Dansk brugermanual til
Unico Easy SF og Unico Easy HP

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
VIGTIGT ANBEFALING:
Installation og tilslutning af klimaanlægget skal udføres af specialiseret personale, eller
anden kompetent person, der er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer.

NAVNE PÅ DELE

Tegning/liste over de forskellige dele (fig. 12)
1) Luftudblæsnings åbning.
2) Aftagelig fjernbetjening.
3) Fjernbetjenings låsestift.
4) Alarm display.
5) Luftindtags rist.
6) Greb til fjernelse af luftfilter.
7) Gummi slange med hætte på enden for
udtømning af kondensvand i nødstilfælde.

Kontrolpanelet (fig. 13)
1) Betjeneste microkey
2) Rød stand-by LED lampe.
3) Grøn LED lampe signalerer luftcirkulationen er tændt;
4) Orange LED lampe tændes og/slukkes når programmeringen er aktiveret.
5) Grøn LED lampe signalerer at apparatet kører i auto funktion.
6) Transparent fjernbetjeningsmodtager.

FJERNELSE AF FJERNBETJENING KONTROLEN FRA MASKINEN:
For at fjerne fjernbetjeningen fra anlægget, skal den særlige nøgle anvendes.
Sæt nøglen i hullet der er placeret på kontrolpanelet, og drej den mod uret omkring 90 °
(fig.14).
Tag fat i den bageste del af fjernbetjeningen kontrollen og ved at dreje det lidt kan det
udtages fra sit sæde. Genplacering foretages i omvendt rækkefølge.
Det er ikke nødvendigt at låse fjernbetjening med nøglen igen medmindre dette skønnes
nødvendigt.
BRUG AF FJERNBETJENINGEN:
Tilslut el før brug af fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal pege mod anlægget.
Modtagelse af signal bekræftes med et bip.
Den maksimale signaloverførsels afstand er omkring 8 meter.

FJERNBETJENING:
Fjernbetjeningen er forbindelse mellem brugeren og anlægget. Derfor er det særligt
vigtigt at være bekendt med funktionerne på fjernbetjeningen.
T1 Start / Stop.
T2 Comfort-knap (automatisk).
T3 Night Comfort knappen.
T4 Funktionsvælger.
T5 Blæser hastighedsvælger.
T6 Indstilling af tid og Programmeringsknappen.
T7 Forøgelse (+) eller reduktion (-) af værdier og temperaturer.
T8 Nulstillingsknap
T9 Aktiver Program knappen.

Display:
Viser den funktion/status samt de indstillede værdier:
D1 Ventilatorhastighed eller den automatiske ventilatorfunktion (AUTO).
D2 Varme (kun HP modellen).
D3 Køling.
D4 Affugtning.
D5 Udendørs luftudtag aktiveret (ikke på disse modeller).
D6 Night-funktionen aktiveret.
D7 Automatisk funktionen aktiveret.
D8 Første program funktion aktiveret.
D9 Anden program funktion aktiveret.
D10Temperature (termometer), timer og minutter (H : M) indikator.

Start / stop af anlægget:
(Knap T1)
Betjen denne knap for at starte eller stoppe apparatet.
Styresystemet i apparatet gemmer programmerede data i sin hukommelse, og derfor går
indstillingerne ikke tabt, når klimaanlægget er slukkes.
Denne knap bruges til at starte og stoppe apparatet i kortere perioder.
Hvis apparatet ikke bruges i længere perioder, skal det frakobles fra strømforsyningen ved
at fjerne stikket fra stikkontakten.
Når den røde LED (2) på kontrolpanelet lyser, indikerer det at klimaanlægget er slukket.
Når den grønne LED (3) på kontrolpanelet lyser angiver dette, at klimaanlægget kører.

KOMFORT KNAP (AUTOMATISK)
(Knap T2)
Ved at trykke på denne knap, vil anlægget kører automatisk for at opnå optimal komfort i
rummet.
Funktionen går at ventilatorhastigheden på apparatet automatisk justeres efter den
rumtemperatur.

Kølefunktion:
(Knap T4)
I denne tilstand vil anlægget affugte og køle rummet.
Denne funktion aktiveres ved at trykke på T4 funktionsvælger knappen indtil frost symbolet
vises på på displayet. Herefter indstilles den ønskede temperatur og ventilatorhastighed
(se den relative afsnit).
Når denne funktion er indstillet vil der gå cirka tre minutter inden kompressoren starter
op og apparatet begynder at leverer kølig luft.
Affugtningsfunktion:
I denne tilstand vil anlægget kun affugte rummet, medens den omgivende temperatur
forbliver den samme.
Når du kører i denne funktion vil temperatur- og blæserhastighed indstillingen blive
ignoreret.
Hastigheden er altid automatisk indstillet til minimum. Derfor forsvinder temperatur- og
ventilatorhastighed indikationen fra displayet.
Denne funktion aktiveres ved at at trykke på T4 funktionsvælger, indtil symbolerne
viser en dråbe og automatisk fan-funktion vises på displayet.
Ved denne funktion er det normalt, at anlægget til at stopper og starter efter behov.
Blæserfunktion:
I denne tilstand har apparatet ingen effekt på temperaturen eller luftfugtigheden i rummet,
men cirkulerer kun luften.
Funktionen aktiveres ved at trykke på T4 knappen, indtil blæser symbolet vises på
displayet. Det er nu muligt at vælge ventilatorens hastighed.
Varmefunktiuon (kun HP)
I denne tilstand kan enheden bruges til opvarmning af lokalet.
Det gøres ved at aktivere T4 knappen indtil ”sol” symbolet vises på på displayet.
Herefter kan den ønskede temperatur skal indstilles.
Blæseren hastigheden holdes på minimum, og kan derfor ikke ændres.

Blæser hastighedsregulering:
(Knap T5)
Ved at trykke på knap T5 kan man ændre ventilatorens hastighed.
Tryk på denne knap flere gange for at opnå følgende rækkefølge:
1 - Lavt
2 - Medium
3 - Høj
4 - Automatisk.
Jo højere hastighed indstilling, jo højere blæser hastighed (med en deraf følgende stigning
i støjniveauet).
Når den er indstillet i” Automatisk” funktion vil klimaanlægget automatisk justerer blæserhastigheden.
I HP-versionen er den høje hastighed kun tilgængelig i opvarmning, hvis du ændrer på
fjernbetjeningen.
Jo, større forskellen der er mellem den omgivende temperatur og den indstillede
temperatur, jo højere ventilator hastighed.
Hastigheden bliver automatisk reduceret når den omgivende temperatur gradvist når den
indstillede temperatur.
I affugtningstilstand er det ikke muligt at justere blæserhastigheden, idet den i denne
funktion kun kan køre med den laveste hastighed.

NAT COMFORT KNAP
(Knap T3)
Tryk på T3 knappen for at aktivere nat komfort-funktion.
I denne funktion er det muligt at opnå:
- En gradvis stigning i den indstillede temperaturen i køletilstand.
- Gradvis reduktion af indstillede temperatur i varmetilstand.
- En reduktion i støjniveauet fra anlægget.
- Energibesparelser.
For at aktivere Nat Comfort funktionen skal man først vælge den ønskede funktion på T4,
knappen.
Den ønskede temperatur indstilles ved at indvirke på T7 knapperne og tryk derefter på T3
Nat Comfort knappen.
Nat Comfort funktionen skal skal aktiveres lige inden du går i seng.
Funktion er ikke til rådighed i Affugtningstilstand.
Blæserhastigheden er fast sat på min. blæserhastighed og kan ikke ændret.
I kølefunktion holdes den indstillede temperatur i en time efter Night Comfort funktion
er blevet aktiveret.
I den efterfølgende time, vil indstillingen gradvist øges med op til 2 ° mere end den
oprindelige indstillede temperatur.
Efter den anden time vil den temperaturen forbliver den samme.
I varmefunktion vil den indstillede temperatur blive opretholdt i en time efter
aktivering af Nat Comfort knappen er påvirket.
I den efterfølgende time vil indstillingen er gradvist blive reduceret til en værdi ca. 2°C
under den oprindelige indstillingen.
Når den anden time er gået, vil temperaturindstillingen ikke ændre sig.
Nat Comfort funktionen kan annulleret når som helst (ideelt, når du vågner op) ved at
trykke på T3 knappen igen.
Den oprindelige temperatur og ventilatorhastighed indstilling (programmeret før Nat
Comfort funktion blev aktiveret) bliver nu genetableret.

INDSTILLING AF PROGRAM FUNKTIONER:
Anlæggets styring giver brugeren to forskellige programfunktioner.
Programfunktionen kan bruges til at stoppe og starte (eller vice versa) apparatet (for
eksempel kan anlægget programmeres til at starte op lige før du kommer hjem, så når
du kommer hjem er der en mere behagelig lufttemperatur).
Hvis du ønsker at bruge disse funktion er det nødvendigt, at indstille den korrekte tid
og derefter programmere funktionerne for at køre på de ønskede tidspunkter.
INDSTILLING AF DET NØJAGTIGE TODSPUNKT:
(Knap T6 - T7)
For at indstille den korrekte tid, gør det på følgende måde:
• Tryk på T6. Indstil tid og Program-knappen gentagne gange, indtil time (H) symbolet
vises på displayet.
• Tryk på T7 +/- knapperne for at øge eller mindske tiden indtil den nøjagtige tids værdi
vises.
• Tryk på T6 igen for at vise minut (M) symbol.
• Tryk på T7 +/- knapperne for at øge eller formindske minutter, indtil rigtige minutter
vises.

INDSTILLING AF START / STOP
PROGRAMMER:
(Progr. 1 og progr. 2)
For at indstille apparatets start og stop skal man gøre som følger:
• Tryk på T6. Indstil tid på Program-knappen og tryk gentagne gange, indtil
(starttidspunktet for det 1. programmet) vises.
• Tryk på T7 +/- knapperne for at øge eller mindske den tid du ønsker det 1. program
skal starte. Hver gang der trykkes, T7 +/- knapperne øges eller mindskes der med 30
minutter.
• Tryk på T6. Indstil tid på Program knappen igen. (den stoptiden af 1. programmet) vises.
• Tryk på T7 +/- knapperne for at øge eller mindske den tid på 1. program for at stoppe
anlægget.
Hver gang T7 +/- knapperne påvirkes øges eller mindskes tiden med 30 minutter.
• Tryk på T6. Indstil tid og Program knappen igen. (starttidspunkt på 2. program).
• Lov om T7 +/- knapperne, for at øge eller mindske den tid du ønsker på det 2.
program skal starte starte. Hver gang der trykkes på knappen, tiden øges eller mindskes
med 30 minutter.

Tryk på T6. For at indstille tid og på programknappen igen.
(stop af tid i 2. program) vises.
• Tryk på T7 +/- knapperne for at øge eller mindske den tid du ønsker det 2.
program skal stoppe. Hver gang der trykkes på T7 +/- knapperne, vil tiden øges eller
mindskes med 30 minutter.
• For at vende tilbage til normalfunktion
Tryk på T6-knappen gentagne gange, indtil den relative indikationer forsvinder fra
displayet.
AKTIVERING OG DEAKTIVERING AF FUNKTIONSPROGRAMMER:
(Knap T9)
Programfunktionen kan aktiveres eller deaktiveres efter behov.
Enten kan det ene eller begge programmer aktiveres.
Indstil tid på T9. Ved at aktivere programknappen gentagne gange, kan man tænde og
slukke disse:
- 1. Program er aktiveret.
- 2.-program er aktiveret.
- 1. og 2. Program er aktiveret.
- Begge programmer er slået fra.

NULSTILLING AF FJERNBETJENINGEN
(Knap T8)
Tryk på T8-knappen for at nulstille alle fjernbetjening indstillinger.
Ved at gøre dette, alle de timer-indstillinger er aflyses, og fjernbetjeningen
vender tilbage til standardindstillingerne.
For at tjekke nulstillingen af displayet, kan man trykke på T8 knappen og alle symboler
vises.
Brug af anlægget uden fjernbetjening:
Hvis det ikke er muligt at bruge fjernbetjeningen, enten fordi den har været tabt, har
funktionsfejl eller batterierne er flade.
Kan anlægget kun anvendes i automatisk tilstand ved trykke på knappen på kontrol
panelet (den samme som benyttes til nulstilling filteret rengøring tidslampe).
For at aktivere "Automatisk" funktion trykkes på mini service knappen på
kontrolpanel (Fig.13, knap 1).
For at genoprette normal fjernbetjeningsfunktion, trykke på en knap på
fjernbetjeningen, når fjernbetjeningen igen bliver tilgængelige

RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE:
Tag altid stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form af vedligeholdelse.
Sådan renses filtret:
Når apparatet har været i nogen tid, vil den grønne LED (3) på kontrolpanelet
(fig. 13) begynder at blinke, for at angive, at det er tid til at rengøre luftfiltrene.
Sluk for klimaanlægget ved at trykke på mini tjeneste knappen på kontrolpanelet.
Fjern filteret fra anlægget som angivet på Figur 29.
Vask filtrene med vand for at fjerne støvet.
Hvis snavset sidder særligt fast (f.eks. som fedt eller andre typer af aflejring),
lægges filteret i en løsning af vand og et neutralt rengøringsmiddel.
Ryst vandet af, før filtrene genindsætter.

Den engelske original manual går forud for denne – uddybende
oplysninger findes desuden heri.

