Fjernbetjening instruktion MDA Woods 9-12-18
2 – Betjening med fjernbetjening
Specifikationer for fjernbetjeningen:
Model
Batteritype
Transmissionsafstand
Arbejdstemperatur

R51M/E
2 x AAA 1,5 V-batterier
8m
-5 °C - 60 °C

Fjernbetjeningsfunktioner:
1- Driftstilstand: automatisk, afkøling, tørring,
opvarmning og ventilation
2- Timer-indstilling 24 timer
3- Indendørs temperaturområde: 17 °C - 30 °C
4- Fuld funktion af LCD
•
•

Temperaturknap
(1)
Tryk på denne knap for at sænke indetemperaturen.
Temperaturknap
(2)
Tryk på denne knap for at øge indetemperaturen.

•

Funktionsvalgsknap
(3)
Hver gang der trykkes på knappen, følger en anden
funktion.

•

Svingknap
(4)
Tryk på denne knap for at aktivere svingfunktionen på den vandrette klap
automatisk. Tryk på knappen igen for at stoppe.
Nulstillingsknappen
(5)
Når du trykker på nulstillingsknappen med en stift, annulleres alle aktuelle
indstillinger, og fjernbetjeningen vender tilbage til fabriksindstillinger.
Luftstrømsknap
(6)
Med denne knap aktiverer du klappen. Hver gang du trykker på knappen, justerer
du klappen 6 grader. Tryk gentagne gange på knappen, indtil den ønskede
position er nået. Når klappen svinger fra en vis vinkel, kan det påvirke
klimaanlæggets køle- og varmeeffekt. Der vises intet symbol i displayområdet.
LED-displayknap
(7)
Tryk på denne knap for at rydde tallet i klimaanlæggets display. Tryk en gang
mere for at aktivere
Ved at trykke på LED-displayknappen syv gange (inden for 3 minutter) startes
APP-tilstanden. Se yderligere instruktioner i wi-fi-kit-brugsanvisningen

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Blæserhastighedsknap
(8)
Denne knap bruges til at vælge blæserhastigheden. Der er fire trin: AUTO, LOW
(lav), MIDDLE (mellem) eller HIGH (høj). Blæserhastigheden ændres hver gang,
der trykkes på knappen.
On/Off-knap
(9)
Tryk på denne knap for at starte driften. Tryk en gang mere for at stoppe
Timer-knappen
(10)
Tryk på denne knap for at starte tidspunktet for automatisk start. Hver gang der
trykkes på knappen, vises tiden i timer på fjernbetjeningsdisplayet. For at
annullere programmet indstilles autotiden til 0,0.
Soveknap
(11)
Tryk på denne knap for at gå til energibesparelse. Denne funktion kan kun bruges
i COOL-, HEAT- og AUTO-tilstand. Den mest behagelige temperatur opretholdes.
Timerslukningsknap
(12)
Tryk på denne knap for at starte automatisk slukningstidspunkt. Hver gang der
trykkes på knappen, vises tiden i timer på fjernbetjeningsdisplayet. For at
annullere programmet indstilles autotiden til 0,0.
Låseknap
(13)
Når du trykker på låseknappen med en stift, låses alle aktuelle indstillinger.
Fjernbetjeningen har nu ikke længere nogen funktion. Tryk på låseknappen med
stiften igen for at annullere låsetilstanden. Fjernbetjeningen genoptager sin
funktion.
Turbo-knap
(14)
Start- og stopknap for turbofunktionen. Med denne knap når klimaanlægget den
indstillede temperatur på kort tid.

Funktioner på fjernbetjeningens display
•
•
•
•
•
•

•

Digitalt display
(1)
Dette display viser den indstillede temperatur, og hvis timeren er indstillet, vises
dens tænd- og slukindstillinger. Blæserfunktionen vises ikke.
Transmissionsindikator
(2)
Denne indikator blinker én gang, når fjernbetjeningen sender et signal.
ON/OFF-indikator
(3)
Dette symbol bliver synligt, når enheden tændes med fjernbetjeningen og
forsvinder, når enheden slukkes.
Driftilstandsindikator (4)
Denne knap viser, det klimaanlægget gør, AUTO, COOL, DRY, HEAT
Låseindikator
(5)
Låsedisplayet vises ved at trykke på LOCK (lås). Tryk på LOCK-knappen for at
rydde displayet
Timerdisplayindikator
(6)
Timerens indstillinger vises. Når kun starttidspunktet er indstillet: TIMER TIL, kun
det indstillede slukningstidspunkt: TIMER FRA. Både start- og slukningstidspunkt:
TIMER TIL-FRA
Blæserhastighedsindikator
(7)
Indstillingen for blæserhastighed vises, LOW, MIDDLE, HIGH. AUTO-tilstand
vises ikke

Automatisk fjernbetjeningsdrift

1. Brug tilstandsknappen til at vælge AUTO.
2. Tryk på Temp-knappen for at indstille den ønskede stuetemperatur. Den mest
behagelige temperaturindstilling er mellem 21 °C og 28 °C.
3. Tryk på ON/OFF-knappen for at starte klimaanlægget. Displaylyset tændes.
Blæserhastigheden indstilles automatisk, og den vises ikke på
fjernbetjeningsdisplayet.
4. Tryk på ON/OFF-knappen en gang mere for at stoppe driften.
•

Pas på!
Når klimaanlægget er i AUTO-tilstand, vælger klimaanlægget selv COOL, FAN og
HEAT. Hvis AUTO-tilstanden ikke er behagelig for dig, kan du selv ændre den
manuelt.

COOL/HEAT og blæserdrift
1. Hvis AUTO-tilstand ikke er behagelig, kan du ændre den manuelt ved at vælge
funktionerne COOL, HEAT og FAN.
2. Tryk på Temp-knappen for at tænde for den ønskede rumtemperatur.
COOLING – den mest behagelige temperatur er 21 °C eller højere
HEATING – den mest behagelige temperatur er 28 °C eller lavere
3. Tryk på blæserhastighedsknappen for at vælge blæserfunktionen i AUTO, HIGH,
MIDDLE eller LOW.
4. Tryk på ON/OFF-knappen, lyset tændes og klimaanlægget vil køre med de
indstillede funktioner. Tryk på ON/OFF for at stoppe klimaanlægget.
Pas på!
Blæsertilstanden kan ikke bruges til at styre temperaturen. I disse tilstande udføres
kun trin 1, 3 og 4.
Tørrefunktion
1. Tryk på Mode-knappen og vælg Dry
2. Tryk på Temp-knappen for at indstille temperaturen fra 17 °C til 30 °C
3. Tryk på ON/OFF-knappen, lyset tændes og klimaanlægget vil fungere i
tørretilstanden med lav blæserhastighed. For at stoppe, tryk på ON/OFF-knappen
igen.

Pas på!
På grund af forskellen mellem klimaanlæggets indstillede temperatur og den faktiske
indendørstemperatur vil klimaanlægget fungere automatisk uden brug af tilstandene
COOL og FAN.
Timerfunktion
Tryk på Timer On-knappen for at indstille det automatiske tændingstidspunkt og
Timer Off-knappen for at indstille det automatiske slukningstidspunkt.
1. Indstilling af starttidspunktet
• Tryk på Timer On-knappen, displayet på fjernbetjeningen viser TIMER ON, det
sidst indstillede tidspunkt og signalet 'h' vises på klimaanlæggets digitale display.
Starttidspunktet kan nu nulstilles.
• Tryk på Timer On-knappen igen for at indstille det ønskede tidspunkt
• Efter ± 2 sekunder forsvinder signalet 'h', og den indstillede temperatur vises igen
i det digitale display.
2. Indstilling af slukningstidspunktet.
• Tryk på Timer Off-knappen, displayet på fjernbetjeningen viser TIMER OFF, det
sidst indstillede tidspunkt og signalet 'h' vises på klimaanlæggets digitale display.
Slukningstidspunktet kan nu nulstilles.
• Tryk en gang mere på Timer Off-knappen for at indstille det ønskede tidspunkt
• Efter ± 2 sekunder forsvinder signalet 'h', og den indstillede temperatur vises igen
i det digitale display.
3. Indstilling af start- og slukningstidspunktet
• Tryk på Timer On-knappen, displayet på fjernbetjeningen viser TIMER ON, det
sidst indstillede tidspunkt og signalet 'h' vises på klimaanlæggets digitale display.
Starttidspunktet kan nu nulstilles.
• Tryk på Timer On-knappen igen for at indstille det ønskede tidspunkt
• Tryk på Timer Off-knappen, displayet på fjernbetjeningen viser TIMER OFF, det
sidst indstillede tidspunkt og signalet 'h' vises på klimaanlæggets digitale display.
Slukningstidspunktet kan nu nulstilles.
• Tryk en gang mere på Timer Off-knappen for at indstille det ønskede tidspunkt
• Efter ± 2 sekunder forsvinder signalet 'h', og den indstillede temperatur vises igen
i det digitale display.
4. Ændring af timeren
• For at ændre timerens ON/OFF-indstilling, tryk på Timer-knappen og indstil
tidspunktet igen.
• For at annullere Timer ON/OFF-indstillingen, indstil timertidspunktet til 0.0
Advarsler
• Sørg for, at der ikke er nogen hindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren.
• Sørg for at fjernbetjeningen ikke kommer i kontakt med væsker.
• Beskyt fjernbetjeningen mod høje temperaturer og strålingseksponering.
• Hold indendørsenheden væk fra direkte sollys.
• Hold fjernbetjeningen væk fra andre elektriske apparater.

