yes" (JA) med F3 - eller F4 -knappen, og der 
trykkes på knappen VÆLG.

Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Vælg "Weekly timer" (ugetimer) i Main menu 
(hovedmenuen) (se side 20) og tryk på knappen 
VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Setting display:
day Page

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

De aktuelle indstillinger vises.

Tryk på F1- eller F2-knappen for at se 
indstillinger for hver dag i ugen. 
Tryk på F4-knappen for at se mønstrene 5 til 8.

Tryk på knappen VÆLG for at gå til 
indstillingsskærmen.

Weekly timer (Ugetimer) P

Weekly timer (Ugetimeren) virker ikke i følgende 
tilfælde: Når On/Off timer (tænd-/sluk-timeren) er slået 
fra, når Weekly timer (ugetimeren) er slået fra, ved en 
fejl, ved kontrol (i servicemenuen), ved testkørsel, ved 
fjernkontroldiagnose, når uret ikke er indstillet, ved 
indstilling af funktion, når systemet er centralt styret 
(anvendelse af ”Tænd/sluk”, temperaturindstilling eller 
”Timer” fra en lokal fjernbetjening er forbudt).

Main

Knapbetjening



4

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Input display:
day Select Page

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

Skærmen til indstilling af weekly timer (ugetimeren) 
vises, og de aktuelle indstillinger vises.
Der kan indstilles op til otte funktionsmønstre for 
hver dag.
Flyt markøren til den ønskede dag i ugen med 
F1- eller F2 -knappen og tryk på F3 -knappen for 
at vælge den. (Der kan vælges flere dage.)

Tryk på VÆLG -knappen.

5 Skærmen til indstilling af funktionsmønstre vises.
Tryk på F1-knappen for at flytte markøren til det ønskede 
mønsternummer.
Flyt markøren til tid, On/Off (tænd/sluk) eller temperatur 
med F2 -knappen.
Ændr indstillinger med F3 - eller F4 -knappen.
• Tid: kan indstilles i intervaller på 5 minutter

* Tryk på knappen og hold den nede for hurtigt at gå 
fremad i tallene.

•  ”Tænd”/”Sluk”/”Auto”: Indstillinger, der kan vælges, 
afhænger af modellen af den tilsluttede enhed. (Når der 
udføres et ”Auto”-mønster, kører systemet i indstillingen 
”Auto” (to indstillingspunkter)).

•  Temperatur: Det temperaturområde, der kan indstilles, afhænger 
af, hvilke indendørsenheder der er tilsluttet. (Trin på 1ºC) Når 
indstillingen ”Auto” (to indstillingspunkter) er valgt, kan der indstilles 
to forudindstillede temperaturer. Hvis der udføres et driftsmønster 
med en enkelt forudindstillet temperatur i indstillingen ”Auto” (to 
indstillingspunkter), anvendes denne indstilling som temperaturindstilling 
for kulde i indstillingen ”Kulde”. 

Tryk på knappen VÆLG for at gemme indstillingerne. Der vises 
en bekræftelsesskærm.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri
        

vises på hoveddisplay i funktionen komplet, 
når der findes en indstilling af ugetimer for den 
aktuelle dag.
Ikonet vises ikke, når ”Tænd/sluk”-timeren 
aktiveres, eller systemet styres centralt 
(anvendelse af ”Timer” fra en lokal fjernbetjening 
er forbudt).
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Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til indstillingen ændre/ugedag
   valgskærm .......................................... VÆLG -knap
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen)... MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm .... TILBAGE -knap

F1 F2 F3 F4

 6: 3
1  : 2  - 27

Weekly timer

Weekly timer

Select:
Cursor Content

Day selection:

Thu

Thu

No.

Changes saved

On
Auto
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Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
OU silent mode (Driftsenhed lydløs funktion)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Vælg "OU silent mode" (driftsenhed lydløs 
funktion) i Main menu (hovedmenuen) (se side 
20) og tryk på knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

De aktuelle indstillinger vises.

Tryk på F1- eller F2-knappen for at se 
indstillinger for hver dag i ugen.
Tryk på knappen VÆLG for at gå til 
indstillingsskærmen.

3

F1 F2 F3 F4

OU silent mode

Select:
Cursor

OU silent mode    No / Yes

På skærmen til aktivering (Yes) og deaktivering 
(No) vises lydløs funktion.

For at aktivere denne indstilling flyttes markøren 
til "Yes" (JA) med F3- eller F4-knappen, og der 
trykkes på knappen VÆLG.

P
Beskrivelse af funktioner
Med denne funktion kan brugeren indstille de tidsrum, hvor lydløs betjening af udendørsenheder skal 
prioriteres i forhold til temperaturkontrol. Indstil start- og stoptid for hver ugedag til lydløs funktion. Vælg 
det ønskede lydløse niveau mellem mellem og lydløs.

Main

Knapbetjening

Funktionen "OU silent mode" (driftsenhed lydløs 
funktion) er kun mulig på de modeller, der 
understøtter funktionen.



Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til indstillingen ændre/ugedag
   valgskærm ........................................... VÆLG-knap
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ......MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ... TILBAGE-knap

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

Start         Stop     Silent
            -

Select:
day Select

Skærmen til indstilling af OU silent mode 
(driftsenhed lydløs funktion) vises.

For at foretage eller ændre indstilling flyttes 
markøren til den ønskede dag i ugen med F1- 
eller F2-knappen, og der trykkes på F3-knappen 
for at vælge den. (Der kan vælges flere dage.)

Tryk på VÆLG-knappen.

4

5

F1 F2 F3 F4

OU silent mode

OU silent mode

Sat

Sat

 Start         Stop       Silent
             -

Select:

Day selection:

Cursor Content

Changes saved

Indstillingsskærmen vises.
Flyt markøren til den ønskede enhed med F1- 
eller F2-knappen mellem Start (starttid), Stop 
(stoptid) eller Silent (lydløst) niveau.
Ændr indstillinger med F3- eller F4-knappen.
• Start-/stoptid: kan indstilles i intervaller på 5 minutter
* Tryk på knappen og hold den nede for hurtigt 

at gå fremad i tallene.
• Silent (lydløst) niveau: Normalt, mellem, lydløst

Tryk på knappen VÆLG for at gemme 
indstillingerne. Der vises en bekræftelsesskærm.
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri
         

vises på hoveddisplay i funktionen komplet 
ved OU silent mode (driftsenhed lydløs funktion).

Normalt mellem lydløst



Indstilling af begrænsning af temperaturområde

Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Restriction (Begrænsning)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Vælg "Restriction" (begrænsning) i Main menu 
(hovedmenuen) (se side 20) og tryk på knappen 
VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Restriction

Setting display:
Page

Temp. range  Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

-
-
-

De aktuelle indstillinger vises.

Flyt markøren til "Temp. range" 
(temperaturområde) med F1- eller F2-knappen 
og tryk på knappen VÆLG.

3

F1 F2 F3 F4

Temp. range

Select:
Cursor Cursor

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

-
-
-

Skærmen til indstilling af temperaturområdet 
vises.

Flyt markøren til den ønskede enhed 
med F1-knappen mellem "Temp. range" 
(temperaturområde), "Cool•Dry" (kulde•tør), 

"Heat" (varme) eller "Auto" (auto).

P

34

Knapbetjening
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4

F1 F2 F3 F4

Temp. range

Temp. range

Select:
Cursor Temp.

Main menu:

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto
           Changes saved

-
-
-

-
-
-

Ændr indstillinger med F3 - eller F4 -knappen.
• Temp. range (Temperaturområde): No (ubegrænset) eller
                                                  Yes (begrænset)
• Cool•Dry (Kulde•Tør): Øvre og nedre temperaturgrænse (Trin på 1ºC)

• Heat (Varme): Øvre og nedre temperaturgrænse (Trin på 1ºC)

• Auto: Øvre og nedre temperaturgrænse (Trin på 1ºC)

 

Tryk på knappen VÆLG for at gemme indstillingerne.
Der vises en bekræftelsesskærm.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri          
vises på hoveddisplay i funktionen komplet,

 

når temperature range (temperaturområdet) er 
begrænset.

Temperaturindstillinger
Funktionstilstand Nedre grænse Øvre grænse

Cool•Dry
(Kulde•Tør)

19 ~ 30ºC
(67 ~ 87ºF)

30 ~ 19ºC
(87 ~ 67ºF)

Heat
(Varme)

17 ~ 28ºC
(63 ~ 83ºF)

28 ~ 17ºC
(83 ~ 63ºF)

Auto 19 ~ 28ºC
(67 ~ 83ºF)

28 ~ 19ºC
(83 ~ 67ºF)

* Det område, der kan indstilles, afhænger af den tilsluttede enhed.
*1  Der kan indstilles temperaturområder for indstillingerne 

”Kulde”, ”Tør luft” og ”Auto” (to indstillingspunkter).
*2  Temperaturområderne for indstillingerne ”Varme” og ”Auto” 

(to indstillingspunkter) kan indstilles.
*3  Temperaturområderne for indstillingerne ”Varme”, ”Kulde” 

og ”Tør luft” skal opfylde nedenstående betingelser:
•  Øvre grænse for kulde - øvre grænse for varme ≥ Mindste tem-

peraturforskel (varierer med model af indendørsenhed)
•  Nedre grænse for kulde - nedre grænse for varme ≥ Mindste 

temperaturforskel (varierer med model af indendørsenhed)
*4  Temperaturområdet for indstillingen ”Auto” (enkelt indstil-

lingspunkt) kan indstilles.

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ......MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ......  TILBAGE-knap

*1
*3

*2
*3

*4



Operation lock (Betjeningslåsfunktion)

Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Restriction (Begrænsning)

1

F1 F2 F3 F4

Restriction

Setting display:
Page

Operation locked     No
On/Off  Mode  Set temp.  
Vane

Vis skærmen til indstilling af Restriction 
(begrænsning). (Se side 34.)

Flyt markøren til "Operation locked" (betjening 
låst) og tryk på knappen  VÆLG .

2

F1 F2 F3 F4

Restriction

Restriction

Select:
Cursor Cursor

Main menu:

Locked
Locked
Locked
Locked

Operation locked   No / Yes
On/Off
Mode
Set temp.
Vane

Operation locked     Yes
On/Off  Mode  Set temp.  
Vane

Changes saved

Skærmen til indstilling af betjeningslåsfunktion vises.

 Flyt markøren til den ønskede enhed med F1- eller 
F2-knappen mellem "Operation locked" (betjening låst), 
"On/Off" (tænd/sluk), "Mode" (funktionstilstand), "Set temp." 
(indstil temperatur) eller "Vane" (ventilationsblad).

Ændr indstillinger med F3- eller F4-knappen.
• Operation locked (Betjening låst): No (slå fra)/Yes (slå til)
• On/Off (Tænd/sluk): Tænd/sluk
• Mode (Funktion): Indstilling af funktionsmåde  "-" / "Locked" (låst)
• Set temp. (Indstil temperatur): Indstilling af forudindstillet temperatur
• Vane (Ventilationsblad): Indstilling af ventilationsblad

Tryk på knappen VÆLG for at gemme 
indstillingerne.
Der vises en bekræftelsesskærm.

P
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For at aktivere funktionen betjeningslås indstilles 
"Operation locked" (betjening låst) til "Yes" (ja).

Knapbetjening

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ... MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ......  TILBAGE-knap
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Fan

Fri          
vises på hoveddisplay i funktionen komplet, 

når betjeningslåsfunktionen er slået til.

Betjeningsvejledning, der svarer til den låste 
funktion, stoppes.

(Når Set temp. (indstil temperatur) 
er låst)
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Går automatisk tilbage til den forudindstillede temperatur

Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Energy saving (Energibesparende)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Vælg "Energy saving" (energibesparende) i Main 
menu (hovedmenuen) (se side 20) og tryk på 
knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Setting display:
Cursor

Auto return           Yes
   Cool:           min, 
   Heat:           min,
Schedule              No
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

De aktuelle indstillinger vises.

Flyt markøren til "Auto return" (autoretur) med F1- 
eller F2-knappen og tryk på knappen VÆLG.

3

F1 F2 F3 F4

Auto return

Cursor Cursor
Select:

Auto return      No / Yes
Cool: After     min
         back to
Heat: After     min
         back to

Skærmen til indstilling af automatisk retur til 
forudindstillet temperatur vises.

Flyt markøren til den ønskede enhed med 
F1- eller F2-knappen mellem "Auto return" 
(autoretur), "Cool" (kulde) eller "Heat" (varme).

PMain

Knapbetjening
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4

F1 F2 F3 F4

Auto return

Auto return

Cursor Content
Select:

Main menu:

Auto return      No / Yes
Cool:   After      min
           back to
Heat:   After      min
           back to

Auto return           Yes
   Cool:           min,
   Heat:           min,

             Changes saved

Ændr indstillinger med F3- eller F4-knappen.
• Auto return (Autoretur): No (slå fra)/Yes (slå til)
• Cool (Kulde):  Timerindstillingsområdet er 30 til 

120 minutter med intervaller på 10 
minutter.Temperaturindstillingsområdet 
er 19 til 30ºC (67 til 87ºF). (Trin på 1ºC)

• Heat (Varme):  Timerindstillingsområdet er 30 til 120 
minutter med intervaller på 10 minutter. 
Temperaturindstillingsområdet er 17 til 
28ºC (63 til 83ºF). (Trin på 1ºC)

Tryk på knappen VÆLG for at gemme 
indstillingerne. "Cool" (Kulde) omfatter tør og 
AUTO kulde, og "Heat" (varme) omfatter AUTO 
varme.
Skærmen til indstilling af den valgte enhed vises.

Ovenstående indstillinger for ”Timer” eller Forudindstillet temperatur virker ikke, når temperaturområdet er begrænset, og 
når systemet styres centralt (når indstilling af temperaturområde fra en lokal fjernbetjening er forbudt). Når systemet styres 
centralt (når anvendelse af ”Timer” fra en lokal fjernbetjening er forbudt), er det kun indstillingen ”Timer”, der ikke virker.

<Prøveskærme, når funktionen Auto return (autoretur) er aktiveret>

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Temp. Temp. Temp.

Eksempel: Reducér den Set temp. (indstillede temperatur) til 24ºC (75ºF). Efter 60 minutter er den Set temp. (indstillede temperatur) 
tilbage på 28ºC (83ºF).

60 
minutter
senere

Den Set temp. (indstillede 
temperatur) ændres fra 28ºC 
(83ºF) til 24ºC (75ºF) af en bruger.

Efter 60 minutter går den Set 
temp. (indstillede temperatur) 
automatisk tilbage til 28ºC (83ºF). 

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ... MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ......  TILBAGE-knap
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Indstilling af energibesparende tidsplan

Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Energy saving (Energibesparende)

1

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Setting display:
Cursor

Auto return           Yes
   Cool:           min,
   Heat:           min,
Schedule              No
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Vis skærmen til "Energy saving" 
(energibesparende). (Se side 38.)

Flyt markøren til "Schedule" (tidsplan) og tryk på 
knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Energy saving

-
-
-
-

Setting display:
day

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Mon
No.

Skærmen til visning af tidsplan vises.

Tryk på F1- eller F2-knappen for at se 
indstillinger for hver dag i ugen.
Tryk på knappen VÆLG for at gå til 
indstillingsskærmen.

3

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Select:
Cursor

Energy saving   No / Yes

På skærmen til aktivering (Yes) og deaktivering 
(No) vises tidsplan for energibesparende drift.

Vælg "No" (nej) eller "Yes" (ja) med F3- eller 
F4-knappen.
Tryk på knappen VÆLG for at gå til skærmen for 
valg af indstillingen ændring/ugedag.

PMain

Knapbetjening



Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til indstillingen ændre/ugedag
   valgskærm ..........................................  VÆLG-knap
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ....  MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ..  TILBAGE-knap

F1 F2 F3 F4

Energy saving

-
-
-
-

Input:
day Select

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

Skærmen til valg af indstillingen ændring/ugedag 
vises.
Der kan indstilles op til fire funktionsmønstre for 
hver dag.
Flyt markøren til den ønskede dag i ugen med 
F1- eller F2-knappen og tryk på F3-knappen for 
at vælge den. (Der kan vælges flere dage.)
Tryk på knappen VÆLG for at gå til skærmen for 
indstilling af mønster.

4

5

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Energy saving

-
-
-
-

Select:
Cursor Content

Day selection:

Mon

Mon

Changes saved

No.

Skærmen til indstilling af mønster vises.
Tryk på F1-knappen for at flytte markøren til det 
ønskede mønsternummer.
Flyt markøren til den ønskede enhed med F2-knappen 
mellem starttid, stoptid og energibesparende 
hastighed (vist i denne rækkefølge fra venstre).
Ændr indstillinger med F3- eller F4-knappen.
•  Start-/stoptid: kan indstilles i intervaller på 5 

minutter
* Tryk på knappen og hold den nede for hurtigt 

at gå fremad i tallene.
• Energibesparende: Indstillingsområdet er 0 %
                       og 50 til 90 % med intervaller på 10 %.
Tryk på knappen VÆLG for at gemme indstillingerne. 
Der vises en bekræftelsesskærm.
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri          vises på hoveddisplay i funktionen komplet, 
når enheden kører i energibesparende tilstand.

Jo lavere værdien er, jo større er den energibesparende effekt.
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Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Night setback (Natsænkning)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Vælg "Night setback" (natsænkning) i Main menu 
(hovedmenuen) (se side 20) og tryk på knappen 
VÆLG.

2 De aktuelle indstillinger vises.

Tryk på knappen VÆLG for at gå til 
indstillingsskærmen.

P
Beskrivelse af funktioner
Denne kontrol starter varmefunktionen, når kontrolgenstandsgruppen stoppes, og rumtemperaturen 
falder til under den forudindstillede nedre temperaturgrænse. Desuden starter denne kontrol 
kuldefunktionen, når kontrolgenstandsgruppen stoppes, og rumtemperaturen stiger til over den 
forudindstillede øvre temperaturgrænse.
Night setback (Natsænkningsfunktionen) er ikke mulig, hvis betjening og indstilling af temperatur 
foretages fra fjernkontrol.
Hvis rumtemperaturen måles af airconditionanlæggets indsugningstemperaturføler, er det eventuelt ikke 
muligt at opnå den nøjagtige temperatur, når airconditionanlægget er slået fra, eller når luften ikke er 
ren. I så fald sættes føleren til fjernføler (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) eller en fjernkontrolføler.

Main

Knapbetjening

F1 F2 F3 F4

Night setback

Setting display:

Night setback   Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00



3

F1 F2 F3 F4

Night setback

Night setback

Select:
Cursor Content

Main menu:

Night setback   No / Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00

Night setback   No / Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00
          Changes saved

Flyt markøren til den ønskede enhed med F1- eller 
F2-knappen mellem Night setback (natsænkning) 
No (slået fra)/Yes (slået til), Temp. range 
(temperaturområde), Start (starttid) eller Stop (stoptid).
Ændr indstillinger med F3- eller F4-knappen.
• Temp. range 
(Temperaturområde):  Den nedre temperaturgrænse 

(for opvarmning) og den øvre 
temperaturgrænse (for afkøling) 
kan indstilles. Temperaturforskellen 
mellem den nedre og øvre 
grænse skal være 4ºC (8ºF) eller 
derover. Det temperaturområde, 
der kan indstilles, afhænger af de 
tilsluttede indendørsenheder.

• Start-/stoptid:        kan indstilles i intervaller på 5 
minutter

* Tryk på knappen og hold den nede for hurtigt 
at gå fremad i tallene.

Tryk på knappen VÆLG for at gemme indstillingerne. 
Der vises en bekræftelsesskærm.
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri      
vises på hoveddisplay i funktionen komplet, når 

Night setback (natsænkningsfunktionen) er slået til.

Night setback (Natsænkningen) virker ikke i 
følgende tilfælde: 
Når enheden er i brug, når Night setback 
(natsænkningsfunktionen) er slået fra, ved en fejl, 
ved kontrol (i servicemenuen), ved testkørsel, 
ved fjernkontroldiagnose, når uret ikke er 
indstillet, ved indstilling af funktion, når systemet 
er centralt styret (anvendelse af ”Tænd/sluk”, 
temperaturindstilling eller ”Timer” fra en lokal 
fjernbetjening er forbudt).

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til hovedmenuen ..................  MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ......  TILBAGE-knap

 vises, når timeren deaktiveres af det 
centraliserede kontrolsystem.
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Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Manual vane angle (Manuel ventilationsbladvinkel)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Vælg "Maintenance" (vedligeholdelse) i Main menu 
(hovedmenuen) (se side 20) og tryk på knappen 
VÆLG.

3

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cursor Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

Flyt markøren til "Ref. address" (referenceadresse) eller 
"Unit No." (enhedsnr.) med F1-knappen for at vælge.
Vælg kølemiddeladresse og enhedsnummer for de 
enheder, hvor ventilationsbladene skal fastsættes, med F2- 
eller F3-knappen og tryk på knappen VÆLG.
• Ref. address (Referenceadresse): Kølemiddeladresse
• Unit No. (Enhedsnr.): 1, 2, 3, 4
Tryk på F4-knappen for at bekræfte enheden.

2

F1 F2 F3 F4

Maintenance menu

Main menu:
Cursor

Auto descending panel
Manual vane angle

Vælg "Manual vane angle" (manuel 
ventilationsbladvinkel) med F1- eller F2-knappen 
og tryk på knappen VÆLG.

OFF

Skærmen til venstre viser et prøvedisplay på Mr. Slim. 
På City Multi-enhederne vises "M-NET address" (M-NET-
adresse) i stedet for "Ref. address" (referenceadresse), 
og "Unit No." (enhedsnr.) vises ikke.

Main

Knapbetjening
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4

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

Den aktuelle indstilling af ventilationsblad vises.

Vælg de ønskede udgange fra 1 til 4 med F1- 
eller F2-knappen.
• Outlet (Udgang): "1", "2", "3", "4" og 1, 2, 3, 4 (alle 
udgange)
 
Tryk på F3- eller F4-knappen for at se mulighederne 
i rækkefølgen ingen indstilling (nulstil), trin 1, trin 2, 
trin 3, trin 4 og trin 5. 
Vælg den ønskede indstilling.
■ Indstilling af ventilationsblad

Tryk på knappen VÆLG for at gemme indstillingerne.
Der vises en skærm, der viser, at 
indstillingsinformationen er sendt.
Der foretages indstillingsændringer af de valgte 
udgange.
Skærmen går automatisk tilbage til den, der er 
vist ovenfor (trin 4), når overførslen en afsluttet. 
Foretag indstillinger af de andre udgange efter 
samme fremgangsmåde.

Hvis alle udgange er valgt, vises           
næste gang, enheden tændes.

Trin 1 Trin 2

Trin 4Trin 3

Reset

Alle udgange

Trin 5

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ... MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ...... TILBAGE-knap
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Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner
Main display (Hoveddisplay)

1

3

F1 F2 F3 F4

Main display

Full / Basic

Cursor
Select:

Vælg "Full" (komplet) eller "Basic" (enkel) (se 
side 8) med F3- eller F4-knappen og tryk på 
knappen VÆLG.

Der vises en bekræftelsesskærm.

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Vælg "Initial setting" (standardindstilling) i Main 
menu (hovedmenuen) (se side 20) og tryk på 
knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Initial setting menu

Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Flyt markøren til "Main display" (hoveddisplay) 
med F1- eller F2-knappen og tryk på knappen 
VÆLG.

Knapbetjening

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen)..... MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ......  TILBAGE-knap

P
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Contrast (Kontrast)

1

3

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Contrast

DarkLight

Justér kontrasten med F3- eller F4-knappen og 
tryk på knappen MENU eller TILBAGE.

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Vælg "Initial setting" (standardindstilling) i Main 
menu (hovedmenuen) (se side 20) og tryk på 
knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Initial setting menu

Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Flyt markøren til "Contrast" (kontrast) med F1- 
eller F2-knappen og tryk på knappen VÆLG.

Knapbetjening

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ....  MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ......  TILBAGE-knap

P
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Language selection (Valg af sprog)

1

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu

Main menu:

Auto mode
Administrator password
Language selection

Flyt markøren til "Language selection" (valg af 
sprog) med F1- eller F2-knappen og tryk på 
knappen VÆLG.

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner

Knapbetjening

Vælg "Initial setting" (standardindstilling) i Main 
menu (hovedmenuen) (se side 20) og tryk på 
knappen VÆLG.

Beskrivelse af funktioner
Det ønskede sprog kan indstilles. Der kan vælges mellem engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, 
portugisisk, svensk og russisk.

P



Når enheden tændes første gang, vises skærmen til 
Language selection (valg af sprog). Vælg det ønskede 
sprog. Systemet starter ikke, før der vælges sprog.

Flyt markøren til det sprog, du ønsker, med 
knapperne F1 til F4 og tryk på knappen VÆLG 
for at gemme indstillingen.

3
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Der vises en skærm, der fortæller, at 
indstillingsinformationen er sendt.

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ....  MENU -knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ......  TILBAGE -knap

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Cursor
Select:

English
Deutsch
Italiano
Svenska

Français
Español
Português
Pycckий

English
Deutsch
Italiano
Svenska
Changes saved

Français
Español
Português
Pycckий

Language selection

Language selection

Cursor



Function setting (Funktionsindstilling) (City Multi) P
Beskrivelse af funktioner
Foretag funktionsindstillingerne for indendørsenhederne fra fjernbetjeningen efter behov.

• Følgende indstillinger bør kun foretages for City Multi-enheder og efter behov.
• Se installationsvejledningen for indstilling af Mr. Slim-enheder.
• Se indendørsenhedens installationsvejledning om fabriksindstillingerne for indendørsenheder, numre 

på funktionsindstillinger og indstillingsværdier.
• Ved ændring af indendørsenhedernes funktionsindstillinger, skal du notere alle udførte ændringer for 

at kunne holde styr på indstillingerne.

Knapbetjening

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

1 Vælg ”Service” i Primærmenuen (se side 20), og 
tryk på knappen VÆLG .

2

F1 F2 F3 F4

Service menu
Maintenance password
Remote controller check
Function setting

Main display:
Cursor

Vælg ”Funktionsindstilling” på skærmen 
”Servicemenu”, og tryk på knappen VÆLG .

OFF

50

Fjernkontrolbetjening – indstilling af funktioner



3

For at kontrollere en given enheds aktuelle indstillinger 
skal du indtaste indstillingen for dens ”M-NET-adresse” 
og nummeret på ”funktionsindstilling”, vælge ”Bekr” for 
”Funktion” og trykke på knappen VÆLG .
Der vises en skærm, der indikerer, at der søges efter 
indstillingerne. Når søgningen er udført, vises de 
aktuelle indstillinger.

Skærmen for ”Funktionsindstilling” vises.
Tryk på knapperne F1 eller F2 for at flytte markøren 
til én af følgende: ”M-NET-adresse”, nummer på 
”funktionsindstilling” eller indstillingsværdi. Tryk 
derefter på knappen F3 eller F4 for at ændre 
indstillingerne til de ønskede indstillinger.

Når indstillingerne er som ønsket, skal du trykke 
på knappen VÆLG .
Der vises en skærm, der indikerer, at 
indstillingsinformationen sendes.

F1 F2 F3 F4

Set / Conf

Sending data

Cursor
Select:

M-NET address
Function No.
Data
Function

3
32
2

3
32
2

M-NET address
Function No.
Data

Function setting

Function setting

Address

4 3
32
2

M-NET address
Function No.
Data

Return:

Function setting

Setting completed

Når indstillingsinformationen er blevet sendt, vises 
en skærm, der indikerer, at afsendelsen er fuldført.

For at foretage yderligere indstillinger skal 
du trykke på knappen TILBAGE for at vende 
tilbage til skærmen, der vises i trin 3 ovenfor. 
Indstil numrene på funktionerne for andre 
indendørsenheder ved at følge de samme trin.

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ................  MENU -knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ..............  TILBAGE -knap

51
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Vedligeholdelse
Filter information (Filterinformation)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri
          vises på hoveddisplay i funktionen 
komplet, når filtrene skal rengøres.

Vask, rengør eller udskift filtrene, når dette 
symbol vises.
Se yderligere information i 
installationsvejledningen for 
indendørsenheden.

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Vælg "Filter information" (filterinformation) i Main 
menu (hovedmenuen) (se side 20) og tryk på 
knappen VÆLG.

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Filter information

Reset

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Tryk på F4 -knappen for at nulstille filtersymbolet.

I installationsvejledningen til indendørsenheden 
kan du se, hvordan du skal rengøre filteret.

Knapbetjening
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3

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset filter sign?

Filter sign reset

Main menu:

Vælg "OK" med F4-knappen.

Der vises en bekræftelsesskærm.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri
Når der vises          på hoveddisplay i funktionen 
komplet, er systemet centralt styret, og 
filtersymbolet kan ikke nulstilles.

Hvis der er tilsluttet to eller flere indendørsenheder, kan tidspunktet for rengøring af filter for de 
enkelte enheder være forskelligt afhængig af filtertype.

Ikonet          vises, når filteret i hovedenheden skal rengøres. 
Når filtersymbolet er nulstillet, nulstilles den samlede driftstid for alle enhederne.

Ikonet      vil blive vist efter en bestemt driftsperiode på baggrund af den antagelse, at 
indendørsenhederne er monteret i et lokale med normal luftkvalitet. Afhængig af luftkvalitet kan det 
være nødvendig at rengøre filteret oftere.

Den samlede tid, hvor efter filteret skal rengøres, afhænger af den pågældende model.

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) .......  MENU-knap
• Gå tilbage til den foregående skærm ......  TILBAGE-knap
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Fejlfinding
Error information (Fejlinformation)

1 Fejlkode (Error code), fejlenhed (Error unit), 
kølemiddeladresse (Ref. address), enhedens 
modelnavn (Model name) og serienummer vises 
(Serial No.).
Modelnavnet og serienummeret vises kun, hvis 
disse oplysninger er blevet registreret.

Tryk på F1- eller F2-knappen for at gå til næste side.

Contact information (forhandlerens telefonnummer) 
vises, hvis oplysningerne er blevet registreret.

Knapbetjening

blinker

Når der opstår en fejl, vil følgende skærm blive vist.
Kontrollér fejlstatus, stop enheden og henvend dig til din forhandler.

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt#
Model name
Serial No.

ResetPage

Error information
Contact information
Dealer
    Tel

ResetPage

Reset error: Reset button

Reset error: Reset button



2 Tryk på F4 -knappen eller på TÆND/SLUK-
knappen for at nulstille den opståede fejl.

Vælg "OK" med F4 -knappen.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Når der ikke er nogen fejl, kan man se side 2/2 af 
error information (fejlinformationen) (se side 54) 
ved at vælge "Error information" (fejlinformation) i 
Main menu (hovedmenuen) (se side 20).
Fejl kan ikke nulstilles fra denne skærm.

Fejl kan ikke nulstilles, når funktionen 
TÆND-/SLUK ikke er mulig.

blinker

blinker

Sådan navigerer du i skærmene
• Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen) ..........  MENU-knap

Kontrollér fejlinformation
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F1 F2 F3 F4

F1 F2 F3 F4

Error information

Error reset

Error reset

Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt# 
Model name
Serial No.

ResetPage

Reset current error?

Error reset

OKCancel

Main menu:

Reset error: Reset button



Specifikationer
Specifikationer for kontrolenhed
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Specifi kation 

Produktstørrelse 120 (B) x 120 (H) x 19 (D) mm (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [in]) 
(ikke medregnet den del, der stikker ud)

Nettovægt 0,25 kg (9/16 lb.)

Nominel strømforsynings-
spænding

12 jævnstrømsspænding (fra indendørsenheder)

Strømforbrug 0,3 W

Brugermiljø Temperatur 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF)
Fugtighed 30 ~ 90 % relativ fugtighed (uden dugkondensation)

Materiale Panel: PMMA
Stativ: PC + ABS
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Funktionsliste (pr. 1. december 2012)

Funktion City Multi Mr. Slim Krævet password
Operation/
Display 
(Betjening/
display)

Power ON/OFF (TÆND/SLUK) -
Operation mode switch (Kontakt til funktionsmåde) -
Room temperature setting (Indstilling af rumtemperatur) -
Indstillingen ”Auto” (to indstillingspunkter) -
Fan speed setting (Indstilling af ventilatorhastighed) -
Vane angle setting (Indstilling af ventilationsbladvinkel) -
Louver setting (Indstilling af spjæld) -
Ventilation setting (Indstilling af ventilation) -
High power operation (Høj effekt) -
Auto descending panel (Automatisk faldende panel) -
Backlight (Baggrundsbelysning) -
Contrast setting (Indstilling af kontrast) administrator
Main display mode switch (Kontakt til visning af hoveddisplay) administrator
Clock setting (Indstilling af ur) administrator
Clock display format setting (Indstilling af format for urvisning) administrator
Language selection (8 languages) (Valg af sprog (8 sprog)) administrator
Room temperature display (Visning af rumtemperatur) administrator
Error display (Fejlvisning) -
Filter information (Filterinformation) -

Schedule/
Timer 
(Tidsplan/
timer)

On/Off timer (Tænd-/sluk-timer) administrator
Auto-off timer (Autosluk-timer) administrator
Weekly timer (Ugetimer) administrator
Night setback (Natsænkning) administrator
OU silent mode (Driftsenhed lydløs funktion) administrator

Energy saving 
(Energibesparende)

Auto return (Autoretur) administrator
Schedule (Tidsplan) administrator

Restriction 
(Begrænsning)

Operation lock (Betjeningslås) administrator
Temperature range restriction (Begrænsning af temperaturområde) administrator
Password (Administrator and Maintenance) 
(Password (Administrator og vedligeholdelse))

administrator
vedligeholdelse

Andre Manual vane angle (Manuel ventilationsbladvinkel) -
Test run (Testkørsel) vedligeholdelse
Model information input (Indlæsning af information om model) vedligeholdelse
Dealer information input (Indlæsning af information om forhandler) vedligeholdelse
Function setting (Indstilling af funktioner) vedligeholdelse
Smooth maintenance (Problemfri vedligeholdelse) vedligeholdelse
Refrigerant volume check (Kontrol af kølemiddelmængde) vedligeholdelse
Refrigerant leak check (Kontrol af kølemiddellækage) vedligeholdelse

: Understøttet          : Ikke understøttet

* De understøttede funktioner varierer afhængig af enhedens model.
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Liste over funktioner, der kan/ikke kan benyttes sammen
High 

power 
(Høj 

effekt)

On/Off 
timer

(Tænd-/
sluk-timer)

Auto-off timer
(Autosluk-

timer)

Weekly 
timer 

(Ugetimer)

OU silent 
mode (Drifts-
enhed lydløs 

funktion)

Tempera-
ture range 
(Tempera-
turområde)

Opera-
tion lock 
(Betje-

ningslås)

Auto 
return 
(Auto-
retur)

Energy saving 
schedule 

(Energibespa-
rende tidsplan)

Night 
setback 

(Natsænk-
ning)

High power 
(Høj effekt)

On/Off timer 
(Tænd-/sluk-timer)

Auto-off timer 
(Autosluk-timer)

Weekly timer 
(Ugetimer)

OU silent mode (Driftsen-
hed lydløs funktion)

Temperature range 
(Temperaturområde)

Operation lock 
(Betjeningslås)

Auto return 
(Autoretur)

Energy saving schedule 
(Energibesparende tidsplan)

Night setback 
(Natsænkning)

1

1

1

1

1

2

3 4 5 6 7

7

6

5

4

3

1

2

2

2

: Kan benyttes sammen         : Kan ikke benyttes sammen         : Begrænset 
1: Denne funktion aktiveres, når drift med høj effekt er afsluttet, da drift med høj effekt har højere 

prioritet. 
2: Denne funktion kan ikke vælges, hvis nogen af betjeningsfunktionerne er låst. 
3: Natsænkningsfunktionen kan ikke benyttes, når enheden er i brug med indstilling af tænd-/sluk-timer.
4: Autosluk-funktionen kan ikke benyttes til natsænkning.
5: Natsænkningsfunktionen kan ikke benyttes, når enheden er i brug med indstilling af ugetimer.
6: Indstilling af temperaturområde kan ikke benyttes til natsænkning.
7: Autoretur-funktionen kan ikke benyttes til natsænkning.

1: Indstilling af ugetimer fungerer ikke, fordi tænd-/sluk-timeren har højere prioritet. 
2: Autoretur-funktionen kan ikke benyttes, fordi indstilling af temperaturområde har højere prioritet.
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This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
                                     HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.


