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1. BÖRJA MED ATT LÄSA IGENOM ANVISNINGARNA FÖR ANVÄNDNING.

2. KONTAKTA FÖRSÄLJAREN OM DET ÄR NÅGOT DU UNDRAR ÖVER.

Bäste kund,

Grattis till ditt köp av din Zibro luftkonditioneringsapparat. Du har köpt en högkvalitativ

produkt som du med rätt användning kommer att kunna glädjas åt i många år. 

Läs först igenom denna bruksanvisning för att säkerställa maximal livstid för din

luftkonditioneringsapparat. 

Å tillverkarens vägnar tillhandahåller vi 24 månaders garanti på alla defekter på material

och utförande. Lycka till med din luftkonditioneringsapparat!

Med vänlig hälsning, 

PVG International b.v. 

Kundtjänstavdelningen
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LÄS DENNA BRUKSANVISNING

I bruksanvisningen hittar du många nyttiga tips om hur du använder och sköter din luft-

konditioneringsapparat på rätt sätt. Du hittar många svar på vanliga problem i kapitlet Tip

om felsökning. Om du först läser igenom kapitel G “Tips om felsökning”, behöver du kans-

ke inte ringa efter service.



A SÄKERHETSANVISNINGAR

Installera endast enheten då den uppfyller föreskrifterna i lokala regelverk, förordningar och standarder.

Enheten är endast lämplig att användas på torra platser inomhus. Kontrollera elnätets spänning och frek-

vens. Enheten lämpar sig enbart för jordade uttag, anslutningsspänning 220-240 V/ 50 Hz.

Innan du ansluter enheten ska du kontrollera följande:

• Spänningsförsörjningen måste matcha elnätsspänningen som anges på märkplåten.

• Uttaget och strömkällan måste lämpa sig för den ström som anges på märkplåten.

• Kontakten på enhetens sladd måste passa i vägguttaget.

• Enheten måste placeras på en plan och stabil yta.

Strömkällan till enheten måste kontrolleras av en kvalificerad professionell person om du har några tvivel

angående kompatibiliteten.

• Den här enheten tillverkas enligt CE-säkerhetsstandarder. Trots detta bör du ändå vara försiktig, precis

som med alla elektriska enheter.

• Täck inte över luftintaget eller gallret vid uttaget.

• Låt aldrig enheten komma i kontakt med kemikalier.

• Spreja aldrig enheten med vatten och sänk aldrig ned den i vatten.

• För inte in händer, fingrar eller några föremål i enhetens öppningar.

• Använd aldrig förlängningssladd för att ansluta enheten till strömkällan. Om det inte finns något läm-

pligt, jordat vägguttag i närheten kan du få ett installerat av en kvalificerad elektriker.

• Av säkerhetsskäl bör du vara uppmärksam när barn är i närheten av enheten, precis som med alla elek-

triska enheter.

• Reparationer bör endast utföras av kvalificerade servicetekniker eller din Zibro-leverantör. Följ instruk-

tionerna för användning och underhåll i den här enhetens användarhandbok.

• Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget när enheten inte används.

• En skadad strömsladd eller kontakt måste alltid ersättas av en kvalificerad elektriker eller din leveran-

tör.

• Starta/stoppa inte luftkonditioneringsapparaten genom att sätta i/dra ut strömkontakten. Använd

endast de specifika knapparna på luftkonditioneringsapparaten eller fjärrkontrollen.

• Täck inte över luftkonditioneringsapparaten när den är i drift. Dra alltid ut strömkontakten innan du

öppnar enheten.

• Dra alltid ut strömkontakten när du ska rengöra luftkonditioneringsapparaten eller vid service.

• Placera inga gasbrännare, kaminer och/eller spisar i luftflödet. 

• Använd inte knapparna och vidrör inte luftkonditioneringsapparaten med våta händer.

G
VIKTIGT
• Enheten MÅSTE alltid ha en jordad anslutning. Om strömkällan inte är jordad får du inte

ansluta enheten. Kontakten måste alltid vara lättåtkomlig när enheten är ansluten. Läs noga
igenom denna bruksanvisning och följ instruktionerna. 

• Luftkonditioneringsapparaten innehåller ett köldmedel och kan klassificeras som trycksatt
utrustning. Därför ska du alltid kontakta en auktoriserad installationsspecialist för installation
och underhåll av luftkonditioneringsapparaten. Du rekommenderas att låta en auktoriserad
luftkonditioneringsteknikerinspektera serva luftkonditioneringsapparaten årligen.
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• Tänk på att utomhusenheten avger ljud när den används. Detta kan strida mot lokala bestämmelser.

Det är användarens ansvar att kontrollera och säkerställa att utrustningen efterlever alla lokala bestäm-

melser.

• Det är tillrådligt att undvika det direkta luftflödet.

• Drick aldrig dräneringsvattnet från luftkonditioneringsapparaten.

B DELAR OCH FUNKTIONER

Utomhusenhet

Inomhusenhet

/ POWER

Mögelskyddade 
luftfilter

Luftinlopps-
galler 

Vertikalt
spjäll***

Luftutlopp

*** Luftflödets riktning kan justeras med
de vertikala och horisontella spjällen.

- En ljudsignal meddelar att signalen
från fjärrkontrollen har nått fram till
inomhusenheten.

* två på varje sida

Horisontell
spjäll***

Fjärrsignal-
mottagare

Statiska catechin-filter

* två på varje sida

Fotokatalytiska 
antiluktfilter

* två på varje sida

Rör och anslutningskabel **

Luftinlopp

Dräneringsslang

Jordterminal
Luftutlopp *

* Varm luft kommer ut vid kylning, kall
luft kommer ut vid värmning.

** Medföljer inte

G
OBSERVERA!
• Använd inte enheten om strömsladden, kontakten, höljet eller

kontrollpanelen är sönder. 
• Underlåtelse att följa instruktionerna kan leda till att enhetens garanti

upphör att gälla.



Driftpanel
Testomkopplaren används som nödomkopplare.

1. NÖDOMKOPPLARE (MANUELL). Om det trådlösa fjärrkontrollsystemet inte fungerar (t.ex. om fjärrkon-

trollen är borta eller om batterierna är slut) går det att fortsätta använda luftkonditioneringssystemet

tillfälligt. 

TESTOMKOPPLARE (MANUELL). Testdrift används vid särskilda tillfällen då du behöver testa ”kyldrif-

ten” även vid rumstemperaturer under 16 °C. Den är alltså inte avsedd för normal drift.

2. POWER/ELECT (STRÖMINDIKATOR). Strömindikatorn tänds när strömbrytaren på fjärrkontrollen är i

läget ”ON”. 

3. TIMER (TIMERINDIKATOR). Timerlägesindikatorn tänds när timeromkopplaren på fjärrkontrollen är i

läget ”ON” eller ”OFF”.

4. OPERATE (DRIFTINDIKATOR). Driftlägesindikatorn tänds när luftkonditioneringsapparaten används.

Automatisk återställningsfunktion

Om ett strömavbrott inträffar under drift minns apparaten vilken status som föregick strömavbrottet. 3-4

minuter efter att strömmen kommit tillbaka startar apparaten om automatiskt med föregående driftstatus

(3-4 minuter är en skyddstid för kompressorn).

/ POWER
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Fjärrkontroll

Ovanstående indikeringsexempel visas 

endast i förklaringssyfte och kan skilja 

sig från de faktiska indikationerna.

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

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

Skickar signaler till inomhusenhetens motta-
gare.

Visar vilken fläkthastighet som valts med
knappen för fläkthastighet. När detta är
inställt på ”AUTO” ändras fläkthastigheten
automatiskt i enlighet med skillnaden mellan
den angivna temperaturen och rumstempe-
raturen.

Anger aktuellt driftläge.

Visar aktuell tid eller timern.

ON: Luftkonditioneringsapparaten sätts på
vid angiven tid.
OFF: Luftkonditioneringsapparaten stängs av
vid angiven tid.

Visar vilken temperatur som ställts in med
knapparna för temperaturinställning.

Tänds när en signal skickas.

Den inställda temperaturen ökar med
1 °C för varje knapptryckning.

Den inställda temperaturen minskar
med 1 °C för varje knapptryckning.

Om någon av knapparna hålls intryckt
ändras temperaturinställningen snabbt.

Luftflödets vertikala riktning kan ändras
(uppåt och nedåt) med varje knapptryckning.

9 KNAPP FÖR VERTIKALT
SPJÄLL

8 TEMPERATURIN-
STÄLLNINGSKNAPPAR

7 SÄNDNINGS-
INDIKATOR

6 TEMPERATUR-
INDIKATOR

5 TIMERINDIKATOR

4 TIDSDISPLAY

3 DRIFTINDIKATOR

2 FLÄKTHASTIGHETS-
INDIKATOR

1 SÄNDARE

Luftflödets horisontella riktning kan ändras
genom en svängande rörelse (höger och
vänster) med varje knapptryckning.

Används för att justera fläkthastigheten.
Visningen av fläkthastigheten skiftar mellan
”L” (låg), ”M” (medel), ”H” (hög) och
”AUTO” varje gång du trycker på knappen.

Används för att ändra driftläge. Visningen av
driftläge skiftar mellan (automatisk),

(kylning), (avfuktning), (cirkulering)
och (uppvärmning) varje gång du trycker
på knappen.*

Tryck på knappen ”TIME ADJ” för att ändra
den inställda tiden eller timern.

Tryck på dessa knappar för att ändra den
inställda tiden eller timern.

Tid framåt
Tid bakåt

Om någon av knapparna hålls intryckt
ändras tiden i  steg om 10 minuter.

Tryck på dessa knappar för att sätta PÅ eller
stänga AV timern.

Tryck på den här knappen för att aktivera
insomningsfunktionen.

Startar driften när du trycker på den en
gång. Stänger av driften när du trycker på
den nästa gång.

q STRÖMBRYTARE

p SLEEP-KNAPP

o TIMERINSTÄLLNINGS-
KNAPPAR

n , KNAPPARNA

m KNAPPEN TIME ADJ

l KNAPP FÖR DRIFTLÄGE

k KNAPP FÖR
FLÄKTHASTIGHET

j KNAPP FÖR HORISON-
TELLT SPJÄLL 

*



C FÖRE ANVÄNDNING

1. Använda fjärrkontrollen

Sätta i/byta ut batterier
Använd två alkaliska torrbatterier (AAA/LR03).

Använd inte laddningsbara batterier.

1. Ta bort batteriluckan baktill på fjärrkontrollen genom att dra den i den rikt-

ning som pilen på luckan visar.

2. Sätt i de nya batterierna. Se till att polerna (+) och (-) på batterierna vänds

rätt.

3. Sätt tillbaka luckan genom att skjuta den tillbaka på plats.

Förvaring av fjärrkontrollen och användningstips

Fjärrkontrollen kan sättas i den väggmonterade hållaren. Den väggmonterade hållaren medföljer enheten.

Använda fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren på luftkonditioneringsapparatens inomhusenhet.

Luftkonditioneringsapparaten kan styras på detta sätt från ett avstånd på upp till ca 7 meter.

2. Montera filter

G KOMMENTAR
• Använd aldrig luftkonditioneringsapparaten utan luftfilter.

• Använd endast lämpliga Zibro-filter. Det förhindrar skador på luftkonditioneringsapparaten.

• Lämpliga filterpaket finns att köpa hos din återförsäljare.

G OBS!
• När du byter batterier ska du inte använda gamla batterier eller blanda batterier av olika

typer. Det kan orsaka felfunktion hos fjärrkontrollen.
• Om du inte ska använda fjärrkontrollen på flera veckor bör du ta ur batterierna. I annat fall

kan läckande batterisyra skada fjärrkontrollen.
• Genomsnittlig batterilivslängd är 6 månader vid normal användning.
• Byt batterier då du inte hör någon svarssignal från inomhusenheten eller då

överföringsindikatorn inte visas.
• Blanda aldrig nya och gamla batterier. Använd aldrig olika batterityper (t.ex. alkaliska och

mangandioxid) samtidigt.
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Montera luftreningsfilter

a. Öppna frontpanelen genom att dra uppåt

b. Ta bort de yttre luftfiltren. Tryck upp mittenfliken på varje filter en aning tills

det lossnar från stopparen och ta bort filtret nedåt.

c. Montera luftreningsfiltren. Montera både ”statiska catechin-filter” och ”foto-

katalytiska antiluktfilter” på båda sidorna. 

d. Montera luftfiltren. Montera luftfiltren bakom stopparen så att indikeringen

”FRONT” visas utåt. Se till att filtren sitter helt bakom stopparna. Om filtren

inte monteras korrekt kan det leda till fel.

e. Stäng frontpanelen genom att trycka nedåt.

D ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Ställa in aktuell tid

Exempel: Ställa in på 3:50 p.m.

1. Tryck på knappen ”TIME ADJ” en gång.

2. Ställ in tiden med knapparna ”+” och ”-”. Om någon av knapparna hålls

intryckt ändras tiden i steg om 10 minuter.

3. Tryck på knappen ”TIME ADJ” tre gånger. Den aktuella tiden visas på dis-

playen. Inställningen är klar.

G
OBS!

Även om den aktuella tiden inte har programmerats kan du använda

alla funktioner utom timern.

Luftfilter

Statiska
catechin-
filter

Fotokatalytiska
antiluktfilter

Luftfilter

G VARNING

Vidrör inte metalldelarna när du sätter fast filter för att undvika skada.



Kylning/avfuktning 

1. Tryck på strömbrytaren.

2. Ställ in driftläget på kylning , uppvärmning eller avfuktning genom

att trycka på knappen för driftläge.

3. Justera inställningstemperaturen genom att trycka på knapparna för tem-

peraturinställning.

4. Justera fläkthastigheten genom att trycka på knappen för fläkthastighet.

När läget är inställt på ”AUTO” ändras fläkthastigheten automatiskt.

5. Tryck på strömbrytaren igen. Systemet behåller de tidigare inställningarna

till nästa gång apparaten sätts på.

Uppvärmning

1. Tryck på strömbrytaren.

2. Ställ in driftläget på uppvärmning genom att trycka på knappen för drift-

läge.

3. Justera inställningstemperaturen genom att trycka på knapparna för tempe-

raturinställning. Omfång för temperaturinställning: 16-30 °C i steg om 1 °C.

4. Justera fläkthastigheten genom att trycka på knappen för fläkthastighet.

När läget är inställt på ”AUTO” ändras fläkthastigheten automatiskt.

5. Tryck på strömbrytaren igen. Systemet behåller de tidigare inställningarna

till nästa gång apparaten sätts på.

G OBS!
• Även om du trycker på strömbrytaren för att sätta på apparaten direkt efter att den stängts av

startar inte luftkonditioneringen förrän efter ca 3 min. för att skydda kompressorn. Driften

startar automatiskt efter 3 min. väntetid. 

• Om enheten är i kylnings- och avfuktningsläget under en längre tid i hög luftfuktighet (t.ex.

med fönster och dörrar öppna) kan fukt och små vattendroppar bildas på inomhusenheten.

• Använd avfuktningsläget när både inom- och utomhustemperaturen är minst 16 °C.

Avfuktningen kan stängas av vid lägre temperaturer.

• I avfuktningsläget kan det hända att den inställda temperaturen inte kan uppnås beroende på

antalet personer i rummet, rumsförhållanden och utomhustemperatur, eftersom avfuktningen

prioriteras.

• Tillfällig fukt från kondens på värmeväxlaren kan bilda ånga när avfuktningen inleds eller när

inställningen ändras från avkylning.
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Automatisk drift

Vid automatisk drift väljer luftkonditioneringsapparaten driftläge (kylning, avfuktning, uppvärmning)

beroende på rumstemperaturen när den startar.

• Luftkonditioneringsapparaten startar igen i föregående

läge om automatisk drift återupptas inom 3 timmar från att

apparaten stängdes av.

• Lägesöversikt. Datorn kontrollerar och jämför rumstempera-

turen regelbundet efter att kompressorn stängts av och

anpassar driftläget. 

Driftläget, som väljs automatiskt när apparaten sätts på, väljs igen efter att rumstemperaturen uppnått den

inställda temperaturen och utomhusenheten stängs av i 15 minuter eller mer.

1. Tryck på strömbrytaren.

2. Ställ in driftläget på automatiskt ”AUTO” genom att trycka på knappen för

driftläge.

3. Justera inställningstemperaturen genom att trycka på knapparna för tem-

peraturinställning.

4. Justera fläkthastigheten genom att trycka på knappen för fläkthastighet.

När läget är inställt på ”AUTO” ändras fläkthastigheten automatiskt.

5. Tryck på strömbrytaren igen. Systemet behåller de tidigare inställningarna

till nästa gång apparaten sätts på.

G
OBS!

Om det läge som valts av den automatiska driften inte är det du önskar ställer du in driftläget

(kylning, avfuktning, uppvärmning) med knappen för driftläge.

Rumstemperatur

Kylning

Avfuktning
Uppvärm-
ning

Utomhustemperatur

G OBS!
• Luften flödar inte ut förrän värmeväxlaren blir tillräckligt varm för att förhindra kall luft.

• Även om du trycker på strömbrytaren direkt efter att apparaten stängts av startar inte

luftkonditioneringen förrän efter ca 3 min. för att skydda kompressorn. Driften startar

automatiskt efter 3 min.

• Frost kan bildas på utomhusenheten vilket kan minska uppvärmningskapaciteten under

uppvärmning. I sådana fall stängs uppvärmningen av automatiskt och en avfrostning utförs.

Fläktarna på inom- och utomhusenheterna stannar under avfrostningen.

• Vi rekommenderar att du ändrar fläkthastigheten till ”Auto” från ”Hög” om du inte tycker att

det blir tillräckligt varmt.

• Vi föreslår att du använder extra uppvärmningsutrustning om det är svårt att värma upp

rummet på grund av låga utomhustemperaturer.



Justering av luftflöde

Vertikal justering

Det vertikala spjället rör sig automatiskt till lämpligt läge när du trycker på

strömbrytaren.

Rörelse för luftflöde

Det vertikala spjället fortsätter att röra sig inom det område som visas till höger

om du trycker en gång på knappen för det vertikala spjället.

Låsa luftflödets riktning

Det vertikala spjället stannar om du trycker på knappen för det vertikala spjäl-

let en gång till. Det vertikala spjället stannar automatiskt i ett tidigare läge för

nästa drifttillfälle.

Rörelse för luftflöde

Det horisontella luftflödet kan justeras genom att du manuellt ändrar de horisontella spjällbladen.

G OBS!
• Droppar kan bildas vid utloppet vid hög luftfuktighet (t.ex. under regniga perioder) om

systemet används med det horisontella spjället inställt i riktningarna längst åt höger eller

vänster. 

• Använd fjärrkontrollen för att ändra det horisontella spjällets vinkel. Det horisontella spjället

kan flyttas utanför det normala området om det görs manuellt. Koppla ur apparaten för att

initiera inställningen om du stöter på problem.

G OBS!
• Det vertikala spjället stänger automatiskt utloppet när apparaten stängs av.

• Låt inte det vertikala spjället vara nedåtriktad under en längre tid vid kylning eller avfuktning.

Det kan leda till att droppar bildas vid utloppet.

• Vinkeln för de vertikala och horisontella spjällen kan ändras automatiskt för att förhindra

kondens under kylning.

• Använd fjärrkontrollen för att ändra det vertikala spjällets vinkel. Flytta det inte med kraft

manuellt eftersom det kan göra att spjället inte fungerar korrekt. Stäng av apparaten och sätt

på den igen om spjället inte fungerar som den ska.

Standardläge

PlanCa 10 grader 
(kylning/avfuktning)
Ca 70 grader 
(uppvärmning)

Rörelse för luftflöde

Plan

Ca 10 grader

Ca 40 grader

Ca 45 grader

Ca 70 grader

Kylning
Avfuktning

Uppvärmning
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Timerdrift

Innan du ställer in timern kontrollerar du att den aktuella tiden är korrekt inställd. När du har ställt in

timern minns fjärrkontrollen inställningen. Nästa gång kan du använda samma timertid bara genom att

trycka på strömbrytaren och knappen för timerinställning (”ON/OFF Timer”). Du kan använda de kombine-

rade funktionerna för ”ON Timer” och ”OFF Timer”.  

Starttimer

Exempel: ställ in starttimern på 7 a.m. 

Apparaten startar vid den inställda tiden.

Programmera starttiden:

1. Tryck på ”TIME ADJ” två gånger.

2. Justera tiden med knappen . Tidsinställningen ändras i steg om 10

minuter. Håll knappen intryckt för att ändra tiden snabbare.

3. Tryck på knappen ”TIME ADJ” två gånger. Inställningen av starttiden är klar

och aktuell tid visas.

4. Tryck på strömbrytaren. Fortsätt från steg 5 (nedan) om enheten har använts

eller om avstängningstimern har ställts in.

5. Tryck på knappen för timerinställning ”ON”. Starttiden visas i 2 sekunder och

sedan visas aktuell tid.

Stänga av starttimer

Tryck på knappen för timerinställning ”ON”. Inomhusenhetens timerlampa släcks.



Avstängningstimer

Exempel: Ställ in avstängningstimern på 10 p.m.

Apparaten startar vid den inställda tiden.

Programmera avstängningstiden

1. Tryck på ”TIME ADJ” tre gånger.

2. Justera tiden med knappen . Tidsinställningen ändras i steg om 10

minuter. Håll knappen intryckt för att ändra tiden snabbare.

3. Tryck på knappen ”TIME ADJ” en gång. Inställningen av avstängningstiden är

klar och aktuell tid visas.

4. Tryck på strömbrytaren. Fortsätt från steg 5 (nedan) om enheten har använts

eller om starttimern har ställts in.

5. Tryck på knappen för timerinställning ”ON”. Starttiden visas i 2 sekunder och

sedan visas aktuell tid.

Stänga av avstängningstimer

Tryck på knappen för timerinställning ”OFF”. Inomhusenhetens timerlampa släcks.
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Insomningstimer

När du trycker på den här knappen startar timerläget som stänger av apparaten efter den inställda tiden.

Tryck på knappen ”SLEEP” när apparaten är igång.

Tiden ställs in efter följande mönster för varje knapptryckning:

Kontinuerlig användning (insomning: AV). Apparaten stängs av efter den inställda

tiden.

Funktioner för insomningstimer

Under kylning

Den inställda temperaturen stiger med 0,6 °C efter att insomningstimern varit på

30 minuter och stiger med 0,6 °C igen 30 minuter efter den första temperaturök-

ningen.

Under uppvärmning

Den inställda temperaturen sjunker med 0,6 °C efter att insomningstimern varit på

30 minuter och sjunker med 0,6 °C igen 30 minuter efter den första temperatur-

sänkningen.

Nöd- och testdrift

Nöddrift

• Nöddriften används när det inte går att använda fjärrkontrollen.

• Om du trycker på nödomkopplaren hörs ett pipljud och nöddriften inleds.

• Nöddriften är förinställd för följande två lägen och baseras endast på rumstemperaturen vid drifttill-

fället.

G OBS!

För nöddrift vid temperaturer mellan 23 °C och 26 °C sätter du helt enkelt på apparaten i

kylningsläge utan att faktiskt kyla. Det går inte att använda avfuktningsläget.

Temperatur Driftläge
Angiven

temperatur
Timerläge Luftflöde

Över 23°C Kylning 26°C Kontinuerligt Automatiskt

Under 23°C Uppvärmning 23°C Kontinuerligt Automatiskt

G OBS!

• Om du väljer att ställa in både avstängningstimer och insomningstimer

får den inställning som görs sist företräde framför den första.

• Aktuell tid behöver inte ställas in för att använda insomningstimern.



Testdrift

• Samma omkopplare som används vid nöddrift.

• Testdrift används vid särskilda tillfällen då du behöver testa ”kyldriften” även vid rumstemperaturer

under 16 °C. Den är alltså inte avsedd för normal drift.

• Tryck på nödomkopplaren så att en ljudsignal hörs. Fortsätt sedan att trycka på omkopplaren i mer än

5 sekunder men inte mer än 10 sekunder. Efter de första 5 sekunderna hörs två ljudsignaler. Släpp då

upp omkopplaren för att starta testläget. 

• I testläget körs luftkonditioneringsapparaten i kylläget med hög luftflödeshastighet i 30 minuter och

stängs sedan av automatiskt.

Avbryta nöd- eller testdrift

• Du kan avsluta läget när en ljudsignal hörs genom att antingen trycka en gång till på omkopplaren eller

genom att styra med fjärrkontrollen.

• Om du börjar styra med fjärrkontrollen återgår apparaten automatiskt till normal drift med fjärrkon-

troll.

E LUFTFILTER

Denna luftkonditioneringsapparat har 3 filtertyper för att rena den cirkulerade rumsluften.

a. Mögelskyddat nätfilter – nätfiltret tar bort dammpartiklar ur luften. Ytan på nätfiltret är mögelskyd-

dad, vilket förhindrar att mögel växer på det och tack vare detta blir luften från luftkonditionering-

sapparaten frisk.

b. Fotokatalytiskt antiluktfilter – tar bort dålig lukt.

c. Statiskt catechin-filter – förhindrar virus och bakterier sprids.

Filterramen på enhetens baksida kan öppnas. Det mögelskyddade nätfiltret, det fotokatalytiska antiluktfil-

tret och det statiska catechin-filtret kan alla sättas in och tas bort.

a. Det mögelskyddade nätfiltret måste rengöras regelbundet med en dammsugare för att undvika att

luftflödet blockeras. Du kan även ta ut filtret och tvätta det med vatten. Efter tvätt låter du filtret torka

helt, dock inte i solljus.

b. Det fotokatalytiska antiluktfiltret kan laddas upp genom att man låter det ligga i direkt solljus i 6 tim-

mar var sjätte månad. Rök kan göra att filtrets livstid blir kortare. Förväntad livstid under normala för-

hållanden är 2-3 år.

c. Det statiska catechin-filtret – kan rengöras med en dammsugare när det är dammigt, men det måste

bytas ut efter ca 1 år (den förväntade livstiden under normala förhållanden).

G OBS!
• Gamla filter kan kastas i behållaren för icke biologiskt avfall.

• Utbytesfilterpaket finns att köpa hos din återförsäljare.

• Luftkonditioneringsapparaten skadas inte av att köras utan det mögelskyddade filtret, det

fotokatalytiska antiluktfiltret eller det statiska catechin-filtret. Vid sådan drift tas inte lukt eller

luftburna mikroorganismer bort från den cirkulerande luften.
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F UNDERHÅLL

Fjärrkontroll
Torka av fjärrkontrollen med en torr trasa – använd inte vatten. Använd inte glasrengöring eller trasor med

kemiska medel.

Inomhusenhet
Torka av luftkonditioneringsapparaten med en mjuk och torr trasa. Vid svårare fläckar kan du använda ett

neutralt rengöringsmedel som spätts ut med vatten. Vrid ur trasan noggrant och torka sedan av enheten

helt.

Använd inte följande för rengöring
Bensin, thinner eller putsmedel kan skada enhetens beläggning. Vatten som är varmare än 40 °C kan leda

till missfärgning eller deformering.

Rengöring av nätfilter (varannan vecka)

1. Öppna inloppet genom att dra uppåt.

2. Ta bort nätfiltret. Tryck upp filtrets mittenflik något tills det lossnar från

stopparen och ta bort filtret nedåt.

3. Rengör nätfiltret. Använd dammsugare för att ta bort damm eller tvätta fil-

tret med vatten. Efter tvätt låter du nätfiltret torka helt, dock inte i solljus.

4. Montera filtret bakom stopparen så att indikeringen ”FRONT” visas utåt. Se

till att nätfiltret sitter helt bakom stopparen. Om filtret inte monteras kor-

rekt kan det leda till fel. Stäng inloppsgallret.

G VARNING!

Tänk på att stänga av systemet och överspänningsskyddet före underhåll.

G
OBS!

Det fotokatalytiska antiluktfiltret och det statiska catechin-filtret levereras i en separat

plastförpackning. Ta bort plastpåsarna och installera filtren (se kapitel B).



Byte och underhåll av luftreningsfilter

1. Öppna inloppet genom att dra uppåt.

2. Ta bort de yttre luftfiltren. Tryck upp mittenfliken på varje filter en aning tills

det lossnar från stopparen och ta bort filtret nedåt.

3. Ta bort luftreningsfiltren inuti.

4. Rengör luftreningsfiltren helt eller sätt in nya luftreningsfilter. Sätt in de nya

luftreningsfiltren i höger och vänster ram. De har en symmetrisk form.

5. Montera luftfiltren. Montera luftfiltren bakom stopparen så att indikerin-

gen ”FRONT” visas utåt. Se till att filtren sitter helt bakom stopparna. Om fil-

tren inte monteras korrekt kan det leda till fel.

6. Stäng inloppet genom att trycka nedåt. Se till att stänga ordentligt.

G OBS!
• De fotokatalytiska filtren räcker i ca 3 år om de får solexponering i 6 timmar var sjätte månad.

• De statiska catechin-filtren räcker i ca ett år.

• Ta bort damm med dammsugare eller byt ut mot nya filter när de blir smutsiga. Tvätta dem

inte med vatten. De kan inte återanvändas om de har blivit blöta. Smutsiga filter kan leda till

lägre luftrengöringseffekt och lägre kylnings-/uppvärmningskapacitet och kan leda till dålig

lukt. Vi föreslår att du köper nya filter hos närmaste återförsäljare.

Luftfilter

Statiska 
catechin-filter Fotokatalytiska

antiluktfilter

Luft-
filter

Utbytesfilter

Fotokatalytiska filter, modell CAC-5

Statiska catechin-filter, modell CAC-6

Fotokatalytiska filter: 2 delar

Statiska catechin-filter: 2 delar
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G FELSÖKNING

Om en nödsituation uppstår under drift, t.ex. funktionsfel, stopp eller ej fungerande fjärrkontroll till följd

av blixtnedslag eller radiosändare, kopplar du ur apparaten och väntar i tre minuter. Koppla sedan in appa-

raten igen och tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen.

Problem Orsak/lösning

Systemets drift startar inte om direkt. Detta är för att skydda systemet. Efter ett stopp startar inte
systemets drift om förrän efter ca 3 min

Lukt kommer från apparaten. Detta beror på att systemet cirkulerar lukt från inomhusluften,
t.ex. lukt från cigaretter, parfym, väggar eller möbler.

Ett svischande eller gurglande ljud hörs när kylning startas eller
uppvärmning stängs av. Detta ljud uppstår när kylmedlet flödar
genom luftkonditioneringsapparaten.
Ett knakande ljud hörs när drift startas eller stängs av. Detta ljud
uppstår när höljet expanderar eller krymper till följd av
temperaturändringar.

Ett svischande ljud hörs när systemet är igång. Detta ljud uppstår
när kylmedlet ändrar riktning.

För att förhindra för kraftig kylning kan det hända att ingen luft
flödar ut under avfuktningsdrift.

Luften flödar inte ut förrän luften är tillräckligt varm för att
förhindra ett kallt luftflöde under uppvärmningsdrift. Det kan
hända att ingen luft flödar ut medan apparaten värms upp.
Det kan hända att kylnings-/uppvärmningsfunktionen inte
fungerar lika effektivt om luftfiltret är igensatt med damm och
smuts.

Kontrollera att rumstemperaturen ännu inte har uppnått angiven
nivå.

Kontrollera att luftflödet inte är inställt på ”Låg”.

Kontrollera att inte in- eller utloppet på utomhusenheten är
blockerat.

Om rumstemperaturen inte har uppnått nödvändig nivå på grund
av låg omgivningstemperatur kan du lägga till andra
värmeenheter.
Kontrollera att torrbatterierna är tillräckligt laddade. Använd R-
03-torrbatterier (AAA). Byt ut gamla torrbatterier mot ett nytt
par batterier.
Kontrollera att torrbatterierna har satts in med polerna vända åt
rätt håll.

Ångbildning (inomhusenhet) Orsakas av kyld luft under kylning.

Ångbildning (utomhusenhet) Orsakas av avfrostning av utomhusenhet under
uppvärmningsdrift.

Oljud hörs.

Luften flödar inte (inomhusenhet).
Luftflödets hastighet kan inte ändras.

Kylning/värmning är inte tillräcklig.

Indikatorn på fjärrkontrollen är svag.
Indikatorn blir svag när signaler sänds.
Ingen indikation syns på fjärrkontrollen.

G
VARNING!

Om ett fel skulle uppstå (t.ex. bränd lukt) ska apparaten genast stängas av och strömkällan ska

kopplas från. Kontakta sedan återförsäljaren. Innan du begär service bör du genomföra följande

kontroller:



H GARANTIVILLKOR

Luftkonditioneringsapparaten har en 24 månaders garanti, som gäller från och med inköpsdatumet. Alla

material- och tillverkningsfel repareras eller byts ut kostnadsfritt under denna period. Följande bestämmel-

ser gäller:

1. Vi avsäger oss uttryckligen alla andra skadeanspråk, inklusive anspråk på oavsiktliga skador.

2. Reparationer eller byte av delar som utförs under garantiperioden resulterar inte i en förlängning av

garantin.

3. Garantin blir ogiltig om några ändringar gjorts, ickegenuina delar installerats eller reparationer utförts

av tredje part.

4. Komponenter som utsätts för normalt slitage, såsom filter, täcks inte av garantin.

5. Garantin gäller endast om du kan visa upp det ursprungliga, daterade inköpskvittot och om inga änd-

ringar gjorts.

6. Garantin är ogiltig vid skador orsakade av försummelse eller aktiviteter som skiljer sig från de som

omnämns i den här instruktionsboken.

7. Transportkostnader och riskerna vid transporten av luftkonditioneringsapparaten eller luftkonditione-

ringsapparatens delar är köparens ansvar.

8. Skador som orsakats av att lämpliga Zibro-filter inte använts, omfattas inte av denna garanti.

9. Förlust av köldmedel och/eller läckage på grund av felaktig anslutning/bortkoppling av enheter täcks

inte av de garantivillkor som gäller för denna produkt.

För att undvika onödiga kostnader rekommenderar vi att du alltid läser igenom bruksanvisningen noga

först. Ta luftkonditioneringsapparaten till din återförsäljare för reparationer om dessa instruktioner inte till-

handahåller någon lösning.
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I TEKNISKA DATA

* EN 14511-2004

** Ska användas som en indikation

*** Fuktborttagning vid 32°C, 80 % relativ luftfuktighet 

Elektriskt produktavfall ska inte kasseras i hushållsavfallet. -Lämna in det på närmaste

återvinningscentral. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare för information om

återvinning.

Miljöinformation: Denna utrustning innehåller fluorinerade växthusgaser  som omfattas av Kyoto-avtalet.

Den får endast servas eller monteras isär av auktoriserade personer.

Denna utrustning innehåller R410A-köldmedel i den mängd som anges i tabellen ovan. Släpp inte ut R410A

i atmosfären: R410A är en fluorinerad växthusgas med ett GWP (Global Warming Potential) = 1975

SP 2035 SP 2041

Typ av luftkonditioneringsapparat

Kylningskapacitet, min-max (nom)* W 850-3500 (2930) 800-4100 (3660)
Kylningskapacitet, min-max (nom)* BTU/tim 2700-12000 (10000) 2700-14100 (12500)
EE-klass* A A
EER* W/W 4,44 4,14
Uppvärmningskapacitet, min-max (nom)* W 700-5300 (3870) 700-6100 (5010)
Uppvärmningskapacitet, min-max (nom)* BTU/tim 2400-18000 (13200) 2400-20700 (17100)
Uppvärmningsprestanda A A
COP* W/W 5,05 4,43
Avfuktningskapacitet *** l/24 tim 38 38
Strömförbrukning – kylning, min-max (nom) kW 0,16-0,93 (0,66) 0,16-0,93 (0,89)
Strömförbrukning – uppvärmning, min-max (nom) kW 0,16-1,26 (0,77) 0,16-1,26 (1,13)
Nätanslutning V/Hz/Ph 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Ström (nom.) kylning/uppvärmning A 2,9/3,4 3,9/5,0
Max. ström A 7,7 7,7
Luftflöde för kylning/uppvärmning** m3/tim 540/660 570/750
För rum upp till** m3 85-110 100-120
Kompressortyp  Roterande Roterande

Fläkthastigheter 3 3
Termostatintervall ºC 16 - 30 16 - 30
Driftintervall ºC -15 / 43 -15 / 43
Kontroller – manuella/mekaniska/elektroniska Elektronisk fjärrkontroll Elektronisk fjärrkontroll

Fjärrkontroll Ja/Nej J J

Luftfiltertyp(er)

Kylmedelstyp/laddning r/gr R410a / 1100 R410a / 1100
Diameter på kylmedelsrör – flytande/gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Tryck sug/urladdning bar 11/41 11/41
Mått inomhusenhet (b x h x d) mm 799x295x210 799x295x210
Mått utomhusenhet (b x h x d) mm 780x550x278 780x550x278
Nettovikt inomhusenhet kg 9,5 9,5
Nettovikt utomhusenhet kg 35 35
Bruttovikt inomhusenhet kg 13 13
Bruttovikt utomhusenhet kg 38 38
Ljudtrycksnivå inomhusenhet dB (A) 25-43 25-43
Ljudtrycksnivå utomhusenhet dB (A) 42 42
Enhetsskydd inomhus IP IPX0 IPX0
Enhetsskydd utomhus IP IPX4 IPX4
Säkring T3,15A / 250V T3,15A / 250V

Modell
Likströmsinverterare, väggmonterad delning

Nät, fotokatalytiskt antilukt, statiskt catechin
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