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Svenska

Säkerhetsanvisningar
Följande symboler innebär att livsfarliga eller allvarliga skador kan uppstå om man inte följer säkerhetsföreskrifterna som beskrivs nedan.

Läs denna handbok noggrant före användning för riktig och säker användning. 

 Försök inte installera produkten själv.

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

FLÄKTKONVEKTOR MED DIREKT KYLNING FÖR LOSSNAY
MODELLER:

Användarhandbok (för användare)

 VARNING

Förbjudet

Slå inte på eller av enheten om lättantändlig gas har läckt ut. 
(Den kan fatta eld eller orsaka explosion med gnistor som kommer från elkretsen.)
Öppna fönster för att ventilera.

Får inte 
demonteras

Får inte modifieras eller demonteras.
(Det kan orsaka brand, elstöt eller skada.)

Låt ej bli våt

Låt inte vatten komma på enheten och fjärrkontrollen.
(Det kan resultera i elstöt.)

Rör ej

Peta inte in fingrar eller pinnar i luftintaget eller -uttaget medan produkten är i drift.
(Om ej denna varning följs kan det resultera i skada.)

Våta händer 
förbjudet

Använd inte med våta händer. 
(Det kan resultera i elstöt.)

Endast R410A
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Säkerhetsföreskrifter (fortsättning)

 FÖRSIKTIGHET

Förbjudet

Använd den inte på en plats där den utsätts för höga temperaturer (40 ˚C eller mer), 
öppna lågor eller i en miljö med tunga ångor. 
(Det kan leda till brand.)
När du installerar, flyttar eller utför service på enheten får endast det angivna kylmedlet 
(R410A) användas för att ladda kylmedelsrören. Blanda inte med andra kylmedel och låt 
inte luft vara kvar i rören.
Om luft blandas med kylmedel kan det orsaka onormalt högt tryck i kylmedelsrören, vilket 
kan leda till explosion och andra faror.
Användning av ett annat kylmedel än det som specificeras för systemet orsakar 
mekaniska fel, systemfel eller haveri. I värsta fall kan det leda till en allvarlig brist som 
hotar produktens säkerhet.
Installera inte objekt under enheten som kan orsaka problem om det skulle bli blöta.
(Dräneringsblockage på grund av damm, hög luftfuktighet (80 % eller högre) eller långa 
användningsperioder med luftkonditionering kan göra att vatten börjar droppa från enheten och 
göra att föremål i hushållet blir blöta eller smutsiga.)
Använd inte enheten i bypassläget (åsidosättning) på vintern när du värmer upp en lokal.
(Detta kan göra att daggkondensationsvatten börjar droppa och detta kan smutsa ner taket.)
Ta inte på kylmedelsrören utan skyddshandskar under användningen.
(Om ej denna varning följs kan det resultera i frost- eller brännskador.)
Använd aldrig kemiska ämnen, som rengöringsmedel, för rengöring och underhåll.
(Om ej denna varning följs kan det resultera i skador eller sprickor i enheten.)

De anvisningar
som ges måste

följas.

Installera alla delar på rätt sätt efter underhåll. 
(Delar som ramlar ner kan orsaka skador.)
Bär handskar medan underhåll utförs. 
(Det kan annars leda till skada.)
Se till att jordfelsbrytaren slås av om enheten inte ska användas under en längre tid. 
(Det kan annars leda till elektrisk stöt, strömläckage eller brand på grund av en försämrad 
isolering.)
Efter att ha desinfekterat inomhus med kemikalier måste du se till att ventilera för att få 
bort alla kemikalier och gaser från kemikalierna innan du startar enheten.
(Kemikalier eller gaser från kemikalier som fastnar i eller sugs in i enheten kan få den att frätas 
sönder eller skada den på något annat sätt.)
När du desinfekterar inomhus med kemikalier måste du stoppa enheten och täcka över 
den med en filt för att förhindra att stänk från kemikalier hamnar på den.
(Kemikalier eller gaser från kemikalier som fastnar på enheten kan skada den.) Kemikalierna 
kan också skvätta i alla riktningar vilket är farligt.)

 VARNING

De anvisningar
som ges måste

följas.

Använd den specificerade strömtillförseln och spänningen.
(Användning av felaktig strömtillförsel kan orsaka brand eller elstöt.)
Se till så att strömtillförselisolatorn är avstängd på strömtillförselpanelen innan underhåll 
påbörjas.
(Det kan orsaka elstöt eller skada om den är påsatt.)
Om några onormala förhållanden (brandlukt eller annat) observeras, stoppa driften, stäng 
av strömtillförselisolatorn på strömtillförselpanelen och rådfråga din återförsäljare. 
(Om du fortsätter driften under sådana förhållanden kan det orsaka elstöt, brand eller skada.)
Om nätströmssladden skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller 
annan person med liknande kvalifikationer för att undvika risker.
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Svenska

Namn på delarna

Värmeväxlare

Dräneringspump

Kontrollbox 

Tilluftstermistor
(Endast för GUG-02 och 03SL-E)

Obs!
•  Dräneringspumpen är alltid i drift i nedkylningsläget och fortsätter att gå i 

sex minuter efter att enheten har stannat.

De anvisningar
som ges måste

följas.

Varning för kylmedel (freongas)
Om kylmedlet läcker ut och kommer i kontakt med öppna lågor kan giftig gas bildas. Eftersom 
gaserna från detta köldmedel har en högre densitet än luft kommer gasnivån att börja byggas 
upp från golvet och uppåt. Detta kan leda till syrebrist i rummet. 
Åtgärder som måste vidtas vid en kylmedelsläcka
Om köldmedel läcker ut slå av spisar och släck alla andra lågor. Ventilera rummet genom att 
öppna både fönster och dörrar helt. Kontakta sedan din återförsäljare. 
Undvik att installera enheten på följande platser
Installation på någon av följande platser kan få enheten att fräta sönder, orsaka gasläckor, ge 
klart försämrad prestanda eller orsaka skador på enhetens delar. 
– Platser där lättantändliga gaser kan läcka ut
– Platser där ämnen och substanser kan påverka utrustningen, som svavelbaserade gaser, 

klorbaserade gaser, alkali
– På rörliga objekt, som fordon eller skepp
– Platser där det finns utrustning som genererar höga frekvenser
– Platser där kosmetiska produkter eller specialsprejer används ofta
– Platser där stora mängder pulver eller fukt genereras
– Platser där det finns sot i luften
– Platser där det finns stora mängder salt, till exempel vid havet
– Platser där utomhusenheten kan blockeras av stora mängder snö
– Platser där det flyger gnistor, till exempel, nära lågor eller gnistor från svetsarbete

Denna anordning är inte ämnad för användning av personer (inklusive barn) med 
reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och 
kunskap, om de inte ges övervakning eller instruktioner angående användandet av 
anordningen av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas så att 
det är säkert att de inte leker med anordningen. 
(Denna anordning kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med 
reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller som saknar erfarenhet 
och kunskap om de ges övervakning eller instruktioner angående användandet av 
anordningen på ett säkert sätt och förstår de faror som finns kopplade till användningen. 
Barn får inte leka med anordningen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan 
uppsikt.)

Säkerhetsföreskrifter (fortsättning)

 FÖRSIKTIGHET
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Systemkonfiguration

Systemuppsättning X [en fjärrkontroll]

Systemuppsättning Y [två fjärrkontroller]

Systemuppsättning Z [förreglad med inomhusenhet City Multi (M-NET-anslutning)]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Utomhusenhet
Lossnay-enhet

Strömförsörjning

Fjärrkontroll för Lossnay-enhet
(PZ-61DR-E)

Strömförsörjning

Dx-konvektorenhet

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Utomhusenhet
Lossnay-enhet

Strömförsörjning

Fjärrkontroll för Lossnay-enhet
(PZ-61DR-E, om så krävs)MA-fjärrkontroll

(Om så krävs)

Systemkontroll för M-NET
(Om så krävs)

Inomhusenhet City Multi 
(förreglad med Lossnay)

Strömförsörjning

Dx-konvektorenhet

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Utomhusenhet
Lossnay-enhet

Strömförsörjning

Strömförsörjning

Dx-konvektorenhet

Den fjärrkontroll som är avsedd att användas med Dx-
konvektorenheten har namnet "PZ-01RC" i denna användarhandbok.
Det är inte ett officiellt modellnamn.

[Temperaturkontroll för RA (returluft)]
Systemet med Lossnay- och Dx-konvektorenheten är utformat för att bibehålla returluftens temperatur nära den inställda temperaturen.

[Temperaturkontroll för SA (tilluft)]
Systemet med Lossnay- och Dx-konvektorenheten är utformat för att bibehålla tilluftens temperatur nära den inställda temperaturen.

*Vi rekommenderar att den inställda temperaturen är samma eller nästan samma som den inställda temperaturen på luftkonditioneringsenheten.

Systemets grundläggande funktioner

OA: Uteluft
EA: Avluft

SA: Tilluft
RA: Returluft
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Systemkonfiguration (fortsättning)
Styrning från fjärrkontrollerna

Systemuppsättning X Systemuppsättning Y Systemuppsättning Z
PÅ/AV Från PZ-01RC Från PZ-01RC eller 

PZ-61DR-E *1
Från en av fjärrkontrollerna eller när 
inomhusenheten är PÅ/AV *2

Driftläge 
[Uppvärmning/Nedkylning/Fläkt]

Från PZ-01RC Från PZ-01RC Endast från PZ-01RC *3

Temp.inställning Från PZ-01RC Från PZ-01RC Endast från PZ-01RC *3
Fläkthastighet 
[FS1/FS2/FS3/FS4]

Fast inställning på FS4 *4 Kan ändras från 
PZ-61DR-E.

Kan ändras från PZ-61DR-E, systemkontrollen 
för M-NET eller MA-fjärrkontrollen (för 
inomhusenheten). De tillgängliga fläkthastigheterna 
beror på vilken fjärrkontrollsmodell som används.

Ventilationsläge 
[Värmeåtervinning/Åsidosätt/Auto]

Fast inställning på 
automatiskt läge *5

Kan ändras från 
PZ-61DR-E.

Kan ändras från PZ-61DR-E eller 
systemkontrollen för M-NET.

Anmärkningar - - Dx-konvektorenheten kan varken övervakas 
eller styras från systemkontrollen för M-NET.

*1: När en av de två fjärrkontrollerna slås PÅ/AV kommer den andra fjärrkontrollen att slås PÅ/AV på samma sätt.
*2: När en av de tre fjärrkontrollerna slås PÅ/AV kommer de andra fjärrkontrollerna att slås PÅ/AV på samma sätt.
 Eller när inomhusenheten slås PÅ/AV kommer systemet med Lossnay-enheten och Dx-konvektorenheten att slås PÅ/AV på samma sätt.
*3: Går inte att styra med systemkontrollen för M-NET eller med MA-fjärrkontrollen för inomhusenheten.
*4: Fläkthastigheterna kan ändras med en inspänning på 0-10 V DC eller en spänningsfri kontakt och kan spärras i läget fläkthastighet 3 om så krävs.
*5: Ventilationsläget är inställt på värmeåtervinningsläget i lägena uppvärmning och fläkt.
 Ventilationsläget kan ställas på läget för åsidosättning av ventilationsläget med en spänningsfri kontakt om så krävs.

Grundläggande 
användning

Systemuppsättning X Systemuppsättning Y Enhetsstatus

Fjärrkontroll för Dx-
konvektorenheten (PZ-01RC)

Fjärrkontroll för Lossnay-
enheten (PZ-61DR-E)

Fjärrkontroll för Dx-
konvektorenheten (PZ-01RC) Lossnay-enhet Dx-konvektorenhet

PÅ PÅ PÅ

Uppvärmning
Kylning
Fläkt
Auto

Ventilation

Uppvärmning eller nedkylning: 
Termistor PÅ eller termistor AV 
beroende på temperaturförhållandena
Fläkt: Alltid termistor AV (endast 
ventilation)
Auto: Endast tillgänglig för temp.
kontroll för RA (returluft)

Temperaturinställning

Fläkthastighet

Fast på fläkthastighet 4
(Fläkthastigheten kan 
ändras via en extern 
inmatning till Lossnay 
och kan spärras i 
fläkthastighet 3 om så 
krävs.)

Köra med 
den valda 
fläkthastigheten

När Lossnay-enheten går över till 
fläkthastighet 1 eller 2 vid termistor 
PÅ kommer Dx-konvektorenheten 
automatiskt att ställas om till termistor 
AV.

Ventilationsläge

Fast inställning på 
automatiskt läge
(Ventilationsläget 
är alltid inställt på 
värmeåtervinningsläget 
i lägena uppvärmning 
och fläkt.)

Köra med 
det valda 
ventilationsläget

Dx-konvektorenheten kan 
växlas över till termistor PÅ i alla 
ventilationslägen men är beroende av 
temperaturförhållandena.

AV AV AV

För systemuppsättning Z är de funktioner som kan användas beroende av vilken fjärrkontrollsmodell som används.

När en av de två fjärrkontrollerna slås PÅ kommer den 
andra fjärrkontrollen att slås PÅ på samma sätt.

Kan inte ändras via PZ-
61DR-E.

Uppvärmning/
Nedkylning/Fläkt/Auto

Kan inte ändras via PZ-
61DR-E.

Fläkthastighet 1, 2, 3 
eller 4

Kan inte ändras via 
PZ-01RC.

Värmeåtervinning/
Åsidosättning/Auto

Kan inte ändras via 
PZ-01RC.

När en av de två fjärrkontrollerna slås AV kommer den 
andra fjärrkontrollen att slås AV på samma sätt.
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Fjärrkontroll (PZ-01RC)
1. Namn och funktion för kontrollens delar

Display Den primära displayen kan visas på två olika sätt: "Högsta" och "Bas".
Fabriksinställningen är "Högsta". 

Fr

Läge Temp.

Rum

Kyla Inst. temp.

Fr

Kyla

Läge Temp.

Inst. temp.
1

2

3

4

5

4

3

dcba0

6

8

1

9

7

e

5

2

Denna funktion är ej tillgänglig.
4Fläkthastighet

Visas när strömmen är PÅ.

Inställningar för förinställd temperatur visas 
här.

Visas när PÅ/AV-funktionen är centralstyrd.

Aktuell tid visas här.

Visas när knapparna är låsta.Läget för drift med Dx-konvektorenheten 
visas här.

Visas när driftläget är centralstyrt.

c

2Förinställd temperatur

6

01Driftläge

7

Visas när funktionen för timer PÅ/AV har 
aktiverats.

a

Visas när den förinställda temperaturen är 
centralstyrd.

8

Visas när funktionen för veckotimer har 
aktiverats.

b

Visas när det förinställda 
temperaturintervallet är centralstyrt.

e

Knapparnas funktioner visas här.
5Funktionsguide för knappar

Visas med rumstemperaturen.

d

3Klocka

Aktuell rumstemperatur visas här.
Radera rumstemperaturerna i 
grundinställningen när du väljer temp.
kontroll för SA (tilluft)

Obs!
• För mer information om hur du använder PZ-61DR-E läser du 

instruktionshandboken till PZ-61DR-E.

9Rumstemperatur

Högsta

Basläge

* Alla ikoner visas för förklaring.

Funktionsknappar

5

6

1234

7 8 9 0

Tryck för att slå PÅ/AV Dx-konvektorenheten.

1 Knappen  PÅ/AV

Lampan lyser grönt när enheten är i drift. 
Den blinkar när fjärrkontrollen startar eller 
när ett fel uppstått.

Tryck för att spara inställningen.

Primär display:
Tryck för att ändra drift läge.

Huvudmeny: 
Tryck för att flytta markören nedåt.

Tryck för att återgå till föregående skärm.

Primär display: 
Tryck för att sänka temperaturen.

Huvudmeny: 
Tryck för att flytta markören uppåt.

Tryck för att visa huvudmenyn.

Primär display: Tryck för att höja temperaturen. 
Huvudmeny: Tryck för att gå till föregående sida.

Driftinställningarna visas.
När bakgrundsbelysningen är av, sätts 
den igång om du trycker på en knapp och 
den kommer att vara tänd en viss tid, 
beroende på skärmen. 

Primär display: Ej disponibel.
Huvudmeny: Tryck för att gå till nästa sida.

6PÅ/AV-lampa

2 Knappen  VÄLJ

7 Funktionsknapp  F1

3 Knappen  TILLBAKA

8 Funktionsknapp  F2

4 Knappen  MENY                

9 Funktionsknapp  F3

5LCD med bakgrundsbelysning

0 Funktionsknapp  F4

Fr

Rum

Inst. temp.

Läge Temp.

Kyla

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad·Spjäll·Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Funktionsknapparnas funktion ändras 
beroende på menyn. Se knappguiden 
som visas längst ner på LCD-skärmen för 
att se vilken funktion de har i en viss 
meny.
När systemet är centralstyrt kommer 
knappguiden som motsvarar den låsta 
knappen inte att visas.

Primär display Huvudmeny

Funktionsguide
7 8 9 0 7 8 9 0

Kontrollgränssnitt

• När bakgrundsbelysningen är av, sätts den igång om du trycker på en 
knapp, men knappen kommer inte att utföra sin funktion. (med undantag för 
knappen  PÅ/AV  )

• De flesta inställningarna (utom PÅ/AV, läge, temperatur) kan göras från 
menyskärmen. 
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Fjärrkontroll (PZ-01RC) (fortsättning)
2. Grundinställningar
Från Primär displayn trycker du på knappen ”MENY”, väljer ”Standardinställning” och gör sedan fjärrkontrollsinställningarna på skärmen som visas.

· Primär/sekundär
· Klocka
· Inst. Primär display
· Kontrast
· Inst. Displayinformation
   -Klocka
   -Temperatur
   -Rumstemp.
   -Autoläge (automatisk kylnings-/uppvärmningsdrift)
· Autoläge (automatisk kylnings-/uppvärmningsdrift)
· Admin. lösenord
· Språkval

(1) Primär/sekundärinställning
Ändra inte från fabriksinställningen.
Att använda två fjärrkontroller för att ansluta till en Dx-konvektorenhet är 
förbjudet.

(2) Klockinställning
Klockinställning är nödvändig för tidsvisning, veckotimer, timerinställning 
samt felhistorik.
Var noga med att göra en klockinställning när enheten används för första 
gången eller inte har använts på ett tag.

(3) Primärdisplayinställning
Använd knappen F3 eller F4 för att välja visningsläget “Högsta” eller “Bas”. 
(Fabriksinställningen är “Högsta”.)

(4) Inst. displayinformation för fjärrkontroll
Gör inställningarna för objekt med anknytning till fjärrkontrollen efter behov.
Tryck på VÄLJ-knappen för att spara ändringarna.
[1] Klockdisplay

[2] Inställning av temperaturenhet

[3]Rumstemperaturdisplay
Ställ in på "Nej" för temp.kontroll för SA (tilluft). Se installationshandboken.

[4]  Visningsinställning för autoläge (automatisk kylnings-/uppvärmningsdrift) 
(endast temp.kontroll för RA (returluft))

(Fabriksinställningen är “Ja”.)
·  Ja:  “AUTO KYLA” (automatisk kylning) eller “AUTO VÄRME” (automatisk 

uppvärmning) visas i samband med autoläge (automatisk kylnings-/
uppvärmningsdrift).

·  Nej:  Endast “AUTO” visas i samband med autoläge (automatisk kylnings-/
uppvärmningsdrift).

(5) Inställning för autoläge (automatisk kylnings-/uppvärmningsdrift) (endast 
temp.kontroll för RA (returluft))

· Ja:  Autoläget (automatisk kylnings-/uppvärmningsdrift) kan väljas bland 
inställningarna för driftläge.

· Nej:  Autoläget (automatisk kylnings-/uppvärmningsdrift) kan ej väljas bland 
inställningarna för driftläge.

(Fabriksinställningen är “Ja”.)

(6) Inställning av admin. lösenord
•  Standardvärdet på admin. lösenord är “0000”. Ändra standardlösenordet 

efter behov för att förhindra otillåten åtkomst. Ha lösenordet tillgängligt för 
de personer som behöver det.

•   Om du skulle glömma bort ditt admin. lösenord kan du återställa lösenordet 
till standardlösenordet “0000” genom att trycka och hålla in knapparna F1 
och F2 samtidigt i tre sekunder på skärmen för inställning av admin. 
lösenord.

•  Admin. lösenord krävs för att göra följande inställningar.
· Timerinställning 
· Veckotimerinställning
· Begränsningsinställning

Välj:
Markör

Inst. Displayinformation
Klocka
Temperatur
Rumstemp.
Autoläge

Ändra

Nej  24h
°C / °F / 1°C
Ja / Nej
Ja / Nej
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Fjärrkontroll (PZ-01RC) (fortsättning)
3. Grundläggande funktioner

4. Felsökning

Driftlägesikoner

Slå PÅ och välj driftläge

Förinställning av temperatur

Automatisk nedkylning/uppvärmning

Tryck på knappen 1 (  PÅ/AV  ). 
Tryck på knappen 7 (  F1  ) för att bläddra 
igenom driftlägena.

Driftläge Förinställt temperaturintervall
Kyla (kontroll av lufttillförselstemp.) 12 – 30 ºC (54 – 87 ºF)
Kyla (kontroll av returluftstemp.) 19 – 30 ºC (67 – 87 ºF)
Värme 17 – 28 ºC (63 – 83 ºF)
Automatisk kylnings-/uppvärmningsdrift 19 – 28 ºC (67 – 83 ºF)
Fläkt Kan ej ställas in

Kyla Fläkt Auto Värme

Auto Kyla Auto Värme

* Inställning för begränsning av temperaturområde kommer 
appliceras med företräde, om en sådan finns. Om inställt värde är 
utanför området kommer meddelandet "Temp.intervall låst" 
kommer att visas.

1
2 PÅ/AV-lampan och LCD:n kommer att tändas.

F1

*1  Driftläget är tillgänglig när temperaturkontrollen för RA 
(returluft) är vald.

Kyla Fläkt Värme

Tryck på knappen 8 (  F2  ) för att sänka den förinställda temperaturen. 
Tryck på knappen 9 (  F3  ) för att höja den förinställda temperaturen. 
* Genom att trycka en gång kommer värdet att ändras 1ºC (1º F).

Tryck på knappen 1 (  PÅ/AV  ). 
Tryck på knappen 7(  F1  ) för att visa driftläget 
"Auto".

1
2

F1

När rumstemperaturen är högre än förinställd temperatur, kommer 
kylningen att starta. 
När rumstemperaturen är lägre än förinställd temperatur, kommer 
uppvärmningen att starta.

* Aktuellt driftläge ("Autokylning" eller "Autouppvärmning") kommer att visas efter det att läget har ställts in. 
  Om "Visa/visa inte för Kyla/Värme under AUTO-läge" har ställts in till "Visa inte" under initialinställningarna, kommer endast "Auto" att visas.

När ett fel inträffar visas följande skärm.
Kontrollera felstatus, stoppa driften och kontakta din återförsäljare.

F1 F2 F3 F4

Felinformation
Felkod
Fel enhet     IU
Ref.adress       Nr.
Modellnamn
Serienr.

ÅterstSida

Felinformation
Kontaktinformation
Återförs
    Tel.

ÅterstSida

Återställ fel:Återställningskn

Återställ fel:Återställningskn

Felkod, fel enhet, ref.adress, enhetsmodell och serienummer visas.
Modellnamn och serienummer visas endast om informationen har 
registrerats.

Tryck på knappen 7 (  F1  ) eller 8 (  F2  )  för att gå till nästa sida.

Kontaktinformation (återförsäljarens telefonnummer) visas om 
informationen har registrerats.

blinkar

Auto (automatisk kylnings-/
uppvärmningsdrift)
  *1
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Fjärrkontroll (PZ-01RC) (fortsättning)

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad·Spjäll·Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

5. Timer och veckotimer

6. Service

7. Övrigt

Timer

Veckotimer

Lösenordsinställning för underhåll

Inställningarna för driftlägena Timer och Veckotimer kan utföras från 
fjärrkontrollen.
Tryck på knappen 4 (  MENY  ) för att  gå till huvudmenyn och flytta 
markören till önskad inställning med knappen 7 (  F1  ) eller 8 (  F2  ). 

Följande funktioner är EJ tillgängliga.
(1) I huvudmenyn (tryck på knapp 4 (MENY) så visas huvudmenyn.)

• “Blad Spjäll Vent. (Lossnay)”
• “Hög effekt”
• “OU tyst läge” 
• I menyn “Energispar” är funktionen “Schema” EJ tillgänglig.
• “Filterinformation”
• “Underhåll”
• I menyn “Service” är funktionerna “Provkörning av dräneringspump” 

samt “Kontrollera” EJ tillgängliga, förutom för “Begär kod” i 
funktionen “Kontrollera”.

• PÅ/AV-timer
Drift med PÅ/AV-tider kan ställas in i 5-minutersintervall.

• Timer för Auto-avstängning
Auto-avstängningstid kan ställas in till ett värde från 30 till 240 i 
10-minutersintervall.

• Förvalt administratörslösenord är ”9999”. Ändra 
standardlösenordet efter behov för att förhindra otillåten åtkomst. 
Ha lösenordet tillgängligt för de personer som behöver det.

• Om du skulle glömma bort ditt administratörslösenord, så kan du 
återställa lösenordet till det förvalda lösenordet ”9999” genom 
att trycka samt hålla ner knapparna F1 och F2 samtidigt i tre (3) 
sekunder i inställningsvyn för inställning av underhållslösenord.

Drift med PÅ/AV-tider för en vecka kan ställas in.
Upp till åtta program kan ställas in för varje dag.

Obs!
• Bruksanvisningarna för fjärrkontrollen PZ-01RC har i princip samma 

innehåll som anvisningarna för PAR-31MAA.
Läs bilagan till instruktionshandboken för PAR-31MAA när så krävs.

Obs!
• Se tabellen nedan för funktioner med timern och veckotimern.

Timer och 
veckotimer PZ-01RC PZ-61DR-E Systemkontroll för 

M-NET
System Tillgänglig - -

System Y Får ej 
användas Tillgänglig -

System Z Får ej 
användas Tillgänglig Tillgänglig

Innehåll som 
kan ställas in

PÅ/AV 
Inställningstemp. 

Läge

PÅ/AV 
Fläkthastighet 
Nattavluftning

Är beroende 
av vilken typ av 
kontroller som 

används
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Underhåll 
Under perioder med hög användning bör du be din återförsäljare utföra följande besiktningar en 
gång per år. 
När enheten har använts under flera år blir den smutsig på insidan och detta försämrar 
prestandan. Detta orsakar ofta dålig lukt samt även vattenläckage från enheten och tekniska fel. 
Dräneringsslangen kan täppas igen av smuts och damm. 
Innan du utför besiktningar and underhåll bör du slå av enhetens huvudströmbrytare och dra ur sladden. (Detta förhindrar att 
skyddsläget aktiveras under besiktningen.)

Delar som ska 
besiktas

Underhåll och besiktning
Om underhåll inte utförs

Delar som ska besiktas Åtgärder att vidta

Dräneringspump

Att vattendräneringen fungerar 
som den ska.
Pumpens insug för att upptäcka 
smuts och damm.

Om du upptäcker smuts eller damm kan du torka bort det 
från uppsamlingskärlet, uppsugningsområdet och pumpens 
insug. Om dräneringspumpen är väldigt smutsig kan du 
behöva byta ut delar. Om vattendräneringen inte fungerar 
som den ska efter rengöringen bör du byta ut delar. 

Dålig vattendränering

•  Använd inte lösningsmedel som thinner, sura medel, alkaliska rengöringsmedel eller vassa borstar av nylon. (Om ej denna varning följs kan 
det resultera i att plastdelar skadas.)

•  Om skärolja eller andra oljor har hamnat på enheten sköljer du av den med vatten. Om uppsamlingskärlet är väldigt smutsigt kan du rengöra 
det med ett milt rengöringsmedel. Skölj sedan bort rengöringsmedlet noggrant. (Om rengöringsmedel lämnas kvar kan plastdelar deformeras.)

•  Använd inte rengöringsmedel eller vatten med en temperatur på 40 ºC eller högre. (Om ej denna varning följs kan det resultera i 
deformationer.)

• Dräneringspumpen är en förbrukningsvara och måste bytas ut. 
• Byt ut dräneringspumpen när den inte längre pumpar som den ska. (Alla kostnader för detta betalas av kunden.)
•  Efter användning av enheten i nedkylningsläget i cirka 2 100 drifttimmar (cirka fem år) kommer LED-lampan på kretskortet att börja blinka. 

Utför besiktningar och byt ut dräneringspumpen om så krävs. Se installationshandboken för information om arbetsprocessen.
•  Böj inte slangen när du utför installationen.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring av uppsamlingskärlet och dräneringspumpen

Byte av dräneringspumpen

Hur du kan rengöra runt dräneringspumpen

Underhållslucka
Uppsamlingskärl Dräneringspump

Skruv
1. Ta bort underhållsluckan. 
 (7 skruvar till GUG-01, 02SL-E, 6 skruvar till GUG-03SL-E)
2. Torka bort smuts eller damm från uppsamlingskärlet, 

uppsugningsområdet och pumpens insug eller den blockerade 
dräneringsdelen. 

3. Efter rengöringen måste du skölja med rikligt med vatten (cirka 
1 000 cc). Slå på strömförsörjningen till enheten. Kontrollera 
om vattnet dräneras genom att använda dräneringspumpens 
provkörningsbrytare (ställ in enhetens kretsbrytare SW11-1 på PÅ). 

* Se till så att du inte tappar bort skruvar som tagits bort.

• Använd de angivna drifttimmarna som ett riktmärke för byte av pumpen.
Perioden baseras på en användning på 10 timmar per dag eller 420 timmar per år, vilket motsvarar två månader i nedkylningsläget.

Obs!Det antal timmar som anges ovan har inget att göra med garantin.
Pumpen kan behöva bytas innan detta om enheten används på en av följande platser:
• Platser med höga temperaturer/hög luftfuktighet eller stora temperaturskillnader
• Platser med stora spänningsfall eller spänningstoppar (som spänningsfrekvens eller vågformsstörningar) Använd aldrig enheten utanför den 
angivna toleransen.
• Platser där svängningarna eller impulserna är extremt höga
• Platser med stora mängder damm eller salt
• Platser där strömmen bryts och startas om ofta, eller vid långa användningsperioder (t.ex. 24 timmar per dygn med luftkonditionering)
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■ Flytta enheten
(1) Kontakta återförsäljaren i förväg om du ska flytta eller installera om enheten vid renoveringar eller flytt till andra lokaler. Det krävs 

fackkunskaper för att flytta enheten. Flytt och ominstallation kan medföra vissa kostnader. 
(2) När enheten har fyllts med kylmedel under installationen eller när den ska flyttas får du inte använda något annat kylmedel än det som anges 

i denna handbok. 
(3) Följ lokala lagar och bestämmelser för hantering av freongaser och kassering av produkten. 

■Installationsplats
(1) När du installerar eller flyttar enheten måste du kontakta din återförsäljare eller en specialist. 
(2) Undvik installation på följande platser: beskrivs under      FÖRSIKTIGHET (sidorna 2, 3)
(3) Installera enheten så att den sitter plant eller så att dräneringsöppningen sitter på den lägsta delen (inom 1°). Annars kan vatten börja droppa 

från den. 
(4) När enheten installeras på platser som sjukhus eller kommunikationscentraler måste åtgärder vidtas för att avskärma brusgenererande 

apparater.

Flyttning, installationsplats

Tekniska specifikationer

Modellnamn Driftström (A) Inmatningseffekt (W)
Mått (mm)

Vikt (kg)
Bredd Djup Höjd

GUG-01SL-E
Mindre än 0,1 A 2,5 W (uppvärmning/fläkt)

12,4 W (nedkylning)

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

* Driftströmmen och inmatningseffekten baseras på 230 V/50 Hz.

Om du hör konstiga ljud, om ingen luft blåses ut eller om något 
annat problem uppstår ska du stänga av strömmen och kontakta 
din återförsäljare. Rådfråga din återförsäljare om kostnaden för 
inspektion eller reparationsarbete.

Rådfråga din återförsäljare om den service som ges efter försäljning 
för denna produkt.

Alla delar i nedanstående lista är delar med begränsad livslängd som underhåll måste utföras på. Dessa delar behöver med jämna mellanrum 
inspekteras och bytas ut. Om någon del skulle vara skadad måste den omedelbart bytas ut. Kunden står själv för alla kostnader för utbytesdelar 
samt arbeten för utbyte och underhåll.

– Dräneringspump
– Tryckt kretskort (PCB)

Service efter försäljning

Underhåll och livslängd

Uppmärksam inspektion Inspektera din enhet så att den fungerar bra!

Har du 
lagt 
märke till 
...?

● Fläkten är inte igång när enheten är påsatt.
● Onormala störljud eller vibrationer medan enheten är igång.
● Sänkt eller oregelbunden rotation.

(Motorer är komponenter som kräver underhåll.)
● Bränd lukt.
● Frätt eller skadad installationsdel.

Stoppa 
driften.

Stäng av enheten. 
Kontakta sedan din 
återförsäljare för att 
förhindra fel eller fara. 
Återförsäljaren borde 
kunna uppskatta den 
möjliga kostnaden.
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Läs igenom instruktionerna i denna manual innan produkten används. 
Behåll för framtida bruk.
Se till att denna CD-ROM-skiva och installationshandboken lämnas över till de nya 
användarna om apparaten byter ägare.
För att säkerställa fjärkontrollens säkerhet och korrekta bruk, ska den bara installeras av 
kvalificerad personal.

CITY MULTI-kontrollsystem
och luftkonditioneringsapparater Mitsubishi Mr. Slim

MA-fjärrkontroll     PAR-31MAA
Instruktionsbok

Svenska



Läge Temp.

Kyla Inst. temp.

Produktens funktioner

Funktion 1

Stor, väl synlig display

Full LCD-display med stora bokstäver för 
att lätt kunna avläsas

Funktion 2

Enkelt placerade knappar

Funktion 3

Stora knappar som är lätta att trycka på

Knapparna är placerade efter 
deras användning för att göra det 
intuitivt att navigera.

Ofta använda knappar är större än 
andra knappar, för att förhindra att 
fel knappar trycks ner.
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VARNING

• Läs igenom säkerhetsåtgärderna noggrant innan du använder enheten.
• Följ säkerhetsanvisningarna noggrant för en trygg användning.

          FÖRSIKTIGHET
Anger att det finns risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

Anger att det finns risk för allvarliga person- eller materialskador.

    VARNING

Säkerhetsåtgärder

• Lämna över den här handboken till slutanvändaren, för framtida bruk, när du läst klart den.
•   Spara den här handboken för framtida bruk och konsultera den så fort du är osäker över något. 

Handboken bör lämnas över till serviceteknikerna vid en eventuell reparation eller flytt av fjärrkontrollen. 
Se till att denna handbok lämnas över till de nya användarna om apparaten byter ägare.

Allmänna säkerhetsåtgärder

Tryck aldrig på strömbrytarna/knapparna och rör aldrig några 
andra elektriska delar med blöta händer för att minska risken 
för elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Rengör aldrig kontrollen med vatten eller några andra 
vätskor för att minska risken för kortslutning, läckström, 
elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Installera inte enheten på platser där det finns stora 
mängder oljor, ånga, organiska lösningsmedel eller 
korroderande gaser, som svavelhaltig gas, eller på 
platser där man regelbundet använder sura eller alkaliska 
lösningar eller sprejer. Dessa substanser kan påverka 
enhetens prestanda negativt och orsaka frätskador 
på vissa av enhetens komponenter. Detta kan leda till 
elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

När enheten desinficeras med alkohol är det viktigt 
att rummet är väl ventilerat. Ångorna från alkoholen 
kring enheten kan orsaka eld eller explosion när 
enheten sätts igång.

Om du måste spreja något kemiskt ämne i närheten 
av kontrollen bör du slå av och täcka över den för att 
minska risken för personskador och elektriska stötar.

Om du måste rengöra, underhålla eller besiktiga kontrollen 
bör du först slå av den och bryta strömmen till den för att 
minska risken för personskador och elektriska stötar.

O m n å g o t  o v a n l i g t  ( e x e m p e l v i s  l u k t  a v  b r a n d ) 
uppmärksammas, stoppa driften, stäng av strömmen och 
kontakta din återförsäljare. Fortsatt användning av produkten 
kan medföra risk för elektriska stötar, fel eller brand.

Installera alla kåpor på ett korrekt sätt för att hålla kontrollen fri 
från damm och fukt. Om damm eller vatten ansamlas i enheten 
kan det leda till elektriska stötar, rökutveckling eller brand.

    FÖRSIKTIGHET
Placera inte lättantändliga material och använd inte 
lättantändliga sprejer i närheten av kontrollen för att 
minska risken för brand eller explosion.

Spreja aldrig insektsmedel eller andra lättantändliga 
sprejer mot kontrollen för att minska risken för 
skador på den.

För att minska risken för miljöförstöring, kontakta en 
godkänd aktör för att göra dig av med fjärrkontrollen 
på ett riktigt sätt. 

Peka inte på pekskärmen, strömbrytarna eller 
knapparna med ett spetsigt eller vasst föremål för att 
minska risken för elektriska stötar eller tekniska fel.
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Vissa delar av kontrollen har vassa kanter. Undvika 
att komma i kontakt med dessa delar för att minska 
risken för personskador och elektriska stötar.

Behandla kontrollens glasdelar försiktigt för att inte 
skadas av trasigt glas.

Bär lämplig skyddsutrustning när du arbetar med 
kontrollen för att minska risken för skador.

Säkerhetsåtgärder vid flytt eller reparation av kontrollen

    VARNING     FÖRSIKTIGHET
Kontrollen får endast repareras eller flyttas av 
kvalificerade tekniker. Öppna eller modifiera inte 
kontrollen.
Felaktig installation eller reparation medför risk för 
skador, elektriska stötar eller brand.

Rör inte kretskortet med händerna eller något 
verktyg och låt inte damm ansamlas på kretskortet 
för att minska risken för kortslutning, läckström, 
elektriska stötar, brand eller tekniska fel.

Övriga säkerhetsåtgärder

Använd endast lämpliga verktyg för att installera, 
besiktiga och reparera kontrollen för att undvika att 
skada den.

Använd inte bensen, thinner eller kemiska trasor 
för att rengöra kontrollen för att undvika att den 
missfärgas. Gör så här för att rengöra kontrollen: 
Torka av den med en ren och mjuk trasa som dopats 
i vatten med ett milt rengöringsmedel. Torka bort 
rengöringsmedlet med en fuktig trasa och vattnet 
med en torr trasa.

Denna kontroll är endast avsedd för användning 
med BMS-systemet (Building Management System) 
från Mitsubishi Electric. Om du använder den här 
kontrollen med något annat system eller för något 
annat ändamål kan det orsaka tekniska fel. Tillhandahåll skydd mot statiskt elektricitet för att 

undvika att kontrollen skadas.
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Namn och funktion för kontrollens delar
Kontrollgränssnitt

Funktionsknappar

5

6

1234

7 8 9 0
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Tryck för att sätta inomhusenheten i läge 
PÅ/AV.

1  PÅ/AV  -knapp

Lampan lyser grönt när enheten är i drift. 
Den blinkar när fjärrkontrollen startar eller 
när ett fel uppstått.

Tryck för att spara inställningen.

Primär display: Tryck för att ändra läge.
Huvudmeny :  Tryck för att flytta markören 

nedåt.

Tryck för att återgå till föregående skärm.

Primär display : Tryck för att minska temperaturen.
Huvudmeny  :  Tryck för att flytta markören 

uppåt.

Tryck för att visa huvudmenyn.

Primär display: Tryck för att öka temperaturen. 
Huvudmeny :  Tryck för att gå till 

föregående sida.

Inställningar visas.
När bakgrundsbelysningen är av, sätts 
den igång om du trycker på en knapp 
och den kommer att vara tänd en viss tid, 
beroende på skärmen. 

Primär display  : Tryck för att ändra fläkthastigheten.
Huvudmeny  : Tryck för att gå till nästa sida.

6  PÅ/AV lampa

2  VÄLJ  -knapp

7 Funktionsknapp   F1

3  TILLBAKA  -knapp

8 Funktionsknapp   F2

4  MENY  -knapp Sida 20

9 Funktionsknapp   F3

5  LCD med bakgrundsbelysning

0 Funktionsknapp   F4

När bakgrundsbelysningen är av, sätts den 
igång om du trycker på en knapp, men 
knappen kommer inte att utföra sin funktion. 
(med undantag för knappen  PÅ/AV  )

Fr

Rum

Inst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Kyla Auto

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Funktionsknapparnas funktion ändras 
beroende på menyn. Se knappguiden 
som visas längst ner på LCD-skärmen 
för att se vilken funktion de har i en 
viss meny.
När systemet är centralstyrt kommer 
knappguiden som motsvarar den låsta 
knappen inte att visas.

Primär display Huvudmeny

Funktionsguide
7 8 9 0 7 8 9 0
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Fr

Läge Temp. Fläkt

Rum

Kyla AutoInst. temp.

Fr

Kyla

Läge Temp. Fläkt

AutoInst. temp.

Namn och funktion för kontrollens delar
Display

Den primära displayen kan visas på två olika sätt: "Högsta" och "Bas".
Fabriksinställningen är "Högsta". För att ändra till "Bas", välj inställning i Inst. 
Primär display. (Se sidan 46.)

Högsta   

Bas

* Alla ikoner visas för förklaring.

1

2

3

4

5

j

i

4

3

hgfedcb

6

8

0

1

a

7

9

k

5

2
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Inställningar för fläkthastighet visas här.
4Fläkthastighet Sida 16 

Visas när enheterna används i energisparläge. 
(Visas inte på vissa modeller av inomhusenheter)

Visas när utomhusenheterna används i tyst läge.

Inställningar för förinställd temperatur visas här.

Visas när PÅ/AV-funktionen är centralstyrd.

Aktuell tid visas här.

Driftläget inomhusenhet visas här.

Visas när lägesfunktionen är centralstyrd.

e Sida 40 

f Sida 32 

2Förinställd temperatur Sida 15 

6

1Funktionsläge Sida 14 

7

Visar inställning för fläktblad.
h Sida 22 

Visar inställning för spjäll.

Visar inställning för ventilation.

i Sida 23 

j Sida 23

c Sida 26, 28, 42 

Visar när filtret behöver underhållas.

Visas när funktionen för filteråterställning är 
centralstyrd.

Visas när den förinställda temperaturen är 
centralstyrd.

0 Sida 52  

9

8

Visas när veckotimern är aktiverad.
d Sida 30 

Visas när det förinställda temperaturintervallet är 
centralstyrt.

k Sida 34 

Visas när knapparna är låsta.
b Sida 36 

Knapparnas funktioner visas här.
5Funktionsguide

Visas när fjärrkontrollens inbyggda 
termistor är aktiverad för att övervaka 
rumstemperaturen (a).

 visas när termistorn på inomhusenheten
aktiveras för att övervaka rumstemperaturen.

g

De flesta inställningarna (utom PÅ/AV, läge, fläkthastighet och temperatur) kan göras från 
Menybilden. (Se sidan 20.)

3Klocka
    (Se installationshandboken.)

Aktuell rumstemperatur visas här.

aRumstemperatur
    (Se installationshandboken.)

Visas när ”På/Av-timer” (Sida 26), ”Nattemp.” 
(Sida 42) eller ”Auto-Av”-timerfunktion (Sida 28) 
är aktiverad.

          visas när timern avaktiveras via det 
centrala styrsystemet.



Sida 22 

Sida 24 

Sida 26 

Sida 28 

Sida 30 

Sida 32 

Sida 34 

Sida 36 

Sida 38 

Sida 40 

Sida 42 

Sida 52 

Sida 54 

Se instruktionshandboken som
följde med den automatiska lyftpanelen.

Sida 44 

Se installationshandboken.

Sida 25 

Sida 46 

Sida 47 
Se installationshandboken.

Se installationshandboken.

Se installationshandboken.

Sida 48 

10

Läs innan kontrollen används
Menystruktur

Huvudmeny

Tryck på 
 knappen 
MENY  .

Flytta markören 
till önskat val 
med knappen 
F1  eller  F2  
och tryck sedan 
på knappen 
VÄLJ  .

Blad•Spjäll•Vent. (Lossnay)

Hög effekt
Timer

Veckotimer

OU tyst läge

Nattemp.

Begränsning

Energispar

Filterinformation
Felinformation

Underhåll

Standardinställning

På/Av timer
Auto-avstängning av timer

Temp. område
Funktionslås

Autoretur
Schema

Auto.nedåtgående panel

Man. fläktbladsvinkel

Primär/Sekundär

Klocka
Inst. Primär display

Kontrast
Inst. Displayinformation
Autoläge   

Admin. lösenord

Språkval
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Förklaring av bilder

F1 F2 F3 F4

Timer

Fyll i admin. lösenord

Välj:
Markör

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller av inomhusenheter.

Service

Testkörning

Inmatad underhållsinfo.

Inställning av funktion (Mr. Slim)

Inställning av funktion (City Multi)

Lossnay (endast City Multi)

Kontrollera

Självkontroll

Lösenord för underhåll

Kontroll av fjärrkontroll

Se installationshandboken för 
inomhusenheten. 
Se installationshandboken för 
inomhusenheten. 
Se installationshandboken.

Se sidan 50.

Se installationshandboken.

Se installationshandboken för 
inomhusenheten. 

Se installationshandboken.

Se installationshandboken.

Se installationshandboken.

Kontrollfunktion
Timer P

Tabellen nedan 
sammanfattar de fyrkantiga 
bilder som används i denna 
handbok.

Administratörens eller underhållspersonalens lösenord måste fyllas 
i på skärmen för lösenordsinmatning för att ändra inställningar. Det 
fi nns inga inställningar som kan hoppa över detta.

F1  : Tryck för att fl ytta markören åt vänster.
F2  : Tryck för att fl ytta markören åt höger.
F3  : Tryck för att minska värdet med 1.
F4  : Tryck för att öka värdet med 1.

*Ändringar kan inte göras om inte rätt 
lösenord har matats in.

Anger inställ-
ningar som 
endast kan 
göras från 
den primära 
fjärrkontrol-
len.

Anger inställningar som en-
dast kan göras när enheten 
är igång.

Anger inställningar som endast kan gö-
ras när enheten inte är igång.

Anger inställningar som 
endast kan göras när enhe-
ten inte är i gång i läge Kyla, 
Värme eller Auto.

Anger funktioner som inte är tillgängliga 
när knapparna är låsta eller då systemet 
är centralstyrt.

P Main

ON OFF
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PÅ/AV

Grundläggande funktioner

Tryck på knappen  PÅ/AV  . 
PÅ/AV lampan börjar lysa grönt och maskinen startar.

Använda knappar

Tryck på knappen  PÅ/AV  igen.
PÅ/AV lampan släcks och maskinen stoppar.

PÅ

AV



Inställbart förinställt temperaturintervall

Det inställningsbara temperaturintervallet är olika för olika modeller.

Minne för driftstatus

Inställning fjärrkontroll 

Funktionsläge Funktionsläge innan strömmen stängdes av

Förinställd 
temperatur

Förinställd temperatur innan strömmen stängdes av

Fläkthastighet Fläkthastighet innan strömmen stängdes av

Funktionsläge Förinställt temperaturintervall

Kyla/Torr 19 ~ 30 ºC (67 ~ 87 ºF)

Värme 17 ~ 28 ºC (63 ~ 83 ºF)

Auto (enkelt börvärde) 19 ~ 28 ºC (67 ~ 83 ºF)

Auto (dubbelt börvärde) [Kyla] Förinställt temperaturintervall för läget ”Kyla”
[Värme] Förinställt temperaturintervall för läget 
”Värme”

Fläkt/Ventilation Kan ej ställas in

13



Driftläge, temperatur och fläkthastighet 

F1 F2 F3 F4

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr Tryck på knappen  F1  för att gå igenom 
driftlägen i ordningen "Kyla, Torr, Fläkt, Auto och 
Värme". Välj önskat driftläge.

•Driftlägen som inte är tillgängliga för den anslutna 
inomhusenhetens modell kommer inte att visas på displayen.

Kyla Torr Fläkt

Auto Värme

ON

Vad den blinkande lägesikonen betyder
Ikonen kommer blinka när andra inomhusenheter i samma kylningssystem (kopplad till samma 
utomhusenhet) redan körs i ett annat läge. När så är fallet, kan övriga enheter i samma grupp bara 
användas i samma läge.

Använda knappar

Funktionsläge

14

Grundläggande funktioner

<Läget ”AUTO” (dubbelt börvärde)>

När användningsläget är inställt till ”Auto” (dubbelt börvärde), kan två förinställda 
temperaturer ställas in (en var för kylning och uppvärmning). Beroende på 
rumstemperaturen, kommer inomhusenheten automatiskt att fungera i antingen läget 
”kyla” eller ”värme”, och hålla rumstemperaturen inom det förinställda intervallet.

Driftsmönster vid drift i läget ”Auto” (dubbelt börvärde)
Rumstemperaturen 
förändras beroende 
på ändringar i 
utomhustemperaturen.

”VÄRME” ”KYLA” ”VÄRME” ”KYLA”

Förinställd temp. 
(”KYLA”)

Förinställd temp. 
(”VÄRME”)

Rumstemperatur

Diagrammet nedan visar användningsmönstret av inomhusenheten körd i läget 
”AUTO” (dubbelt börvärde).



F1 F2 F3 F4

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr Tryck på knappen  F2  för att minska den 
förinställda temperaturen, och tryck på knappen  F3  
för att öka den.
•Se tabellen på sidan 13 för de tillgängliga 
temperaturintervallen för olika driftlägen.

•Det förinställda temperaturintervallet kan ställas in på 
Fläkt/Ventilation.

•Förinställd temperatur visas antingen i Celsius, i 
0,5- eller 1-graderssteg, eller i Fahrenheit, beroende 
på inomhusenhetens modell och displayens 
inställningsläge på fjärrkontrollen.

Förinställd temperatur

15

<”Kyla”, ”Torr”, ”Värme” och ”Auto” (enkelt börvärde)>

Kyla
Rum 28.5

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr

28.5
Exempeldisplay

(Celsius i 0,5 graders steg)

<Läget ”Auto” (dubbelt börvärde)>

Aktuell inställning av temperaturer visas. Tryck  F2 
eller  F3  för att visa inställningsmenyn.

F1 F2 F3 F4

Auto

Rum 26

2
28 Auto

Läge Temp. Fläkt

Fr

Förinställd 
temperatur 
för kylning

Förinställd 
temperatur 
för 
uppvärmning

1



Tryck på  F1  och  F2  för att flytta markören 
till önskad temperaturinställning (kylning eller 
uppvärmning).
Tryck på  F3  för att minska den valda 
temperaturen, och  F4  för att öka.
•Se tabellen på sida 13 för tillgängliga temperaturintervall 
för olika användningslägen.

•De förinställda temperaturinställningarna för kylning 
och uppvärmning i läget ”AUTO” (dubbelt börvärde) kan 
även användas av lägena ”Kyla”/”Torr” och ”Värme”.

•De aktuella temperaturerna för kylning och uppvärmning 
i läge ”Auto” (dubbelt börvärde) måste uppfylla kraven 
nedan:

•  Förinställd kylningstemperatur är högre än förinställd 
uppvärmningstemperatur.

• Det lägsta kravet på temperaturskillnaden mellan förinställda 
temperaturer för kylning och uppvärmning (varierar med anslutna 
modeller av inomhusenheterna) är uppfyllt.

* Om de förinställda temperaturerna är inställda på ett sätt som inte 
uppfyller det lägsta kravet på temperaturskillnad, blir båda förinställda 
temperaturer automatiskt ändrade till tillåtet intervallområde .

2

F1 F2 F3 F4

Primär display:
Markör

Inst. temp.

Temp.

28
Förinställd 
temperatur 
för kylning

Förinställd 
temperatur 
för 
uppvärmning

2

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till huvudskärmen ...... knappen  TILLBAKA

Grundläggande funktioner

F1 F2 F3 F4

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr Tryck på knappen  F4  för att gå igenom 
fläkthastigheterna i följande ordning.

•De tillgängliga fläkthastigheterna beror på modell på anslutna 
inomhusenheter.

Auto

Fläkthastighet

16
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Navigera genom menyn
Huvudmeny

Inställning och display Inställning Hänvis-
ningssida

Blad•Spjäll•Vent. 
(Lossnay)

Använd för att ställa in fl äktbladets vinkel.
•Välj önskad fl äktbladsinställning av fem olika alternativ.
Tryck för att sätta spjället i läge PÅ/AV.
•Välj önskad inställning, antingen "PÅ" eller "AV".
Använd för att ställa in ventilationen.
•Välj önskad inställning, antingen "Av", "Låg" eller "Hög".

22

Hög effekt Använd för att snabbt uppnå en behaglig rumstemperatur.
•Enheter kan användas i högt effektläge i upp till 30 minuter.

24

Timer På/Av 
timer

Tryck för att sätta På/Av timer.
•Tiden kan ställas in i 5-minuterssteg.
* Klockinställning krävs.

26

Auto-
avstängning 
av timer

Använd för att ställa in automatisk tid för avstängning.
•Tiden kan ställas in från 30 till 240 minuter i 10-minuterssteg.

28

Veckotimer Tryck för att ställa in tider för På/Av veckovis.
•Upp till åtta program kan ställas in för varje dag.
* Klockinställning krävs.
* Ej giltig när På/Av timer är aktiverad.

30

OU tyst läge Använd för att ställa in tidsperioderna när tyst drift av 
utomhusenheter prioriteras före temperaturkontroll.  Ställ in 
Start/Stopptider för varje veckodag.
•Välj önskad tystnadsnivå, antingen "Normal", "Mellan" eller "Tyst".
* Klockinställning krävs.

32

Begränsning Temp. 
område

Använd för att begränsa det förinställda temperaturintervallet.
•Olika temperaturintervall kan ställas in för olika driftlägen.

34

Funktionslås Använd för att låsa utvalda funktioner.
•De låsta funktionerna kan inte användas.

36

Energispar Automatisk 
återgång

Använd för att få enheterna att använda den förinställda 
temperaturen efter att ha varit i energisparläge under en viss tid.
•Tiden kan ställas in från 30 till 120 minuter i 10-minuterssteg.
* Denna funktion är inte tillgänglig när de förinställda 

temperaturintervallen är begränsade.

38

Schema Ställ in start/stopptider för att sätta enheterna i energisparläge 
för varje veckodag samt energisparnivån.
•Upp till fyra energisparprogram kan ställas in för varje dag.
•Tiden kan ställas in i 5-minuterssteg.
•Energisparnivån kan ställas in från 0 % och 50 % till 90 % i 10 %-steg.
* Klockinställning krävs.

40
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Begränsningar för den sekundära fjärrkontrollen

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Följande inställning kan inte göras från 
den sekundära fjärrkontrollen. Utför dessa 
inställningar från den primära fjärrkontrollen.  
"Primär" visas i titeln på den primära menyn 
på den primära fjärrkontrollen.

•Timer
  (På/Av timer, Auto-avstängning av timer)
•Veckotimer
•OU tyst läge
•Energispar
 (Automatisk återgång, schema)
•Nattemperatur
•Underhåll
 (Manuell fläktbladsvinkel)

Inställning och display Inställning Hänvis-
ningssida

Nattemp. Använd för att ställa in nattemperatur.
•Välj "Ja" för att aktivera inställningen och "Nej" för att inaktivera 
inställningen. 

 Temperaturintervallet och start/stopp tider kan ställas in.
* Klockinställning krävs.

42

Filterinformation Använd för att kontrollera fi lterstatus.
•Filtertecknet kan återställas.

52

Felinformation Använd för att kontrollera felinformation när ett fel inträffar.
•Felkod, felkälla, ref.adress, enhetsmodell, tillverkningsnummer, 
kontaktinformation (återförsäljarens telefonnummer) kan visas.

* Enhetsmodellen, tillverkningsnummer och kontaktinformation 
måste registreras i förväg för att visas.

54

Underhåll Man. 
fläktbladsvinkel

Använd för att ändra vinkeln för varje fl äktblad. 44

Standardinställning Klocka Använd för att ställa in aktuell tid. 25
Inst. 
Primär 
display

Använd för att växla mellan "Högsta" och "Bas" för den pri-
mära displayen.
•Standardinställningen är "Högsta".

46

Kontrast Använd för att justera skärmens kontrast. 47
Välja 
språk

Använd för att välja önskat språk. 48

Service Inställning 
av funktion 
(City Multi)

Använd för att göra inställningar för inomhusenhetens funk-
tion.

50
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F1 F2 F3 F4

SidaPrimär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Tryck  F3  för att gå till föregående sida.
Tryck  F4  för att gå till nästa sida.

Navigera genom menyn
Navigera genom Huvudmenyn

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Tryck på knappen  MENY  .

Huvudmenyn visas.

F1 F2 F3 F4

Markör

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Tryck  F1  för att flytta markören nedåt.
Tryck  F2  för att flytta markören uppåt.

Använda knappar

Åtkomst till Huvudmenyn

Välja

Navigera genom sidorna
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F1 F2 F3 F4

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr Tryck på knappen  TILLBAKA  för att lämna 
huvudmenyn och återvända till den primära 
displayen. 

F1 F2 F3 F4

OU tyst läge
Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö

Start         Stopp     Tyst
            -

Inställn.display:
dag

Markera önskat val och tryck på knappen  VÄLJ .

Menyn för valda inställningar visas.

Om inga knappar vidrörs på tio minuter, kommer den primära displayen att visas 
automatiskt. Inställningar som inte har sparats kommer att förloras.

F1 F2 F3 F4

Titel

Inte tillgänglig
Funktionen stöds ej

Tillbaka:

Meddelandet till vänster kommer visas om 
användaren väljer en funktion som inte stöds av 
motsvarande inomhusmodell.

Spara inställningarna

Lämna huvudmenyn

Funktioner som inte stöds
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Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Blad•Spjäll•Vent. (Lossnay)

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Välj "Blad•Spjäll•Vent. (Lossnay)" på 
Huvudmenyn (se sidan 20) och tryck sedan på 
knappen  VÄLJ  .

F1 F2 F3 F4

Fr

Helt öppet Av Av

SpjällVent.Blad

Tryck på knapp  F1  eller  F2  för att växla mellan de 
olika de olika fläktbladsinställningarna: "AUTO," "Steg 1," 
"Steg 2," "Steg 3," "Steg 4," "Steg 5," och "Helt öppet". 
Välj önskad inställning.

Auto
Auto

Helt öppet

Steg 1 Steg 2

Steg 4Steg 3

Helt öppet

Steg 5

Välj "Helt öppet" för att flytta fläktbladen upp och ner automatiskt.
När inställningen är "Steg 1" till "Steg 5" kommer 
fläktbladet att ställas in på önskad vinkel.

•              under ikonen för inställning för fläktblad
   Denna ikon kommer att visas när fläktbladet är 

inställt på "Steg 5" och fläkten arbetar i låg hastighet 
vid kylning eller torkning (beroende på modell).

   Ikonen kommer släckas om en timme och 
fläktbladets inställning kommer automatiskt att 
ändras.

ON

(Exempel avseende City Multi)

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr

Använda knappar

Åtkomst till menyn

Inställning av fläktblad
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F1 F2 F3 F4

Fr

Av På

SpjällVent.Blad

Tryck på knappen  F4  för att stänga av eller 
sätta PÅ spjällrörelse.

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Tryck på knappen  TILLBAKA  för att återvända 
till huvudmenyn.

F1 F2 F3 F4

Fr

Låg

Vent.

Tryck på knappen  F3  för att gå igenom 
ventilationslägen i ordningen "Av", "Låg", och "Hög".
* Kan bara ställas in när LOSSNAY-enheten är ansluten.

• Fläkten på vissa modeller kan synkroniseras med vissa 
ventilationsenheter.

Av
Av På

På

Av Låg Hög
Av Låg Hög

(Exempel avseende City Multi)

(Exempel avseende Mr. Slim)

Inställning av spjäll

Inställning av vent.

Återgå till huvudmenyn



Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn...... knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny.... knappen  TILLBAKA

24

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Hög effekt

1

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Välj "Hög effekt" från Huvudmenyn vid kyla, 
värme eller AUTO (se sidan 20) och tryck sedan 
på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Hög effekt

Hög effekt

Hög effekt   Nej / ja

Hög effekt   Nej / ja

Drift med hög effekt vald

Välj:

Huvudmeny:

Markör

Flytta markören till "JA" med knappen  F3  eller 
F4  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

En bekräftelse kommer att visas.

Funktionsbeskrivning
Funktionen hög effekt låter enheten fungera med högre en normal kapacitet, så att luften i rummet 
snabbt kan uppnå optimal temperatur. Den varar i upp till 30 minuter och enheten kommer att återgå 
till till normalt läge när de 30 minuterna har passerat eller då rumstemperaturen når inställd temperatur, 
beroende på vad som inträffar först. Enheten kommer att återgå till normalt läge när driftläge eller 
fläkthastighet ändras.

ON

Använda knappar

Funktionen "Hög effekt" är bara tillgänglig på 
modeller som stödjer den funktionen.
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Klocka

1

F1 F2 F3 F4

Primär Huvudmeny
Underhåll
Standardinställning
Service

Primär display:
Markör Sida

Välj "Standardinställning" på Huvudmenyn (se 
sidan 20) och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Markör Sida

Inställningsmeny

Huvudmeny:

Primär/sekundär
Klocka
Inst. Primär display
Kontrast
Inst. Displayinformation

Flytta markören till "Klocka" med knappen  F1 
eller  F2  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

Klockan måste ställas in innan följande 
inställningar görs.
•På/Av timer
•Veckotimer
•OU tyst läge
•Energispar
•Nattemperatur

3

F1 F2 F3 F4

Klocka

Välj:
Markör

2  12/     1/     1         :  
åååå/  mm/  dd      tt:  mm

Flytta markören till önskat val med knappen  F1 
eller  F2  , välj mellan år, månad, datum, timme 
eller minut.

Öka eller minska värdet med knappen  F3  eller 
F4  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .
En bekräftelse kommer att visas.

Använda knappar

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA

P
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Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar

På/Av timer

Timer

1

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Välj "Timer" på Huvudmenyn (se sidan 20) och 
tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Timer

Inställn.display:
Markör

På/Av timer      Ja
    På               Av
    Upprepa    Nej
Auto-Av           Nej
    Stopp om     --- min

Aktuell inställning visas.

Flytta markören till Av/På timer och tryck sedan 
på knappen  VÄLJ  .

P

F1 F2 F3 F4

Timer

Välj:
Markör Markör

På/Av timer          Nej / Ja
På
Av
Upprepa         Nej / Ja

Menyn för att ställa in timern visas.

Välj önskat val med knappen  F1  eller  F2  , välj 
mellan "Av/På timer", "På", "Av" eller "Upprepa".

Av/På timer kommer inte att fungera i följande fall: 
när Av/På timer är inaktiverad, vid ett fel, vid kontroll 
(i servicemenyn), vid testkörning, vid diagnos 
av fjärrkontroll, när klockan inte är inställd, vid 
funktionsinställning, när systemet är centralstyrt (när 
användningen ”På/Av” eller användningen ”Timer” med 
den lokala fjärrkontrollen är förbjuden).

3

Main

Använda knappar
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F1 F2 F3 F4

Timer

Välj:
Markör Tid

På/Av timer          Nej / Ja
På
Av
Upprepa         Nej / Ja

Ändra inställning med knappen  F3  eller  F4  . 
•På/Av timer: Nej (inaktivera)/Ja (aktivera)
• På: Starttid
        (kan ställas in i steg om 5 minuter)
* Tryck ner och håll knappen nertryckt för att 

ändra siffrorna snabbt.
• Av: Stopptid
        (kan ställas in i steg om 5 minuter)
* Tryck ner och håll knappen nertryckt för att 

ändra siffrorna snabbt.
• Upprepa: Nej (en gång)/Ja (upprepa)

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr           
kommer visas på den primära displayen i 

läget Högsta när På/Av timer är aktiverad.

4

F1 F2 F3 F4

Timer

Timer

Välj:
Markör Tid

Huvudmeny:

På/Av timer          Nej / Ja
På
Av
Upprepa       Nej / Ja

På/Av timer          Nej / Ja
På
Av
Upprepa      Nej / Ja
Ändringarna sparade

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara 
inställningen.

En bekräftelse kommer att visas.

5

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....   knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA

          visas när timern avaktiveras via det 
centrala styrsystemet.



28

Auto-avstängning av timer

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Timer

1

F1 F2 F3 F4

Timer

Inställn.display:
Markör

På/Av timer      Ja
    På              Av
    Upprepa    Nej
Auto-Av           Nej
    Stopp om    --- min

Visar menyn för inställning av Timer.
(Se sidan 26.)

Markera "Auto-Av" och tryck på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Auto-avstängning av timer

Välj:
Markör Markör

Auto-Av            Nej   Ja
Stopp om            min

Aktuell inställning visas.

Flytta markören till "Auto-Av" eller "Stopp om --- 
min" med knappen  F1  eller  F2  . 

3

F1 F2 F3 F4

Auto-avstängning av timer

Välj:
Markör Tid

Auto-Av             Nej   Ja
Stopp om             min

Ändra inställning med knappen  F3  eller  F4  .

• Auto-Av: Nej (inaktivera)/Ja (aktivera)
• Stopp om --- min:  Inställning av timer 

(Intervallet som är möjligt att 
ställa in är 30 till 240 minuter i 
steg om 10 minuter).

P

Auto-avstängning av timer kommer inte att fungera i 
följande fall: När ”Auto-Av”-timer är avaktiverat, under ett 
fel, under ”Check” (i servicemenyn), under ”testkörning”, 
under fjärrkontrolldiagnos, under ”Inställning av funktion”, 
när systemet är centralstyrt (när användningen ”På/Av” 
eller användningen ”Timer” med den lokala fjärrkontrollen 
är förbjuden).

Main

Använda knappar
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F1 F2 F3 F4

Auto-avstängning av timer

Auto-avstängning av timer

Välj:
Markör Tid

Huvudmeny:

Auto-Av             Nej   Ja
Stopp om              min

Auto-Av            Nej   Ja
Stopp om            min

     Ändringarna sparade

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara 
inställningen.

En bekräftelse kommer att visas.

4

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr           
visas på den primära displayen i läget

 

”Högsta” när timern Auto-Av är aktiverad.

          visas när timern avaktiveras via det 
centrala styrsystemet.
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1

3

F1 F2 F3 F4

Veckotimer

Välj:
Markör

Veckotimer  Nej / Ja

Menyn för att aktivera (Ja) och inaktivera (Nej) 
veckotimern visas.

För att aktivera, flytta markören till "Ja" med 
knappen  F3  eller  F4  och tryck sedan på 
knappen  VÄLJ  .

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Välj "Veckotimer" på Huvudmenyn (se sidan 20) 
och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Veckotimer

Inställn.display:
dag Sida

Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö
Antal

Aktuell inställning visas.

Tryck på knapp  F1  eller  F2  för att se 
inställningarna för varje veckodag. 
Tryck på knappen  F4  för att se program 5 till 8.

Tryck på knappen  VÄLJ  för att gå till 
inställningarna.

Veckotimer P

Veckotimer kommer inte att fungera i följande fall: 
när Av/På timer är inaktiverad, när veckotimern är 
inaktiverad, vid ett fel, vid kontroll (i servicemenyn), 
vid testkörning, vid diagnos av fjärrkontroll, när 
klockan inte är inställd, vid funktionsinställning, när 
systemet är centralstyrt (användningen ”På/Av”, 
inställning av temperatur, eller användningen ”Timer” 
med den lokala fjärrkontrollen är förbjuden).

Main

Använda knappar



4

F1 F2 F3 F4

Veckotimer

Inmatn.display:
dag Välj Sida

Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö
Antal

Menyn för att ställa in veckotimer visas och 
aktuella inställningar kommer att visas.
Upp till åtta program kan ställas in för varje dag.
Flytta markören till önskad veckodag med 
knappen  F1  eller  F2  och tryck sedan på 
knappen  F3  för att välja. (Flera dagar kan väljas).

Tryck på knappen  VÄLJ  .

5

F1 F2 F3 F4

 6: 3
1  : 2  - 27Auto

Veckotimer

Veckotimer

Välj:
Markör Innehåll

Val av dag:

To

To

Antal

Ändringarna sparade

På

Menyn för inställning av program visas.
Tryck på knappen  F1  för att flytta markören till önskat 
programnummer.
Flytta markören till tiden, På/Av eller temperatur med 
knappen  F2  .
Ändra inställningar med knappen  F3  eller  F4  .
• Tid: kan ställas in i steg om 5 minuter

* Tryck ner och håll knappen nertryckt för att ändra siffrorna snabbt.
• ”På”/”Av”/”Auto”: Möjliga inställningar beror på modellen av 
den anslutna inomhusenheten. (När ett ”AUTO”-mönster körs, 
kommer systemet att arbeta i läge ”Auto” (dubbelt börvärde)).

•  Temperatur: Inställbart temperaturintervall beror på anslutna 
utomhusenheter. (1ºC steg)
När läge ”Auto” (dubbelt börvärde) är valt, kan två förinställda 
temperaturer ställas in. Om ett användningsmönster med 
en enda förinställd temperaturinställning utförs under läge 
”Auto” (dubbelt börvärde), används denna inställning som 
kyltemperaturinställning i läge ”Kyla”.

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara inställningen.
En bekräftelse kommer att visas.

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr
        

kommer visas på den primära displayen i 
läget Högsta  när veckotimern har en inställning 
för aktuell dag.
Symbolen visas inte när timern ”På/Av” är 
aktiverad, eller om systemet är under central 
styrning (användning av ”Timer” med den lokala 
fjärrkontroller är förbjudet).
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Navigera mellan menyerna
•  För att återgå till menyn för att ändra/

veckodag.....................................  knappen  VÄLJ
• För att återgå till Huvudmenyn....  knappen  MENY
• Tryck för att återgå till föregående skärm....  knappen  TILLBAKA
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Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
OU tyst läge

1

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad Spjäll Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Välj "OU tyst läge" på Huvudmenyn (se sidan 20) 
och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

OU tyst läge
Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö

Start         Stopp     Tyst
            -

Inställn.display:
dag

Aktuell inställning visas.

Tryck på knapp  F1  eller  F2  för att se 
inställningarna för varje veckodag.
Tryck på knappen  VÄLJ  för att gå till 
inställningarna.

3

F1 F2 F3 F4

OU tyst läge

Välj:
Markör

OU tyst läge    Nej / Ja

Menyn för att aktivera (Ja) och inaktivera (Nej) 
tyst läge visas.

För att aktivera, flytta markören till "Ja" med 
knappen  F3  eller  F4  och tryck sedan på 
knappen  VÄLJ  .

P
Funktionsbeskrivning
Denna funktion låter användaren ställa in tidsperioderna när tyst drift av utomhusenheter prioriteras 
före temperaturkontroll.  Ställ in start- och stopptider för varje veckodag för tyst drift. Välj önskad 
tystnadsnivå, antingen "Mellan" eller "Tyst".

Main

Använda knappar

Funktionen "OU tyst läge" är bara tillgänglig på 
modeller som stödjer den funktionen.



F1 F2 F3 F4

OU tyst läge
Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö

Start         Stopp     Tyst
            -

Välj:
dag Välj

Menyn för inställning av OU tyst läge visas.

För att ändra denna inställning, flytta markören 
till önskad veckodag med knappen  F1  eller  F2  
och tryck sedan på knappen  F3  för att välja. 
(Flera dagar kan väljas).

Tryck på knappen  VÄLJ  .

4

5

F1 F2 F3 F4

OU tyst läge

OU tyst läge

Lö

Lö

Start         Stopp         Tyst
            -

Välj:

Val av dag:

Markör Innehåll

Ändringarna sparade

Menyn för inställning visas.
Flytta markören till önskat val med knappen  F1 
eller  F2  , välj mellan starttid, stopptid och tyst 
nivå.
Ändra inställningar med knappen  F3  eller  F4  .
• Start/stopptid: kan ställas in i steg om 5 minuter
* Tryck ner och håll knappen nertryckt för att 

ändra siffrorna snabbt.
•Tyst nivå: Normal, Mellan, Tyst

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara 
inställningen. En bekräftelse kommer att visas.
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Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr
         

kommer visas på den primära displayen i 
läget Högsta  när OU tyst läge är aktiverat.

Normal Mellan Tyst

Navigera mellan menyerna
•   För att återgå till menyn för att ändra/

veckodag.....................................  knappen  VÄLJ
• För att återgå till Huvudmenyn....  knappen  MENY
• Tryck för att återgå till föregående skärm....  knappen  TILLBAKA



Ställa in begränsning av temperaturområdet

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Begränsning

1

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Begränsning
Energispar
Nattemp.
Filterinformation
Felinformation

Välj "Begränsning" på Huvudmenyn (se sidan 
20) och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Begränsning

Inställn.display:
Sida

Temp. område  Ja
Kyla Torr
Värme
Auto

-
-
-

Aktuell inställning visas.

Flytta markören till "Temp. område" med knappen 
F1  eller  F2  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

3

F1 F2 F3 F4

Temp. område

Välj:
Markör Markör

Temp. område  Nej / Ja
Kyla Torr
Värme
Auto

-
-
-

Menyn för att ställa in temperaturområdet visas.

Flytta markören till önskat val med knappen  
F1  , välj mellan "Temp. område", "Kyla•Torr", 

"Värme" eller "Auto".

P
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Använda knappar
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4

F1 F2 F3 F4

Temp. område

Temp. område

Välj:
Markör Temp.

Huvudmeny:

Temp. område  Nej / Ja
Kyla Torr
Värme
Auto

Temp. område  Nej / Ja
Kyla Torr
Värme
Auto
      Ändringarna sparade

-
-
-

-
-
-

Ändra inställningar med knappen  F3  eller  F4  .
• Temp. område Nej (obegränsat) eller 
                           Ja (begränsat)
• Kyla•Torr: Övre och undre temperaturgräns (1ºC steg)
• Värme: Övre och undre temperaturgräns (1ºC steg)
• Auto: Övre och undre temperaturgräns (1ºC steg)

 

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara inställningen.
En bekräftelse kommer att visas.

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr          
kommer visas på den primära displayen i 

läget Högsta  när temperaturområdet är 
begränsat.

Temperaturområde
Läge   Undre gräns Övre gräns

Kyla•Torr 19 ~ 30ºC
(67 ~ 87ºF)

30 ~ 19ºC
(87 ~ 67ºF)

Värme 17 ~ 28ºC
(63 ~ 83ºF)

28 ~ 17ºC
(83 ~ 63ºF)

Auto 19 ~ 28ºC
(67 ~ 83ºF)

28 ~ 19ºC
(83 ~ 67ºF)

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA

*1
*3

*2
*3

*4

* Området som kan ställas in beror på den anslutna enheten.
*1  Temperaturområden för läge ”Kyla”, ”Torr”, och ”Auto” 

(dubbelt börvärde) kan ställas in.
*2  Temperaturområden för läge ”Värme” och ”Auto” (dubbelt 

börvärde) kan ställas in.
*3  Temperaturområden för läge ”Värme”, ”Kyla”, och ”Torr” 

måste uppfylla kraven nedan:
•  Övre gräns för kylning - övre gräns för uppvärmning ≥ 

lägsta temperaturskillnad (varierar med modellen på 
inomhusenheten)

•  Nedre gräns för kylning - nedre gräns för uppvärmning 
≥ lägsta temperaturskillnad (varierar med modellen på 
inomhusenheten)

*4  Temperaturområden för läge ”Auto” (enkelt börvärde) kan ställas in.



Låsa funktion

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Begränsning

1

F1 F2 F3 F4

Begränsning

Inställn.display:
Sida

Funktionen låst    Nej
På/Av  Läge  Inst. temp.
Blad

Visar menyn för inställning av begränsning. (Se 
sidan 34.)

Flytta markören till "Funktionen låst" och tryck 
sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Begränsning

Begränsning

Välj:
Markör Markör

Huvudmeny:

Låst
Låst
Låst
Låst

Funktionen låst    Nej / Ja
På/Av
Läge
Inst. temp.
Blad

Funktionen låst    Ja
På/Av   Läge   Inst. temp.
Blad

Ändringarna sparade

Menyn för att ställa in funktionslås visas.

 Flytta markören till önskat val med knappen  F1 
eller  F2  , välj mellan "Funktionen låst", "På/Av", 
"Läge", "Inst. temp" eller "Blad".

Ändra inställningar med knappen  F3  eller  F4  .
• Funktionen låst: Nej (inaktivera)/Ja (aktivera)
• På/Av: På/Av
• Läge: Inställning av funktionsläge      "-" / "Låst"
• Inst. temp.: Förinställd temp.inställning
• Blad: Bladinställning

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara 
inställningen.
En bekräftelse kommer att visas.

P
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För att aktivera funktionslåset, sätt 
alternativet "Funktionen låst" till "Ja".

Använda knappar

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA
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Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Fläkt

Fr          
kommer visas på den primära displayen i 

läget Högsta  när funktionen låst är aktiverad.

Guiden som motsvarar den låsta funktionen 
kommer att döljas.

(När Inst. temp. är låst)
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Automatisk retur till den förinställda temperaturen

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Energispar

1

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Begränsning
Energispar
Nattemp.
Filterinformation
Felinformation

Välj "Energispar" på Huvudmenyn (se sidan 20) 
och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Energispar

Inställn.display:
Markör

Autoretur          Ja
   Kyla:           min,
   Värme:        min,
Schema              Nej
   Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö

Aktuell inställning visas.

Flytta markören till "Autoretur" med knappen  F1 
eller  F2  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

3

F1 F2 F3 F4

Autoretur

Markör Markör
Välj:

Autoretur      Nej / Ja
Kyla:     Efter      min
            åter till 
Värme: Efter      min
             åter till 

Menyn för att ställa in automatisk retur till den 
förinställda temperaturen visas.

Flytta markören till önskat val med knappen  F1 
eller  F2  , välj mellan "Autoretur", "Kyla" eller 
"Värme".

PMain

Använda knappar
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4

F1 F2 F3 F4

Autoretur

Autoretur

Markör Innehåll
Välj:

Huvudmeny:

Autoretur      Nej / Ja
Kyla:     Efter      min
             åter till
Värme: Efter      min
             åter till

Autoretur          Ja
   Kyla:           min,
   Värme:        min,

       Ändringarna sparade

Ändra inställningar med knappen  F3  eller  F4  .
•Autoretur: Nej (inaktivera)/Ja (aktivera)
• Kyla: Området för inställning av timern är 30 till 

120 minuter i steg om 10 minuter.
            Området för att ställa in temperaturen är 19 till 30ºC
            (67 till 87ºF) (1ºC steg).
• Värme: Området för inställning av timern är 30 till 

120 minuter i steg om 10 minuter.
            Området för att ställa in temperaturen är 17 till 28ºC
            (63 till 83ºF) (1ºC steg).

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara 
inställningen. "Kyla" inkluderar "Torr" och "AUTO 
Kyla" och "Värme" inkluderar "AUTO Värme".
Menyn för valda inställningar visas.

Inställningarna ovan för ”Timer” eller förinställda temperaturer kommer inte att fungera 
när temp-intervallet är begränsat och när systemet är centralstyrt (när inställning av temp-
intervall inte är tillåtet från en lokal kontroll). När systemet är centralstyrt (när användning 
av ”Timer” med lokal fjärrkontroll inte är tillåtet), är endast inställningen av ”Timer” ineffektiv.

<Exempel där funktionen Autoretur är aktiverad>

Kyla AutoInst. temp.

Läge Fläkt

Fr

Kyla AutoInst. temp.

Läge Fläkt

Fr

Kyla AutoInst. temp.

Läge Fläkt

Fr

Temp. Temp. Temp.

Exempel: Sänk Inst. temp. till 24ºC (75ºF). 60 minuter senare kommer Inst. temp. återgå till 28ºC (83ºF).

60 
minuter
senare

Inst. temp. ändras från 28ºC 
(83ºF) till 24ºC (75ºF) av en 
användare.

60 minuter senare kommer 
Inst. temp. automatiskt återgå 
till 28ºC (83ºF). 

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA
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Ställa in program för energisparläge

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Energispar

1

F1 F2 F3 F4

Energispar

Inställn.display:
Markör

Autoretur          Ja
   Kyla:           min,
   Värme:        min,
Schema              Nej
   Må Ti On To Fr Lö Sö

Visar menyn för inställning av "Energispar". (Se 
sidan 38.)

Flytta markören till "Schema" och tryck sedan på 
knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Energispar

-
-
-
-

Inställn.display:
dag

Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö
Antal

Menyn för att ställa in schemat visas.

Tryck på knapp  F1  eller  F2  för att se 
inställningarna för varje veckodag.
Tryck på knappen  VÄLJ  för att gå till 
inställningarna.

3

F1 F2 F3 F4

Energispar

Välj:
Markör

Energispar   Nej / Ja

Menyn för att aktivera (Ja)/inaktivera (nej) 
energisparschemat visas.

Välj "Nej" eller "Ja" med knappen  F3  eller  F4  .
Tryck på knappen  VÄLJ  för att gå till 
inställningarna för val av veckodag.

PMain

Använda knappar



F1 F2 F3 F4

Energispar

-
-
-
-

Inmatning:
dag Välj

Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö
Antal

Menyn för inställning av val av veckodag visas.
Upp till fyra program kan ställas in för varje dag.
Flytta markören till önskad veckodag med 
knappen  F1  eller  F2  och tryck sedan på 
knappen  F3  för att välja. (Flera dagar kan väljas).
Tryck på knappen  VÄLJ  för att gå till menyn för 
inställning av programmet.

4

5

F1 F2 F3 F4

Energispar

Energispar

-
-
-
-

Välj:
Markör Innehåll

Val av dag:

Må

Må

Ändringarna sparade

Antal

Menyn för programinställning visas.
Tryck på knappen  F1  för att flytta markören till 
önskat programnummer.
Flytta markören till önskat val med knappen 
F2  , välj mellan starttid, stopptid och nivå på 
energispar (ordnat i denna ordning från vänster).
Ändra inställningar med knappen  F3  eller  F4  .
• Start/stopptid: kan ställas in i steg om 5 minuter
* Tryck ner och håll knappen nertryckt för att 

ändra siffrorna snabbt.
•Energisparande: Området som kan ställas in är 0 %
                       och 50 till 90 % i steg om 10 %.
Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara 
inställningen. 
En bekräftelse kommer att visas.
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Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr         kommer visas på den primära displayen 
i läget Högsta  när funktionen energispar är 
aktiverad.

Ju lägre värde, desto högre effekt för energisparandet.

Navigera mellan menyerna
•  För att återgå till menyn för att ändra/

veckodag......................................  knappen  VÄLJ
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• Tryck för att återgå till föregående skärm.....  knappen  TILLBAKA
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Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Nattemp.

1

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Begränsning
Energispar
Nattemp.
Filterinformation
Felinformation

Välj "Nattemp." på Huvudmenyn (se sidan 20) 
och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2 Aktuell inställning visas.

Tryck på knappen  VÄLJ  för att gå till 
inställningarna.

P
Funktionsbeskrivning
Denna kontroll påbörjar uppvärmningen när dess objektgrupp stoppas och rumstemperaturen sjunker 
under den förinställda undre gränsen. Denna kontroll påbörjar avkylningen när dess objektgrupp 
stoppas och rumstemperaturen stiger över den förinställda övre gränsen.
Funktionen Nattemp. är inte tillgänglig om funktionen och temperaturinställningen utförs från 
fjärrkontrollen. 
Om rumstemperaturen mäts av luftkonditionerarens insugstemperatursensor, kan inte den korrekta 
temperaturen erhållas när luftkonditioneraren är avstängd eller när luften inte är ren. Byt då ut sensorn 
till en fjärrsensor (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) eller en fjärrkontrollsensor.

Main

Använda knappar

F1 F2 F3 F4

Nattemp.

Inställn.display:

Nattemp.   Ja
Temp. område   12      -   28
Start                  23:00
Stopp                   5:00



3

F1 F2 F3 F4

Nattemp.

Nattemp.

Välj:
Markör Innehåll

Huvudmeny:

Nattemp.  Nej / Ja
Temp. område  12      -   28
Start                 23:00
Stopp                  5:00

Nattemp.  Nej / Ja
Temp. område   12      -   28
Start                  23:00
Stopp                  5:00
      Ändringarna sparade

Flytta markören till önskat val med knappen 
F1  eller  F2  , välj mellan Nattemperatur Nej 
(inaktivera)/Ja (aktivera), Temp. område, Starttid 
och Stopptid.
Ändra inställningar med knappen  F3  eller  F4  .
•Temp. område:  Den undre 

temperaturbegränsningen 
(för värme) och den övre 
temperaturbegränsningen (för kyla) 
kan ställas in. Temperaturskillnaden 
mellan den övre och den undre 
gränsen måste vara 4ºC (8ºF) eller 
mer. Temperaturområdet som kan 
ställas in beror på de anslutna 
inomhusenheterna.

• Start/stopptid: kan ställas in i steg om 5 minuter
* Tryck ner och håll knappen nertryckt för att 

ändra siffrorna snabbt.

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara inställningen.
En bekräftelse kommer att visas.
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Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr      
kommer visas på den primära displayen i 

läget Högsta  när funktionen Nattemperatur är 
aktiverad.

Nattemp. kommer inte att fungera i följande fall: 
när enheten är igång, när funktionen nattemperatur är 
inaktiverad, vid ett fel, vid kontroll (i servicemenyn), vid 
testkörning, vid diagnos av fjärrkontroll, när klockan 
inte är inställd, vid funktionsinställning, när systemet 
är centralstyrt (användningen ”På/Av”, inställning av 
temperatur, eller användningen ”Timer” med den lokala 
fjärrkontrollen är förbjuden).

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA

          visas när timern avaktiveras via det centrala 
styrsystemet.
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Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Man. fläktbladsvinkel

1

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Underhåll
Standardinställning
Service

Välj "Underhåll" på Huvudmenyn (se sidan 20) 
och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

3

F1 F2 F3 F4

Man. fläktbladsvinkel

Inmatn.display:
Mark Adress Check

Ref.adress
Enhet nr

Identif. enhet Kontrollknapp

Flytta markören till "Ref.adress" eller "Enhet nr" 
med knappen  F1  för att välja.
Välj ref.adress och enhetsnumret för enheten 
vars fläktblad ska fixeras med knappen  F2  eller 
F3  och tryck på knappen  VÄLJ  .
• Ref.adress: Kyladress
• Enhet nr: 1, 2, 3, 4
Tryck på knappen  F4  för att bekräfta enheten.

2

F1 F2 F3 F4

Underhållsmeny

Huvudmeny:
Markör

Auto.nedåtgående panel
Man. Fläktbladsvinkel

Välj "Man. Fläktbladsvinkel" med knappen  F1 
eller  F2  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

OFF

Bilden till vänster visar hur en display kan se ut på en Mr. 
Slim. På City Multi-enheter visas "M-NET-adress" i stället 
för "Ref.adress" och "Enhet nr" visas inte.

Main

Använda knappar
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4

F1 F2 F3 F4

Man. fläktbladsvinkel

Man. fläktbladsvinkel

Välj:

Inställning

Utlopp Vinkel

Aktuell inställning på fläktbladen visas.

Välj önskade utlopp från 1 till 4 med knappen  F1 
eller  F2  .
• Utlopp: "1", "2", "3", "4" eller "1, 2, 3, 4, (alla utlopp)"
 
Tryck på knappen  F3  eller  F4  för att gå igenom 
alternativen i ordningen "Ingen inställning (återställ)", 
"Steg 1", "Steg 2", "Steg 3", "Steg 4" och "Steg 5". 
Välj önskad inställning.
■ Inställning av fläktblad

Tryck på knappen  VÄLJ  för att spara inställningen.
En skärm visas som anger att 
inställningsinformationen överförs.
Ändringarna kommer att göras av det valda utloppet.
Skärmen kommer automatiskt att återgå till den som 
visas ovan (steg 4) när överföringen är avslutad. 
Gör inställningar för andra utlopp genom att följa 
samma procedur.

Om alla utlopp är valda, kommer           
visas nästa gång enheten sätter igång.

Steg 1 Steg 2

Steg 4Steg 3

Ingen 
inställning

Alla utlopp

Steg 5

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA
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Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar
Inst. Primär display

1

3

F1 F2 F3 F4

Inst. Primär display

Högsta / Bas

Markör
Välj:

Välj "Högsta" eller "Bas" på huvudmenyn (se 
sidan 8) med knappen  F3  eller  F4  och tryck 
sedan på knappen  VÄLJ  .

En bekräftelse kommer att visas.

F1 F2 F3 F4

Primär Huvudmeny
Underhåll
Standardinställning
Service

Primär display:
Markör Sida

Välj "Standardinställning" på Huvudmenyn (se 
sidan 20) och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Huvudmeny:

Inställningsmeny

Markör Sida

Primär/sekundär
Klocka
Inst. Primär display
Kontrast
Inst. Displayinformation

Flytta markören till "Inst. Primär display" med 
knappen  F1  eller  F2  och tryck sedan på 
knappen  VÄLJ  .

Använda knappar

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA

P
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Kontrast

1

3

F1 F2 F3 F4

Huvudmeny:

Kontrast

MörkLjus

Ändra kontrasten med knappen  F3  eller  F4  
och tryck sedan på knappen  MENY  eller 
TILLBAKA  .

F1 F2 F3 F4

Primär Huvudmeny
Underhåll
Standardinställning
Service

Primär display:
Markör Sida

Välj "Standardinställning" på Huvudmenyn (se 
sidan 20) och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Huvudmeny:

Inställningsmeny

Markör Sida

Primär/sekundär
Klocka
Inst. Primär display
Kontrast
Inst. Displayinformation

Flytta markören till "Kontrast" med knappen  F1 
eller  F2  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

Använda knappar

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA

P
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Språkval

1

2

F1 F2 F3 F4

Markör Sida

Inställningsmeny

Huvudmeny:

Autoläge
Admin. lösenord
Språkval

Flytta markören till "Språkval" med knappen  F1  
eller  F2  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

F1 F2 F3 F4

Primär Huvudmeny
Underhåll
Standardinställning
Service

Primär display:
Markör Sida

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar

Använda knappar

Välj "Standardinställning" på huvudmenyn (se 
sidan 20) och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

Funktionsbeskrivning
Önskat språk kan ställas in. Språkalternativen är engelska, franska, tyska, spanska, italienska, 
portugisiska, svenska och ryska.

P



Första gången strömmen sätts på, kommer menyn för 
att välja språk att visas. Välj önskat språk. Systemet 
kommer inte att starta om inget språk väljs.

Flytta markören till önskat språk med knappen 
F1  till  F4  och tryck sedan på knappen  VÄLJ  
för att spara inställningen.

3
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En skärm visas som anger att inställningen har 
sparats.

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA

F1 F2 F3 F4

Huvudmeny:

Markör
Välj:

English
Deutsch
Italiano
Svenska

Français
Español
Português
Pycckий

English
Deutsch
Italiano
Svenska
Ändringarna sparade

Français
Español
Português
Pycckий

Språkval

Språkval

Markör
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Inställning av funktion (City Multi)

Funktionsbeskrivning

Utför inställningar av inomhusenhetens funktioner via fjärrkontrollen efter behov.
• Följande inställningar ska endast göras för City Multi-enheter och efter behov.
• Se installationshandboken för information om inställningar för Mr. Slim.
•  Se manualen för installation av inomhusenheten för information om fabriksinställningar av 

inomhusenheterna, funktionsinställningsnummer, och inställningsvärden.
•  Notera och spara alla ändringar som gjorts för att hålla reda på inställningarna, vid ändringar av 

funktionsinställningar på inomhusenheten.

Använda knappar

F1 F2 F3 F4

Primär Huvudmeny
Underhåll
Standardinställning
Service

Primär display:
Markör Sida

Välj ”Service” i huvudmenyn (se sidan 20) och 
tryck sedan på knappen  VÄLJ .

F1 F2 F3 F4

Servicemeny
Lösenord för underhåll
Kontroll av fjärrkontroll
Inställning av funktion

Primär display:
Markör

Välj ”Inställning av funktion” i fönstret 
”Servicemeny”, och tryck på knappen  VÄLJ .

Fjärrkontrollens funktion-Funktionsinställningar

1

2

OFF P
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För att kontrollera de aktuella inställningarna för 
en given enhet, ange ”M-NET-adress” numret för 
”inställning av funktion”, välj ”Konf” för ”Funktion” 
och tryck på knappen  VÄLJ .
En skärm visas som indikerar att det söks efter 
inställningarna. När sökningen är klar, visas de 
aktuella inställningarna.

Menyn för inställning av funktion visas.
Tryck på knapp  F1  eller  F2  för att flytta 
markören till något av följande: ”M-NET-
adress”, ”inställning av funktion”-nummer, eller 
inställningsvärde. Tryck därefter på  F3  eller  F4  
för att ändra inställningen till önskad inställning.

När inställningarna är slutförda, tryck på knappen 
 VÄLJ .
En skärm visas som anger att 
inställningsinformationen överförs.

F1 F2 F3 F4

Inst / Konf

Skickar data

Markör
Välj:

M-NET-adress
Funktion nr.
Data
Funktion

3
32
2

3
32
2

M-NET-adress
Funktion nr.
Data

Inställning av funktion

Inställning av funktion

Adress

3
32
2

M-NET-adress
Funktion nr.
Data

Tillbaka:

Inställning av funktion

Inställning klar

När de inställningarna har sänts, visas en skärm 
som anger att det har slutförts.

För att göra ytterligare inställningar, tryck på 
knappen  Tillbaka  för att gå tillbaka till den 
skärm som visades i steg 3 ovan. Ställ in 
funktionsnummer för andra inomhusenheter 
genom att följa samma steg.

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till skärmen ”Servicemeny” .......... knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny ...... knappen  TILLBAKA

3

4
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Underhåll
Filterinformation

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr
          kommer visas på den primära displayen i 
läget Högsta  när det är dags att rengöra filtren.
Tvätta, rengör eller byt ut filtren när detta 
visas.
Se instruktionshandboken för 
inomhusenheten.

1

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Begränsning
Energispar
Nattemp.
Filterinformation
Felinformation

Välj "Filterinformation" på Huvudmenyn (se sidan 
20) och tryck sedan på knappen  VÄLJ  .

2

F1 F2 F3 F4

Huvudmeny:

Filterinformation

Återst

Rengör filtret. 
Tryck på Återställ när 
filtret har rengjorts.

Tryck på knappen  F4  för att återställa 
filtersymbolen.

Se instruktionshandboken för inomhusenheten 
hur filtret rengörs.

Använda knappar
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3

F1 F2 F3 F4

Filterinformation

Filterinformation

OKAvbryt

Återställa filtersymbolen?

Återställ filtersymbolen

Huvudmeny:

Välj "OK" med knappen  F4  .

En bekräftelse kommer att visas.

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Fr
När           visas på den primära displayen i läget 
Högsta, är systemet centralstyrt och 
filtersymbolen kan inte återställas.

Om två eller fler inomhusenheten är anslutna, kan tiden för filterrengöring vara olika för olika 
enheter, beroende på filtertyp.

Ikonen          visas när filtret på huvudenheten ska rengöras. 
När filtersymbolen återställs, återställs den ackumulerade drifttiden för alla enheter.

Ikonen       ska visas efter en viss drifttid, under förutsättning att inomhusenheter är installerade i 
utrymmen med normal luftkvalitet. Beroende på luftkvaliteten, kan filtret behöva rengöras oftare.

Den ackumulerade tid då filtret behöver rengöras är modellberoende.

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn.....  knappen  MENY
• För att återgå till föregående meny...  knappen  TILLBAKA
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Felsökning

När ett fel inträffar visas följande skärm.
Kontrollera felstatus, stoppa driften och kontakta din återförsäljare.

Felinformation

1

F1 F2 F3 F4

Felinformation
Felkod
Fel enhet     IU
Ref.adress       Nr.
Modellnamn
Serienr.

ÅterstSida

Felinformation
Kontaktinformation
Återförs
    Tel.

ÅterstSida

Återställ fel:Återställningskn

Återställ fel:Återställningskn

Felkod, felenhet, ref.adress, enhetsmodell och 
serienummer visas.
Modellnamn och serienummer visas endast om 
informationen har registrerats.

Tryck på knapp  F1  eller  F2  för att gå till nästa 
sida.

Kontaktinformation (återförsäljarens 
telefonnummer) visas om informationen har 
registrerats.

Använda knappar

blinkar



2

F1 F2 F3 F4

F1 F2 F3 F4

Felinformation

Återställ fel

Återställ fel

Felkod
Fel enhet     IU
Ref.adress        Nr.
Modellnamn
Serienr.

ÅterstSida

Återställa aktuellt fel?

Återställ fel

OKAvbryt

Huvudmeny:

Återställ fel:Återställningskn

Tryck på knappen  F4  eller  PÅ/AV  för att 
återställa det inträffade felet.

Välj "OK" med knappen  F4  .

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Begränsning
Energispar
Nattemp.
Filterinformation
Felinformation

När inget fel inträffar, kan sidan 2/2 av 
felinformationen (se sidan 54) visas genom att 
välja "Felinformation" från huvudmenyn (se sidan 
20).
Fel kan inte återställas från denna skärm.

Fel kan inte återställas när PÅ/AV inte är 
tillåtet.

blinkar

blinkar

Navigera mellan menyerna
• För att återgå till Huvudmenyn..........  knappen  MENY

Kontrollera felinformationen

55



Specifikationer
Kontrollspecifikationer
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Specifi kation 
Produktens storlek 120(W) x 120(H) x 19(D) mm (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [tum]) 

(utom utstickande del)
Nettovikt 0,25 kg (9/16 lb.)
Märkspänning 12 VDC (från inomhusenheter)
Energiförbrukning 0,3 W
Användningsmiljö Temperatur 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF)

Fuktighet 30 ~ 90%RH (utan hänsyn till dagg)
Material Panel: PMMA

Hölje: PC + ABS
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Funktionslista (per den 1 december 2012)

Funktion City Multi Mr. Slim Lösenord
Drift/Display PÅ/AV -

Kontakt för funktionsläge -
Inställning av rumstemperatur -
Läget ”Auto” (dubbelt börvärde) -
Inställning av fl äkthastighet -
Inställning av fl äktbladets vinkel -
Inställning av spjäll -
Inställning av ventilation -
Hög effekt -
Automatiskt nedåtgående panel -
Bakgrundsljus -
Inställning av kontrast administratör
Kontakt för den primära displayens läge administratör
Inställning av klocka administratör
Inställning av klockans visningsformat administratör
Val av språk (8 språk) administratör
Visning av rumstemperatur administratör
Visning av fel -
Filterinformation -

Schema/Timer På/Av timer administratör
Auto-avstängning av timer administratör
Veckotimer administratör
Nattemperatur administratör
OU tyst läge administratör

Energispar Automatisk återgång administratör
Schema administratör

Begränsning Funktionslås administratör
Begränsning av temperaturområdet administratör
Lösenord
(Administratör och underhåll)

administratör
underhåll

Övriga Manuell fl äktbladsvinkel -
Testkörning underhåll
Inmatning av modellinformation underhåll
Inmatning av information om återförsäljare underhåll
Inställning av funktion underhåll
Smidigt underhåll underhåll
Kontroll av kylmedelsvolym underhåll
Kontroll av kylmedelsläckage underhåll

: Stöds          : Stöds ej

* Funktionerna som stöds varierar beroende på den anslutna enheten.
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Lista över funktioner som kan/inte kan användas tillsammans

: Kan användas tillsammans         : Kan inte användas tillsammans         : Begränsat 

Hög 
effekt

På/Av 
timer

Auto-av-
stängning 
av timer

Veckoti-
mer

OU tyst 
läge

Temperatur-
område

Funk-
tionslås

Auto-
matisk 

återgång

Ener-
gispar-
schema

Nattem-
peratur

Hög effekt

På/Av timer

Auto-avstäng-
ning av timer

Veckotimer

OU tyst läge

Temperatur-
område

Funktionslås

Automatisk 
återgång

Energispar-
schema

Nattemperatur

1

1

1

1

1

2

3 4 5 6 7

7

6

5

4

3

1

2

2

2

1: Denna funktion är aktiverad efter hög effektsdrift, eftersom den senare har högre prioritet. 
2: Denna funktion kan inte användas om en funktion är låst. 
3: Funktionen nattemperatur kan inte användas när enheten är aktiverad genom På/Av timer-inställning.
4: Auto-av funktionen kan inte användas för nattemperatur.
5: Funktionen nattemperatur kan inte användas när enheten är aktiverad genom Veckotimer-inställning.
6: Inställning av temperaturområde kan inte användas för nattemperatur.
7: Funktionen Auto-retur kan inte användas för nattemperatur.

1: Inställning för veckotimer är inte användbar, eftersom På/Av timer har högre prioritet. 
2: Funktionen Auto-retur kan inte användas eftersom inställningen för temperaturområde har högre prioritet.



WT06693X01

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.


