
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktets konstruktion og specifikationer kan ændres af forbedringsmæssige årsager uden varsel. 
Yderligere oplysninger fås hos salgsafdelingen eller producenten. 
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Tak for dit køb af dette produkt. Læs denne brugsvejledning grundigt, før luftvarmepumpen tages i brug. 
Det anbefales at gemme vejledningen til fremtidig brug.



1 
 

INDHOLD 

 

Fjernbetjeningens specifikationer................................................... 2 

Betjeningsknapper......................................................................... 3 

Håndtering af fjernbetjeningen...................................................... 4 

Indikatorer i fjernbetjeningens display............................................5 

Brug af grundlæggende funktioner................................................. 6 

Brug af avancerede funktioner........................................................13 

 

 

 

 

 

BEMÆRK: 

• Knappernes design er baseret på en typisk model og kan være lidt anderledes end den faktiske, købte 
model. 

• Alle de beskrevne funktioner er mulige med enheden. Hvis enheden ikke har denne funktion, kan den 
pågældende tilstand ikke opnås ved at trykke på den relevante knap på fjernbetjeningen. 

• I tilfælde af betydelige forskelle mellem funktionsbeskrivelserne i "Vejledning til fjernbetjeningen" og 
"BRUGSVEJLEDNING" har beskrivelsen i "BRUGSVEJLEDNING" forrang. 
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Fjernbetjeningens specifikationer 

Model RG58F1(2H)/BGEF, RG58F1(2H)/BGEFU1 
Mærkespænding 3,0 V (tørbatterier R03/LR03 ×2) 
Rækkevidde for signalmodtagelse 8m 
Miljø -5 °C~60 °C 
 

  

  

 

BEMÆRK: 

Enheden skal være i overensstemmelse de lokale nationale bestemmelser. 

• I Canada skal den være i overensstemmelse med CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 

• I USA er enheden i overensstemmelse med Del 15 i FCC bestemmelserne. Driften er underlagt følgende to 
betingelser: 

(1) Enheden må ikke forårsage skadelige interferens, og 

(2) enheden skal kunne tåle modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. 

 

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, 
ifølge Del 15 i FCC bestemmelserne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens i boligmæssige omgivelser. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende 
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med brugsvejledningen, 
kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at 
interferens ikke vil forekomme i en speciel installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i 
radio eller tv-modtagelse, som kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, tilrådes det brugeren 
at prøve at fjerne interferensen via en eller flere af de følgende metoder: 

• Skift retning på eller flyt den modtagende antenne. 

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. 

• Forbind udstyret til en stikkontakt på en andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. 

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. 

• Ændringer eller modifikationer, der ikke er godkendt af de overensstemmelsesansvarlige parter, kan 
ophæve brugerens rettigheder til at bruge udstyret. 
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Betjeningsknapper 

Før du begynder brugen af din nye luftvarmepumpe, skal du gøre dig bekendt med brugen af 
fjernbetjeningen. I det følgende får du en kort præsentation af selve fjernbetjeningen. For anvisninger om 
hvordan du betjener luftvarmepumpen, henvises til afsnittet Brug af de grundlæggende/avancerede 
funktioner i denne vejledning. 

BEMÆRK: Vælg ikke HEAT-tilstand, hvis enheden kun er en køleenhed. Varmetilstand understøttes ikke af 
en enhed, der kun er fremstillet til at køle. 

 Tænd/Sluk 
Tænder og slukker for enheden                  

Pil op  
Tryk på denne knap øger 
temperaturen i intervaller på 0,5 °C. 
Når knappen holdes nede øges 
temperaturen i intervaller på 1 °C. 
Maks. temperatur er 30 °C. 
 

             BLÆSERHASTIGHED  
Bruges til at vælge blæserhastig-hed 
i følgende rækkefølge:  
AU% -> 100% -> 80% -> 60% -> 40% 

-> 20%. Tryk på knappen Pil op  

eller Pil ned  for at øge eller 
sænke blæserhastigheden i 
intervaller på 1 %.                                  
 

                                         Pil ned  
Tryk på denne knap sænker 
temperaturen i intervaller på 0,5 °C. 
Når denne knap holdes nede sænkes 
temperaturen i intervaller på 1 °C. 
Min. temperatur er 16 °C. 
 
 
                          ECO/GEAR-knap 
Starter og stopper ECO-funktion. 
Tryk på denne knap, og hold den 
nede i 2 sekunder for at tænde for 
GEAR-funktionen. 
  

Ruller gennem driftsfunktionerne i følgende 
rækkefølge:  
AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN 

Knappen  
Starter og stopper lamellens bevægelse. 
Ved tryk på denne knap svinger den 
vandrette lamel automatisk op og ned. 
Når denne knap holdes nede i 2 sekunder 
svinger den lodrette lamel automatisk til 
venstre og højre. 
 
SET-knap 
Ruller gennem driftsfunktionerne på 

følgende måde: Timer til -> Timer 

fra -> Dvale  -> Turbo  -> 

Frisk  -> Følg mig  -> Selvrens 

 
Det valgte symbol blinker i displayet, tryk 

på knappen  eller  for at 
bekræfte. 

BLÆSERHASTIGHED  
Bruges til at vælge blæserhastighed i 
følgende rækkefølge:  
AU% -> 20% -> 40% -> 60% -> 80% -> 

100%.  Tryk på knappen Pil op  eller 

Pil ned  for at øge eller sænke 
blæserhastigheden i intervaller på 1 %. 

Knappen  
Tænder og slukker for LED-displayet og 
luftvarmepumpens bipper på indendørs 
enheden, hvilket skaber behagelige og 
stille omgivelser. I denne tilstand lyser 
displayet i 10 sekunder, mens der 
justeres tilstand, indstillet temperatur 
eller blæserhastighed mm. 

 

 

Håndtering af fjernbetjeningen  
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ER DU IKKE HELT SIKKER PÅ, HVAD EN FUNKTION 
UDFØRER?  
Der henvises til afsnittene Brug af grundlæggende 
funktioner og Brug af avancerede funktioner i 
denne vejledning for en detaljeret beskrivelse af 
brugen af luftvarmepumpen. 
 
SÆRLIG BEMÆRKNING 
• Knappernes design på din enhed kan være lidt 
anderledes end det, der vises i eksemplet. 
• Hvis indendørs enheden ikke har en bestemt 
funktion, vil tryk på den tilhørende knap på 
fjernbetjeningen ikke have nogen virkning. 
 
UDSKIFTNING AF BATTERIER 
Luftvarmepumpen leveres med to AAA-batterier. 
Batterierne skal lægges i fjernbetjeningen før brug: 
1. Fjern batteridækslet bag på fjernbetjeningen, for 
at få adgang til batterirummet. 
2. Læg batterierne i, idet du passer på at vende 
dem korrekt, så (+) og (-) enderne på batterierne, 
passer med de tilsvarende symboler inde i 
batterirummet. 
3. Sæt batteridækslet på igen. 
 
MONTERING AF FJERNBETJENINGSHOLDEREN 
Fjernbetjeningen kan fastgøres på en væg eller 
stander vha. en fjernbetjeningsholder. 
1. Kontroller, før fjernbetjeningen installeres, at 
luftvarmepumpen modtager signalerne ordentligt. 
2. Monter holderen med to skruer, eller læg blot 
holderen på bordet. 
3. Sæt fjernbetjeningen i holderen. 
 
BEMÆRKNINGER OM BATTERIER 
Sådan opnår du optimal produktydelse: 
• Bland ikke gamle og nye eller forskellige 
batterier. 
• Lad ikke batterierne blive i fjernbetjeningen, hvis 
du ikke agter at bruge enheden i mere end 2 
måneder. 
 
BORTSKAFFELSE AF BATTERIER 
Batterierne må ikke kasseres sammen med 
usorteret husholdningsaffald. Følg de lokale 
bestemmelser for korrekt bortskaffelse af 
batterier. 

TIPS FOR BRUG AF FJERNBETJENINGEN 
• Fjernbetjeningen skal bruges inden for 8 meter 
fra enheden. 
• Enheden bipper, når signalet fra fjernbetjeningen 
er modtaget. 
• Gardiner og andre materialer og direkte sollys 
kan forstyrre modtageren af det infrarøde signal. 
• Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke 
skal bruges i mere end 2 måneder. 
• Beskyt fjernbetjeningen mod enhver form for 
væske. 
• Hvis andre elektriske enheder reagerer på 
fjernbetjeningen, så flyt dem, eller kontakt din 
lokale forhandler. 

 
 
Bagdækslet tages af for ilægning af batterierne 
 

 
 

Indikatorer i fjernbetjeningens display 
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Bemærk: 

Alle indikatorer, der vises på figuren, er vist for at givet et godt overblik. Men under den faktiske brug er det 
kun tegn og symboler med relation til den anvendte funktion, der vises i displayet. 

 

 

 

 

Brug af grundlæggende funktioner 
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COOL-funktion (køle) 
 
1. Tryk på MODE-knappen for at vælge COOL-
tilstand. 
2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af Pil 

op  eller Pil ned  knappen. 
3. Tryk på FAN-knappen for at vælge 
blæserhastigheden inden for området Au%-100%, 

sammen med Pil op  eller Pil ned  knappen. 
4. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte 
luftvarmepumpen. 
 

INDSTILLING AF TEMPERATUR 
Driftstemperaturområdet for denne 
luftvarmepumpe er 16-30°C. Du kan øge eller 
sænke temperaturen i intervaller på 0,5 °C. 
 
AUTO-funktion 
I AUTO-tilstand vil enheden automatisk vælge 
tilstanden COOL, FAN, HEAT eller DRY ud fra den 
indstillede temperatur. 
1. Tryk på MODE-knappen for at vælge Auto-
tilstand. 
2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af  

Pil op  eller Pil ned  knappen. 
3. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte 
luftvarmepumpen. 
 
BEMÆRK: BLÆSERHASTIGHED kan ikke indstilles i 
automatisk tilstand. 
 

 
 

 

 

 

 

Brug af grundlæggende funktioner  
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FAN-funktion (blæser) 
 
1. Tryk på MODE-knappen for at vælge FAN-
tilstand. 
2. Tryk på FAN-knappen for at vælge 
blæserhastigheden inden for området Au%-100%, 

sammen med Pil op  eller Pil ned  knappen. 
3. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte 
luftvarmepumpen. 
 
BEMÆRK: Du kan ikke indstille temperaturen, når i 
FAN-tilstand. Derfor viser fjernbetjeningens display 
ikke temperatur. 
 

DRY-funktion (affugtning) 
 
1. Tryk på MODE-knappen for at vælge DRY. 
2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af Pil 

op  eller Pil ned  knappen. 
3. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte 
luftvarmepumpen. 
 
BEMÆRK: BLÆSERHASTIGHED kan ikke indstilles i 
DRY-tilstand. 
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Brug af grundlæggende funktioner 
 

 

 
 
HEAT-funktion (varme) 
 
1. Tryk på MODE-knappen for at vælge HEAT. 
2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af Pil 

op  eller Pil ned  knappen. 
3. Tryk på FAN-knappen for at vælge 
blæserhastigheden inden for området Au%-100%, 

sammen med Pil op  eller Pil ned  knappen. 
4. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte 
luftvarmepumpen. 
 
BEMÆRK: Hvis udendørs temperaturen falder, kan 
ydelsen af din enheds HEAT-funktion blive 
påvirket. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at 
denne luftvarmepumpe bruges sammen med 
anden form for opvarmning. 
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Indstilling af TIMER-funktionen 
 
Luftvarmepumpen har to timer-relaterede 
funktioner: 
• TIMER ON - indstiller tiden, hvor efter 
luftvarmepumpen automatisk går i gang. 
• TIMER OFF - indstiller tiden, hvor efter 
luftvarmepumpen automatisk slukker. 
 
TIMER ON-funktion 
Med TIMER ON-funktionen kan du indstille en 
varighed hvor efter enheden automatisk vil tænde, 
såsom når du kommer hjem fra arbejde. 
 
1. Tryk på SET-knappen, indtil en indikator 
(Timer on) vises og blinker. Som standard vil den 
sidst indstillede varighed og et "h" (der angiver 
timer) blive vist på displayet. 
Bemærk: Dette tal angiver varigheden, som du 
ønsker skal forløbe efter det aktuelle klokkeslæt, 
før enheden tænder. Hvis du for eksempel 
indstiller TIMER ON til 2,5 timer, så vil "2.5h" blive 
vist på skærmen, og luftvarmepumpen vil tænde 
efter 2,5 timer. 
2. Tryk gentagne gange på Pil op  eller Pil ned

 knappen for at indstille tiden, hvor du ønsker 
at enheden skal tænde. 
3. Vent 3 sekunder, herefter er TIMER ON-
funktionen aktiveret. Det digitale display på 
fjernbetjeningen vil derefter vende tilbage til 
temperaturvisningen. Indikatoren  forbliver 
tændt, og funktionen er nu aktiveret. 

 
 

 
Eksempel: Indstilling af luftvarmepumpen til at 
tænde efter 2,5 timer. 
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TIMER OFF-funktion  
Med TIMER OFF-funktionen kan du indstille en 
varighed hvor efter enheden automatisk vil slukke, 
såsom når du vågner om morgenen. 
 
1. Tryk på SET-knappen, indtil en indikator 
(Timer off) vises og blinker. Som standard vil den 
sidst indstillede varighed og et "h" (angiver timer) 
blive vist på displayet. 
Bemærk: Dette tal angiver varigheden, som du 
ønsker skal forløbe efter det aktuelle klokkeslæt, 
før enheden skal slukke. Hvis du for eksempel 
indstiller TIMER OFF til 5 timer, så vil "5h" blive vist 
på skærmen, og luftvarmepumpen vil slukke efter 
5 timer. 
2. Tryk gentagne gange på Pil op  eller Pil ned

 knappen for at indstille tiden, hvor du ønsker, 
at enheden skal slukke. 
3. Vent 3 sekunder, herefter er TIMER OFF-
funktionen aktiveret. Det digitale display på 
fjernbetjeningen vil derefter vende tilbage til 
temperaturvisningen. Indikatoren  forbliver 
tændt, og funktionen er nu aktiveret. 
 

 
 
Eksempel: Indstilling af luftvarmepumpen til at 
slukke efter 5 timer. 
 

 
 
BEMÆRK: Når du indstiller TIMER ON- eller TIMER 
OFF-funktioner i op til 10 timer, vil tiden stige i 
intervaller på 30 minutter ved hvert tryk. Efter 10 
timer og op til 24 timer, vil intervallet stige til 1 
time ved hvert tryk. Timeren vender tilbage til nul 
efter 24 timer. Du kan slukke for begge funktioner 
ved at indstille timeren til "0.0h". 
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Indstilling af både TIMER ON og TIMER OFF samtidigt 

Husk, at varigheden, du indstiller for begge funktioner, er tiden efter det aktuelle klokkeslæt. Lad os for 
eksempel sige, at klokken aktuelt er kl. 13, og at du ønsker, at enheden skal tænde automatisk kl. 19. Hvis 
du ønsker, at den skal være i drift i 2 timer, så skal den slukke automatisk kl. 21. 

I så tilfælde skal du gøre følgende: 
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Eksempel: Indstille enheden til at tænde efter 6 timer, være i drift i 2 timer, og derefter slukke (se figuren 
nedenfor) 

Visningen på fjernbetjeningen 
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Brug af avancerede funktioner 

DVALE-funktion ( ) 
DVALE-funktionen bruges til at reducere 
energiforbruget om natten, (hvor det ikke er 
nødvendigt med samme behagelige 
rumtemperatur som om dagen). Denne funktion 
kan kun aktiveres vha. fjernbetjeningen. 
 
Læs mere om "dvale-funktion " i 
"Brugsvejledningen". 
 
Bemærk: DVALE-funktion er ikke tilgængelig i FAN- 
eller DRY-tilstand. 
 
TURBO-funktion( ) 
TURBO-funktionen får enheden til at arbejde 
ekstra hårdt for at opnå din indstillede temperatur 
hurtigst muligt. 
• Når du vælger TURBO-funktionen i COOL-tilstand, 
vil enheden blæse kold luft ud med den hurtigste 
blæserindstilling for at jumpstarte køleprocessen. 
• Når du vælger TURBO-funktionen i HEAT-tilstand, 
vil enheden blæse varm luft ud med den hurtigste 
blæserindstilling for at jumpstarte 
varmeprocessen. 
 
FRISK-funktion (  )(valgfri) 
Med denne funktionen aktiveres 
ionisatoren/plasmastøvopsamleren (afhængigt af 
model), som renser luften for pollen og urenheder. 
 
FØLG MIG-funktion (  )(valgfri) 
Med FØLG MIG-funktionen kan fjernbetjeningen 
måle temperaturen, dér hvor fjernbetjeningen 
befinder sig, og sende dette signal til 
luftvarmepumpen hvert 3. minut. Når du bruger 
tilstanden AUTO, COOL, eller HEAT, vil måling af 
den omgivende temperatur fra fjernbetjeningen (i 
stedet for fra selve indendørs enheden) sætte 
luftvarmepumpen i stand til at optimere 
temperaturen omkring dig og sikre maksimal 
komfort. 

SELVRENS-funktion ( ) (valgfri) 
Luftbårne bakterier kan gro i fugten, der 
kondenseres omkring varmeveksleren i enheden. 
Ved jævnlig brug fordamper det meste af denne 
fugt fra enheden. Når SELVRENS-funktionen er 
aktiveret, vil din enhed rense sig selv automatisk. 
Efter rensningen slukker enheden automatisk. Du 
kan bruge SELVRENS lige så ofte, du vil. 
 
Bemærk: Denne funktion kan kun aktiveres i COOL- 
eller DRY-tilstand. 
 

 
 

  

BEMÆRK: 
• Tryk på SET-knappen: 
Den valgte funktions 
indikator vil blinke i 
visningsområdet, tryk på 

Pil op  eller Pil ned

 knappen for at 
bekræfte. Indikatoren 
forbliver tændt, og 
funktionen er nu 
aktiveret. 
• For at annullere den 
valgte funktion skal du 
blot udføre den samme 
procedure som ovenfor. 
 

Hold  og  
knapperne nede 
samtidigt i 3 sekunder for 
at skifte 
temperaturvisningen 
mellem °C og °F. 
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Brug af avancerede funktioner 

ECO/GEAR-funktion ( ) 
 
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig i 
COOL-tilstand. 
• Tryk på ECO/GEAR-knappen for at gå i 
energisparetilstand i en af følgende sekvenser:  
ECO -> GEAR(75%) -> GEAR(50%) -> Forrige 
indstillingstilstand -> ECO -> ...... 
 
ECO-funktion: 
• Tryk på denne knap i køletilstand for at få 
fjernbetjeningen til automatisk at indstille 
temperaturen til 24 °C og blæserhastigheden til 
AUTO for at spare strøm (men kun hvis den 
indstillede temperatur er lavere end 24 °C). Tryk på 
ECO-knappen, hvis den indstillede temperatur er 
højere 24 °C. Blæserhastigheden skifter til AUTO, 
og den indstillede temperatur forbliver uændret. 
BEMÆRK: 
• ECO-tilstanden kan deaktiveres ved at trykke på 
Tænd/Sluk-knappen, ændre tilstanden eller justere 
den indstillede temperatur til under 24 °C. 
• I ECO-tilstand skal den indstillede temperatur 
være 24 °C eller mere. Ellers kan det resultere i 
utilstrækkelige køling. Bliver det ubehageligt, kan 
man altid trykke på ECO-knappen igen for at 
deaktivere tilstanden. 
 
GEAR-funktion: 
• Tryk på denne knap for at gå i energisparetilstand 
i en af følgende sekvenser: 
75% (op til 75 % af elektrisk energiforbrug) 

 
50% (op til 50 % af elektrisk energiforbrug) 

 
Forrige indstillingstilstand 
• Denne funktion er kun tilgængelig i COOL-
tilstand. 
• Under GEAR-funktion skifter displayet på 
fjernbetjeningen mellem elektrisk energiforbrug og 
den indstillede temperatur. 
 
 
 

Stille-funktion 
 
Hold Blæserhastighedsknappen ( ) nede i 2 
sekunder for at aktivere/deaktivere Stille-
funktionen. Pga. kompressorens 
lavfrekvensfunktion kan dette resultere i 
utilstrækkelig køle- og varmekapacitet (kan kun 
anvendes på luftvarmepumper med Stille-funktion) 
 
LÅS-funktion 
 
Tryk på knapperne ( ) og ( ) samtidigt i ét 
sekund for at låse eller oplåse tastaturet. 
 

 
Tryk og hold nede samtidigt for at aktivere LÅS-
funktionen. 
 
FP-funktion 
 
Når luftvarmepumpen fungerer i varmetilstand 
med en indstillet temperatur på 16 °C, vil tryk på 

 knappen to gange i 2 sekunder aktivere 8 °C 
opvarmning. Indendørs enheden viser "FP" i 
displayet. 
 

 


