
SPLITTYPE
RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT 
BETJENINGSVEJLEDNING

Must be installed by a qualified refrigerant engineer 

Nedenstående fire enheder kan bruges sammen 
med samme præstationsenhed og kan ikke 
bruges med noget andet produkt.

 INDENDØRS ENHED      UDENDØRS ENHED

EHP5.0 AA/I   EHP5.0 AA/O
EHP6.0-1 AA/I   EHP6.0-1 AA/O   

6 720 802 287 da



A. Information on Disposal for Users (private households)
1. In the European Union
Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust
bin! 
Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in
accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of
used electrical and electronic equipment. 
Following the implementation by member states, private households within the EU
states may return their used electrical and electronic equipment to designated
collection facilities free of charge*. In some countries* your local retailer may also
take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.
*) Please contact your local authority for further details.
If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please
dispose of these separately beforehand according to local requirements. 
By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes
the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative
effects on the environment and human health which could otherwise arise due to
inappropriate waste handling.

2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the
correct method of disposal. 
For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of 
charge to the dealer, even if you don’t purchase a new product. Further collection
facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Information on Disposal for Business Users.
1. In the European Union
If the product is used for business purposes and you want to discard it:
Please contact your BOSCH dealer who will inform you about the take-back of the
product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling.
Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection
facilities.
For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for
take-back of your used products.

2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for
the correct method of disposal.                                     

Attention: Your product is
marked with this symbol. It
means that used electrical
and electronic products
should not be mixed with
general household waste.
There is a separate
collection system for these
products.         

EN

The battery supplied with this product contains traces of Lead.
For EU: The crossed-out wheeled bin implies that used batteries should not be put to 
the general household waste! 
There is a separate collection system for used batteries, to allow proper treatment and 
recycling in accordance with legislation. Please contact your local authority for details 
on the collection and recycling schemes.
For Switzerland: The used battery is to be returned to the selling point.
For other non-EU countries: Please contact your local authority for correct method of 
disposal of the used battery.

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol
R410A (Global warming potential 1980)

Pb

BUILDING REGULATIONS
This appliance must be installed and serviced only by a competent person in accordance with the current: IEE 
Regulations, Building Regulation, Building Standards (Scotland) (Consolidation), Building Regulations (Northern Ireland), 
local water by-laws, Health & Safety Document 63S (The Electricity at Work Regulations 1989), IS 813 (Eire) and other 
local requirements.
The relevant Standards should be followed, including:
BS EN 14511: Requirements heat pumps for space heating and cooling
BS EN 378: Safety and environmental requirements for heat pumps 
BS EN 14324 Brazing
BS 1306 Specification for copper & copper Alloy pressure piping system
The Health and Safety at Work Act 1974
The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999
The Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 1996
The Construction (Design and Management) Regulations 1994
The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998
Where no specific instructions is given, reference should be made to the relevant codes of Practice. 
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ADVARSLER VED INSTALLATION/
FJERNELSE/REPARATION
•	 Forsøg	ikke	selv	at	installere/fjerne/reparere	enheden	
på	 egen	 hånd.	 Ukorrekt	 arbejde	medfører	 elektrisk	
stød,	 udsivning	 af	 vand,	 brand	 osv.	 Spørg	 din	 for-
handler	 eller	 andre	 kvalificerede	 servicepersoner	 til	
råds	ved	installation/fjernelse/reparation	af	enheden.

ADVARSLER VED BRUG

1	 Åbn	 lejlighedsvis	 et	 vindue	 eller	 en	 dør	 for	 at	ventilere	 rummet,	 især	 i	 forbindelse	 med	 brug	
af	 gasapparater.	 Utilstrækkelig	 ventilation	 kan	
medføre	iltmangel.

2	Lad	være	med	at	betjene	knapperne	med	våde	
hænder.	Det	kan	medføre	elektrisk	stød.

3	Drej	af	sikkerhedsgrunde	elafbryderen	 til	 stillin-gen	FRA,	når	enheden	ikke	bruges	i	et	længere	
tidsrum.

4	Tjek	 med	 regelmæssige	 mellemrum	 udendør-
senhedens	monteringsstativ	for	slitage	og	for	at	
sikre,	at	det	er	monteret	forsvarligt.

5	Lad	være	med	at	placere	noget	oven	på	uden-
dørsenheden	 eller	 at	 stå	 på	 den.	 Genstanden	
eller	personen	kan	falde	ned	eller	blive	tabt,	så	
der	opstår	personskader.

6	Denne	enhed	er	konstrueret	til	hjemmebrug.	Und-lad	 andre	 anvendelser	 som	 f.eks.	 i	 et	 hundehus	
eller	drivhus	til	at	fodre	dyr	eller	dyrke	planter.	

7	Lad	 være	 med	 at	 anbringe	 et	 kar	 med	 vand	
oven	på	enheden.	Hvis	 der	 trænger	 vand	 ind	 i	
enheden,	kan	det	nedbryde	den	elektriske	isole-
ring	og	forårsage	elektrisk	stød.

8	Lad	være	blokere	luftindløb	eller	udløb	på	enhe-
den.	Det	 kan	medføre	 præstationsvanskelighe-
der	og	tekniske	problemer.	

9	Stop	 varmepumpen,	 og	 slå	 elafbryderen	 fra,	inden	der	foretages	vedligeholdelse	eller	rengø-
ring.	Der	er	en	roterende	blæser	 i	enheden,	og	
du	kan	pådrage	dig	skader.

10	Lad	 være	 sprøjte	 eller	 hælde	 vand	 direkte	 på	
varmepumpen.	Vand	kan	medføre	elektrisk	stød	
eller	beskadigelse	af	udstyret.

11	Denne	varmepumpe	er	ikke	beregnet	til	brug	af	
små	børn	eller	svagelige	personer	uden	opsyn.

	 Små	børn	skal	være	under	opsyn	for	at	sikre,	at	
de	ikke	leger	med	varmepumpen.

ADVARSLER VED PLACERING/INSTALLATION
•	 Sørg	for	at	tilslutte	luft/luft-varmepumpen	til	en	strøm-
forsyning	med	den	nominelle	spænding	og	frekvens.

	 Brug	 af	 en	 strømforsyning	 med	 forkert	 spændig	
og	frekvens	kan	medføre	beskadigelse	af	udstyret	
og	muligvis	brand.

•	 Lad	være	med	at	installere	enheden,	hvor	der	kan	
være	 udsivning	 af	 brændbar	 gas.	 Det	 kan	 med-
føre	brand.

	 Installer	 enheden	 på	 et	 sted	 med	 minimalt	 støv,	
dampe	og	fugtighed	i	luften.		

• Anbring	afløbsslangen,	 så	der	 sikres	 jævnt	 afløb.	
Utilstrækkeligt	 afløb	 kan	 medføre	 befugtning	 af	
rummet,	møbler	osv.

• Sørg	 for	 installation	 af	 et	 HFI-relæ	 eller	 en	 elaf-
bryder	afhængig	af	 installationens	placering	 for	at	
undgå	elektrisk	stød.

VIGTIGE SIKKERHEDS
ANVISNINGER  

ADVARSLER VED BRUG

1 Undlad	at	trække	i	eller	deformere	netledningen.	
Træk	i	og	misbrug	af	netledningen	kan	medføre	
beskadigelse	af	enheden	og	forårsage	elektrisk	
stød.

2 Vær	 forsigtig	 med	 ikke	 at	 udsætte	 din	 krop	
direkte	for	udgangsluften	i	lang	tid.	Det	kan	på-
virke	din	fysiske	tilstand.	

3 Ved	brug	af	luft/luft-varmepumpen	til	spædbørn,	
børn,	ældre,	sengeliggende	eller	handicappede	
skal	du	sørge	for,	at	rumtemperaturen	er	veleg-
net	for	personerne	i	rummet.

4 Indsæt	aldrig	genstande	i	enheden.	Indsættelse	
af	 genstande	 kan	 medføre	 personskader	 på	
grund	af	de	indvendige	blæseres	høje	rotations-
hastighed.

5 Jordtilslut	 altid	 luft/luft-varmepumpen.	 Tilslut	
ikke	jordledningen	til	gasrør,	vandrør,	lynafleder	
eller	 telefonjordledning.	 Utilstrækkelig	 jordfor-
bindelse	kan	medføre	elektrisk	stød.

6 Hvis	 der	 er	 noget	 unormalt	 ved	 luft/luft-varme-
pumpen	 (f.eks.	 en	 brændende	 lugt),	 skal	 du	
standse	varmepumpen	omgående	og	dreje	elaf-
bryderen	til	OFF	(FRA).	

7 Varmepumpen	skal	 installeres	 iht.	nationale	 led-
ningsføringsforskrifter.	 Forkert	 ledningstilslutning	
kan	 medføre	 overophedning	 af	 netledningen,	
stikket	og	stikkontakten	og	resultere	i	brand.

8 Hvis	 netledningen	 bliver	 beskadiget,	 skal	 den	
udskiftes	af	 fabrikanten	eller	dennes	servicere-
præsentanter	eller	en	 tilsvarende	person	 for	at	
undgå	fare.	Brug	kun	den	af	fabrikanten	angivne	
netledning	til	udskiftning.	

VIGTIGE SIKKERHEDS
ANVISNINGER 
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1	 Indtag	(luft)

2	 Åbent	panel

3	 Luftfilter

4	 Hjælpeknap

5	 Modtagervindue			

6	 Netledning

7	 Op	og	ned	justeringslamel

8	 Side	til	side	justeringslamel

9	 Udtag	(luft)

10	Fjernbetjening

11	 PLASMAKLYNGE-lampe	(blå					)

12	DRIFT-lampe	(grøn	 	)

13	TIMER-lampe	(orange	 	)

14	FULD	KRAFT-lampe	(grøn	 	)

15	SELVRENSING-lampe	(grøn	 	)

UDENDØRS ENHED
16	 Indtag	(luft)

17	Kølemiddelslange	og		
forbindelsesledning

18	Afløbsslange

19	Udtag	(luft)

BEMÆRK:
De	faktiske	enheder	kan	være	en	smule	
forskellige	fra	ovenstående.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

14

13

12
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19

18

17

16

10

NAVNE PÅ DELE

INDENDØRS ENHED
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FJERNBETJENING

19	 UR-knap
20	 BLÆSER-knap
21	 SVING-knap	(	 	:	op	og	ned	retning)
22	 	Angiver,	at	batterirummet	befinder	sig	under	dette	

mærke

LCDFJERNBETJENINGSDISPLAY
23	 	TILTAGENDE	LUFTSTRØM-symbol	
24	 SELVRENSNING-symbol
25	 	PLASMAKLYNGE-symbol
26	 	TILSTAND-symboler
	 		 :	AUTO	 :	COOL	(KØL)

	 		 :	HEAT	(OPVARM)	 :	DRY	(TØR)

27	 	Termostatindstilling	for	tilstandene	AUTO	og	TØR
28	 	TEMPERATUR-indikator	
29	 	SEND-symbol	
30	 	FULD	KRAFT-symbol
31  BLÆSERHASTIGHED-symboler
	 		 :	AUTO	 :	LOW	(LAV)

	 		 :	HIGH	(HØJ)	 :	SOFT	(BLØD)	

32	 	TIMER	TIL-indikator/UR
	 Angiver	forindstillet	tid	for	TIMER	TIL	eller	aktuel	tid.
33	 	TIMER	FRA-indikator
	 Angiver	forindstillet	tid	for	TIMER	FRA	eller	EN	TIME-

TIMER	FRA

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

1	 SENDER
2	 DISPLAY	(LCD-display)
3	 PLASMAKLYNGE-knap
4	 DISPLAY-knap
5	 TIL/FRA-knap
6	 TERMOSTAT-knap
7	 FULD	KRAFT-knap
8	 TILTAGENDE	LUFTSTRØM-knap
9	 TILSTAND-knap
10	 TIMER	TIL-knap	(til	indstilling	af	timeren)
11	 TIMER	FRA-knap	(til	indstilling	af	timeren)
12	 EN	TIME	FRA-TIMER-knap
13	 TID	FREM-knap
14	 TID	TILBAGE-knap
15	 SELVRENS-knap
16	 INDSTIL	TIMER/ANNULLER-knap
17	 10˚	C-knap
18	 SVING-knap	(	 	:	side	til	side	retning)

<Kun til EHP6.01 AA/I>	

2

1

24

25

26

27

28

29

30
31

32
33
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INDSTILLING AF AKTUELT TIDSPUNKT 
Der	er	to	urtilstande:	12-timers	tilstand	og	24-timers	
tilstand.
For	eksempel:	Klokken	5	om	eftermiddagen
	 Ur	 Display
	 12-timers	tilstand	 PM			5:00
	 24-timers	tilstand	 17:00

1 For at indstille til 12timers tilstand, skal 
du trykke en gang på knappen CLOCK 
(UR) i det første trin.

 For at indstille til 24timers tilstand, skal 
du trykke to gange på knappen CLOCK 
(UR) i det første trin.

2 Tryk på knappen TIME ADVANCE (TID 
FREM) eller REVERSE (TILBAGE) for at 
indstille det aktuelle tidspunkt.

	 •		Hold	knappen	nede	for	hurtigt	at	køre	tidsdis-
playet	frem	eller	tilbage.	

3 Tryk på knappen SET/C (INDSTIL/C).
	 •	 Kolon	(:)	blinker	for	at	angive,	at	uret	fungerer.

BEMÆRK:
•	 Det	 aktuelle	 tidspunkt	 kan	 ikke	 indstilles,	 mens	
timeren	kører.

ISÆTNING AF BATTERIER
Brug	to	batterier	i	størrelse	AAA	(R03).

1 Fjern dækslet på fjernbetjeningen. 

2 Isæt batterier i rummet, og sørg for, at 
 og — polariteter vender korrekt.

	 •	Displayet	viser	“AM	6:00”,	når	batterier	er	isat	
korrekt.

3 Sæt dækslet på plads igen.

Fjern-	
betjenings-	
dæksel

BEMÆRK:
•	Batteriets	levetid	er	ca.	et	år	ved	normal	brug.
•	Når	 du	 udskifter	 batterier,	 så	 udskift	 altid	 begge	
batterier,	og	sørg	for,	at	de	er	af	samme	type.

•	Hvis	 fjernbetjeningen	 ikke	 fungerer	 korrekt	 efter	
udskiftning	af	batterierne,	skal	du	tage	batterierne	
ud	og	sætte	dem	i	igen	efter	30	sekunder.

•	Hvis	du	ikke	skal	bruge	enheden	i	lang	tid,	skal	du	
fjerne	batterierne	fra	fjernbetjeningen.

SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN
Ret	 fjernbetjeningen	 mod	 enhedens	 signalmodta-
gervindue,	og	 tryk	på	den	ønskede	knap.	Enheden	
udsendet	et	bip,	når	den	modtager	signalet.
•	Sørg	 for,	 at	 der	 ikke	 er	 gardiner	 eller	 andre	 gen-
stande	mellem	fjernbetjeningen	og	enheden.

•	 Fjernbetjeningen	 kan	 sende	 signaler	 på	 op	 til	 7	
meters	afstand.

PAS PÅ:
•	 Sørg	 for,	at	signalmodtagervinduet	 ikke	udsættes	
for	stærk	direkte	sollys,	fordi	det	kan	påvirke	funk-
tionen	heraf	på	en	negativ	måde.	Hvis	signalmod-
tagervinduet	 udsættes	 for	 direkte	 sollys,	 så	 træk	
et	gardin	for	for	at	lukke	lyset	ude.

•	 Brug	 af	 lysstofrør	med	 lynstart	 i	 det	 samme	 rum	
kan	forstyrre	transmission	af	signalet.	

•	 Enheden	kan	blive	påvirket	af	signaler	udsendt	fra	
fjernbetjeningen	til	et	fjernsyn,	en	videobåndopta-
ger	eller	andet	udstyr	anvendt	i	det	samme	rum.	

•	 Lad	 være	 med	 at	 efterlade	 fjernbetjeningen	 i	 di-
rekte	 sollys	 eller	 i	 nærheden	 af	 et	 varmeapparat.	
Beskyt	også	enheden	og	fjernbetjeningen	mod	fugt	
og	stød,	der	kan	misfarve	eller	beskadige	dem.

ANVENDELSE AF FJERNBETJENING

2
3
1
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TIP TIL ENERGIBESPARELSE

Nedenstående følger nogle enkle måder at spare 
energi på, når du bruger luft/luftvarmepumpen.

INDSTILLING AF KORREKT TEMPERATUR
•	 Indstilling	af	termostaten	1°	C	højere	end	den	øn-
skede	temperatur	i	tilstanden	KØL	og	2°	C	lavere	
i	 tilstanden	 OPVARM	 vil	 spare	 ca.	 10	 procent	 i	
strømforbrug.

•	 Indstilling	af	 temperaturen	 lavere	end	nødvendigt	
under	køledrift	vil	medføre	forøget	strømforbrug.

BLOKER DIREKTE SOLLYS, OG UNDGÅ TRÆK
•	Blokering	af	direkte	sollys	under	køledrift	nedsæt-
ter	strømforbruget.

•	 Luk	vinduer	og	døre	under	køle-	og	opvarmnings-
drift.

INDSTIL KORREKT LUFTSTRØMSRETNING FOR 
AT OPNÅ DEN BEDSTE LUFTCIRKULATION
HOLD FILTRET RENT FOR AT SIKRE DEN MEST 
EFFEKTIVE DRIFT
UDNYT TIMER FRAFUNKTIONEN I STØRST MU
LIGT OMFANG
TAG NETLEDNINGEN UD AF STIKKONTAKTEN, 
HVIS ENHEDEN IKKE ER I BRUG I ET LÆNGERE 
TIDSRUM
•	Den	 indendørs	 enhed	 forbruger	 stadig	 en	 lille	
smule	strøm,	når	den	ikke	er	i	drift.

HJÆLPETILSTAND

Brug denne tilstand, når fjernbetjeningen ikke er 
til rådighed.

SÅDAN AKTIVERES DEN
Løft det åbne panel på den indendørs enhed, og 
tryk på knappen AUX (HJÆLPETILSTAND).
•	Den	 grønne	 lampe	 OPERATION	 (DRIFT)	 (	 	 )	
på	enheden	bliver	tændt,	og	enheden	begynder	at	
køre	i	tilstanden	AUTO.

•	Blæserhastighed	og	temperaturindstilling	indstilles	
til	AUTO.

SÅDAN DEAKTIVERES DEN
Tryk igen på knappen AUX (HJÆLPETILSTAND).
•	Den	 grønne	 lampe	 OPERATION	 (DRIFT)	 (	 	 )	
på	enheden	slukkes.

BEMÆRK:
•	Hvis	 du	 trykker	 på	 knappen	 AUX	 (HJÆLPETIL-
STAND)	ved	normal	drift,	bliver	enheden	slukket.

AUX	 (HJÆLPE-
FUNKTION)
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GRUNDLÆGGENDE BETJENING

TIP OM AUTOTILSTAND

(For	eksempel:	1°	C	højere)

C

(For	eksempel:	2°	C	lavere)

C

2
5
3

1

4

1 Tryk på knappen MODE (TILSTAND), og 
vælg driftstilstand. 

	 	 AUTO	 HEAT		 COOL		 DRY	

2 Tryk på knappen ON/OFF (TIL/FRA) for 
at starte varmepumpen. 

	 •	 Den	 grønne	 lampe	 OPERATION	 (DRIFT)		
(	 	)	på	enheden	bliver	tændt.

3 Tryk på knappen TERMOSTAT for at 
indstille den ønskede temperatur.

TILSTANDEN AUTO/TØR
•	 Temperaturen	kan	ændres	i	trin	på	1°	C	inden	
for	 området	 2°	 C	 højere	 til	 2°	 C	 lavere	 end	
den	 temperatur,	 der	 automatisk	 er	 fastsat	 af	
luft/luft-varmepumpen.

TILSTANDEN KØL/OPVARM
	 •	 Temperaturen	kan	 indstilles	 inden	 for	om-

rådet	18	til	32°	C.

4 Tryk på knappen FAN (BLÆSER) for at 
indstille den ønskede blæserhastighed.

	 AUTO		 SOFT		 LOW		 HIGH

	 •	 I	 tilstanden	 TØR	 bliver	 blæserhastigheden	
indstillet	til	AUTO	og	kan	ikke	ændres.

I	 AUTO-tilstand	 bliver	 temperaturindstilling	 og	
tilstand	valgt	automatisk	i	henhold	til	rumtempe-
raturen	og	udetemperaturen,	når	du	tænder	for	
enheden.
Tilstande og temperaturindstillinger 

Tallene	i	(		)	er	temperaturindstillinger

Hvis	 udetemperaturen	 ændrer	 sig	 under	 drift,	
glider	 temperaturindstillingerne	 automatisk	
nedad	som	vis	i	diagrammet.

AUTOMATISK OMSKIFTNING
På	 årstider,	 hvor	 du	 har	 brug	 for	 KØLING	 om	
dagen	og	OPVARMNING	om	natten,	 eller	 hvis	
rumtemperaturen	 bliver	 ekstremt	 højere	 end	
temperaturindstillingen	på	grund	af	supplerende	
varmeudstyr,	 skifter	 tilstanden	 automatisk	mel-
lem	tilstanden	OPVARM	og	KØL	for	at	holde	en	
behagelig	rumtemperatur.

5 Enheden slukkes ved igen at trykke på 
knappen ON/OFF (TIL/FRA).

	 •	 Den	 grønne	 lampe	 OPERATION	 (DRIFT)		
(	 	)	på	enheden	slukkes.
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<	EHP5.0	AA/I	>

<	EHP6.0-1	AA/I	>

1 Juster side til side justeringslamellerne  
manuelt.

LUFTSTRØMSRETNING op og ned 

1 Tryk en gang på knappen SWING 
(SVING) (  ) på fjernbetjeningen. 
•	 Justeringslamellen	svinger	op	og	ned.	

2 Tryk igen på knappen SWING (SVING) ( 
 ), når lamelen befinder sig i den øn

skede position. 
	 •	 	Lamellen	 ophører	med	 at	 bevæge	 sig	 inden	

for	området	vist	i	diagrammet.

Justeringsområde

LUFTSTRØMSRETNING side til side 

1 Tryk en gang på knappen SWING 
(SVING) (  ) på fjernbetjeningen. 

	 •	 	Justeringslamellen	svinger	side	til	side.	

2 Tryk igen på knappen SWING (SVING)  
(  ), når lamellen befinder sig i den øn
skede position. 

JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING

1
2

1
2

BEMÆRK:
•	 Den	 justerede	position	bliver	 gemt	og	bliver	 ind-
stillet	automatisk	til	samme	position,	næste	gang	
varmepumpen	startes.

•	 Justeringsområdet	er	mindre	end	SVING-området	
for	at	forebygge	dryp	af	kondensat.

PAS PÅ:
Forsøg	aldrig	at	justere	lamellerne	manuelt.
•	 Manuel	 justering	 af	 lamellerne	 kan	medføre	 fejl-
funktion	eller	skade	på	enheden.

•	 Hvis	 op	 og	 ned	 lamellen	 befinder	 sig	 i	 laveste	
position	 i	 tilstanden	KØL	 eller	TØR	 i	 et	 længere	
tidsrum,	kan	det	medføre	dannelse	af	kondensat.

Tilstandene	KØL	og	TØR	Tilstanden	OPVARM
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Tryk på knappen PROGRESSIVE AIRFLOW (TIL
TAGENDE LUFTSTRØM) under køle eller tør
drift, når du ønsker at føle kold luft. Op og ned 
justeringslamellen indstilles skåt opad for at 
sende kølig luft i retning af loftet.
Tryk på knappen under opvarmningsdrift. Op og 
ned justeringslamellen indstilles nedad for at 
sende den varme luft ned til gulvet.

1 Tryk under drift på knappen PRO
GRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE 
LUFTSTRØM).

	 •	 Fjernbetjeningen	viser	“		 		”.

SÅDAN ANNULLERER DU
Tryk igen på knappen PROGRESSIVE AIRFLOW 
(STIGENDE LUFTSTRØM).

BEMÆRK:
•	 Indstillingen	PROGRESSIVE	AIRFLOW	(STIGEN-
DE	LUFTSTRØM)	bliver	annulleret,	 hvis	du	 tryk-
ker	 på	 knappen	 FULL	 POWER	 (FULD	 KRAFT),	
mens	 PROGRESSIVE	 AIRFLOW	 (STIGENDE	
LUFTSTRØM)	er	indstillet.

•	 Hvis	 du	 ønsker	 at	 bruge	 PROGRESSIVE	 AIR-
FLOW	 (STIGENDE	 LUFTSTRØM)	 i	 tilstanden	
FULL	POWER	(FULD	KRAFT),	skal	du	trykke	på	
knappen	PROGRESSIVE	AIRFLOW	(STIGENDE	
LUFTSTRØM),	 mens	 varmepumpen	 kører	 i	 til-
standen	FULL	POWER	(FULD	KRAFT).

I dennne tilstand kører luft/luftvarmepumpen 
med maks. kraft og maks. lamelretning for hur
tigt at afkøle eller opvarme rummet.

1 Under kørslen skal du trykke på knap
pen FULL POWER (FULD KRAFT).

	 •	 Fjernbetjeningen	viser	“		 		”.
	 •		Temperaturdisplayet	bliver	slukket.
	 •	 Den	 grønne	 lampe	 FULL	 POWER	 (FULD	

KRAFT)	(	 	)	på	enheden	bliver	tændt.
	 •	 Op	og	ned	 justeringslamellen	bliver	 indstillet	

skråt	nedad.

SÅDAN ANNULLERER DU
Tryk igen på knappen FULL POWER (FULD KRAFT).
•		Funktionen	FULL	POWER	 (FULD	KRAFT)	bliver	
også	 annulleret	 ved	 ændring	 af	 driftstilstanden,	
eller	når	der	slukkes	for	enheden.

•	 Den	grønne	lampe	FULL	POWER	(FULD	KRAFT)	
(	 	)	på	enheden	bliver	slukket.

•	 Op	 og	 ned	 justeringslamellen	 vender	 tilbage	 til	
den	oprindelige	indstilling.

TILTAGENDE LUFTSTRØM DRIFT MED FULD KRAFT

1 1

BEMÆRK:
•	 Luft/luft-varmepumpen	 kører	 med	 blæserhastig-
heden	 “Extra	 HIGH”	 ("Ekstra	 HØJ")	 i	 5	 minutter	
og	 skifter	 derefter	 til	 blæserhastigheden	 “HIGH”	
("HØJ").	

•	 Du	 kan	 ikke	 indstille	 temperatur	 eller	 blæserha-
stighed	 under	 afvikling	 af	 funktionen	 FULL	 PO-
WER	(FULD	KRAFT).	

•	 For	 at	 slukke	 for	 lampen	 FULL	 POWER	 (FULD	
KRAFT)	skal	du	trykke	på	knappen	DISPLAY.
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PLASMAKLYNGEFUNKTION

Plasmaklyngeioner frigjort i rummet vil nedbrin
ge evt. luftbåret skimmelsvamp.

1 Tryk på knappen PLASMACLUSTER 
(PLASMAKLYNGE), mens varme 
pumpen kører.

	 •	 Fjernbetjeningen	viser	“		 		”.
	 •	Den	 blå	 lampe	 PLASMACLUSTER	 (PLAS-

MAKLYNGE)	på	enheden	bliver	tændt.

							

SÅDAN ANNULLERER DU
Tryk igen på knappen PLASMACLUSTER (PLAS
MAKLYNGE).
•	 Den	 blå	 lampe	 PLASMACLUSTER	 (PLASMAK-
LYNGE)	på	enheden	slukkes.

BEMÆRK:
•	 Brug	 af	 funktionen	 PLASMACLUSTER	 (PLAS-
MAKLYNGE)	bliver	gemt	og	bliver	aktiveret,	næ-
ste	gang	du	tænder	for	luft/luft-varmepumpen.

•	 For	 at	 slukke	 for	 lampen	 PLASMACLUSTER	
(PLASMAKLYNGE)	 skal	 du	 trykke	 på	 knappen	
DISPLAY.

SELVRENSNINGSFUNKTION

Funktionen SELF CLEAN (SELVRENSNING) 
nedsætter væksten af skimmelsvamp med 
plasmaklyngeioner og tørrer den indvendige del 
af luft/luftvarmepumpen. Brug funktionen ved 
periodisk skift af årstider.

1 Tryk på knappen SELF CLEAN (SELV
RENSNING), mens enheden ikke kører.

	 •	Fjernbetjeningen	viser	“	 	”.
	 •	Den	grønne	lampe	OPERATION	(DRIFT)	(	 	),	

den	grønne	 lampe	SELF	CLEAN	 (SELVRENS-
NING)	 (	 	 )	 og	 den	 blå	 lampe	PLASMACLU-
STER	 (PLASMAKLYNGE)	 på	 enheden	 bliver	
tændt.

	 •	Enheden	stopper	med	at	køre	efter	40		
minutter.

SÅDAN ANNULLERER DU
Tryk på knappen SELF CLEAN (SELVRENSNING).
En anden mulighed er at slukke varmepumpen 
ved at trykke på knappen ON/OFF (TIL/FRA).
•	 Den	grønne	 lampe	OPERATION	 (DRIFT)	 (	 	 ),	
den	 grønne	 lampe	 SELF	 CLEAN	 (SELVRENS-
NING)	 (	 	 )	 og	 den	 blå	 lampe	 PLASMACLU-
STER	 (PLASMAKLYNGE)	 på	 enheden	 bliver	
slukket.

BEMÆRK:
•	 Du	kan	ikke	indstille	temperatur,	blæserhastighed,	
luftstrømsretning	eller	 timerindstilling,	mens	 funk-
tionen	 SELF	 CLEAN	 (SELVRENSNING)	 bliver	
afviklet.

•	 Skimmelsvamp	 allerede	 i	 vækst	 kan	 ikke	 fjernes	
med	denne	funktion.

1

1

•	 For	at	 slukke	 for	 lampen	PLASMACLUSTER	
(PLASMAKLYNGE)	 skal	 du	 trykke	 på	 knap-
pen	DISPLAY.

2 Hvis du trykkede på knappen, mens 
varmepumpen ikke var i drift, bliver 
funktionen Plasmaklynge kun startet i 
tilstanden Kun blæser.

2



10

EN TIME FRATIMER

Ved indstilling af EN TIME FRATIMER bliver 
varmepumpen slukket automatisk efter en time.

1 Tryk på knappen ONEHOUR OFF TI
MER (EN TIME FRATIMER).

	 •	 Fjernbetjeningen	viser	“	 	”.	
	 •	Den	orange	lampe	TIMER	(	 	)	på	enheden	

bliver	tændt.
	 •	Enheden	stopper	med	at	køre	efter	en	time.

 SÅDAN ANNULLERER DU
 Tryk på knappen TIMER CANCEL (SET/C) 

(ANNULLER TIMER) (INDSTIL/C).
	 •	 Den	orange	lampe	TIMER	(	 	)	på	enheden	

slukkes.
 En anden mulighed er at slukke varmepumpen 

ved at trykke på knappen ON/OFF (TIL/FRA).
	 •	 Den	grønne	lampe	OPERATION	(DRIFT)	(	 	)	

og	den	orange	lampe	TIMER	(	 	)	på	varme-
pumpen	bliver	slukket.

TIMERDRIFT

1 Tryk på knappen TIMER OFF (TIMER 
FRA) (  ).

2 Indikatoren for TIMER OFF (TIMER FRA) 
blinker. Tryk på knappen TIME ADVANCE 
(TID FREM) eller REVERSE (TILBAGE) 
for at indstille det ønskede tidspunkt. 

 (Tiden	kan	indstilles	i	trin	på	10	minutter.)

3 Ret fjernbetjeningen mod enhedens sig
nalmodtagervindue, og tryk på knappen 
TIMER SET (SET/C) (INDSTIL TIMER) 
(INDSTIL/C).

	 •	 Den	orange	lampe	TIMER	(	 	)	på	enheden		
	 bliver	tændt.

	 •	 Enheden	udsender	et	bip,	når	den	modtager			
	 signalet.

TIP OM TIMER FRADRIFT
Når	 tilstanden	TIMER	FRA	er	 indstillet,	 bliver	 tem-
peraturindstillingen	 justeret	 automatisk	 for	 at	 for-
hindre,	at	rummet	bliver	alt	for	varmt	eller	for	koldt,	
mens	 du	 sover.	 (Auto	 Sleep-funktion)	Auto	 Sleep-
funktionen	bliver	ikke	aktiveret	i	AUTO-tilstand.

TILSTANDEN	KØL/TØR:
•	 En	 time	 efter	 start	 af	 timer-drift	 stiger	 tempera-
turindstillingen	 1°	 C	 højere	 den	 den	 oprindelige	
temperaturindstilling	 og	 lukker	 helt	 ned	 ved	 TI-
MER	FRA-indstillingen.

TILSTANDEN	OPVARM:	
•	 En	time	efter	start	af	timer-drift	sænkes	tempera-
turindstillingen	 til	3°	C	 lavere	end	den	den	oprin-
delige	temperaturindstilling	og	lukker	derefter	helt	
ned	ved	TIMER	FRA-indstillingen.

1
2
3

1

ANNULLER

BEMÆRK:
•	 EN	TIME	FRA-TIMER-drift	har	prioritet	i	forhold	til	
TIMER	TIL-	og	TIMER	FRA-drift.

•	 Hvis	EN	TIME	FRA-TIMER	bliver	 indstillet,	mens	
varmepumpen	ikke	kører,	kører	den	i	en	time	ved	
den	tidligere	indstillede	tilstand.

•	 Hvis	 du	 ønsker	 at	 bruge	 varmepumpen	 i	 endnu	
en	time	inden	aktivering	af	EN	TIME	FRA-TIMER,	
skal	 du	 igen	 trykke	 på	 knappen	 EN	 TIME	 FRA-
TIMER,	mens	varmepumpen	kører.	

•	 Hvis	 TIMER	 TIL	 og/eller	 TIMER	 FRA	 er	 indstillet,	
sletter	knappen	ANNULLER	TIMER	alle	indstillinger.

TIMER FRA
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TIMER ON (TIMER TIL) 

1 Tryk på knappen TIMER ON (TIMER TIL) 
(  ).

2 Indikatoren for TIMER ON (TIMER TIL) 
blinker. Tryp på knappen TIME ADVAN
CE (TID FREM) eller REVERSE (TILBA
GE) for at indstille den ønskede tid. 

 (Tiden	kan	indstilles	i	trin	på	10	minutter.)

3 Ret fjernbetjeningen mod enhedens sig
nalmodtagervindue, og tryk på knappen 
TIMER SET (SET/C) (INDSTIL TIMER) 
(INDSTIL/C).

	 •	 Den	orange	lampe	TIMER	(	 	)	på	enheden	
bliver	tændt.

	 •	 Enheden	udsender	et	bip,	når	den	modtager	
signalet.

4 Vælg driftstilstanden.

BEMÆRK:
•	 Enheden	bliver	tændt	tidligere	end	det	indstillede	
tidspunkt	for	at	opnå	den	ønskede	rumtemperatur	
på	det	programmerede	tidspunkt.	(Vækningsfuntion)

KOMBINERET BRUG AF TIMER TIL OG 
TIMER FRA
Du kan bruge TIMER TIL og TIMER FRA i kombi
nation.

For eksempel:
Sådan	stoppes	driften	kl.	23:00	og	genoptages	drif-
ten	 for	 at	 hæve	 rumtemperaturen	 til	 det	 ønskede	
niveau	kl.	7:00.

1 Indstil under kørsel TIMER FRA til 23:00.

2 Indstil TIMER TIL til kl. 7:00.
	 Pilen	(	 	or	 	)	mellem	indikatoren	TIMER	TIL	
og	 indikatoren	TIMER	FRA	viser,	 hvilken	 timer	
der	bliver	aktiveret	først.

BEMÆRK:
•	 Du	kan	ikke	programmere	TIMER-TIL	og	TIMER-
FRA	til	at	køre	enheden	med	forskellige	tempera-
turer	eller	andre	indstillinger.

•	 Hver	 timer	 kan	 programmeres	 til	 aktivering	 før	
den	anden.

SÅDAN ANNULLERER DU TIMER
TILSTAND
Tryk på knappen TIMER CANCEL (SET/C)  

(ANNULLER TIMER) (INDSTIL/C).
•	 Den	orange	lampe	TIMER	(	 	)	på	enheden	slukkes.
•	Det	aktuelle	tidspunkt	bliver	vist	på	fjernbetjeningen.

BEMÆRK:
•	Hvis	TIMER	TIL,	TIMER	FRA	og	EN	TIME	FRA-
TIMER	 er	 indstillet,	 sletter	 knappen	 ANNULLER	
TIMER	alle	indstillinger.

SÅDAN ÆNDRES TIDSINDSTILLING
Annuller først TIMERINDSTILLING, og indstil 
den derefter igen.

1

2
3

Inden	indstilling	af	timeren,	skal	du	sørge	for,	at	uret	er	indstillet	med	det	aktuelle	tidspunkt.

ANNULLER

4
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 	 						 INDETEMP.	 UDETEMP.
		
KØLING

	 overgrænse	 32˚	C	 43˚	C
		 	 nedre	grænse	 21˚	C	 –10˚	C																		

	 OP-
	 overgrænse		 27˚	C	 24˚	C

		VARMNING	nedre	grænse	 –	 –20˚	C

•	Den	indbyggede	beskyttelsesenhed	kan	forhindre	var-
mepumpen	i	at	køre	ved	brug	uden	for	dette	område.

•	Der	 kan	 dannes	 kondens	 på	 luftudtaget,	 hvis	
enheden	til	stadighed	kører	i	KØLIG	eller	TØR	til-
stand,	når	fugtigheden	overstiger	80	procent.

YDERLIGERE 
BEMÆRKNINGER OM DRIFT

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE

HVIS DER OPSTÅR STRØMSVIGT
Denne	luft/luft-varmepumpe	har	en	hukommelsesfunk-
tion	til	lagring	af	indstillinger,	hvis	der	opstår	strømsvigt.	
Efter	 retablering	 af	 strømforsyning	 bliver	 enheden,	
bortset	fra	timerindstillinger,	automatisk	genstartet	med	
samme	indstillinger,	der	blev	brugt,	 inden	strømsvigtet	
indtraf.	Hvis	timerne	blev	indstillet	 inden	et	strømsvigt,	
skal	de	nulstilles	efter	retablering	af	strømforsyning.

FORVARMNINGSFUNKTION
I	 driftstilstanden	 OPVARM	 starter	 den	 indendørs	
blæser	 evt.	 ikke	 i	 to	 til	 fem	 minutter	 efter	 start	 af	
enheden	for	at	forhindre,	at	der	bliver	blæst	kold	luft	
ud	af	enheden.

AFRIMNINGSFUNKTION 
•	Ved	 rimdannelse	på	 varmeveksleren	 i	 den	uden-
dørs	enhed	under	driftstilstanden	OPVARM	tilfører	
en	automatisk	afrimer	varme	i	5	til	10	minutter	for	
at	fjerne	rimen.	Under	afrimning	bliver	indvendige	
og	udvendige	blæsere	standset.

•	Efter	 afslutning	 af	 afrimning	 genoptager	 varme-
pumpen	automatisk	driften	i	tilstanden	OPVARM.

OPVARMNINGSEFFEKTIVITET
•	Enheden	 anvender	 en	 varmepumpe	 til	 at	 trække	
varme	 ud	 af	 udeluften	 og	 frigøre	 den	 i	 rummet.	
Udeluftens	 temperatur	 påvirker	 derfor	 opvarm-
ningseffektiviteten	i	stort	omfang.

•	Hvis	 opvarmningseffektiviteten	 nedsættes	 på	
grund	 af	 lave	 udetemperaturer,	 skal	 du	 bruge	 et	
ekstra	varmeapparat.

•	Det	tager	tid	at	opvarme	hele	rummet	på	grund	af	
systemet	med	tvungen	luftcirkulation.	

10° CDRIFT

Opvarmning med en indstillet temperatur på 10° 
C bliver foretaget.

1 Tryk på knappen MODE (TILSTAND), og 
vælg tilstanden HEAT (OPVARM).

2 Tryk på knappen ON/OFF (TIL/FRA) for 
at starte tilstanden HEAT (OPVARM).

3 Tryk på knappen 10° C.
	 •	 Fjernbetjeningen	viser	“	10°C	”	.

SÅDAN ANNULLERER DU
Tryk på knappen 10° C igen.
•	 10°	C-drift	 bliver	 også	 annulleret	 ved	ændring	 af	
driftstilstanden,	eller	når	der	slukkes	for	enheden.

BEMÆRK:
•	 10°	 C-drift	 er	 ikke	 til	 rådighed	 i	 driftstilstanden	
AUTO.

2

1
3

DISPLAYKNAP
Tryk	på	knappen	DISPLAY,	når	lamperne	på	enheden	
lyser	for	kraftigt.	(Den	røde	lampe	OPERATION	(DRIFT)	
og	den	orange	lampe	TIMER	kan	ikke	slås	fra.)

Tryk under drift på knappen DISPLAY.
•	Den	 blå	 lampe	 PLASMACLUSTER	 (PLASMAK-
LYNGE)	og/eller	den	grønne	knap	FULL	POWER	
(FULD	KRAFT)	(								)	bliver	slukket.

SÅDAN TÆNDER DU
Tryk	igen	på	knappen	DISPLAY. 1
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RENGØRING EFTER EN SÆSON MED 
LUFT/LUFTVARMEPUMPEN

1 Kør varmepumpen i tilstanden SELF 
CLEAN (SELVRENSNING) for at sikre 
gennemtørring af mekanismen.

2 Stop driften, og sluk elafbryderen, hvis 
du har en udelukkende til luft/luftvar
mepumpen.

3 Rens filtrene, og sæt dem så på plads 
igen.

VEDLIGEHOLDELSE FØR EN SÆSON 
MED LUFT/LUFT VARMEPUMPEN

1 Sørg for, at luftfiltrene ikke er snavsede.

2 Sørg for, at der ikke er noget, der bloke
rer luftindtag eller luftudtag.

SKIFT AF LUFTRENSNINGSFILTER
Filtrene	skal	skiftes	hver	3.	~	6.	måned

1 Fjern luftfiltrene.

2 Skift luftrensningsfiltrene.
	 1	 Tag	de	gamle	luftrensningsfiltrene	ud	af	luft-

filtrene.
	 2	 Isæt	 de	 nye	 luftrensningsfiltre	 under	 filter-

stopperne	på	luftfiltrene.

3 Geninstaller luftfiltrene

BEMÆRK:
•	 De	 snavsede	 luftrensningsfiltre	 kan	 ikke	 vaskes	
eller	genbruges.	De	nye	filtre	fås	hos	din	nærme-
ste	forhandler.

Bortskaffelse af filtre
Bortskaf	udskiftede	filtre	efter	de	lokale	love	og	for-
skifter	om	bortskaffelse.
Materialer	i	LUFTRENSNINGSFILTRE
Filter:	Polypropylen
Ramme:	Polyester

VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for at tage netledningen ud af stikkontak
ten, eller slå elafbryderen fra, inden der udføres 
vedligeholdelse.

RENGØRING AF VARMEPUMPE OG 
FJERNBETJENING
•	 Tør	dem	af	med	en	blød	klud.
•	 Lad	 være	 sprøjte	 eller	 hælde	 vand	 direkte	 på	
dem.	Det	kan	medføre	elektrisk	stød	eller	beska-
digelse	af	udstyret.	

•	 Lad	 være	 med	 at	 bruge	 varmt	 vand,	 fortynder,	
skurepulver	eller	stærke	opløsningsmidler.

Filterstopper
5 Geninstaller luftrensningsfiltrene. 

(Hvis anvendt.)

6 Geninstaller filtrene.
	 1	 Geninstaller	filtrene	i	de	oprindelige	positioner.

	 2	 Luk	det	åbne	panel.
	 3	 Skub	 godt	 til	 den	 pilemarkerede	del	 af	 pa-

nelet	for	at	låse	det	på	plads.

3 Fjern luftrensningsfiltrene fra luftfiltre
ne.(Hvis anvendt.)

4 Rens filtrene.
Brug	en	støvsuger	til	at	fjerne	støv.	Hvis	filtrene	
er	 snavsede,	 skal	 de	 vaskes	med	 varmt	 vand	
og	 et	mildt	 rengøringsmiddel.	Tør	 filtre	 i	 skyg-
gen	inden	geninstallering.

RENSNING AF FILTRENE
Luftfiltrene	skal	renses	hveranden	uge.	

1 Sluk for enheden.

2 Fjern filtrene.
	 1	 Løft	det	åbne	panel.

	 2	 Skub	en	smule	til	luftfiltrene	for	at	låse	dem	op.
	 3	 Træk	luftfiltrene	nedad	for	at	fjerne	dem.

Luftrensningsfiltre
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Følgende betingelser gælder ikke for udstyr 
med fejlfunktion.

ENHEDEN FUNGERER IKKE
Enheden	 fungerer	 ikke,	 hvis	 den	 tændes	 straks	
efter	 slukning.	 Enheden	 fungerer	 ikke	 straks	 efter	
ændring	 af	 tilstanden.	 Dette	 er	 for	 at	 beskytte	 de	
indvendige	mekanismer.	Vent	i	3	minutter	inden	be-
tjening	af	enheden.

ENHEDEN UDSENDER IKKE VARM LUFT 
Enheden	forvarmer	eller	afrimer.

LUGTE
Lugte	fra	gulvtæpper	og	møbler	suget	ind	i	enheden	
kan	blive	udsendt	af	enheden.

KNASENDE LYD
Enheden	kan	evt.	 frembringe	en	knasende	 lyd.	Ly-
den	 frembringes	af	 friktion	mellem	 frontpanenet	og	
andre	komponenter,	der	udvider	sig	eller	 forbindes	
på	grund	af	en	temperaturændring.

UDSENDELSE AF EN LAV BRUMMENDE LYD
Der	udsendes	en	 lyd,	når	enheden	genererer	plas-
maklyngeioner.

HVISLENDE LYD
Den	bløde,	hvislende	lyd	er	lyden	af	kølemidlet,	der	
flyder	inde	i	enheden.

VANDDAMP
•	 I	 tilstanden	KØL	 eller	 TØR	 kan	 der	 somme	 tider	
ses	vanddamp	ved	luftudløbet	på	grund	af	forskel-
len	 mellem	 temperaturen	 på	 luften	 i	 rummet	 og	
temperaturen	på	luften	udledt	af	enheden.

•	 I	 tilstanden	OPVARM	kan	der	 løbe	vanddamp	ud	
af	udendørsenheden	under	afrimning.	

UDENDØRSENHEDEN STOPPER IKKE
Efter	at	have	stoppet	driften,	 roterer	den	udendørs	
enhed	sin	blæser	 i	ca.	et	minut	 for	at	afkøle	enhe-
den.

LUGT UDSENDT AF PLASMAKLYNGENS LUFT
UDLØB
Det	er	 lugten	af	ozon	genereret	af	plasmaklyngens	
iongenerator.	Ozonkoncentrationen	er	meget	lille	og	
har	ingen	skadelig	virkning	på	din	sundhed.	Ozonen	
udledt	til	 luften	nedbrydes	hurtigt,	og	dens	tæthed	i	
rummet	stiger	ikke.

Hvis enheden tilsyneladende fejlfungerer, skal 
du tjekke følgende punkter inden tilkald af ser
vice.

ENHEDEN FUNGERER IKKE
Tjek,	om	elafbryderen	er	udløst,	eller	om	sikringen	
er	sprunget.

HVIS ENHEDEN IKKE KØLER (ELLER OPVAR
MER) RUMMET EFFEKTIVT
•	 Tjek	filtrene.	Rens	dem,	hvis	de	er	snavsede.
•	Tjek	udendørsenheden	for	at	sikre,	at	der	 ikke	er	
noget,	der	blokerer	luftindtag	eller	luftudtag.

•	Tjek,	om	termostaten	er	indstillet	korrekt.	
•	Sørg	for,	at	vinduer	og	døre	er	lukket	tæt	til.	
•	Et	 stort	 antal	mennesker	 i	 rummet	 kan	 forhindre	
enheden	i	at	opnå	den	ønskede	temperatur.

•	 Tjek,	om	der	er	varmegenererende	apparater,	der	
kører	i	rummet.

ENHEDEN MODTAGER IKKE SIGNALET FRA 
FJERNBETJENINGEN
•	 Tjek,	 om	 fjernbetjeningens	 batterier	 er	 blevet	 for	
gamle	eller	udtjente.

•	Prøv	at	sende	signalet	 igen	med	fjernbetjeningen	
rettet	 korrekt	 mod	 enhedens	 signalmodtagervin-
due.

•	Tjek,	 om	 fjernbetjeningens	 batterier	 er	 installeret	
med	polariteter	rettet	korrekt	ind.

Tilkald service, når lampen OPERATION (DRIFT), 
lampen TIMER og/eller lampen PLASMACLU
STER (PLASMAKLYNGE) på enheden blinker. 

INDEN TILKALD AF SERVICE
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Bosch Thermotechnik GmbH
D-73249 Wernau
Germany

ROBERT BOSCH A/S
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup 

Telefon: 44 89 89 89
Direkte: 44 89 84 80
www.bosch-climate.dk


