
Bruksanvisning
Klimatanläggning



Snabbguide

Sätt i batterierna:

Öppna locket på baksidan.

Sätt i AAA eller R03 batterier.

Sätt på locket.

Tryck på ”Clock”

Ställ in tiden.

Bekräfta ”SET”

Välj önskat läge

Starta/stoppa operationen

-Observera att OFF är indikerat           vid start.

Välj önskad temperatur

-Intervall

-Användning av enheten inom 
rekommenderat temperaturintervall 
kan spara energi.

Ställ klockan

-För att dämpa eller återställa 
indikatorn på innerdelen ljusstyrka, 
tryck på         och håll nedtryckt i 5 
sekunder.

-Använd fjärrkontrollen inom 8 m från 
mottagaren på innerdelen.



Användning

Optimera energibesparing

-----------------------------------------------------------------

Välj driftläge

AUTO - För bekvämlighetens skull.
HEAT - Njut av varm luft.
COOL - Njut av kall luft.
DRY - Avfukta luften.

-----------------------------------------------------------------

Förbättra luftfuktighet och fuktnivå.

- Detta driftläge minskar lufttorrhet och 
ger dig en bekväm boendemiljö. Endast i 
kyl läge.
- När vertikal luftström är inställd på 
AUTO, stannar den i lägsta position för att 
undvika kalluftskontakt. 

Indikator

Aktivitetssensor

Solsensor och mottagare 
för fjärrkontroll.

Fjärrkontrollsdisplay

Håll nedtryckt i 10 sek för 
att visa temperaturen i ⁰C 
eller ⁰ F

Tryck för att återställa 
fjärrkontrollen till 
standardinställningen.

Används inte i normal 
drift .

-----------------------------------------------------------------

Växla mellan ”powerful” och ”quiet”

Powerful: Uppnå önskad temperatur snabbt       
POWERFUL

Denna operation stannar automatiskt efter 
20 minuter .

Tryck på knappen igen eller stäng av (OFF) 
maskinen för att stoppa operationen.

Quiet: Njut av ett tyst läge

QUIET

-Detta läge minskar luftflödesljudet.

Välj fläkthastighet

(Fjärrkontrollsdisplay)

-För AUTO, innerfläktens hastighet 
justeras automatiskt i enlighet med 
operationens läge.

Auto ON/OFF knapp

Använd denna om fjärrkontrollen är borttappad eller om fel inträffar. Öppna 
frontpanelen:
1. Tryck på knappen en gång för att starta driftläge AUTO.
2. Tryck och håll nedtryckt tills du hör ett pip, släpp för att använda i tvingat kyl 
läge (COOL).
3. Repetera punkt 2. Tryck på knappen och håll nedtryckt tills du hör 2 pip släpp 
knappen för att använda tvingat värme läge (HEAT)
- Tryck på knappen igen för att stänga av.



- nanoe-G startar automatiskt när enheten är påslagen 
med 

-----------------------------------------------------------------

För maximal komfort

För att rena luften

-----------------------------------------------------------------
Justera luftflödesriktningen

(Fjärrkontrollsdisplay)

- Håller rummet ventilerat
- Om fläkten är inställd på Auto i läget kyla/avfuktning 

(COOL/DRY) kommer luften swingas vänster/höger och 
upp/ner automatiskt.

- Om fläkten är inställd på Auto i läget värme (HEAT) är 
den horisontella lamellen vara fixerad i den 
förutbestämda positionen. Den vertikala lamellen 
swingar höger/vänster allt efter temperaturen stiger.

- Justera ej lamellen för hand.

-----------------------------------------------------------------

Ställ in timer
-----------------------------------------------------------------

2 uppsättningar På och Av (ON/OFF) timers är 
tillgängliga för att slå på eller av enheten vid olika 
förinställda tider.

Välj På eller Av timer (ON/OFF)

- Vid varje tryck: Exempel AV (OFF) 22.00

Ställ in tiden

Bekräfta

- För att avbryta På eller Av (ON/OFF) timer, tryck            
eller            för att välja         eller         tryck sedan

- Om timern avbryts manuellt eller avbryts p.g.a. 
strömavbrott, kan du återställa timern igen genom att 

trycka på            eller               för att välja respektive
eller        Tryck sedan på

- Den närmaste timerinställning visas och aktiveras i 
sekvens.

- När timern är inställd (ON), kan enheten starta 
tidigare (upp till 35 minuter) före den faktiska inställda 
tiden för att uppnå den önskade temperaturen i tid.

- Timerfunktionen baseras på klockan som är inställd i 
fjärrkontrollen och upprepas dagligen när den är 
inställd.

- Kan aktiveras i alla lägen och kan stängas av genom att 
respektive knapp trycks på igen.

- Kan inte väljas samtidigt. 
- Kan inte aktiveras under Mild torr kylning. (Mild dry cooling)



Instruktion för rengöring

För att säkerställa optimal prestanda hos 
enheten, ska rengöring utföras med jämna 
mellanrum. En smutsig enhet kan orsaka fel 
och du kan se att nano - G indikatorn blinkar 
eller felkoden " H99 " visas. Vänligen 
kontakta auktoriserad återförsäljare .

- Stäng av elförsörjningen och koppla 
ur före rengöring.

- Rör inte aluminiumflänsen, den är 
vass och kan orsaka skada .

- Använd inte bensin, tinner eller 
skurpulver.

- Använd endast tvål eller neutrala 
hushållsrengöringsmedel.

- Använd inte vatten varmare än 40 ⁰C.

Torka försiktigt av enheten med en mjuk 
trasa.
Aktivitetssensor
Slå inte eller tryck våldsamt på enheten. 
Detta kan leda till skador och 
felfunktion.

Rengör varsamt och torka.

Ta bort frontpanelen

Dra ut

-----------------------------------------------------------------
Stäng säkert

Lyft

- Stäng
- Tryck på båda ändar av den front panelen
- På CS-E18QKEW, CS-E21QKEW, CS-E24QKEW. Tryck 

på centrum av frontpanelen

Luftfilter

Aktivitetssensor

Front panel

Nano-G generator

Aluminium fena

Var annan vecka
- Rengör med en torr bomullspinne
- Rör inte under operationen

Var annan vecka
- Rengör/skölj filtren försiktigt 

med vatten för att undvika skada 
på filtrens yta

- Torka filtren ordentligt i skugga, 
ej i direkt solljus

- Ersätt skadade filter

Ta bort luftfiltret Fäst luftfiltret

Infoga i enheten


