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Model/ Modell/ Model/ Malli/ Model:
Indoor Unit/ Outdoor Unit/ 
Inomhusenhet/ Utomhusenhet/
Indedel/ Udedel/
Sisäyksikkö/ Ulkoyksikkö/
Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna

IGZCAPSxxNI IGZPACxxNO 
IGZCAPBxxNI 
IGZDUPxxNI 
IGZFCPxxNI
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Important! For product improvement, specifications and appearance in this manual are subject to change without prior notice.
Viktigt! I syfte att förbättra produkten kan specifikationerna och utförandet i denna bruksanvisning ändras utan föregående meddelande.
Vigtigt! Af hensyn til forbedring af produktet kan specifikationer og udseende vist i denne vejledning ændres uden forudgående varsel.
Tärkeää! Tuotekehityksen vuoksi tässä käyttöohjeessa näkyvät tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Ważne! W związku z udoskonalaniem produktów, dane techniczne i wygląd urządzenia opisane w niniejszym podręczniku mogą ulec 
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Split Air Conditioner / Luftvärmepump med delat aggregat / Todelt klimaanlæg 
Ilmalämpöpumppu / Klimatyzator split 

Owner’s Manual

Innova Split Air Conditioner 

Thank you for choosing our product. Please read this Owner’s Manual carefully before operation and retain it for future reference.
Tack för att du valt vår produkt. Läs noga denna bruksanvisning före användning och spara den för framtida behov.
Tak, fordi du har valgt vores produkt. Læs denne brugervejledning grundigt før brug, og behold den til fremtidig reference.
Kiitos tuotteemme valinnasta. Lue tämä käyttäjän opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do 
późniejszego wykorzystania.

Användarhandbok

Innova luftvärmepump med delat aggregat

Brugervejledning

Todelt klimaanlæg fra Innova

Käyttäjän opas

Innova Ilmalämpöpumppu 

Podręcznik właściciela
Klimatyzator split Innova
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1. Drainage device

2. Drainage pipe

3. Air flow flap

4. Connection pipe

5. Wired Controller

6. Wireless Controller

7. Big handle

8. Liquid Pipe
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IGZCAPSxxNI, IGZCAPBxxNI
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Layout 

IGZ DUP xxNI

Air outlet

Air inlet
1. Drainage device

2. Electric  box

3. Hanger

4. Air outlet

5. Air inlet

6. Wired Controller

7. Wireless Controller

8. Liquid pipe

9. Gas pipe
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NOTICE

1. The connection pipe, drain pipe, power cord, and duct for this unit should be prepared by the user.
2. The unit is standard equipped with rectangular duct.
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Product Introduction Overall

IGZFCPxxNI
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Air outlet

Air outlet
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Air inlet

Air inlet

Power supply

1. Guide louver

2. Air filter

3. Wired controller

4. Wireless Controller

5. Bining tape

6. Drain pipe

7. Gas pipe

8. Liquid pipe

9. Big Handle

10. Front Board
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Unit Maintenance

  WARNING

1. Only professionals are allowed to carry on daily maintenance.
2. Before contacting any wire, make sure power is cut off.
3. Do not let any inflammable objects near the unit.
4. Do not use organic solvent to clean the air conditioner.
5. If you need to replace a component, please ask a professional to repair with a component supplied  
 by the original manufacturer so as to ensure the unit’s quality.
6. Improper operation may get the unit broken, hit by electric shock or cause fire.
7. Do not make the air conditioner wet or electric shock may be lead; Ensure that the air conditioner  
 will not be cleaned by water rinsing under any circumstance.

1. Before cleaning, please make sure the unit is stopped. Cut the circuit breaker and remove the  
 power socket, otherwise, electric shock may occur.
2. Do not wash the air conditioner with water, otherwise fire hazard or electric shock may occur.
3. When cleaning the filter, please be careful of your steps. If you need to work high above the  
 ground, please be extremely careful.

NOTICE

ENG
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The following situations are not operation failures.

Problem Time of occurrence Cause

Mist comes
from the air
conditioner.

During operation.
If the unit is running under high
humidity, the wet air in the room
will be quickly cooled down.

Mist comes
from the air
conditioner.

System switches to heating
mode after defrosting.

Defrosting process will generate
some water, which will turn to
water vapor.

The air conditioner is buzzing
at the beginning of operation.

Temperature control will be
buzzing when it starts working.
The noise will become weak
1min later.

Dust comes
from the air
conditioner.

When the unit is turned on, it
purrs.

When the system is just started,
the refrigerant is not stable.
About 30s later, the purr of the
unit becomes low.

About 20s after the unit first
enables the heating mode or
there is refrigerant brushing
sound when defrosting under
heating.

It’s the sound of 4-way valve
switching direction. The sound
will disappear after the valve
changes its direction.

There is hissing sound when
the unit is started or stopped
and a slight hissing sound
during and after operation

It’s the sound of gaseous
refrigerant that stops flowing
and the sound of drainage
system.

There is a sound of
crunching during and after
operation.

Because of temperature
change, front panel and other
components may be swelled up
and cause abrasion sound.

There is a hissing sound
when the unit is turned on or
suddenly stopped during
operation or after defrosting.

Because refrigerant suddenly
stops flowing or changes the
flow direction.

The unit starts operation after
being unused for a long time.

Dust inside the indoor unit
comes out together with the air.

The air
conditioner
generates
some smell.

During operation.
The room smell or the smell of
cigarette comes out through the
indoor unit.
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How to clean the air filter

1. Open the air intake grill.
Push the clasps outward and then open  
the air intake grill.

---

2. Remove the air filter.
Pull the handle at the back of air intake grill.  
Lift up the filter and then detach it. Then remove 
the 3 cleaners that are fixed on the filter.

3. Cleaning.
Use vacuum cleaner to remove dust or rinse 
the filter. If the filter is very dirty (greasy), use 
warm water (below 45°C) with neutral detergent 
to clean it. Then dry the filter at a cool place. 
Notice: do not use hot water (above 45°C ) to 
clean, otherwise the filter may be discolored or 
out of shape. Do not dry it with fire, otherwise 
the filter will catch fire or become out of shape.

4. Fix the 3 cleaners on the filter and then  
reinstall the filter by fitting it into the protruding 
parts on top of the air intake grill. Pull the handle 
at the back of the air intake grill to secure the 
filter.

---

5. Close the air intake grill.
Push the clasps outward and then match the air 
intake grill with the main body. Loose the clasps 
and then close it.

---

Clean Air Filter

If the air conditioner is used at a dusty place, clean the air filter regularly. (Once every half a year)
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Clean Air Intake Grill

How to clean the air intake grill

1. Open the air intake grill. Same with step 1 in “Clean Air Filter”.

2. Take out the air filter. Same with step 2 in “Clean Air Filter”.

3. Take out the air intake grill.
(Open the air intake grill at an angle of
45 degrees, and then lift it up).

 

 

4. Cleaning
Use soft brush, water, neutral detergent to clean. 
After cleaning, shake off the water or let it dry.
Notice: do not use hot water (above 45°C) to
clean, otherwise the filter may be discolored or 
out of shape.

 

 

5. Install the air intake grill. Refer to step 3.

6. Install the air filter. Same with step 4 in “Clean Air Filter”.

7. Close the air intake grill. Refer to step 1.
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Filter screen cleaning
Increase the frequency of cleaning if the unit is installed in a room where the air is extremely 
contaminated (As a yardstick for yourself, consider cleaning the filter once a half year). 
 If dirt becomes impossible to clean, change the air filter. (Air filter for exchange is optional.)
1. Removing the air filter from the duct.
2. Cleaning the air filter.
 Remove dust from the air filter using a vacuum cleaner and gently rinse them in cool water.  
Do not use detergent or hot water to avoid filter shrinking or deformation. After cleaning dry 
them in the shade.
 Press the return air filter downward against the guide groove sponge. There are two or three 
return air inlet filters.
3. Replacing the air filter Reinstall the filter as before.
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Clean Air Filter

1. Disassembly method of filter screen and electric box cover

How to clean the air filter

1.Open the air inlet grille.
a) Firstly unfix two buckles on the grille
as shown on the picture.
b) Remove the screws under the buckles by a 
screwdriver and then open the inlet grille.

2. Clean the filer screen.
Clean the filer screen by a vacuum cleaner or 
wash it by flashing water. If the oil stain on the 
filter can not be removed or cleaned up, wash it 
by warm water meld with the detergent.
Dry the filer in the shadow.

Notice:
a) Never use hot water over 45°C in case of color 
fading or turning yellow.
b) Never dry it by fire so as to prevent the filter 
caught fire or deformation.

3. Disassemble the left and right side
board.
a) After the grille is removed, use a screwdriver 
to remove the screws shown on the picture.
b) Push the side plate as per the arrowed  
direction and take it down.

4. Disassemble the right side board. Disassembly method of right side board Step 3.

Remove the screw

Remove the screw
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2. At the Start of the Seasonal Use.

1. Check if there is blockage at the inlet or outlet vent of air conditioner.
2. Check if the earth wire has been attached reliably by the skilled serviceman.
3. Check if the exhausted batteries of the wireless controller have been replaced.
4. Check if the air filter had been installed well by professional.

Keep the power switch “On” 8 hours before the startup of the unit which has not been used for a long 
period.

Note: All above should be operated by the skilled serviceman.
3. At the End of the Seasonal Use.

1. Cut off the power supply main switch
2. Clean the air filters and other parts by the skilled serviceman.
3. Leave the fan running for 2-3 hours to dry the inside of the unit. 
Note: All above should be operated by the skilled serviceman.

How to clean the air filter

5. Disassemble the electric box cover
After the right side board is removed,
the electric box cover will be shown up
and disassemble the fixed screws on it.

Electric Box Cover

Left Cover Plate

Heat Exchanger of Outdoor Unit
Conduct cleaning for the heat exchanger of outdoor unit periodically, clean it
once at least in every two months. Clean the dust and sundries on the surface of the
heat exchanger with dust collector and nylon brush, if there’s compressed air
source; use the compressed air to blow the dust on the surface of the heat
exchanger. Don’t use tap water for cleaning.

Drainage Pipe
Periodically check if the drainage pipe is blocked to smooth the condensate water.
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Wired Controller IGZWRC1-1  / IGZWRC2-1

Wired Controller IGZWRC1-1  / IGZWRC2-1

Introduction to dislay
Outline of Wired Controller

Liquid Crystal Display of Wired Controller

Outline of Wired Controller

Liquid Crystal Display of Wired Controller

Instruction for Liquid Crystal Display of wired Controller

No. Display Instruction of display

1 Auto Automatic mode (under auto mode, the indoor unit will select its operating mode 
according to the variation of room temperature)

2 Cool Cooling mode
3 Dry Dry mode
4 Fan Fan mode
5 Heat Heating mode
6 Sleep Display when sleep function is set (only display sleep mode II)
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Instruction for Operation

No. Display Instruction of display

7 Exchange Display when air exchange function is set
8 Silent Display when silent function is set (only display silent, no AT
9 Health Display when health function is set
10 Absent Display when absent function is set
11 I-DEMAND Display when I-DEMAND function is set
12 WIFI Display when WIFI function is set
13 Child-lock Child-lock status, display when child-lock function is set
14 Up & down swing Display when up and down swing function is set
15 Slave wired 

controller
Icon of slave wired controller, it will display when slave wired  
controller is set

16 Fan speed The fan speed set currently (including auto, low, medium and low,  
medium, medium and high, high, and turbo)

17 No card No card in gate control system
18 Left & right swing Display when left and right swing function is set
19 X-fan Display when dry function is set
20 Temperature Temperature It will display the setting temperature
21 E-heater On/off switch of auxiliary heating
22 Memory Memory status (After power failure and re-energiz- ing the unit, it will 

resume to ON/OFF status of unit before the power failure)
23 Clean Filter washing reminder
24 Save Display when energy-saving function is set
25 Defrost Defrosting status
26 Timer Display when timer status is set
27 Shield Shielding status

Silkscreen of Buttons

Silkscreen of Buttons
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ON Status

OFF Status

ON/OFF Setting
Press “ON/OFF” button to turn on the air conditioner, then the wired controller will display the setting 
temperature, fan speed, mode, etc. Press “ON/OFF” again to stop the operation of air conditioner, 
then the wired controller only displays the setting temperature. ON and OFF status of unit will display 
as below.
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Note: Under auto mode, if the unit conducts auto cooling, then“ ” and “ ” turn on; if the
unit conducts auto heating, then“ ” and “ ”turn on.

Figure 3-4 Mode Setting

Mode Setting
Under power-on status, each time press the “MODE” button, the mode will switch circularly according 
to the following order, as shown in the figure.
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Setting of Temperature
Under power-on status, press “ ” or “ ” button, the setting temperature will increase or decrease at 
the unit of 1°C; when press and hold the button, it will increase or decrease at the unit of 1°C in every 
0.3 second. Operation is as below:

Temperature setting range under cooling, dry, fan and heating mode is 16°C~30°C.There are two 
statues under auto mode. Status 1: the temperature can be adjusted in the range of 16°C~30°C;  
status 2: the temperature can’t be adjusted. The status is decided by the unit model.

Setting of Fan Speed
Under power-on status, press “FAN” button, the fan speed will switch circularly according to the 
following order, as shown below.

Setting of Temperature

Setting of Fan Speed

Note: (1) Under dry mode, the fan speed will automatically set as low speed, and
the fan speed cannot be adjusted. (2) Under fan and auto mode, turbo speed cannot be set.
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Setting of Up & Down Swing Function
There are two ways for up and down swing mode: simple swing and fixed swing. Under power-off 
status, press “SWING/ENTER” button and “ ” button simultaneously for 5 seconds, the up & down 
swing icon will flash, then switch for simple swing and fixed swing is done.
 When it is set to be simple swing, under power-on status, press “SWING/ENTER” button, the mode is 
activated, press the button again the mode is turned off. When it is set to be fixed swing, press “SWING/
ENTER” button, the unit will circularly switch the swing mode according to the order shown below:

Setting of Timer Function
Under ON/OFF status, press “TIMER” button can set ON/OFF time of unit; Timer-on setting: under 
power-off status and timer function has not been set, press “TIMER” button, the liquid crystal screen will 
display “xx.x hour”, and “ON” and “hour” icons flash simultaneously, then press “ ” or “ ” button to 
adjust the power-on time. Press “TIMER” button, the setting is done. If before pressing “TIM- ER” button 
to finish the setting, press “MODE” button can switch to timer setting status, liquid crystal screen will 
display “xx.x hour”, and “OFF” and “hour” icons flash simultaneously, then press “ ” or “ ” button to 
adjust the power-off time, and press “TIMER” button again to finish the setting, the timer area will display 
“xx. x hour ON/OFF”, “xx.x hour” is the time for turning on the unit in setting time, and timer-off time is 
not displayed.
 Timer-off setting: under power-on status and timer function has not been set, press “TIMER” button, 
the liquid crystal screen will display “xx.x hour”, and “OFF” and “hour” icons flash simultaneously, then 
press “ ” or “ ” button to adjust the power-off time. Press “TIMER” button, the setting is done. If 
before pressing “TIMER” button to finish the setting, press “MODE” button can switch to timer setting
status, liquid crystal screen will display “xx.x hour”, and “ON” and “hour” icons flash simultaneously, then 
press “ ” or “ ” button to adjust the power-on time, and press “TIMER” button again to finish the 
setting, the timer area will display “xx.x hour ON/OFF”, “xx.x hour” is the time for turning off the unit in 
setting time, and tim- er-on time is not displayed.
 Cancel timer: after setting the timer function, press “TIMER” button, the liquid crystal screen will not 
display “xx.x hour” anymore, the timer function is canceled.
 Timer area: 0.5~24 hours. Each time press “ ” or “ ” button, the setting time will increase/decrease 
0.5 hour, press and hold the buttons the unit will automatically increase/decrease 0.5 hour in every 0.3 
second.

Order for Up & Down Fixed Swing

Note: Whether the fixed swing mode is succesfully set depends on whether the unit model can 
support such function.

Note: Under power-on status, the timer-on time is counted from the time when the unit is turned off; 
under power-off status, the timer-off time is counted from the time when the unit is turned on.
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Setting of Functional Buttons
Under power-on status, press “FUNCTION” button can select to set sleep (can be set under cooling, 
dry, heating modes), air exchange, silent (can be set under auto, cooling, heating modes), health, 
absent (can be set under heating mode), IDemand (can be set under cooling mode), WIFI, left & right 
swing, turbo fan (can be set under cooling and heating modes), X-fan (can be set under cooling and dry
mode), auxiliary heating (can be set under heating mode), and washing remind function. The selected 
functional icon will flash, then press “SWING/ENTER” but- ton can activate or cancel such function(It 
needs to select the detailed item for WIFI setting, Please refer to the detailed instruction for details as 
below.). Before setting, if the function has not been activated, press “SWING/ENTER” can turn on such
function; if the function is activated before setting, press “SWING/ENTER” button can turn off such 
function. When the function is activated, the corresponding icon will turn bright. After finishing setting 
one function, it will jump to the next functional setting.
 Specific instructions for setting of the following functions: 
(1) When setting air exchange function, there are a total 10 types of air exchange modes from 1 to 10,  
 the temperature area will display the current mode, first press “ ” or “ ” button to select the  
 mode, then press “SWING/ENTER” button to confirm. For details of air exchange mode are as  
 below:

1 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 6 minutes; 
2 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 12 minutes; 
3 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 18 minutes;
4 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 24 minutes; 
5 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 30 minutes; 
6 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 36 minutes; 
7 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 42 minutes; 
8 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 48 minutes; 
9 – the unit runs for 60 minutes, fresh air valve opens for 54 minutes; 
10 – Both the unit and fresh air valve are turned on. 

(2) When setting auxiliary heating function, press “  ” and “ ” buttons can turn on or turn off the  
 auxiliary heating mode, when “E-HEATER” flashes, it means the old auxiliary heating mode is turned  
 on, when “  ” flashes, it means the new national standard auxiliary heating mode is turned  
 on, when “E-HEATER OFF” flashes, it means the auxiliary heating is prohibited. After selecting the  
 mode, press “SWING/ENTER” button to confirm the setting. When new national standard auxiliary  
 heating mode is set, the character of auxiliary heating will not display; when the old auxiliary heating  
 mode is set, the character of auxiliary heating will display. When the auxiliary heating mode is turned  
 off, it will display “E-HEATER OFF”.

(3) When setting washing remind function, the timer area will display 2–bit number that means the  
 pollution level, then press “  ” and “ ” buttons to select, and press “SWING/ENTER” button  
 to confirm the setting. Conversion relation between the displayed pollution level and accumulative  
 operating time are as the following list. After setting, when it reaches the washing time, “CLEAN”  
 icon will flash and remind, if you press “  ” and “ ” buttons to adjust the level, and press  
 “SWING/ENTER” button, then the accumulative time for filter washing remind will not be reset; if  
 the time after adjustment is larger than the current accumulative time, then “CLEAN” icon will stop  
 flashing; if the time after adjustment is less than the current accumulative time, then “CLEAN” icon  
 will continue to flash. The only method for cancelling the remind function is to press “FUNCTION”  
 button to switch to “CLEAN” icon, and set the timer area to be “00”, and then press “SWING/ 
 ENTER” button, then the accumulative time of filter washing remind is reset.
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Pollution Level

Accumulative 
operating time 
(hour) Pollution Level

Accumulative 
operating time 
(hour) Pollution Level

Accumulative 
operating time 
(hour)

10 5500 20 1400 30 100
11 6000 21 1800 31 200
12 6500 22 2200 32 300
13 7000 23 2600 33 400
14 7500 24 3000 34 500
15 8000 25 3400 35 600
16 8500 26 3800 36 700
17 9000 27 4200 37 800
18 9500 28 4600 38 900
19 10000 29 5000 39 1000

Pollution Level Parameter List

(4) When absent function is set, the setting temperature will display 8°C, the setting fan notch displays  
 auto and cannot be adjusted. 
(5) When I-Demand function is set, the setting fan notch displays auto and cannot be adjusted. 
(6) When setting WIFI function, the temperature area will display the WIFI status. Press “ ” or “  
 ”button to turn on WIFI(“on” is displayed), turn off WIFI (“off” is displayed) or reset WIFI (“rES” is  
 displayed), and then press “SWING/ENTER” button to confirm it. Once WIFI is turned on, the icon  
 of WIFI is displayed; once WIFI is turned off, the icon of WIFI won’t be displayed. If reset WIFI, WIFI  
 is defaulted to be turned on.

Setting of Energy-saving Function
Under power-off status, press “TIMER” and “ ” buttons simultaneously for 5 seconds to enter into 
energy-saving setting, then “SAVE” character or icon and cooling mode icon are displayed, the “SAVE” 
character or icon flashes, the temper- ature area displays the upper limit and lower limit temperature, 
press “ ” or “ ” button can set the limit temperature(setting range is 16–30). Press “MODE” button 
can switch cooling or heating mode. For cooling only unit, it can only set the lower limit temperature of 
cooling under energy-saving mode. During the setting, press “SWING/ENTER” button at any time can 
save the setting temperature and energy- saving status of different modes, and then start up the
energy-saving function.
 After the energy-saving function is activated, under power-off status, press “TIMER” and “ ” buttons 
simultaneously for 5 seconds again, the function is canceled.

Setting of Low-temperature Dry Function
Under dry mode, when the setting temperature is 16°C, press “ ” button for twice, the setting 
temperature becomes 12°C, then the unit enters into lowtemperature dry function. 
 When low-temperature dry function is turned on, directly press “ ” button or switch the mode can 
quit the function.

Setting of Child-lock Function
Without error, under ON or OFF status of unit, press “ ” and “ ” buttons simultaneously for 5 seconds 
can enter into child-lock function, the liquid crystal screen will display “ ”; press “ ” and “ ” buttons 
simultaneously again for 5 seconds can quit the child-lock function. Under child-lock status, no response 
for pressing any buttons. The unit will memorize the child-lock status after power failure and re-energizing 
the unit.
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Setting of Memory Function
Under power-off status, press “MODE” and “ ” button simultaneously for 5 seconds can turn on or  
turn off memory function. When memory function is set, “MEMORY” displays.
 If memory function has not been set, when the unit is re-energized after power failure, the unit  
is power-off status. If the memory function is set in wired controller, when the wired controller is  
re-energized after power failure, it will resume to the operating status before power failure.

Switch between Fahrenheit and Degree Celsius
Under power-off status, press “MODE” and “ ” buttons simultaneously for 5 seconds, display board will 
switch between degree Celsius and Fahrenheit.

Inquiry of Ambient Temperature
Under power-off or power-on status, press and hold “SWING/ENTER” button for 5 seconds to enter into 
ambient temperature inquiry interface, then timer area displays the ambient temperature type 01 or 02, 
and ambient temperature area displays the corresponding ambient temperature of corresponding type.  
In which, 01 refers to outdoor ambient temperature, 02 refers to indoor ambient temperature.  
Press “MODE” button can switch between type 01 and 02. Press buttons other than
“MODE” or when the unit receives remote control signal, it will quit the inquiry status. If there is no any 
operation for 20 seconds, it will quit automatically.

Note: When the outdoor ambient temperature sensor detects the same temperature for 12 hours,  
it will shield the display of outdoor ambient temperature sensor.

Display of Errors
When error occurs in the system, temperature display area in liquid crystal panel will display error code, 
when multiple errors occur simultaneously, it will circularly display error code. If the wired controller has 
been connected to multiple systems, when error occurs in a certain system, the first bit of number in 
temperature area will display the system number (it will not display system number when there is only one 
system).
 When error occurs, please turn off the unit and seek for professional personnel to maintain.
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Buttons on remote controller

Introduction for icons on display screen
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ON/OFF button

MODE button

FAN button

TURBO button

   button 

  button 

  button 

T-ON / T-OFF button

I FEEL button

CLOCK button

SLEEP button

WiFi button

    button

LIGHT button

TEMP button

Auto mode
Cool mode
Dry mode
Fan mode

Heat mode

Clock
T-ON /T-OFF

Set time
Quiet

Operation mode

Set fan speed
No     fan speed. It’s displayed 
only after turning it on.)

Send signal 
This is a general remote controller.Some models have this 
function while some do not. Please refer to the actual models 
Switch temperature displaying type on the unit’s display 

8°C heating function

I feel 
Child lock 
Sleep mode 
Turbo mode 
 Left & right swing 
Up & down swing

Healthy mode 

Scavenging functions 

X-FAN function
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Introduction for buttons on remote controller

 
Note: 
• This is a general use remote controller, it could be used for the air conditioners with multifunction;  
 For some function, which the model doesn’t have, if press the corresponding button on the remote  
 controller that the unit will keep the original running status.
• After putting through the power, the air conditioner will give out a sound.
 Operation indictor “  “ is ON (red indicator, the colour is different for different models).  
 After that, you can operate the air conditioner by using remote controller.
• Under on status, pressing the button on the remote controller, the signal icon “ “ on the display  
 of remote controller will blink once and the air conditioner will give out a “de” sound, which means  
 the signal has been sent to the air conditioner.

1   ON/OFF button 
 Press this button to turn the unit on. Press this button again to turn the unit off. 

2   MODE button 
 Press this button to select your required operation mode.

                     AUTO    COOL     DRY        FAN       HEATAU FANRY A

• When selecting auto mode, air conditioner will operate automatically according to ex-factory setting. Set  
 temperature can’t be adjusted and will not be displayed as well. Press ”FAN” button can adjust fan speed.  
 Press ” 

AU FANRY A

” / ” 

AU FANRY A

” button can adjust fan blowing angle.
• After selecting cool mode, air conditioner will operate under cool mode. Cool indicator ”

AU FANRY A

” on indoor  
 unit is ON. (This indicator is not available for some models.) Press ”  ” or ”  ” button to adjust set  
 temperature. Press ” FAN” button to adjust fan speed. Press ”

AU FANRY A

” / ” 

AU FANRY A

” button to adjust fan blowing  
 angle.
• When selecting dry mode, the air conditioner operates at low speed under dry mode. Dry indicator ”

AU FANRY A

”  
 on indoor unit is ON. (This indicator is not available for some models.) Under dry mode, fan speed can´t  
 be adjusted. Press ”

AU FANRY A

” / ” 

AU FANRY A

” button to adjust fan blowing angle.
• When selecting fan mode, the air conditioner will only blow fan, no cooling and no heating. All indicators  
 are OFF. Press ” FAN” button to adjust fan speed. Press ”

AU FANRY A

” / ” 

AU FANRY A

” button to adjust fan blowing angle.
• When selecting heating mode, the air conditioner operates under heat mode. Heat indicator ”

AU FANRY A

” on  
 indoor unit is ON. (This indicator is not available for some models.) Press ” ” or ” ” button to adjust set  
 temperature. Press ”FAN” button to adjust fan speed. Press ”

AU FANRY A

” / ” 

AU FANRY A

” button to adjust fan blowing  
 angle. (Cooling only unit won´t receive heating mode signal. If setting heat mode with remote controller,  
 press ON/OFF button can´t start up the unit).



ENG

23

Introduction for buttons on remote controller

 
Note: 
• For preventing cold air, after starting up heating mode, indoor unit will delay 1~5 minutes to  
 blow air (actual delay time is depend on indoor ambient temperature).
• Set temperature range from remote controller: 16~30°C (61-86°F);
• Fan speed: auto, low speed, low-medium speed,medium speed, medium-high speed,high speed.

3   FAN button
Pressing this button can set fan speed circularly as: auto (AUTO), low(

Auto

▲
▲

▲
▲

), medium (

Auto

▲
▲

▲
▲

 ),  
high( 

Auto

▲
▲

▲
▲

).

Auto

▲
▲

▲
▲

4   TURBO button
Under COOL or HEAT mode, press this button to turn to quick COOL or quick HEAT mode. “

Auto

▲
▲

▲
▲

 “ icon  
is displayed on remote controller. Press this button again to exit turbo function and “

Auto

▲
▲

▲
▲

“ icon will  
disappear.
 If start this function, the unit will run at super-high fan speed to cool or heat quicklyso that the  
ambient temp. approachs the preset temp. as soon as possible

5    /  button
Press “ ” or “  “ button once increase or decrease set temperature 1°C (°F). Holding “ ” or “ 
“ button, 2s later, set temperature on remote controller will change quickly. On releasing button after 
setting is finished, temperature indicator on indoor unit will change accordingly.

 
Note: 
• Under AUTO speed, air conditioner will select proper fan speed automatically
 according to ex-factory setting. 
• It’s Low fan speed under Dry mode.
• X-FAN function Hold fan speed button for 2s in COOL or DRY mode, the icon “

Auto

▲
▲

▲
▲

” is displayed  
 and the indoor fan will continue operation for a few minutes in order to dry the indoor unit even  
 though you have turned off the unit. After energization, X-FAN OFF is defaulted. X-FAN is not  
 available in AUTO, FAN or HEAT mode.
• Having set X-FAN function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF button indoor fan  
 will continue running for a few minutes. at low speed. In this period, Hold fan speed button for  
 2s to stop indoor fan directly.
• Having set X-FAN function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF button, the  
 complete unit will be off directly. 
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Introduction for buttons on remote controller

When setting T-ON, T-OFF or CLOCK, press “ ” or “ “ button to adjust time. (Refer press “ ” to 
CLOCK, or “ “ button T-ON, to T-OFF adjust buttons) time. (Refer When to setting CLOCK,T-ON, 
T-ON, T-OFF T-OFF or buttons)

6    button
Press this button can select left & right swing angle. Fan blow angle can be selected circularly as 
below:

7    button
Press this button can select left & right swing angle. Fan blow angle can be selected circularly as below:

• When selecting “ “, air conditioner is blowing fan automatically. Horizontal louver will automatically  
 swing up & down at maximum angle.
• When selecting “

 
“, air conditioner is blowing fan at fixed position.

• Horizontal louver will stop at the fixed position.
• When selecting “  “, air conditioner is blowing fan at fixed angle.
 Horizontal louver will send air at the fixed angle.
• Hold “ “ button above 2s to set your required swing angle. When reaching your required angle,  
 release the button.

 
Note: 
• Press this button continuously more than 2s, the main unit will swing back and forth from left  
 to right, and then loosen the button, the unit will stop swinging and present position of guide louver  
 will be kept immediately.
• Under swing left and right mode, when the status is switched from off to, if press this button again  
 2s later, status will switch to off status directly; if press this button again within 2s, the change of  
 swing status will also depend on the circulation sequence stated above. 

 
Note: 
• “ “ may not be available. When air conditioner receives this signal, the air conditioner  
 will blow fan automatically.  
• Press this button continuously more than 2s, the main unit will swing back and forth from up to down,  
 and then loosen the button, the unit will stop swinging and present position of guide louver will be  
 kept immediately.  
• Under swing up and down mode, when the status is switched from off to  , if press this button again  
 2s later,  status will switch to off status directly; if press this button again within 2s, the change of  
 swing status will also depend on the circulation sequence stated above. 

no display  
(stops at current position)

no display (horizontal louvers 
stops  at current position)
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Introduction for buttons on remote controller

8   T-ON / T-OFF button
• T-ON button
 “T-ON” button can set the time for timer on. After pressing this button, “ “ icon disappears and the  
 word “ON” on remote controller blinks. Press “ ” or “  “ button to adjust T-ON setting. After each  
 pressing “ ” or “ “ button, T-ON setting will increase or decrease 1min. Hold “ ” or “ “ button, 2s  
 later, the time will change quickly until reaching your required time. Press “T-ON” to confirm it. The word  
 “ON” will stop blinking. “  “ icon resumes displaying. Cancel T-ON: Under the condition that T-ON is  
 started up, press “T-ON” button to cancel it.
• T-OFF button
 “T-OFF” button can set the time for timer off. After pressing this button,” “ icon disappears and the  
 word “OFF” on remote controller blinks. Press “ ” or “ “ button to adjust T-OFF setting. After each  
 pressing “ ” or “ “ button, T-OFF setting will increase or decrease 1min. Hold “ ” or “ “ button,  
 2s later, the time will change quickly until reaching your required time. Press “T-OFF” word “OFF” will stop  
 blinking. “ “ icon resumes displaying. Cancel T-OFF. Under the condition that T-OFF is started up, press  
 “T-OFF” button to cancel it.

 
Note: 
• Under on and off status, you can set T-OFF or T-ON simultaneously.
• Before setting T-ON or T-OFF, please adjust the clock time.
• After starting up T-ON or T-OFF, set the constant circulating valid.
 After that, air conditioner will be turned on or turned off according to setting time.
 ON/OFF button has no effect on setting. If you don’t need this function, please use remote  
 controller to cancel it. 

9   I FEEL button
Press this button to start I FEEL function and “ “ will be displayed on the remote controller. After this 
function is set, the remote controller will send the detected ambient temperature to the controller and the 
unit will automatically adjust the indoor temperature according to the detected temperature. Press this 
button again to close I FEEL function and “ “ will disappear.
• Please put the remote controller near user when this function is set. Do not put the remote controller  
 near the object of high temperature or low temperature in order to avoid detecting inaccurate ambient  
 temperature.

10  CLOCK button
Press this button to set clock time. “ “ icon on remote controller will blink. Press “ “ or “ “ button 
within 5s to set clock time. Eachpressing of “ “ or “ “ button, clock time will increase or decrease 1 
minute. If hold “ “ or “ “ button, 2s later, time will change quickly. Release this button when reaching 
your required time. Press “CLOCK” button to confirm the time. “ “ icon stops blinking.

 
Note: 
• Clock time adopts 24-hour mode.
• The interval between two operation can´t exceeds 5s. Otherwise, remote controller will quit setting status.  
 Operation for T-ON/T-OFF is the same.
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11  SLEEP button
Under COOL, or HEAT mode, press this button to start up sleep funtion. “ “ icon is displayed on remote 
controller. Press this button again to cancel sleep funtion and “ “ icon will disappear. After powered on, 
Sleep Off is defaulted.  After the unit is turned off, the Sleep funtion is canceled. In this mode, the time of 
time can be adjusted. Under Fan DRY and Auto modes, this funtion is not available.

12  WiFi button
Press “ Wifi” button to turn on or turn off WiFi funtion. When WiFi function is turned on, the “WiFi”, icon 
will be displayed on remote controller; Under status of remote controller off, press “ MODE” and “Wifi” 
buttons simuntaneously for 1 s, Wifi module will restore to factory default setting.
• This function is only available for some models.

13   /  button
Press this button to achieve the on and off of healthy and scavenging funtions in operation status. Press 
this button for the  first time to start scavenging function; LCD displays “  “. Press the button for the 
second time to start healthy and scavenging functions simultaneously; LCD displays “  “ and “  “. 
Press this button for the third time to quit healthy and  scavenging functions simultaneously. Press the 
button for the fourth time to start healthy funcyion; LCD displays “  “.  Press this button again to repeat 
the operation above.
• This function is applicable to partial of models.

14  LIGHT button
Press this button to turn off display light on indoor unit. “ “ icon on remote controller disappears.  
Press this button again to turn on display light. “ “ icon is displayed.

15  TEMP button
By pressing this button, you can see indoor set temperature, indoor ambient temperature or outdoor 
ambient temperature on indoor unit’s display. The setting on remote controlleris selected circularly  
as below:

no display

• When selecting ” ” or no display with remote controller, temperature indicator on indoor unit  
 displays set temperature.
• When selecting ” ” with remote controller, temperature indicator on indoor unit displays indoor  
 ambient temperature.
• When selecting ” ” with remote controller, temperature indicator on indoor unit displays outdoor  
 ambient temperature.
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Note: 
• Outdoor temperature display is not available for some models. At that time, indoor unit receives “ “ signal,  
 while it displays indoor set temperature.
• It’s defaulted to display set temperature when turning on the unit.There is no display in the remote controller.
• Only for the models whose indoor unit has dual-8 display.
• When selecting displaying of indoor or outdoor ambient temperature, indoor temperature indicator displays 
 corresponding temperature and automatically turn to display set temperature after three or five seconds.

 
Note: 
• Under energy-saving function, fan speed is defaulted at auto speed and it can’t be adjusted.
• Under energy-saving function, set temperature can’t be adjusted. Press “TURBO” button and the remote  
 controller won’t send signal.
• Sleep function and energy-saving function can’t operate at the same time. If energy-saving function has been  
 set under cooling mode, press sleep button will cancel energy-saving function. If sleep function has been set  
 under cooling mode, start up the energy-saving function will cancel sleep function.

 
Note: 
• Under 8°C heating function, fan speed is defaulted at auto speed and it can’t be adjusted.
• Under 8°C heating function, set temperature can’t be adjusted. Press “TURBO” button and the remote  
 controller won’t send signal.
• Sleep function and 8°C heating function can’t operate at the same time. If 8°C heating function has been set  
 under cooling mode, press sleep button will cancel 8°C heating function. If sleep function has been set under  
 cooling mode, start up the 8°C heating function will cancel sleep function.
• Under °F temperature display, the remote controller will display 46°F heating.

Function introduction for combination buttons

Energy-saving function
Under cooling mode, press ”TEMP” and ” CLOCK” buttons simultaneously to start up or turn off energy-
saving function. When energy-saving function is started up, ”SE” will be shown on remote controller, and 
air conditioner will adjust the set temperature automatically according to ex-factory setting to reach to the 
best energy-saving effect. Press ”TEMP” and ”CLOCK” buttons simultaneously again to exit energy-saving 
function.

8°C heating function
Under heating mode, press “TEMP” and “CLOCK” buttons simultaneously to start up or turn off 
8°C heating function. When this function is started up, “ “ and “8°C “ will be shown on remote 
controller, and the air conditioner keep the heating status at 8°C . Press “TEMP” and “CLOCK” buttons 
simultaneously again to exit 8°C heating function.
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Child lock function
Press “ ” and “ “ simultaneously to turn on or turn off child lock function. When child lock function  
is on, “ “ icon is displayed on remote controller. If you operate the remote controller, the “ “ icon  
will blink three times without sending signal to the unit.

Temperature display switchover function
Under OFF status, press “ “ and “MODE” buttons simultaneously to switch temperature
display between °C and °F .

1. After putting through the power, press “ON/OFF” button on remote controller to turn on the air  
 conditioner.
2. Press “MODE” button to select your required mode: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT. 
3. Press “ “ or “ “ button to set your required temperature. (Temperature can´t be adjusted under  
 auto mode).
4. Press “FAN” button to set your required fan speed: auto, low speed, low-medium speed, medium  
 speed, medium-high speed, high speed.
5. Press “ “ button to select fan blowing angle.

1. Lift the cover along the direction of arrow (as shown in Fig 1  ).
2. Take out the original batteries (as shown in Fig 1  ).
3. Place two 7# (AAA 1.5V) dry batteries, and make sure the position of “+” polar and “-” polar is correct  
 (as shown in Fig 2  ).
4. Reinstall the cover (as shown in Fig 2  ).

Operation guide

Replacement of batteries in remote controller

Fig. 1 Fig. 2
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NOTICE
• During operation, point the remote control signal sender at the receiving window on indoor unit.
• The distance between signal sender and receiving window should be no more than 8 m, and there  
 should be no obstacles between them.
• Signal may be interfered easily in the room where there is fluorescent lamp or wireless telephone;  
 remote controller should be close to indoor unit during operation.
• Replace new batteries of the same model when replacement is required. 
• When you dont use remote controller for a long time, please take out the batteries.
• If the display on remote controller is fuzzy or there´s no display, please replace batteries.
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Inomhusenhet

Utomhusenhet

Luftutsläpp

Luftutsläpp

Luftintag

Luftintag

1. Dräneringsenhet

2. Dräneringsrör

3. Luftspjäll

4. Anslutningsrör

5. Trådbunden  

fjärrkontroll

6. Trådlös fjärrkontroll

7. Stort handtag

8. Vätskeledning

9. Gasledning

10. Dräneringsrör

11. Frontpanel
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Produktbeskrivning I Skiss

IGZCAPSxxNI, IGZCAPBxxNI
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Layout 

IGZ DUP xxNI

Luftutsläpp

Luftintag

1. Dräneringsenhet

2. Elcentral

3. Fästanordning

4. Luftutsläpp

5. Luftintag

6. Trådbunden  

fjärrkontroll

7. Trådlös fjärrkontroll

8. Vätskeledning

9. Gasledning

7

5

1

2

4

6

8

9

Produktbeskrivning I Skiss

IGZDUPxxNI
3

OBS!

1. Anslutningsröret, dräneringsröret, nätsladden och kanalen för den här enheten ska förberedas av  
 användaren.
2. Enheten är som standard utrustad med rektangulär kanal.
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Layout 

Produktbeskrivning I Skiss

IGZFCPxxNI

Inomhusenhet

Utomhusenhet

Luftutsläpp

Luftutsläpp
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678910

Luftintag

Luftintag

Strömförsörjning

1. Luftriktare

2. Luftfilter

3. Trådbunden  

fjärrkontroll

4. Trådlös fjärrkontroll

5. Fästband

6. Dräneringsrör

7. Gasledning

8. Vätskeledning

9. Stort handtag

10. Frontpanel
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Underhåll

  VARNING

1. Endast kvalificerad personal får utföra dagligt underhåll.
2. Se till att strömmen är avstängd innan du vidrör någon kabel.
3. Håll enheten på avstånd från brandfarliga föremål.
4. Använd inte organiskt lösningsmedel för att rengöra luftvärmepumpen.
5.  Om en komponent behöver bytas ut ska en kvalificerad person utföra reparationen med en  

komponent från originaltillverkaren för att säkerställa enhetens kvalitet.
6. Felaktig hantering kan leda till att enheten går sönder, orsaka elektriska stötar eller brand.
7.  Se till att luftvärmepumpen inte blir våt då det kan leda till elektriska stötar. Se till att  

luftvärmepumpen inte under några omständigheter rengörs under rinnande vatten.

1.  Stäng av enheten före rengöring. Koppla från kretsbrytaren och eluttaget, då det kan ge upphov till 
elektriska stötar.

2. Rengör inte luftvärmepumpen med vatten, då det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
3.  Var försiktig när du rengör filtret. Var mycket försiktig om du behöver arbeta på hög höjd.

OBS!
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Följande omständigheter är inte driftfel.

Problem Tidpunkt för händelse Orsak

Det kommer ut 
ånga från luft-
värmepumpen.

Under drift.
Om enheten körs vid hög luftfuktig-
het, kyls den våta luften i rummet ner 
snabbt.

Det kommer ut 
ånga från luft-
värmepumpen.

Systemet växlar till uppvärmningsläge 
efter avfrostning.

Vid avfrostning bildas lite vatten, vilket 
omvandlas till vattenånga.

Luftvärmepumpen surrar när den 
startar.

Termostaten surrar när den startar.
Ljudet avtar efter en minut.

Det kommer 
damm från luft-
värmepumpen.

Enheten spinner när den slås på.

När systemet precis har startat är köld-
mediet inte stabilt.
Efter cirka 30 sekunder minskar enhe-
tens spinnande ljud.

Ungefär 20 sekunder efter det att en-
heten har aktiverat uppvärmningsläget 
eller om det förekommer ett borstljud 
från köldmediet vid avfrostning under 
uppvärmning.

Det som låter är 4-vägsventilen som 
ändrar riktning. Ljudet kommer att för-
svinna när ventilen har ändrat riktning.

Ett väsande ljud förekommer när 
enheten startas eller stängs av och ett 
lågt väsande ljud under och efter drift.

Ljudet framkallas av att det gasfor-
miga köldmediet slutar flöda och av 
dräneringssystemet.

Ett knarrande ljud förekommer under 
och efter drift.

Frontpanelen och andra komponenter 
kan svälla upp till följd av tempe-
raturförändringar, vilket orsakar ett 
skrapande ljud.

Ett väsande ljud förekommer när 
enheten slås på eller plötsligt stoppas 
under drift eller efter avfrostning.

På grund av att köldmediet plötsligt 
slutar flöda eller om flödesriktningen 
ändras.

Enheten startas efter att ha stått oan-
vänd länge.

Damm inuti inomhusenheten kommer 
ut tillsammans med luften.

Luftvärmepum-
pen ger upphov 
till en svag lukt.

Under drift.
En instängd lukt eller lukten av ciga-
retter kommer ut ur inomhusenheten.
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Rengöra luftfiltret

1. Öppna luftintagsgallret.
Skjut spärrarna utåt och öppna sedan  
luftintagsgallret.

---

2. Demontera luftfiltret.
Dra i handtaget baktill på luftintagsgallret.  
Lyft upp filtret och lossa det. Ta sedan bort de 
tre renarna som sitter på filtret.

3. Rengöring.
Använd dammsugaren för att avlägsna damm 
eller skölj filtret. Rengör filtret med varmt vatten 
(under 45 °C) och ett milt rengöringsmedel om 
det är mycket smutsigt (fett). Låt sedan filtret 
torka på en sval plats. Obs! Använd inte hett 
vatten (över 45 °C) för att rengöra filtret, då det 
kan missfärgas eller deformeras. Torka inte filtret 
över eld. Filtret kan fatta eld och deformeras.

4. Sätt fast de tre renarna på filtret och sätt  
sedan tillbaka filtret genom att föra in det i de 
utskjutande delarna på luftintagsgallrets ovansi-
da. Dra i handtaget baktill på luftintagsgallret för 
att fästa filtret.

---

5. Stäng luftintagsgallret.
Skjut spärrarna utåt och passa in luftintagsgallret 
mot huvuddelen. Lossa spärrarna och stäng det 
sedan.

---

Rengöra luftfiltret
Rengör luftfiltret regelbundet om luftvärmepumpen används på en dammig plats.  
(En gång var 6:e månad)
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Rengöra luftintagsgallret

Att rengöra luftintagsgallret

1. Öppna luftintagsgallret.
Samma förfarande som i steg 1 för ”Rengöra luft-

filtret”.

2. Demontera luftfiltret.
Samma förfarande som i steg 2 för ”Rengöra luft-

filtret”.

3. Demontera luftintagsgallret.
(Öppna luftintagsgallret till en vinkel på
45 grader och lyft det sedan uppåt).

 

 

4. Rengöring
Rengör med en mjuk borste, vatten och ett milt 
rengöringsmedel. Skaka av vattnet och låt filtret 
torka efter rengöring.
Obs! Använd inte hett vatten (över 45 °C) för 
att rengöra filtret, då det kan missfärgas eller 
deformeras.

 

 

5. Sätt tillbaka luftintagsgallret. Se steg 3.

6. Montera luftfiltret.
Samma förfarande som i steg 4 för ” 
Rengöra luftfiltret”.

7. Stäng luftintagsgallret. Se steg 1.
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Rengöring av filterskydd
Rengör oftare om enheten är installerad i ett rum där luften är mycket förorenad (som tumregel 
bör du rengöra filtret en gång var 6:e månad). 
 Byt luftfiltret om det inte går att avlägsna smutsen. (Utbytesfilter finns som tillbehör.)
1. Demontera luftfiltret från kanalen.
2. Rengör luftfiltret.
 Avlägsna damm från luftfiltret med en dammsugare och skölj det försiktigt i kallt vatten.  
Använd inte diskmedel eller hett vatten för att förhindra att filtret krymper eller deformeras. 
Torka det i skuggan efter rengöring.
 Tryck returluftfiltret nedåt mot styrspåret. Det finns två eller tre filter för returluftintag.
3. Vid byte av luftfiltret monteras filtret som tidigare.
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Rengöra luftfiltret

1. Metod för att demontera filterskyddet och kåpan till elcentralen

Rengöra luftfiltret

1. Öppna luftintagsgallret.
a) Börja med att lossa de två spännena på gallret
så som visas på bilden.
b) Lossa skruvarna under spännena med en 
skruvmejsel och öppna sedan intagsgallret.

2. Rengör filterskyddet.
Rengör filterskyddet med en dammsugare eller 
under rinnande vatten. Rengör filtret med varm-
vatten och diskmedel om det inte går att få bort 
fettfläckar.
Torka filtret i skuggan.

Obs!
a) Använd aldrig hett vatten över 45 °C då fär-
gen kan blekna eller gulna.
b) Torka aldrig filtret över eld. Filtret kan fatta eld 
och deformeras.

3. Demontera vänster och höger sidoskydd.

a) Använd en skruvmejsel för att lossa skruvarna 
enligt bilden när gallret har demonterats.
b) Skjut sidoskyddet i pilriktningen  
och ta av det.

4. Demontera höger sidoskydd. Demontera höger sidoskydd enligt steg 3.

Lossa skruven

Lossa skruven
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2. Före användning

1. Kontrollera att luftvärmepumpens tillufts- och frånluftsventil inte är igensatta.
2. Kontrollera att jordledningen har anslutits korrekt av behörig servicetekniker.
3. Kontrollera att de förbrukade batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen har bytts ut.
4. Kontrollera att luftfiltret har monterats korrekt av en kvalificerad person.

Ställ strömbrytaren på ”On” 8 timmar innan en enhet som inte har använts under en längre tid startas.

Obs! Alla åtgärder ovan ska genomföras av en kvalificerad servicetekniker.
3. Efter användning

1. Stäng av huvudströmbrytaren.
2. Luftfiltren och andra delar ska rengöras av en kvalificerad servicetekniker.
3. Låt fläkten vara igång i 2–3 timmar så att enhetens insida är torr. 
Obs! Alla åtgärder ovan ska genomföras av en kvalificerad servicetekniker.

Rengöra luftfiltret

5. Demontera kåpan till elcentralen
När det högra sidoskyddet har avlägsnats,
blir kåpan till elcentralen synlig.
Lossa fästskruvarna från kåpan.

Kåpa till elcentral

Värmeväxlare för utomhusenhet
Rengör värmeväxlaren för utomhusenheten med jämna mellanrum. Rengör den
minst en gång varannan månad. Avlägsna damm och skräp från
värmeväxlaren med en dammuppsamlare och nylonborste. Om det finns en trycklufts-
källa, ska tryckluften användas för att blåsa bort dammet från värme-
växlaren. Använd inte rinnande vatten för rengöring.

Dräneringsrör
Kontrollera regelbundet om dräneringsröret är igensatt för att underlätta för kondensvatten.
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Trådbunden fjärrkontroll IGZWRC1-1  / IGZWRC2-1

Trådbunden fjärrkontroll IGZWRC1-1  / IGZWRC2-1

Beskrivning av display
Översikt över trådbunden fjärrkontroll

LCD-skärm för trådbunden fjärrkontroll

Översikt över trådbunden fjärrkontroll

LCD-skärm för trådbunden fjärrkontroll

Beskrivning av LCD-skärm för trådbunden fjärrkontroll

Nr Visning Beskrivning

1 Auto Automatiskt läge (vid autoläge väljer inomhusenheten driftläge utifrån 
rumstemperaturen)

2 Cool Kylning
3 Dry Avfuktningsläge
4 Fan Fläktläge
5 Heat Uppvärmningsläge
6 Sleep Visas när viloläget är aktiverat (endast viloläge II visas)
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Användningsinstruktioner

Nr Visning Beskrivning

7 Exchange Visas när luftväxling är aktiverad
8 Silent Visas när ljudlöst läge är aktiverat (visar endast ljudlöst, ej AT
9 Health Visas när hälsofunktionen är aktiverad
10 Absent Visas när funktionen för bortrest är aktiverad
11 I-DEMAND Visas när I-DEMAND-funktionen är aktiverad
12 WiFi Visas när WiFi är aktiverat
13 Child-lock Status för barnspärr, visas när barnspärren är aktiverad
14 Up & down swing Visas när pendling i höjdled är aktiverad
15 Slave wired 

controller
Symbol för trådbunden sekundär fjärrkontroll, som visas när den 
trådbundna sekundära fjärrkontrollen är aktiverad

16 Fan speed Aktuell fläkthastighet (inkl. auto, låg, låg till medelhög, medelhög, 
medelhög till hög, hög och turbo)

17 No card Inget kort i portstyrningssystemet
18 Left & right swing Visas när pendling i sidled är aktiverad
19 X-fan Visas när avfuktningsfunktionen är aktiverad
20 Temperature Visar inställd temperatur
21 E-heater På/av-knapp för extra värme
22 Memory Minnesstatus (efter strömavbrott eller omstart av enheten aktiveras den på/

av-status som enheten hade innan strömavbrottet)
23 Clean Påminnelse om filterrengöring
24 Save Visas när energisparläget är aktiverat
25 Defrost Avfrostningsstatus
26 Timer Visa när timern är aktiverad
27 Shield Skyddsstatus

Screentryck på knappar

Screentryck på knappar
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PÅ

AV

PÅ/AV-inställning
Tryck på ”ON/OFF”-knappen för att slå på luftvärmepumpen. Temperatur, fläkthastighet, driftläge 
osv. kommer då att visas på den trådbundna fjärrkontrollen. Tryck på ”ON/OFF” igen för att stänga av 
luftvärmepumpen. Då visas endast inställd temperatur på den trådbundna fjärrkontrollen. På- och av-
status för enheten visas enligt nedan.
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Obs! Om enheten utför automatisk kylning i autoläget slås ” ” och ” ” på. Om
enheten utför automatisk uppvärmning slås ” ” och ” ” på.

Figur 3–4 Inställning av driftläge

Inställning av driftläge
När enheten är påslagen så kommer läget att växla cirkulärt enligt följande ordning (se bild) varje gång 
”MODE”-knappen trycks ned.
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Inställning av temperatur
Tryck på knappen ” ” eller ” ” när enheten är påslagen för att höja eller sänka temperaturen för 
enheten med 1 °C. Om du trycker på knappen och håller den nedtryckt kommer temperaturen att 
höjas eller sänkas för enheten med 1 °C var 0,3:e sekund. Drift enligt följande:

Temperaturområdet under kylning, avfuktning, fläktläge och uppvärmning är 16~30 °C. Det finns två 
olika status i autoläge. Status 1: temperaturen kan ändras inom intervallet 16~30 °C;  
status 2: temperaturen kan inte ändras. Statusen beror på enhetsmodellen.

Inställning av fläkthastighet
Tryck på ”FAN”-knappen när enheten är påslagen för att växla fläkthastigheten cirkulärt enligt följande 
ordning (se bild nedan).

Inställning av temperatur

Inställning av fläkthastighet

Obs! (1) I avfuktningsläge ställs fläkthastigheten automatiskt in på låg hastighet.
I det här läget kan fläkthastigheten inte justeras. (2) I fläkt- och autoläge kan turboläge inte ställas in.
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Inställning av pendling i höjdled
Det finns två lägen för pendling i höjdled: enkel pendling och fast pendling. Håll ”SWING/ENTER”-
knappen och ” ”-knappen nedtryckta samtidigt i 5 sekunder när enheten är avstängd. Symbolen för 
pendling i höjdled kommer att börja blinka och sedan ställas in på enkel eller fast pendling.
 Aktivera läget genom att trycka på ”SWING/ENTER”-knappen när den är inställd på enkel pendling 
och enheten är påslagen. Tryck på knappen igen för att stänga av läget. Tryck på ”SWING/ENTER”-
knappen när fast pendling är aktiverad så kommer enheten att cirkulärt växla pendlingsläge enligt den 
ordningsföljd som visas nedan:

Inställning av timer
Tryck på ”TIMER”-knappen i på/av-läge för att ställa in tidpunkt då enheten ska slås på eller stängas 
av. Inställning av timer för påslagning: tryck på ”TIMER”-knappen när enheten är avstängd och timer-
funktionen inte är inställd. På LCD-skärmen visas ”xx.x hour”, och symbolerna ”ON” och ”hour” blinkar 
samtidigt. Tryck sedan på ” ” eller ” ” för att ställa in tidpunkt för påslagning. Tryck på ”TIMER”-
knappen för att slutföra inställningen. Om du, innan du trycker på ”TIMER”-knappen för att slutföra 
inställningen, trycker på ”MODE”-knappen kan du växla status för timerinställning. På LCD-skärmen 
visas ”xx.x hour”, och symbolerna ”OFF” och ”hour” blinkar samtidigt. Tryck sedan på ” ” eller ”

” för att ställa in tidpunkt för avstängning och tryck på ”TIMER”-knappen igen för att slutföra 
inställningen. Timern kommer att visa ”xx.x hour ON/OFF”, där ”xx.x hour” anger inställd tidpunkt för 
när enheten kommer att slås på, och timer för avstängning visas inte.
 Inställning av timer för avstängning: tryck på ”TIMER”-knappen när enheten är påslagen och timer-
funktionen inte är inställd. På LCD-skärmen visas ”xx.x hour”, och symbolerna ”OFF” och ”hour” 
blinkar samtidigt. Tryck sedan på ” ” eller ” ” för att ställa in tidpunkt för avstängning. Tryck på 
”TIMER”-knappen för att slutföra inställningen. Om du, innan du trycker på ”TIMER”-knappen för att 
slutföra inställningen, trycker på ”MODE”-knappen kan du växla status för timerinställning.
På LCD-skärmen visas ”xx.x hour”, och symbolerna ”ON” och ”hour” blinkar samtidigt. Tryck sedan 
på ” ” eller ” ” för att ställa in tidpunkt för påslagning och tryck på ”TIMER”-knappen igen för 
att slutföra inställningen. Timern kommer att visa ”xx.x hour ON/OFF”, där ”xx.x hour” anger inställd 
tidpunkt för när enheten kommer att stängas av, och timer för påslagning visas inte.
 Avbryt timer: tryck på ”TIMER”-knappen när timern är inställd så visas inte ”xx.x hour” på LCD-
skärmen längre, vilket innebär att timern har avbrutits.
 Timerintervall: 0,5–24 timmar. Varje gång du trycker på ” ” eller ” ” kommer inställd tid att öka/
minska med 0,5 timme. Tryck och håll knapparna nedtryckta så kommer enheten automatiskt att öka/
minska med 0,5 timme var 0,3:e sekund.

Ordningsföljd för fast pendling i höjdled

Obs! Om det går att ställa in fast pendling beror på om enhetsmodellen stödjer denna funktion.

Obs! Om enheten är påslagen börjar timern för påslagning räkna ner från det att enheten stängs av. 
Om enheten är avstängd börjar timern för avstängning räkna ner från det att enheten slås på.
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Inställning av funktionsknappar
Tryck på ”FUNCTION”-knappen när enheten är påslagen för att ställa in viloläge (kan ställas in vid 
kylning, avfuktning och uppvärmning), luftväxling, ljudlöst (kan ställas in i autoläge, kylning och 
uppvärmning), hälsoläge, bortrest (kan ställas in vid uppvärmning), I-Demand (kan ställas in vid 
kylning), WiFi, pendling i sidled, turbofläkt (kan ställas in vid kylning och uppvärmning), X-fan (kan 
ställas in vid kylning och avfuktning),
extravärme (kan ställas in vid uppvärmning) och påminnelse om rengöring. Vald funktionssymbol 
blinkar. Tryck därefter på ”SWING/ENTER” för att aktivera eller stänga av aktuell funktion (exakt 
objekt måste väljas för WiFi-inställning, se de detaljerade anvisningarna nedan för information). Om 
funktionen inte har aktiverats före inställning kan du slå på funktionen genom att trycka på ”SWING/
ENTER”.
Om funktionen aktiveras före inställning kan du stänga av funktionen genom att trycka på ”SWING/
ENTER”. När funktionen är aktiverad kommer motsvarande symbol att tändas. När en funktion har 
ställts in växlar den automatiskt till nästa funktionsinställning.
 Särskilda anvisningar för inställning av följande funktioner: 
(1)  Vid inställning av luftväxlingsfunktionen finns det totalt 10 olika luftväxlingslägen från 1 till 10. 

Temperaturområdet kommer att visa aktuellt läge. Tryck först på ” ” eller ” ” för att välja läge 
och tryck sedan på ”SWING/ENTER”-knappen för att bekräfta valet. Nedan beskrivs de olika 
luftväxlingslägena:

1 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 6 minuter 
2 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 12 minuter 
3 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 18 minuter
4 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 24 minuter 
5 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 30 minuter 
6 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 36 minuter 
7 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 42 minuter 
8 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 48 minuter 
9 – Enheten körs i 60 minuter, friskluftsventilen öppnas i 54 minuter 
10 – Både enheten och friskluftsventilen är på. 

(2)  Vid inställning av extra uppvärmning trycker du på ” ” och ” ” för att slå på eller stänga 
av läget för extra uppvärmning. När ”E-HEATER” blinkar betyder det att det gamla läget för 
extra uppvärmning är påslaget. När ”  ” blinkar innebär det att det nya läget för extra 
uppvärmning enligt nationell standard är påslaget. När ”E-HEATER OFF” blinkar betyder det att 
extra uppvärmning inte får användas. Tryck på ”SWING/ENTER”-knappen efter du har valt läge 
för att bekräfta inställningen. När det nya läget för extra uppvärmning enligt nationell standard 
är inställt kommer inte symbolen för extra uppvärmning att visas. När det gamla läget för extra 
uppvärmning är inställt kommer symbolen för extra uppvärmning att visas. När läget för extra 
uppvärmning är avstängt visas ”E-HEATER OFF”.

(3)  Vid inställning av påminnelse om rengöring visas binära siffror i timerområdet, vilka avser 
föroreningsnivå. Tryck på ” ” och ” ” för att välja, och tryck på ”SWING/ENTER” för att 
bekräfta inställningen. Konverteringsförhållandet mellan den visade föroreningsnivån och den 
totala drifttiden är enligt listan nedan. När tidpunkten för rengöring inträffar (efter aktivering) 
börjar ”CLEAN”-symbolen att blinka som en påminnelse. Om du trycker på ” ” och ” ” för 
att justera nivån och sedan trycker på ”SWING/ENTER”-knappen kommer den totala tiden för 
påminnelse om filterrengöring inte att nollställas. Om tiden efter inställning överstiger aktuell 
total tid kommer ”CLEAN”-symbolen att sluta blinka. Om tiden efter inställning understiger 
aktuell total tid kommer ”CLEAN”-symbolen att fortsätta blinka. Enda sättet att stänga av 
påminnelsefunktionen är genom att trycka på ”FUNCTION”-knappen för att växla till ”CLEAN”-
symbolen, ställa in timerområdet på ”00” och därefter trycka på ”SWING/ENTER”-knappen. Då 
nollställs den totala tiden för påminnelse om filterrengöring.
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Föroreningsnivå
Total drifttid 
(timmar) Föroreningsnivå

Total drifttid 
(timmar) Föroreningsnivå

Total drifttid 
(timmar)

10 5500 20 1400 30 100
11 6000 21 1800 31 200
12 6500 22 2200 32 300
13 7000 23 2600 33 400
14 7500 24 3000 34 500
15 8000 25 3400 35 600
16 8500 26 3800 36 700
17 9000 27 4200 37 800
18 9500 28 4600 38 900
19 10000 29 5000 39 1000

Parametrar för föroreningsnivå

(4)  När funktionen för bortrest är aktiverad är inställd temperatur 8 °C, och fläkthastigheten är inställd 
på auto och kan inte ändras. 

(5) När I-Demand-funktionen är aktiverad är fläkthastigheten inställd på auto och kan inte ändras. 
(6)  När WiFi-funktionen är aktiverad visas WiFi-status i temperaturområdet. Tryck på ” ” eller ” ” för 

att slå på WiFi (”on” visas), stänga av WiFi (”off” visas) eller återställa WiFi (”rES” visas). Tryck sedan 
på ”SWING/ENTER”-knappen för att bekräfta valet. När WiFi är aktiverat visas WiFi-symbolen. När 
WiFi stängs av visas inte WiFi-symbolen. Om WiFi återställs är standardinställningen att WiFi är på.

Inställning av energisparläge
Tryck ned ”TIMER”- och ” ”-knapparna samtidigt i 5 sekunder när enheten är avstängd för att 
aktivera energisparläge. Därefter visas ”Save”-symbolen och symbolen för kylning. ”Save”-symbolen 
blinkar och i temperaturområdet visas den övre och undre temperaturgränsen. Tryck därefter på ”

” eller ” ” för att ställa in temperaturgräns (intervall 16–30). Tryck på ”MODE”-knappen för att 
växla till kylnings- eller uppvärmningsläge. För enhet med endast kylning går det bara att ställa in den 
undre temperaturgränsen för kylning i energisparläge. Om du någon gång under inställning trycker på 
”SWING/ENTER”-knappen kan temperaturinställningen och energisparstatus för olika lägen sparas, och 
därefter starta
energisparläget.
 Stäng av funktionen genom att trycka på ”TIMER”- och ” ”-knapparna i 5 sekunder igen när 
energisparläget är aktiverat och enheten är avstängd.

Inställning av avfuktning vid låg temperatur
När inställd temperatur är 16 °C i avfuktningsläge, tryck på ” ”-knappen två gånger så att inställd 
temperatur blir 12 °C. Då övergår enheten till avfuktning vid låg temperatur. 
 När avfuktning vid låg temperatur är aktiverad kan du avsluta funktionen genom att direkt trycka på ”

”-knappen eller växla läge.

Inställning av barnspärr
Utan fel, när enheten är på eller av, tryck ner ” ” och ” ” samtidigt i 5 sekunder för att aktivera 
barnspärren. På LCD-skärmen visas ” ”. Tryck ner ” ” och ” ” samtidigt igen i 5 sekunder för att 
inaktivera barnspärren. När barnspärren är aktiverad händer ingenting när du trycker på knapparna. 
Enheten kommer ihåg barnspärrens status efter ett strömavbrott och om enheten startas om.
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Inställning av minnesfunktion
Tryck ner ”MODE” och ” ”-knappen samtidigt i 5 sekunder när enheten är avstängd för att slå på eller  
stänga av minnesfunktionen. När minnesfunktionen är aktiverad visas ”MEMORY”.
 Om minnesfunktionen inte har aktiverats kommer enheten att stängas av när enheten åter får ström 
efter ett strömavbrott. Om minnesfunktionen har ställts in via den trådbundna fjärrkontrollen kommer 
den efter att den trådbundna fjärrkontrollen startas om efter ett strömavbrott att återuppta samma 
driftstatus som före strömavbrottet.

Växla mellan Fahrenheit och Celsius
Tryck ner ”MODE” och ” ” samtidigt i 5 sekunder i avstängt läge så växlar visningen mellan Celsius 
och Fahrenheit.

Visning av omgivningstemperatur
Tryck och håll ”SWING/ENTER”-knappen nedtryckt i 5 sekunder i avstängt eller påslaget läge för 
att visa omgivningstemperatur. Då visas omgivningstemperaturtyp 01 eller 02 i timerområdet, och i 
omgivningstemperaturområdet visas motsvarande omgivningstemperatur.  
Där 01 avser utomhustemperatur och 02 avser inomhustemperatur.  
Tryck på ”MODE”-knappen för att växla mellan typ 01 och 02. Om en annan knapp än
”MODE” trycks ned eller om enheten tar emot en fjärrkontrollsignal avslutas visningen av 
omgivningstemperatur. Om ingen åtgärd genomförs under 20 sekunder kommer den att avslutas 
automatiskt.

Obs! När utomhustemperaturgivaren känner av samma temperatur i 12 timmar,  
kommer den att dölja visningen av utomhustemperaturgivaren.

Visning av fel
Om ett fel uppstår i systemet kommer en felkod att visas i temperaturområdet på LCD-skärmen. 
Om flera fel uppstår samtidigt kommer felkoderna visas växelvis. Om den trådbundna fjärrkontrollen 
har anslutits till flera system och ett fel uppstår i något av systemen, kommer den första siffran i 
temperaturområdet ange systemnummer (systemnummer kommer inte att visas om det bara finns ett 
system).
 Stäng av enheten om ett fel uppstår och kontakta kvalificerad personal för att genomföra underhåll.
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Knappar på fjärrkontrollen

Beskrivning av symbolerna på skärmen
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ON/OFF-knapp (på/av)

MODE-knapp (driftläge)

FAN-knapp (fläkt)

TURBO-knapp

       -knapparna 

  -knapp 

  -knapp 

T-ON/T-OFF-knapp (timer för påslagning/avstängning)

I FEEL-knapp (avkänning)

CLOCK-knapp (klocka)

SLEEP-knapp (viloläge)

WiFi-knapp

    -knapp

LIGHT-knapp (belysning)

TEMP-knapp (temperatur)

Auto-läge

Kylningsläge

Avfuktningsläge

Fläktläge

Uppvärmningsläge

Klocka

T-ON/T-OFF

Klockinställning

Ljudlöst läge

Driftläge

Inställd fläkthastighet

Ingen          fläkthastighet. Den visas när enheten slagits på.)

Signal skickas

Detta är en allmän fjärrkontroll. Det är bara vissa modeller som har den 
här funktionen. Se aktuell modell. 
Ändra temperaturvisning på enhetens skärm 

Funktion för uppvärmning 8 °C

Avkänning (I Feel) 

Barnspärr 

Viloläge 

Turboläge 

 
Pendling i sidled 

Pendling i höjdled

Hälsoläge 

Reningsfunktioner 

Extra fläkt
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Beskrivning av knapparna på fjärrkontrollen

 
Obs! 
•  Detta är en allmän fjärrkontroll som kan användas för luftvärmepumpar med flera olika funktioner. 

Om man trycker på en knapp på fjärrkontrollen för en funktion som modellen saknar kommer 
enheten att behålla det tidigare driftläget.

•  När strömmen kopplas in avger luftvärmepumpen en ljudsignal. Driftsindikatorn ”  ” tänds 
(lyser röd, olika modeller har olika färg).  Därefter kan du styra luftvärmepumpen med hjälp av 
fjärrkontrollen.

•  När man i påslaget läge trycker på knappen på fjärrkontrollen blinkar signalsymbolen ” ” på 
fjärrkontrollen en gång och luftvärmepumpen avger ett ”de”-ljud, vilket betyder att signalen har 
skickats till luftvärmepumpen.

1   ON/OFF-knapp (på/av) 
Tryck på denna knapp för att slå på enheten. Tryck på denna knapp en gång till för att stänga av enheten. 

2   MODE-knapp (val av driftläge) 
Tryck på denna knapp för att välja önskat driftläge.

                     AUTO    KYLNING     AVFUKTNING        FLÄKT       UPPVÄRMNING

•  När autoläge är valt körs luftvärmepumpen automatiskt enligt fabriksinställningarna. Inställd temperatur 
kan inte ändras och visas inte. Tryck på ”FAN”-knappen för att ändra fläkthastigheten.  
Tryck på ” 

AU FANRY A

”/”

AU FANRY A

” för att justera fläktens utblåsvinkel.
•  Efter att ha valt kylningsläge körs luftvärmepumpen i kylningsläge. Kylningsindikatorn ”

AU FANRY A

” på inomhu-
senheten är tänd. (Denna indikator saknas på vissa modeller.) Tryck på ” ” eller ” ” för att ändra inställd 
temperatur. Tryck på ”FAN”-knappen för att ändra fläkthastigheten. Tryck på ”

AU FANRY A

”/”

AU FANRY A

” för att justera 
fläktens utblåsvinkel.

•  När avfuktningsläge är valt körs luftvärmepumpen på låg hastighet i avfuktningsläget. Avfuktningsindika-
torn ”

AU FANRY A

” på inomhusenheten är tänd. (Denna indikator saknas på vissa modeller.) I avfuktningsläge kan 
fläkthastigheten inte justeras. Tryck på ”

AU FANRY A

”/”

AU FANRY A

” för att justera fläktens utblåsvinkel.
•  När fläktläge är valt kommer luftvärmepumpen att blåsa som en vanlig fläkt, utan kylning och uppvärmning. 

Alla indikatorer är avstängda. Tryck på ”FAN”-knappen för att ändra fläkthastigheten. Tryck på ”

AU FANRY A

”/”

AU FANRY A

” 
för att justera fläktens utblåsvinkel.

•  När uppvärmningsläge är valt körs luftvärmepumpen i uppvärmningsläge. Uppvärmningsindikatorn ”

AU FANRY A

” på inomhusenheten är tänd. (Denna indikator saknas på vissa modeller.) Tryck på ” ” eller ” ” för att 
ändra inställd temperatur. Tryck på ”FAN”-knappen för att ändra fläkthastigheten. Tryck på ”

AU FANRY A

”/”

AU FANRY A

” för att justera fläktens utblåsvinkel. (Enheter enbart för kylning tar inte emot uppvärmningssignal. Om 
du ställer in uppvärmningsläget med fjärrkontrollen kan du inte starta enheten genom att trycka på ON/
OFF-knappen.)

AU FANRY A
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Inledning till knapparna på fjärrkontrollen

 
Obs! 
•  För att förhindra kall luft när uppvärmningsläget har aktiverats kommer inomhusenheten fördröja 

utblåsningen av luft i 1–5 minuter (faktisk tidsfördröjning beror på inomhustemperaturen).
• Inställbart temperaturområde via fjärrkontrollen: 16–30 °C
• Fläkthastighet: auto, låg hastighet, låg till medelhög hastighet, medelhög hastighet, medelhög till  
 hög hastighet och hög hastighet.

3   FAN-knapp (fläkt)
Om du trycker på den här knappen ställs fläkthastigheten in cirkulärt: auto (AUTO), låg (

Auto

▲
▲

▲
▲

), medelhög (

Auto

▲
▲

▲
▲

) och hög (

Auto

▲
▲

▲
▲

).

Auto

▲
▲

▲
▲

4   TURBO-knapp
Tryck på denna knapp i kylnings- eller uppvärmningsläge för att slå på snabb kylning eller snabb uppvärm-
ning. ”

Auto

▲
▲

▲
▲

”-symbolen visas på fjärrkontrollen. Tryck på knappen igen för att avsluta turbofunktionen så 
försvinner symbolen ”

Auto

▲
▲

▲
▲

”.
 Om denna funktion startas kommer enheten att köras med superhög fläkthastighet för snabb kylning 
eller uppvärmning så att omgivningstemperaturen når den förinställda temperaturen så snabbt som 
möjligt.

5    / -knapparna
Tryck på ” ” eller ” ” en gång för att höja eller sänka den inställda temperaturen 1 °C. Håll ” ” 
eller ” ” nedtryckt i 2 sekunder så ändras inställd temperatur på fjärrkontrollen snabbt. När du släpper 
knappen när inställningen är klar kommer temperaturindikatorn på inomhusenheten att ändras därefter.

 
Obs! 
•  Vid automatisk hastighet väljer luftvärmepumpen automatiskt lämplig fläkthastighet utifrån 

fabriksinställningarna.
• I avfuktningsläge används låg fläkthastighet.
•  Extrafläktsfunktionen (X-FAN): Håll knappen för fläkthastighet nedtryckt i 2 sekunder i kylnings- 

eller avfuktningsläget så tänds symbolen ”

Auto

▲
▲

▲
▲

” och rumsfläkten fortsätter att köras under några 
minuter för att torka inomhusenheten efter att du stängt av enheten. När strömmen kopplas in 
är funktionen X-FAN som standard avstängd. Funktionen X-FAN är inte tillgänglig i lägena auto-, 
fläkt- och uppvärmningsläge.

•  När funktionen X-FAN är aktiverad: Efter att man stängt av enheten med ON/OFF-knappen 
kommer rumsfläkten att fortsätta arbeta på låg hastighet under några minuter. Under denna 
period kan man hålla knappen för fläkthastighet nedtryckt i 2 sekunder för att omedelbart stoppa 
rumsfläkten.

•  När funktionen X-FAN inte är aktiverad: När man stänger av enheten med ON/OFF-knappen 
stängs enheten omedelbart av helt och hållet. 
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Beskrivning av knapparna på fjärrkontrollen

Ställ in T-ON, T-OFF och CLOCK genom att trycka på ” ” eller ” ” för att ställa in tiden. (Se ”
” för CLOCK, ” ”-knappen för T-ON och justeringsknappar för T-OFF.) (Se Inställning av CLOCK, 
T-ON, T-ON, T-OFF, T-OFF eller knappar)

6   -knapp
Tryck på denna knapp för att välja pendling i sidled. Fläktens utblåsvinkel kan väljas cirkulärt enligt 
nedan:

7   -knapp
Tryck på denna knapp för att välja pendling i sidled. Fläktens utblåsvinkel kan väljas cirkulärt enligt 
nedan:

•  När ” ” är valt kommer luftvärmepumpen att göra så att fläkten blåser automatiskt. De 
horisontella luftriktarna kommer automatiskt att pendla i höjdled med maximal vinkel.

• När ”
 

” är valt kommer luftvärmepumpen att göra så att fläkten blåser i 
fast position.
• De horisontella luftriktarna stannar i fast position.
•  När ” ” är valt kommer luftvärmepumpen att göra så att fläkten blåser med fast 

vinkel. 
De horisontella luftriktarna skickar luften i fast vinkel.

•  Håll ” ” nedtryckt i mer än 2 sekunder för att ställa in önskad vinkel. Släpp knappen vid önskad vinkel.

 
Obs! 
•  Tryck och håll denna knapp nedtryckt i över 2 sekunder så kommer huvudenheten att pendla fram och 

tillbaka i sidled. Släpp sedan knappen så slutar enheten att pendla och luftriktarna stannar direkt i aktuell 
position.

•  Om statusen för pendling i sidled ändras från av till, kommer statusen direkt att ändras till av om denna 
knapp trycks ned i ytterligare 2 sekunder. Om du trycker på knappen igen inom 2 sekunder kommer bytet av 
pendlingsstatus även att bero på cirkulationssekvensen ovan. 

 
Obs! 
•  ” ” är eventuellt inte tillgänglig. När luftvärmepumpen tar emot denna signal kommer 

luftvärmepumpen göra så att fläkten blåser automatiskt. 
•  Tryck och håll denna knapp nedtryckt i över 2 sekunder så kommer huvudenheten att pendla fram och 

tillbaka i höjdled. Släpp sedan knappen så slutar enheten att pendla och luftriktarna stannar direkt i aktuell 
position. 

•  Om statusen för pendling i höjdled ändras från av till  kommer  -statusen direkt att ändras till av om 
denna knapp trycks ned i ytterligare 2 sekunder. Om du trycker på knappen igen inom 2 sekunder kommer 
bytet av pendlingsstatus även att bero på cirkulationssekvensen ovan. 

ingen visning  
(stannar i aktuell position)

ingen visning (de horisontella 
luftriktarna stannar i aktuell position)
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Beskrivning av knapparna på fjärrkontrollen

8   T-ON/T-OFF-knapp
• T-ON-knapp (timer för påslagning)
  ”T-ON”-knappen kan användas för att ställa in timern för påslagning. Efter att ha tryckt på denna knapp 

försvinner ” ”-symbolen och ”ON” blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på ” ” eller ” ” för att ställa in 
T-ON. T-ON-inställningen ökar eller minskar med 1 min varje gång ” ” eller ” ” trycks ned. Håll ”
” eller ” ” nedtryckt i 2 sekunder så ändras tiden snabbt upp till önskad tid. Tryck på ”T-ON” för att be-
kräfta. Ordet ”ON” slutar att blinka. ” ”-symbolen visas igen. Avbryt T-ON: Om T-ON har startats kan du 
trycka på ”T-ON”-knappen för att avbryta funktionen.

• T-OFF-knapp (timer för avstängning)
  ”T-OFF”-knappen kan användas för att ställa in timern för avstängning. Efter att ha tryckt på denna knapp 

försvinner ” ”-symbolen och ”OFF” blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på ” ” eller ” ” för att ställa in 
T-OFF. T-OFF-inställningen ökar eller minskar med 1 min varje gång ” ” eller ” ” trycks ned. Håll ”
” eller ” ” nedtryckt i 2 sekunder så ändras tiden snabbt upp till önskad tid. Tryck på ”T-OFF” så slutar 
ordet ”OFF” att blinka. ” ”-symbolen visas igen. Avbryt T-OFF: Om T-OFF har startats kan du trycka på 
”T-OFF”-knappen för att avbryta funktionen.

 
Obs! 
• När enheten är på eller av kan du ställa in T-OFF eller T-ON samtidigt.
• Ställ in klockan innan du ställer in T-ON eller T-OFF.
•  Ställ in konstant cirkulering efter att ha startat T-ON eller T-OFF.
 Därefter slås luftvärmepumpen på eller stängs av enligt inställd tid.
  ON/OFF-knappen påverkar inte inställningen. Om du inte behöver den här funktionen kan du använda 

fjärrkontrollen för att stänga av den. 

9   I FEEL-knapp (avkänning)
När du trycker på knappen för att starta ”I FEEL” (avkänningsfunktionen) visas ” ” på fjärrkontrollen. 
När denna funktion är aktiverad kommer fjärrkontrollen att skicka den avlästa rumstemperaturen till 
styrenheten och enheten kommer automatiskt att anpassa rumstemperaturen utifrån den avlästa 
temperaturen. Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen ”I FEEL”, så slocknar ” ”.
•  Placera fjärrkontrollen nära användaren när denna funktion används. Placera inte fjärrkontrollen 

nära föremål med hög eller låg temperatur för att undvika att den detekterar felaktig 
omgivningstemperatur.

10  CLOCK-knapp (klocka)
Tryck på denna knapp för att ställa klockan. ” ”-symbolen på fjärrkontrollen börjar blinka. Tryck på ”
” eller ” ” inom 5 sekunder för att ställa klockan. Varje gång du trycker på ” ” eller ” ” ökar eller 
minskar tiden med 1 minut. Om du håller ” ” eller ” ” nedtryckt i 2 sekunder ändras tiden snabbt. 
Släpp knappen när önskad tid är uppnådd. Tryck på ”CLOCK”-knappen för att bekräfta tiden. ”
”-symbolen slutar blinka.

 
Obs! 
• Klockan visas i 24-timmarsformat.
•  Intervallet mellan två åtgärder får inte överstiga 5 sekunder. Annars kommer fjärrkontrollen att avsluta 

inställningsläget.  
Detsamma gäller för T-ON/T-OFF.
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11  SLEEP-knapp (viloläge)
Tryck på denna knapp i kylnings- eller uppvärmningsläge för att starta viloläge. ” ”-symbolen visas på 
fjärrkontrollen. Tryck på knappen igen för att stänga av viloläge så försvinner symbolen ” ”. Vid start 
är viloläge som standard av.  När enheten stängs av avslutas viloläge. I det här läget kan tidsperioden 
justeras. Funktionen är inte tillgänglig i fläktens avfuktnings- och autoläge.

12  WiFi-knapp
Tryck på knappen ”WiFi” för att slå på eller stänga av WiFi-funktionen. När WiFi-funktionen är aktiverad 
visas symbolen ”WiFi” på fjärrkontrollen. När fjärrkontrollen är av kan du trycka samtidigt på knapparna 
”MODE” och ”WiFi” i 1 sekund för att återställa WiFi-modulen till fabriksinställningarna.
• Denna funktion finns endast tillgänglig på vissa modeller.

13  /  -knapp
Tryck på denna knapp för att slå på och stänga av hälso- och reningsfunktionerna vid drift. Tryck på 
denna knapp en gång för att starta reningsfunktionen. ”  ” visas på LCD-skärmen. Tryck på knappen 
en andra gång för att starta hälso- och reningsfunktionerna samtidigt. ”  ” och ”  ” visas på LCD-
skärmen. Tryck på knappen en tredje gång för att avsluta hälso- och reningsfunktionerna samtidigt. 
Tryck på knappen en fjärde gång för att starta hälsofunktionen. ”  ” visas på LCD-skärmen.  Tryck på 
denna knapp igen för att upprepa ovanstående procedur.
• Denna funktion finns på vissa modeller.

14  LIGHT-knapp (belysning)
Tryck på denna knapp för att stänga av skärmbelysningen på inomhusenheten. ” ”-symbolen på 
fjärrkontrollen försvinner.  
Tryck en gång till på knappen för att slå på skärmbelysningen. ” ”-symbolen visas.

15  TEMP-knapp (temperatur)
Tryck på denna knapp för att visa inställd inomhustemperatur, inomhustemperatur eller 
utomhustemperatur på inomhusenhetens display. Inställningen på fjärrkontrollen väljs cirkulärt enligt 
nedan:

ingen visning

•  När ” ” eller ingen visning är valt med fjärrkontrollen kommer temperaturindikatorn på 
inomhusenheten att visa inställd temperatur.

•  När ” ” är valt med fjärrkontrollen kommer temperaturindikatorn på inomhusenheten att visa 
inomhustemperatur.

•  När ” ” är valt med fjärrkontrollen kommer temperaturindikatorn på inomhusenheten att visa 
utomhustemperatur.
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Obs! 
•  Visning av utomhustemperatur saknas på vissa modeller. Då tar inomhusenheten emot en ” ”-signal, medan 

den visar inställd inomhustemperatur.
• Enheten visar inställd temperatur som standard när den slås på. Ingen visning på fjärrkontrollen.
• Endast för de modeller vars inomhusenhet har dubbel sifferdisplay.
•  När du väljer visning av inomhus- eller utomhustemperatur visar inomhustemperaturindikatorn motsvarande 

temperatur. Efter 3–5 sekunder växlar den automatiskt till att visa inställd temperatur.

 
Obs! 
• Vid energisparläge är fläkthastigheten som standard inställd på automatisk hastighet och kan inte ändras.
•  I energisparläge kan inte inställd temperatur ändras. Tryck på ”TURBO” så skickar inte fjärrkontrollen någon 

signal.
•  Viloläget och energisparläget kan inte användas samtidigt. Om energisparläget har ställts in i kylningsläge 

kommer energisparläget att avslutas om knappen för viloläge trycks ned. Om viloläget har ställts in i 
kylningsläge kommer viloläget att avslutas om energisparläget startas.

 
Obs! 
• Vid funktionen för uppvärmning 8 °C är fläkthastigheten som standard inställd på automatisk hastighet och  
 kan inte ändras.
•  Vid funktionen för uppvärmning 8 °C kan inte inställd temperatur ändras. Tryck på ”TURBO” så skickar inte 

fjärrkontrollen någon signal.
•  Viloläget och funktionen för uppvärmning 8 °C kan inte användas samtidigt. Om funktionen för 

uppvärmning 8 °C har ställts in i kylningsläge kommer funktionen för uppvärmning 8 °C att avslutas om 
knappen för viloläge trycks ned. Om viloläget har ställts in i kylningsläge kommer viloläget att avslutas om 
funktionen för uppvärmning 8 °C startas.

• Vid temperaturvisning i °F kommer uppvärmning 46 °F att visas på fjärrkontrollen.

Funktionsbeskrivning för kombinationsknappar

Energisparläge
Tryck på ”TEMP” och ”CLOCK” samtidigt i kylningsläge för att starta eller stänga av energisparläget. 
När energisparläget har startat visas ”SE” på fjärrkontrollen, och luftvärmepumpen justerar inställd 
temperatur automatiskt enligt fabriksinställningarna för att uppnå optimal energibesparing. Tryck på 
”TEMP” och ”CLOCK” samtidigt igen för att avsluta energisparläget.

Funktion för uppvärmning 8 °C
Tryck på ”TEMP” och ”CLOCK” samtidigt i uppvärmningsläge för att starta eller stänga av funktionen 
för uppvärmning 8 °C. När denna funktion startas visas ” ” och ”8 °C” på fjärrkontrollen, och 
luftvärmepumpen bibehåller en uppvärmningsstatus på 8 °C. Tryck på ”TEMP” och ”CLOCK” samtidigt 
igen för att avsluta funktionen för uppvärmning 8 °C.
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Barnspärr
Tryck på ” ” och ” ” samtidigt för att slå på eller stänga av barnspärren. När barnspärren är på visas 
” ”-symbolen på fjärrkontrollen. Om du använder fjärrkontrollen kommer ” ”-symbolen att blinka tre 
gånger utan att skicka en signal till enheten.

Omkopplingsfunktion för temperaturvisning
Tryck på ” ” och ”MODE” samtidigt i avstängt läge för att växla temperaturvisningen mellan °C och °F.

1.  Efter inkoppling av strömmen trycker du på knappen ”ON/OFF” på fjärrkontrollen för att slå på 
luftvärmepumpen.

2. Tryck på ”MODE” för att välja önskat driftläge: AUTO, KYLNING, AVFUKTNING, FLÄKT eller  
 UPPVÄRMNING. 
3.  Tryck på ” ” eller ” ” för att ställa in önskad temperatur. (Det går inte att justera temperaturen i 

det automatiska läget.)
4.  Tryck på ”FAN”-knappen för att ställa in önskad fläkthastighet: auto, låg hastighet, låg till medelhög 

hastighet, medelhög hastighet, medelhög till hög hastighet eller hög hastighet.
5. Tryck på ” ” för att välja utblåsvinkel för fläkten.

1. Lyft locket i pilens riktning (se figur 1  ).
2. Ta ut originalbatterierna (se figur 1  ).
3.  Byt ut 7 st (AAA 1,5 V) torrbatterier, och se till att riktningen på polerna ”+” och ”-” hamnar rätt (se 

figur 2  ).
4. Sätt tillbaka locket (se figur 2  ).

Bruksanvisning

Byte av batterierna i fjärrkontrollen

Figur 1 Figur 2
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OBS!
• Vid användning ska du rikta fjärrkontrollens signalsändare mot mottagarfönstret på inomhusenheten.
•  Avståndet mellan signalsändaren och mottagarfönstret bör inte vara över 8 meter och det får inte 

finnas något hinder mellan dem.
•  Signalen riskerar att störas i rum där det finns lysrörslampor eller trådlösa telefoner. Vid användning 

ska fjärrkontrollen vara i närheten av inomhusenheten.
• Byt till nya batterier av samma typ när de behöver bytas. 
• När du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna.
• Om fjärrkontrollens skärm är suddig eller inget syns behöver du byta ut batterierna.




