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1. LÆS BRUGSANVISNINGEN, FØR ANLÆGGET TAGES I BRUG.

2. KONTAKT FORHANDLEREN, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL.

Kære kunde,

Tillykke med købet af Zibro-airconditionanlægget. Du har købt et kvalitetsprodukt, som

kan holde i mange år, hvis det bruges korrekt. 

Læs denne brugsanvisning, før du tager airconditionanlægget i brug, for at sikre længst

mulig levetid for anlægget. 

På vegne af producenten yder vi 2 års garanti på alle materiale- og produktionsfejl. Vi

håber, du får glæde af dit airconditionanlæg.

Med venlig hilsen, 

PVG International b.v. 

Kundeserviceafdelingen
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LÆS DENNE BRUGSANVISNING

I brugsanvisningen kan du finde mange gode råd om korrekt brug og vedligeholdelse af air-

conditionanlægget. Du kan finde mange svar på almindelige problemer i kapitlet Tip til fejl-

finding. Hvis du først gennemlæser kapitel G, Tip til fejlfinding, er det muligvis ikke nød-

vendigt at tilkalde service.



A SIKKERHEDSANVISNINGER

Anlægget skal installeres på en sådan måde, at det overholder lokale bestemmelser, vedtægter og stan-

darder. Anlægget er kun beregnet til brug indendørs, i tørre omgivelser. Kontrollér netspændingen og -

frekvensen. Anlægget må kun sluttes til stikkontakter med jordforbindelse med en spænding på 220-240

V/ 50 Hz.

Kontrollér følgende ting, før anlægget tilsluttes:

• Forsyningsspændingen skal svare til den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet.

• Stikkontakten og strømforsyningen skal være egnet til den spænding, der er angivet på typeskiltet.

• Stikket på anlæggets kabel skal passe ind i stikkontakten.

• Anlægget skal placeres og monteres på et stabilt underlag.

Bed en autoriseret elektriker om at kontrollere spændingsforsyningen til anlægget, hvis du er usikker på,

om den er kompatibel med anlægget.

• Dette anlæg er produceret i overensstemmelse med CE-sikkerhedsstandarderne. Du skal dog altid være

forsigtig ved håndtering af elektrisk udstyr.

• Undlad at tildække luftindtaget og luftudtaget.

• Anlægget må ikke komme i kontakt med kemikalier.

• Undgå at sprøjte vand på anlægget eller nedsænke det i vand.

• Undlad at stikke hænder, fingre eller genstande ind i anlæggets åbninger.

• Brug ikke en forlængerledning til at slutte anlægget til forsyningsnettet. Hvis der ikke findes en egnet

stikkontakt med jordforbindelse på installationsstedet, skal en sådan installeres af en autoriseret elek-

triker.

• Som med alt andet elektrisk udstyr skal du være opmærksom, når der er børn i nærheden af anlægget.

• Reparation og/eller vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker eller Zibro-for-

handleren. Følg anvisningerne vedrørende brug og vedligeholdelse i brugsanvisningen til dette anlæg.

• Tag altid stikket ud af stikkontakten, når anlægget ikke er i brug.

• Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal de udskiftes af en autoriseret elektriker eller af for-

handleren.

• Anlægget må ikke tændes eller slukkes ved at sætte stikket i stikkontakten eller tage det ud af stik-

kontakten. Brug kun tænd/sluk-knappen på airconditionanlægget eller på fjernbetjeningen.

• Undlad at tildække airconditionanlægget, mens det kører. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du

åbner anlægget.

• Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør eller servicerer airconditionanlægget.

• Undlad at placere gasbrændere, gasovne eller brændeovne i luftstrømmen. 

• Undlad at betjene eller berøre airconditionanlægget med våde hænder.

G VIGTIGT
• Enheden SKAL altid være jordforbundet. Hvis strømforsyningen ikke er jordforbundet, må

enheden ikke tilsluttes. Stikket skal altid være lettilgængelig, når enheden er tilsluttet. Læs
disse anvisninger grundigt, og følg anvisningerne. 

• Airconditionanlægget indeholder et kølemiddel og kan klassificeres som udstyr under tryk.
Kontakt derfor altid en autoriseret fagmand i forbindelse med installation og vedligeholdelse
af airconditionanlægget. Det anbefales, at airconditionanlægget efterses og serviceres årligt af
en autoriseret fagmand.
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• Bemærk, at den udendørs enhed støjerunder brug, og at denne støj kan overskride de lokale støj-

grænser. Det er brugerens ansvar at sørge for, at udstyret overholder den lokale lovgivning.

• Det frarådes at opholde sig i den direkte luftstrøm.

• Drik aldrig afløbsvandet fra airconditionanlægget.

B DELE OG FUNKTIONER

Udendørs enhed

Indendørs enhed

/ POWER

Antimug-luftfiltreRist til 
luftindtag

Lodret
spjæld***

Luftudtag

*** Luftstrømmens retning kan justeres
med det lodrette og vandrette spjæld.

- En biplyd betyder, at signalet fra den
trådløse fjernbetjening til den inden-
dørs enhed nåede frem.

* to på hver side

Vandret
spjæld***

Modtager til
fjernbetjenings-

signal

Statiske, catechin-filtre

* to på hver side

Fotokatalytiske 
antilugtfiltre

* to på hver side

Rør og forbindelseskabel **

Luftindtag

Afløbsslange

Jordstik
Luftudtag *

* Varm luft udsendes under køling, og
kold luft udsendes under opvarmning.

** Medfølger ikke

G VIGTIGT!
• Brug aldrig enheden, hvis ledningen, kabinettet eller kontrolpanelet er

beskadiget. 
• Hvis anvisningerne ikke følges, kan enhedens garanti bortfalde.



Betjeningspanel
Testknappen bruges som en nødhjælpsknap.

1. NØDHJÆLPSKNAP (MANUEL). Hvis det trådløse fjernbetjeningssystem ikke kan bruges (hvis fjernbetje-

ningen er forsvundet eller batteriet er fladt), kan airconditionanlægget fortsat køre midlertidigt. 

TESTKNAP (MANUEL). Testknappen bruges, hvis du skal teste "kølefunktionen", selv når rumtempera-

turen er under 16 °C. Knappen bruges derfor ikke til normal drift.

2. POWER/ELECT (STRØMINDIKATOR). Strømindikatoren lyser, når der er tændt for anlægget på fjernbet-

jeningen. 

3. TIMER (TIMERINDIKATOR). Timerindikatoren lyser, når timerknappen på fjernbetjeningen er slået til

(ON) eller fra (OFF).

4. OPERATE (BETJENINGSINDIKATOR). Indikatoren for driftstilstand lyser, når airconditionanlægget anven-

des.

Funktion til automatisk genstart

Hvis der opstår strømsvigt, mens anlægget kører, husker anlægget betjeningsstatussen før strømsvigtet. 3-

4 minutter efter, at strømmen er kommet igen, genstarter enheden automatisk med de samme indstillinger

som før strømsvigtet (de 3-4 minutter skyldes beskyttelse af kompressoren).

/ POWER

6
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Fjernbetjening

Den ovenstående illustration af indikatorer 

er kun et eksempel og kan være forskellig 

fra de faktiske indikatorer.

G
BEMÆRK!
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00

• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00

Sender signaler til modtageren på den
indendørs enhed.

Viser den ventilatorhastighed, der er valgt
med knappen til ventilatorhastighed. Ved
indstillingen “AUTO” ændres ventilator-
hastigheden automatisk i henhold til den
ønskede temperatur og rumtemperaturen.

Viser den aktuelle driftstilstand.

Viser det aktuelle klokkeslæt eller timeren.

ON (til): Airconditionanlægget starter på det
ønskede tidspunkt.
OFF (fra): Airconditionanlægget standser på
det ønskede tidspunkt.

Viser den temperatur, der er indstillet med
knapperne til temperaturindstilling.

Lyser, når der sendes et signal.

Temperaturen stiger med 1 °C, hver
gang du trykker på knappen.

Temperaturen falder med 1 °C, hver
gang du trykker på knappen.

Hvis du holder en af knapperne nede,
ændres temperaturindstillingen hurtigt.

Luftstrømmens retning ændres lodret (op og
ned), hver gang du trykker på knappen.

9 KNAP TIL LODRET
SPJÆLD

8 KNAPPER TIL TEMPE-
RATURINDSTILLING

7 SENDEINDIKATOR

6 TEMPERATUR-
INDIKATOR

5 TIMER 
(TIMERINDIKATOR)

4 UR

3 INDIKATOR FOR
DRIFTSTILSTAND

2 INDIKATOR FOR VEN-
TILATORHASTIGHED

1 SENDER

Luftstrømmens retning ændres i vandret ret-
ning med en drejende bevægelse (højre og
venstre), hver gang du trykker på knappen.

Denne knap indstiller ventilatorens hastig-
hed. Hver gang du trykker på knappen
ændres ventilatorhastigheden som følger:
“L” (Lav), “M” (Medium), “H” (Høj) og
“AUTO”.

Denne knap bruges til at ændre driftstilstan-
den. Hver gang du trykker på knappen
ændres driftstilstanden som følger:

(Automatisk), (Køling),
(Affugtning), (Cirkulation) og 
(Opvarmning).*

Tryk på knappen “TIME ADJ” for at indstille
det aktuelle klokkeslæt eller timeren.

Tryk på disse knapper for at indstille det
aktuelle klokkeslæt eller timeren.

Frem
Tilbage

Hvis du holder en af knapperne nede,
ændres tidsindstillingen i trin på 10 minutter.

Tryk på disse knapper for at slå timeren til
og fra.

Tryk på denne knap for at foretage dvaleind-
stillingen.

Tryk på knappen for at starte anlægget. Tryk
på knappen igen for at standse anlægget.

q TÆND/SLUK

p DVALEKNAPPEN

o TIMERKNAP

n , KNAPPERNE

m KNAP TIL INDSTIL-
LING AF UR

l KNAP TIL DRIFTSTIL-
STAND

k KNAP TIL VENTILA-
TORHASTIGHED

j KNAP TIL VANDRET
SPJÆLD 

*



C KLARGØRING

1. Anvendelse af fjernbetjeningen

Isætning/udskiftning af batterier
Brug to alkaliske batterier (AAA/LR03).

Brug aldrig genopladelige batterier.

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen ved at trække det i ret-

ning af pilen på dækslet.

2. Isæt nye batterier, og sørg for, at polerne, (+) og (-), vender korrekt.

3. Sæt dækslet på igen ved at skubbe det på plads.

Opbevaring af fjernbetjeningen og tip til anvendelse

Fjernbetjeningen kan placeres i den vægmonterede holder. Den vægmonterede holder leveres sammen

med enheden.

Brug af fjernbetjeningen

Ret fjernbetjeningen mod modtageren på airconditionanlæggets indendørs enhed. Airconditionanlægget

kan betjenes med fjernbetjeningen på en afstand af ca. 7 meter.

2. Montering af filtre

G BEMÆRK!
• Brug aldrig airconditionanlægget uden luftfilteret.

• Brug kun egnede Zibro-filtre. Det forhindrer skader på airconditionanlægget.

• Egnede filterpakker kan fås hos forhandleren.

G BEMÆRK!
• Sæt ikke gamle, brugte batterier eller to batterier af forskellig type. Det kan medføre, at

fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i flere uger i træk, skal du tage batterierne ud. I
modsat fald kan batterierne lække og beskadige fjernbetjeningen.

• Den gennemsnitlige levetid for batterierne ved normal drift er cirka 6 måneder.
• Udskift batterierne, når den indendørs enhed ikke længere reagerer på fjernbetjeningen med

et bip, eller sendeindikatoren ikke tændes.
• Bland aldrig nye og gamle batterier. Brug aldrig to batterier af forskellige type (f.eks. alkaliske

og mangandioxid) samtidig.
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Sådan monteres luftrensningsfiltrene

a. Åbn frontpanelet ved at trække det opad.

b. Fjern de ydre luftfiltre. Tryk den midterste tap på hvert filter en lille smule op,

indtil den frigøres, og fjern filteret nedefra.

c. Monter luftrensningsfiltrene. Monter både “statiske, catechin-filtre” og “foto-

katalytiske antilugtfiltre" på hver side. 

d. Monter luftfiltrene. Monter luftfiltrene bag holderen, så “FRONT-indikatoren”

vender udad. Sørg for, at filtrene sidder helt bag holderne. Hvis filtrene ikke

monteres korrekt, kan det medføre fejl.

e. Luk frontpanelet ved at skubbe det nedad.

D BRUGSANVISNING

Tidsindstilling

Eksempel: Indstilling til 3:50 p.m. (16:50)

1. Tryk én gang på knappen “TIME ADJ”.

2. Indstil tiden vha. knapperne “+” og “-“. Hvis du holder en af knapperne

nede, ændres tidsindstillingen i trin på 10 minutter.

3. Tryk tre gange på knappen “TIME ADJ”. Det aktuelle klokkeslæt vises i dis-

playet. Indstillingen er færdig.

G
BEMÆRK

Selvom du ikke har indstillet det aktuelle klokkeslæt, kan du bruge alle

funktioner undtagen timerfunktionen.

Luftfiltre

Statiske,
catechin-
filtre

Fotokatalytiske
antilugtfiltre

Luftfiltre

G
FORSIGTIG!

Undgå at berøre metaldelene ved montering af filtrene, da det kan

medføre personskade.



Køling/affugtning

1. Tryk på tænd/sluk-knappen.

2. Indstil driftstilstanden til køling , opvarmning eller affugtning ved at

trykke på knappen til driftstilstand.

3. Indstil temperaturen ved at trykke på knapperne til temperaturindstilling.

4. Juster ventilatorhastigheden ved at trykke på knappen til ventilatorhastig-

hed. Når funktionen er indstillet til “AUTO” ændres ventilatorhastigheden

automatisk.

5. Tryk på tænd/sluk-knappen igen. Systemet forbliver på de foretagne indstil-

linger indtil næste gang.

Opvarmning

1. Tryk på tænd/sluk-knappen.

2. Indstil driftstilstanden til opvarmning , ved at trykke på knappen til drift-

stilstand.

3. Indstil temperaturen ved at trykke på knapperne til temperaturindstilling.

Temperaturen kan indstilles fra 16 til 30 °C i trin på 1 °C.

4. Juster ventilatorhastigheden ved at trykke på knappen til ventilatorhastig-

hed. Når funktionen er indstillet til “AUTO” ændres ventilatorhastigheden

automatisk.

5. Tryk på tænd/sluk-knappen igen. Systemet forbliver på de foretagne indstil-

linger indtil næste gang.

G BEMÆRK!
• Selv om du trykker på tænd-knappen lige efter anlægget har været stoppet, starter

airconditionanlægget ikke før efter ca. 3 minutter for at beskytte kompressoren. Anlægget går

automatisk i gang efter en forsinkelse på 3 minutter. 

• Hvis enheden kører i driftstilstandene køling og affugtning ved høj luftfugtighed (f.eks. hvis

vinduer og døre står åbne) i længere tid, kan der danne sig dug og vanddråber på den

indendørs enhed.

• Brug affugtningstilstanden, når temperaturen både inde og ude er 16 °C og højere.

Affugtningen standser muligvis ved lave temperaturer.

• I affugtningstilstanden er det muligvis ikke muligt at opnå den indstillede temperatur

afhængigt af antal personer, lokaleforholdene og udetemperaturen, fordi affugtning får

højere prioritet.

• Midlertidige dampe, der stammer fra kondensering på varmeveksleren, kan danne lidt em i

begyndelsen af affugtningstilstanden, eller når du skifter til køletilstanden.

6
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Automatisk drift

Ved automatisk drift, vælger airconditionanlægget driftstilstanden (køling, affugtning, opvarmning) i hen-

hold til rumtemperaturen, når det starter.

• Airconditionanlægget genstarter i den forrige tilstand, hvis

den automatiske drift genoptages mindst 3 timer, efter, at

anlægget er blevet slukket.

• Tilstandsgennemgang. Computeren kontrollerer og sam-

menligner jævnligt rumtemperaturen, efter kompressoren

slukker, og tilpasser driftstilstanden. 

Den driftstilstand, der blev valgt automatisk, da enheden startede, vælges igen, når rumtemperaturen når

op på den indstillede temperatur, og den udendørs enhed stopper i 15 minutter eller længere.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen.

2. Indstil driftstilstanden til automatisk (AUTO) ved at trykke på knappen til

driftstilstand.

3. Indstil temperaturen ved at trykke på knapperne til temperaturindstilling.

4. Juster ventilatorhastigheden ved at trykke på knappen til ventilatorhastig-

hed. Når funktionen er indstillet til “AUTO” ændres ventilatorhastigheden

automatisk.

5. Tryk på tænd/sluk-knappen igen. Systemet forbliver på de foretagne indstil-

linger indtil næste gang.

G
BEMÆRK

Hvis du ikke er tilfreds med den driftstilstand, der vælges i automatisk tilstand, kan du indstille

driftstilstanden (køling, affugtning, opvarmning) med knappen til driftstilstand.

Rumtemperatur

Køling

Affugtning
Opvarmning

Udetemperatur

G
BEMÆRK!
• Luften strømmer ikke ud, medmindre varmeveksleren bliver tilstrækkelig varm. Det er for at

undgå kold luft.

Selv om du trykker på tænd-knappen lige efter anlægget har været stoppet, starter

airconditionanlægget ikke før efter ca. 3 minutter for at beskytte kompressoren. Anlægget går

automatisk i gang efter en forsinkelse på 3 minutter.

• Den udendørs enhed kan rime til, hvilket kan medføre, at opvarmningskapaciteten kan blive

forringet i opvarmningstilstanden. Hvis det er tilfældet, standser enheden automatisk

opvarmningen og foretager afrimning. Ventilatorerne i den indendørs og udendørs enhed

standser under afrimningen.

• Vi anbefaler, at du ændrer indstillingen for ventilatorhastigheden til “Auto” i stedet for “Høj”,

hvis du ikke synes, det er varmt nok.

• Du anbefales at bruge yderligere opvarmningsudstyr, hvis lokalet er vanskeligt at opvarme på

grund af lav udetemperatur.



Justering af luftstrøm

Lodret justering

Det lodrette spjæld drejes automatisk til den bedste position, når du trykker på

tænd/sluk-knappen.

Drejning af luftstrøm

Det lodrette spjæld fortsætter med at dreje inden for det interval, der er vist til

venstre, hvis du trykker én gang på knappen til det lodrette spjæld.

Fastsættelse af luftstrømmens retning

Det lodrette spjæld standser drejningen, hvis du trykker på knappen til det

lodrette spjæld igen. Det lodrette spjæld indstilles automatisk til den forrige

position, næste gang anlægget bruges.

Drejning af luftstrøm

Den vandrette luftstrøm kan justeres ved manuelt at dreje det vandrette spjæld.

G BEMÆRK!
• Der kan forekomme dugdråber ved udtaget, når luftfugtigheden er høj (f.eks. når det regner),

hvis anlægget bruges, mens det vandrette spjæld sidder i en skarp vinkel mod højre eller

venstre. 

• Brug den trådløse fjernbetjening til at ændre vinklen på det vandrette spjæld. Der er risiko for,

at det vandrette spjæld flyttes ud af det normale interval, hvis du flytter detmanuelt. Træk

stikket ud for at initialisere indstillingen, hvis der opstår problemer.

G BEMÆRK!
• Det lodrette spjæld lukkes automatisk, når enheden slukkes.

• Undlad at lade det lodrette spjæld sidde nedad i længere tid i køle- og affugtningstilstanden.

Det kan medføre dannelse af dugdråber på udtaget.

• Det lodrette og vandrette spjælds vinkel ændres muligvis automatisk for at undgå

kondensvand i køletilstanden.

• Brug den trådløse fjernbetjening til at ændre vinklen på det lodrette spjæld. Undlad at dreje

spjældet manuelt, da det kan medføre, at spjældet fungerer forkert. Stands driften, og start

anlægget igen, hvis spjældet ikke fungerer korrekt.

Standardposition

NiveauCa. 10 grader
(køling/affugtning)
Ca. 70 grader
(opvarmning)

Drejning af luftstrøm

Niveau

Ca. 10 grader

Ca. 40 grader

Ca. 45 grader

Ca. 70 grader

Køling
Affugtning

Opvarmning

6
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Timerdrift

Før du indstiller timeren, skal du kontrollere, at anlægget er indstillet til det korrekte klokkeslæt. Når du

har indstillet timeren, gemmes indstillingen i fjernbetjeningen. Næste gang kan du hente den samme time-

rindstilling blot ved at trykke på tænd/sluk-knappen og timerknappen (ON/OFF). Du kan kombinere time-

rens "tænd- og sluk-funktion". 

Sådan indstilles timeren til at tænde for anlægget:

Eksempel: Indstil timeren til at tænde for anlægget 7 a.m. (7:00).

Derved startes driften på det indstillede tidspunkt.

Programmering af timerens "tænd-funktion"

1. Tryk to gange på “TIME ADJ”.

2. Indstil tiden vha. knappen . Tidsindstillingen ændres i trin på 10 minut-

ter. Hold knappen nede for hurtigt at ændre tiden.

3. Tryk to gange på knappen “TIME ADJ”. Indstillingen af timerens "tænd-

funktion" er nu færdig, og det aktuelle klokkeslæt vises.

4. Tryk på tænd/sluk-knappen. Fortsæt fra trin 5 (nedenfor), hvis enheden har

været brugt, eller hvis timerens "sluk-funktion" er blevet indstillet.

5. Tryk på timerknappen “ON”. Indstillingen for timerens "tænd-funktion"

vises i 2 sekunder, og derefter vises det aktuelle klokkeslæt.

Sådan annulleres timerens "tænd-funktion":

Tryk på timerknappen “ON”. Timerlyset for den indendørs enhed slukkes.



Sådan indstilles timeren til at slukke for anlægget:

Eksempel: Indstil timeren til at slukke for anlægget 10 p.m. (22:00).

Derved slukkes anlægget på det indstillede tidspunkt.

Programmering af timerens "sluk-funktion"

1. Tryk tre gange på “TIME ADJ”.

2. Indstil tiden vha. knappen . Tidsindstillingen ændres i trin på 10 minut-

ter. Hold knappen nede for hurtigt at ændre tiden.

3. Tryk én gang på knappen “TIME ADJ”. Indstillingen af timerens "sluk-funk-

tion" er nu færdig, og det aktuelle klokkeslæt vises.

4. Tryk på tænd/sluk-knappen. Fortsæt fra trin 5 (nedenfor), hvis enheden har

været brugt, eller hvis timerens "tænd-funktion" er blevet indstillet.

5. Tryk på timerknappen “ON”. Indstillingen for timerens "tænd-funktion"

vises i 2 sekunder, og derefter vises det aktuelle klokkeslæt.

Sådan annulleres timerens "sluk-funktion":

Tryk på timerknappen “OFF”. Timerlyset for den indendørs enhed slukkes.
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Sådan indstilles timeren til at få anlægget til at gå i dvale

Indrukken van deze knop start de timermodus die de werking na het ingestelde tijdstip stopzet.

Tryk på dvaleknappen, mens anlægget kører.

Når du trykker på knappen, vises følgende sekvens:

Continuous operation (Sleep Operation: OFF). Driften standser efter det indstille-

de tidsrum.

Dvalefunktioner

Under køling

Den indstillede temperatur stiger 0,6 °C efter 30 minutter dvaletilstand og stiger

igen 0,6 °C 30 minutter efter den første temperaturstigning.

Under opvarmning

Den indstillede temperatur falder 0,6 °C efter 30 minutter dvaletilstand og falder

igen 0,6 °C 30 minutter efter det første temperaturfald.

Nødstilfælde og test

Nødstilfælde

• Nødhjælpsknappen skal kun bruges, når du ikke kan bruge fjernbetjeningen.

• Når du trykker på nødhjælpsknappen lyder der et bip, hvorefter anlægget går i nødstilstand.

• Nødstilstanden er kun forudindstillet til følgende to tilstande baseret på rumtemperaturen på det

pågældende tidspunkt.

G BEMÆRK

Hvis nødhjælpsknappen bruges ved temperaturer mellem på 23 °C og 26 °C, skifter anlægget 

blot til køletilstand uden rent faktisk at køle. Det er ikke muligt at bruge knappen i

affugtningstilstanden.

Temperatur Driftstilstand
Ønsket

temperatur
Timertilstand Luftstrøm

Over 23°C Køling 26°C Fortsat Automatisk

Under 23°C Opvarmning 23°C Fortsat Automatisk

G
BEMÆRK

• Hvis du både har valgt timerens "sluk-funktion" og timerens

dvalefunktion, går den seneste indstilling forud for den første

indstilling.

• Ved brug af dvalefunktionen er det ikke nødvendigt at indstille det

aktuelle klokkeslæt.



Test

• Der bruges samme knap som nødhjælpsknappen.

• Testknappen bruges, hvis du skal teste "kølefunktionen", selv når rumtemperaturen er under 16 °C.

Knappen bruges derfor ikke til normal drift.

• Tryk på nødhjælpsknappen én gang, til der lyder et bip. Hold derefter knappen nede i over 5 sekunder

men ikke længere end 10 sekunder. Efter de første 5 sekunder lyder der to bip. Slip derefter knappen.

Anlægget er nu i testtilstand. 

• I testtilstanden kører airconditionanlægget i køletilstanden med luftstrømshastigheden indstillet til

"høj" i 30 minutter, hvorefter det standser automatisk.

Afslutning af nøds- eller testtilstand

• Du kan slå funktionen fra, når du hører et bip, ved enten at trykke på knappen igen eller ved hjælp af

fjernbetjeningen.

• Hvis du bruger fjernbetjeningen, går anlægget automatisk tilbage til normal drift med fjernbetjening.

E LUFTFILTER

Airconditionanlægget er udstyret med 3 filtertyper, der bruges til at rense den luft, der cirkuleres i rummet.

a. Antimug-skærmfilter, der fjerner støvpartikler fra luften. Skærmfilterets overflade er modstandsdygtigt

over for mug, hvilket forhindrer at der dannes mug, så der sikres frisk luft fra airconditionanlægget.

b. Fotokatalytisk antilugtfilter, der fjerner dårlig lugt.

c. Statisk catechin-filter, der forhindrer spredning af vira og bakterier.

Filterpanelet på enhedens bagside kan åbnes, så antimug-skærmfilteret, det fotokatalytiske antilugtfilter

og det statiske catechin-filter kan monteres og afmonteres.

a. Antimug-skærmfilteret skal rengøres regelmæssigt med en støvsuger for at undgå, at luftstrømmen

blokeres. Filteret kan også tages ud og vaskes med vand. Når filteret er blevet vasket, skal du lade det

tørre helt i skygge.

b. Det fotokatalytiske antilugtfilter kan oplades ved at placere det i direkte sollys i 6 timer hvert halve år.

Røg etc. kan medføre, at filterets levetid forringes. Den forventede levetid under normale omstændig-

heder er 2-3 år

c. Det statiske catechin-filter kan rengøres med en støvsuger, når det er støvet, men det skal udskiftes

efter den forventede levetid, som under normale omstændigheder er 1 år.

G
BEMÆRK

Det fotokatalytiske antilugtfilter og det statiske catechin-filter leveres i plastemballage. Fjern

plastikposerne, før filtrene monteres (se kapitel B).

G BEMÆRK
• De gamle filtre kan bortskaffes som "ikke-biologisk affald".

• Nye filterpakker kan fås hos forhandleren.

• Det skader ikke airconditionanlægget at køre uden antimug-filteret, det fotokatalytiske filter

eller det statiske catechin-filter. Det betyder dog, at lugt og luftbårne mikroorganismer ikke

fjernes fra den cirkulerende luft.
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F VEDLIGEHOLDELSE

Fjernbetjening
Brug ikke vand, men tør fjernbetjeningen af med en tør klud. Brug ikke glasrengøringsmiddel eller en klud

med kemiske midler.

Indendørs enhed
Aftør airconditionanlægget med en blød og tør klud. Vanskellige pletter kan fjernes med vand tilsat et neu-

tralt rengøringsmiddel. Vrid kluden hårdt op før aftørring, og tør efter, så rengøringsmidlet fjernes helt.

Følgende må ikke bruges til rengøring
Benzin, rensebenzin, opløsningsmidler og rensemidler kan medføre beskadigelse af enhedens belægning.

Varmt vand over 40 °C kan medføre misfarvning og deformering.

Rengøring af skærmfilter (hver anden uge)

1. Åbn indtaget ved at trække det opad.

2. Fjern skærmfilteret. Tryk den midterste tap på filteret en lille smule op, ind-

til den frigøres fra holderen, og fjern filteret nedefra.

3. Rengør skærmfilteret. Brug en støvsuger til at fjerne støv, eller vask filteret

med vand. Når filteret er blevet vasket, skal du lade det tørre helt i skygge.

4. Monter filteret bag holderen, så “FRONT-indikatoren” vender udad. Sørg

for, at skærmfilteret sidder helt bag holderen. Hvis filteret ikke monteres

korrekt, kan det medføre fejl. Luk indtagsristen.

G ADVARSEL!

Sørg for at slukke for anlægget og på afbryderen før vedligeholdelse.



Udskiftning og vedligeholdelse af luftrensningsfiltre

1. Åbn indtaget ved at trække det opad.

2. Fjern de ydre luftfiltre. Tryk den midterste tap på hvert filter en lille smule

op, indtil den frigøres fra holderen, og fjern filteret nedefra.

3. Fjern de luftrensningsfiltre, der sidder i anlægget.

4. Rengør luftrensningsfiltrene fuldstændigt, eller monter nye luftrensningsfil-

tre. Sæt et nyt luftrensningsfilter i det højre og venstre panel. Formen er

symmetrisk.

5. Monter luftfiltrene. Monter luftfiltrene bag holderen, så “FRONT-indikato-

ren” vender udad. Sørg for, at filtrene sidder helt bag holderne. Hvis filtre-

ne ikke monteres korrekt, kan det medføre fejl.

6. Luk indtaget ved at trykke nedad. Sørg for at lukke det helt.

G BEMÆRK
• De fotokatalytiske filtre har en levetid på ca. 3 år, hvis de udsættes for sollys i 6 timer hvert

halve år.

• De statiske catechin-filter har en levetid på ca. 1 år.

• Fjern støv med en støvsuger, eller udskift filtrene, når de bliver snavsede. De må ikke vaskes

med vand. Filtrene kan ikke genbruges, når de er blevet snavsede. Snavsede filtre kan medføre

forringelse af luftrensningen og køling/opvarmning og dårlig lugt. Du anbefales at købe nye

filtre hos din nærmeste forhandler.

Luftfiltre

Statiske, 
catechin-filtre Fotokatalytiske

antilugtfiltre

Luft-
filtre

Nye filtre

Fotokatalytiske antilugtfiltre model CAC-5

Statiske catechin-filtre model CAC-6

Fotokatalytiske 
antilugtfiltre: 

2 stk.

Statiske catechin-filtre: 2 stk.
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G FEJLFINDING

Hvis der er tale om et problem under driften, såsom hvis anlægget ikke fungerer korrekt, det standser, eller

hvis fjernbetjeningen ikke fungerer på grund af lynnedslag eller en bilradiosender, skal du trække stikket

ud og vente i 3 minutter. Sæt derefter stikket i igen, og tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen.

Problem Årsag/løsning

Anlægget starter ikke igen med det
samme.

Det er for at beskytte anlægget. Efter at anlægget har været
stoppet, starter det ikke igen med det samme, men venter ca. 3
minutter

Der forekommer dårlig lugt. Det er fordi, anlægget cirkulerer lugt fra luften inden døre
såsom lugt fra cigaretter, kosmetik, vægge eller møbler.
Når kølingen eller opvarmningen standses, kan der lyde en
hvislende eller klukkende lyd. Støjens skyldes gennemstrømning
af kølemiddel i airconditionanlægget.
Ved start og stop kan det lyde som om anlægget krakelerer.
Støjen skyldes, at kabinettet udvides eller trækker sig sammen
på grund af temperaturændringer.
Mens anlægget kører kan der lyde en susende lyd. Støjen opstår,
når kølemidlet skifter retning.

Under affugtning strømmer der muligvis ikke luft ud for at
forhindre for stor køling.

Under opvarmning strømmer der ikke luft ud, før luften er varm
nok til at forhindre, at der opstår en kold luftstrøm. Under
optøning ved opvarmning strømmer der muligvis ikke luft ud.
Køle-/opvarmningsfunktionen fungerer ikke effektivt, hvis
luftfilteret er tilstoppet af støv og snavs.
Kontrollér, at rumtemperaturen ikke har nået det ønskede
niveau endnu.

Kontrollér, at luftstrømmen ikke er indstillet til "lav".

Kontrollér, at den udendørs enheds indtag eller udtag ikke er
blokeret.
Hvis rumtemperaturen ikke kan nå op på det ønskede niveau på
grund af lav omgivende temperatur, skal du benytte yderligere
opvarmningsudstyr.
Kontrollér, at batterierne ikke er ved at være flade. Brug R-03-
batterier (AAA). Udskift de flade batterier med et nyt sæt
batterier.

Kontrollér, at batterierne vender rigtigt.

Em-dannelse (indendørs enhed) Em skyldes nedkølet luft under køling.

Damp (udendørs enhed) Damp skyldes afrimning af den udendørs enhed under
opvarmning.

Støj

Der strømmer ingen luft ud (indendørs
enhed). Luftstrømmens hastighed kan ikke
ændres.

Rummet køles/opvarmes ikke tilstrækkeligt.

Indikatoren på den trådløse fjernbetjening
er nedtonet. Indikatoren nedtones, når der
sendes signaler. Indikatoren vises ikke på
den trådløse fjernbetjening.

G FORSIGTIG!

I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.) skal du øjeblikkelig standse anlægget, trække

strømstikket ud og kontakte forhandleren. Før du anmoder om reparation, skal du kontrollere

følgende:



H GARANTIBETINGELSER

Airconditionanlægget leveres med 2 års garanti, med virkning fra købsdatoen. Alle materiale- og produk-

tionsfejl repareres, eller anlægget udskiftes, uden omkostninger inden for denne periode. Der gælder føl-

gende betingelser:

1. Vi afviser udtrykkeligt alle øvrige erstatningskrav, herunder krav om erstatning for indirekte skader.

2. Reparation eller udskiftning af komponenter inden for garantiperioden medfører ikke en forlængelse

af garantiperoioden.

3. Garantien bortfalder, hvis der er fortaget ændringer af anlægget, hvis der monteret ikke-originale

dele, eller hvis der er udført reparation af tredjemand.

4. Komponenter, der er udsat for normal slitage, f.eks. filteret, er ikke dækket af garantien.

5. Garantien er kun gyldig, hvis du kan fremvise den originale, daterede købsfaktura, og hvis der ikke er

foretaget ændringer af anlægget.

6. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forsømmelse eller handlinger, der afviger fra dem, der er

beskrevet i denne brugsanvisning.

7. Omkostninger og risiko ved transport af airconditionanlægget eller dets dele bæres altid af køberen.

8. Skader, der er opstået som følge af, at der ikke har været anvendt et egnet Zibro-filter, er ikke dækket

af garantien.

9. Tab og/eller lækage af kølemiddel som følge af inkompetent montering eller demontering af enhe-

derne er ikke dækket af garantien.

For at undgå unødvendige omkostninger anbefaler vi, at du altid konsulterer brugsanvisningen, før du

tager anlægget i brug. Send airconditionanlægget til reparation hos forhandleren, hvis du ikke finder løs-

ningen på dit problem i denne brugsanvisning.
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I TEKNISKE DATA

* EN 14511-2004

** Vejledende

*** Affugtning ved 32 °C, 80 % relativ luftfugtighed

Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Elektronikaffald skal afleveres på en genbrugsstation. Spørg de lokale myndigheder eller forhand-

leren til råds om genbrug af produktet.

Miljøoplysninger: Dette produkt indeholder flourholdige drivhusgasser, som hører under Kyoto-aftalen.

Produktet må kun serviceres eller demonteres af særligt uddannet personale.

Dette udstyr indeholder et kølemiddel af typen R410A i den mængde, der er angivet i tabellen ovenfor.

R410A må ikke slippes ud i fri luft: R410A er en flourholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspotenti-

ale (GWP – Global Warming Potential) på 1975.

SP 2035 SP 2041

Type af airconditionanlæg

Kølekapacitet, min.-maks. (nom.)* W 850-3500 (2930) 800-4100 (3660)
Kølekapacitet, min.-maks. (nom.)* BTU/t 2700-12000 (10000) 2700-14100 (12500)
Energiklasse* A A
EER* W/W 4,44 4,14
Opvarmningskapacitet, min.-maks. (nom.)* W 700-5300 (3870) 700-6100 (5010)
Opvarmningskapacitet, min.-maks. (nom.)* BTU/t 2400-18000 (13200) 2400-20700 (17100)
Varmeklasse A A
COP-faktor* W/W 5,05 4,43
Affugtningskapacitet *** l/døgn 38 38
Strømforbrug ved køling, min.-maks. (nom.) kW 0,16-0,93 (0,66) 0,16-0,93 (0,89)
Strømforbrug ved opvarmning, min.-maks. (nom.) kW 0,16-1,26 (0,77) 0,16-1,26 (1,13)
Strømforsyning V/Hz/Ph 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Strømstyrke (nom.) ved køling/opvarmning A 2,9/3,4 3,9/5,0
Maks. strømstyrke A 7,7 7,7
Luftstrøm ved køling/opvarmning** m3/t 540/660 570/750
Ved rum på op til** m3 85-110 100-120
Kompressortype  Rotationskompressor Rotationskompressor

Ventilatorhastigheder 3 3
Temperaturområde ºC 16 - 30 16 - 30
Driftsområde ºC -15 / 43 -15 / 43
Betjening, manuel/mekanisk/elektronisk Elektronisk fjernbetjening Elektronisk fjernbetjening

Fjernbetjening, Ja/nej J J

Luftfiltertype(r)

Kølemiddeltype/fyldning r/gr R410a / 1100 R410a / 1100
Kølemiddelrørets diameter, væske – gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Pneumatisk indsugning/tømning bar 11/41 11/41
Mål, indendørs enhed (b x h x d) mm 799x295x210 799x295x210
Mål, udendørs enhed (b x h x d) mm 780x550x278 780x550x278
Nettovægt, indendørs enhed kg 9,5 9,5
Nettovægt, udendørs enhed kg 35 35
Bruttovægt, indendørs enhed kg 13 13
Bruttovægt, udendørs enhed kg 38 38
Lydtryk, indendørs enhed dB(A) 25-43 25-43
Lydtryk, udendørs enhed dB(A) 42 42
IP-klasse, indendørs enhed IP IPX0 IPX0
IP-klasse, udendørs enhed IP IPX4 IPX4
Sikringsklasse T3,15A / 250V T3,15A / 250V

Model
DC-vekselretter, vægmonteret, opdelt

Skærm til støv, fotokatalytisk antilugt, statisk catechin
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i ÖSTERREICH
PVG Austria VertriebsgmbH
Salaberg 49
3350 HAAG
tel: +43 7434 44867
fax: +43 7434 44868
email:     pvgaustria@zibro.com

e BELGIË
PVG Belgium NV/SA
Industrielaan 55
2900 SCHOTEN
tel: +32 3 326 39 39
fax: +32 3 326 26 39
email: pvgbelgium@zibro.com

q SCHWEIZ
PVG Schweiz AG
Salinenstrasse 63
4133 PRATTELN
tel: +41 61 337 26 51
fax: +41 61 337 26 78
email: pvgint@zibro.com

2 DEUTSCHLAND
PVG Deutschland GmbH
Siemensstrasse 31
47533 KLEVE
tel: 0800 - 9427646
fax: +31 (0)412 648 385 
email: pvgdeutschland@zibro.com

6 DANMARK
Appliance A/S
Blovstroed Teglvaerksvej 3
DK-3450 ALLEROED
tel: +45 70 205 701
fax: +45 70 208 701
email: appliance@appliance-group.com

5 ESPAÑA
PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II
Comunidad ”La Alameda”
C/ Aurora Boreal, 19
28918 LEGANÉS (Madrid)
tel: +34 91 611 31 13
fax: +34 91 612 73 04
email: pvgspain@zibro.com

3 FRANCE
PVG France SARL
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410  SOTTEVILLE SOUS LE VAL
tel: +33 2 32 96 07 47
fax: +33 0 820 34 64 84
email: pvgfrance@zibro.com

SUOMI
Appliance Finland Oy
Piispantilankuja 6C
02240 ESPOO
tel: +358 9 4390 030
fax: +358 9 4390 0320
email: appliance@appliance-group.com

FFIINN

4 UNITED KINGDOM
Scott Brothers Ltd.
The Old Barn, Holly House Estate
Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK
tel.: +44 1606 837787
fax: +44 1606 837757
email: sales@scottmail.co.uk

> ITALIA
PVG Italy SRL
Via Niccolò Copernico 5
50051 CASTELFIORENTINO (FI)
tel: +39 571 628 500
fax: +39 571 628 504
email: pvgitaly@zibro.com

u NORGE
Appliance Norge AS
Vogellunden 31
1394 NESBRU
tel: +47 667 76 200
fax: +47 667 76 201
email: appliance@appliance-group.com

1 NEDERLAND
PVG International B.V.
P.O. Box 96
5340 AB OSS
tel: +31 412 694 694
fax: +31 412 622 893
email: pvgnl@zibro.com

9 PORTUGAL
Gardena, Lda
Recta da Granja do Marquês
ALGUEIRÃO 
2725-596  MEM MARTINS
tel: + 35 21 92 28 530
fax: + 35 21 92 28 536
email: pvgint@zibro.com

: POLSKA
PVG Polska Sp. z. o. o.
ul. Kościelna 110
26-800 Białobrzegi
tel: +48 48 613 00 70
fax: +48 48 613 00 70
email: pvgpoland@zibro.com

= SVERIGE
Appliance Sweden AB
Sjögatan 6
25225 HELSINGBORG
tel: +46 42 287 830
fax: +46 42 145 890
email: appliance@appliance-group.com

y SLOVENIJA
Monteko d.o.o.
Neubergerjeva 4
1000 Ljubljana 
tel: +386 (0)1 437 1273
fax: +386 (0)1 437 1273
email:  info@zibro.si

TURKEY
PVG Is›tma Klima So¤utma Ltd.fiti. 
Tepekule is merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K:3 D:306
35010 BAYRAKLI/IZMIR 
tel: + 90 232 461 51 01
fax: + 90 232 461 51 85 
email: pvgturkey@zibro.com
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