
Air-Conditioners
Indoor unit

OPERATION MANUAL
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH
Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme
gründlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION
Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du
climatiseur.

DRIFTSMANUAL
Läs denna driftsmanual noga för säkert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen används.

BEDIENINGSHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de
airconditioner gebruikt.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l’unità, per un uso corretto e sicuro
della stessa.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado
para garantizar un uso seguro y correcto.

MANUAL DE OPERAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a
unidade de ar condicionado.

DRIFTSMANUAL
Læs venligst denne driftsmanual grundigt før airconditionanlægget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

E°XEIPI¢IO O¢H°IøN XPH™Eø™
°È· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË, ·Ú·Î·ÏÂ›ÛÙÂ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÚÔÛÂ¯ÙÈÎ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÚÈÓ ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË ÌÔÓ¿‰· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡.

Iflletme Elkitab›
Emniyetli ve do¤ru biçimde nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renmek için lütfen klima cihaz›n› iflletmeden önce bu
elkitab›n› dikkatle okuyunuz.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями,
указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступать к
использованию кондиционера.

FOR USER

FÜR BENUTZER

POUR L’UTILISATEUR

FÖR ANVÄNDAREN

VOOR DE GEBRUIKER

PER L’UTENTE

PARA EL USUARIO

PARA O UTILIZADOR

TIL BRUGER

°π∞ ∆√¡ Ãƒ∏™∆∏

KULLANICI ‹Ç‹N

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂ÏÏËÓÈÎ¿

Português

Dansk

Svenska

Türkçe

Русский

PLA-RP·AA (2) / PLH-P·AAH
PKA-RP·GAL / PKH-P·GALH
PKA-RP·FAL / PKH-P·FALH
PCA-RP·GA / PCH-P·GAH
PCA-RP·HA

PSA-RP·GA / PSH-P·GAH
PMH-P·BA
PEAD-RP·EA (2) / PEHD-P·EAH
PEAD-RP·GA

www.energipojkarna.se 031 760 06 40
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2. Namn på delarna

� PLA-RP·AA (2)/PLH-P·AAH
4-vägs takkassett

Luftutblås

� PCA-RP·GA/PCH-P·GAH
Takupphängd

� PKA-RP·GAL/PKH-P·GALH
Väggmonterad

� PMH-P·BA
1-vägs takkassett

� PKA-RP·FAL/PKH-P·FALH
Väggmonterad

� PCA-RP·HA
Kök

� PSA-RP·GA/PSH-P·GAH
Golvstående

� PEAD-RP·EA (2)/PEHD-P·EAH
PEAD-RP·GA

Dold i taket

Filter Luftintag

Ventilationsgaller Luftutblås

Skovel

Luftintag

Filter

Ventilationsgaller

Luftutblås

Skovel

Luftintag Filter

Ventilationsgaller

Luftutblås

Skovel

Filter

Luftintag

VentilationsgallerLuftutblås
Skovel

Filter

Luftintag

Ventilationsgaller Luftutblås

Skovel

Skovel

Luftutblås
Ventilationsgaller

Oljefilter
(Luftintag)

Filter

Filter

Luftintag

Skovel

Fjärrkontrollen
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� För fast ansluten fjärrkontroll

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

Obs:
� “PLEASE WAIT”-meddelande (VÄNTA)

Detta meddelande visas i ungefär tre minuter när strömmen till inomhusenheten slås på, eller när strömmen återkommer efter ett strömavbrott.
� “NOT AVAILABLE”-meddelande (FINNS INTE)

Detta meddelande visas om du trycker på en knapp för en funktion som inomhusenheten inte är utrustad med.
Om en fjärrkontroll används för att styra flera inomhusenheter av olika modell samtidigt visas detta meddelande inte om funktionen ifråga finns på
någon av inomhusenheterna.

2. Namn på delarna

Inbyggd temperatursensor

Displaysektionen

Av informationsskäl visas alla de-
lar av displayen tända. Under fak-
tisk drift kommer endast relevanta
delar att vara tända.

˚F˚C

˚F˚C

ERROR CODE
AFTER

TIMER
TIME SUN MON TUE WED THU FRI SAT

ON

OFF

Hr

AFTER

FILTER
FUNCTION

ONLY1Hr.

WEEKLY
SIMPLE

AUTO OFF

Identifierar aktuell drift
Visar driftsläge, osv.
* Displayen är flerspråkig.

“Centralt kontrollerad” indi-
kator
Anger att fjärrkontrollen har
inaktiverats av en huvudkontroll.

“Timer av”-indikator
Anger att timern är avstängd.

Temperaturinställning
Visar önskad temperatur.

Veckodag
Visar veckodagen.

Tidsvisning/timervisning
Visar aktuell tid, såvida inte timer eller automatisk av-
stängning har angivits.
Om timer eller automatisk avstängning har angivits visas
återstående tid.

“Sensor”-indikation
Visas när sensorn för fjärrkontroll an-
vänds.

“Låsnings”-indikator
Anger att fjärrkontrollens knappar har
låsts.

“Filterrengörings”-indikator
Tänds när det är dags att rengöra
filtret.

Timerindikatorer
Indikatorn tänds när motsvarande ti-
mer har angivits.

Upp/ner riktningsindikator för
luftflöde
Indikatorn  visar riktningen för
den utströmmande luften.

“Endast en timme”-indikator
Visas om luftflödet är angivet till
svagt och nedåtriktat i läget COOL
eller DRY. (Funktionen varierar
beroende på modell.)
Indikatorn släcks efter en timme,
varvid även luftflödets riktning änd-
ras.

Visning av omgivande temperatur
Visar den omgivande temperatu-
ren. Temperaturvisningsområdet
är 8-39 °C. Displayen blinkar om
temperaturen ligger under 8 °C
eller över 39 °C.

Visning av ventilationsgaller
Anger funktionen för ventilations-
galler. Visas inte om
ventilationsgallret är stationärt.

 (Strömindikator)
Visar att strömmen är på.

Fläkthastighetsindikator
Visar angiven fläkthastighet.

Ventilationsindikator
Visas när enheten används i
ventilationsläge.

Kontrollsektionen

Temperaturinställningsknappar

   Minskad

   Ökad

Timermenyknapp
(Kontroll/inställningsknapp)

Lägesknapp (Tillbaka-knapp)

Tidsinställningsknappar

  Tillbaka

  Framåt

Timer på/av-knapp
(Ange dag-knapp)

Öppna luckan.

ON/OFF-knapp

Fläkthastighetsknapp

Filterknapp 
( -knapp)

Testknapp

Kontrollknappen (Clear)

Luftflöde upp/ner-knapp

Ventilationsgallerknapp
(  Funktionsknapp)

Till föregående
funktionsnummer.

Ventilationsknapp
(  Funktionsknapp)

Till nästa funktions-
nummer.
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� För fjärrkontroll

� Utomhusenheten

Ström

Jord

Servicepanelen

Kylrör

2. Namn på delarna

ON/OFF-knapp

Fläkthastighetsknapp (Ändrar fläkthastigheten)

Testknapp

Fjärrkontrollens teckenfönster

Luftflödesknapp (ändrar luftflödet uppåt/nedåt)

Ventilationsgallerknapp  (ändrar luftflödet vänster/höger)

Temperaturinställningsknappar

Lägesknapp (Ändrar läget)
Tidsinställningsknapp  (lägger in tiden)

Timer Off-knapp (timer av)

Timer On-knapp (timer på)

Överföringsområde

Överföringsindikator

Timerindikator

Funktionsområden

Hour-knapp (timmar)

Minute-knapp (minuter)

Reset-knapp (återställ)

Kontrollknappen

� Den trådlösa fjärrkontrollen ska riktas mot mottagaren på inomhusenheten.
� Om fjärrkontrollen används inom ungefär två minuter från det att strömmen till inomhus-

enheten slagits på avger inomhusenheten eventuellt två ljudsignaler, eftersom den utför sin
inledande automatiska kontroll.

� Inomhusenheten avger en ljudsignal för att bekräfta att signalen från fjärrkontrollen har
tagits emot. Signaler kan tas emot på ett avstånd på upp till omkring sju meter, i en rät linje
från inomhusenheten, inom ett område 45° åt vänster respektive höger om enheten. Belys-
ning i form av lysrör och andra starka ljuskällor kan emellertid inverka på inomhusenhetens
förmåga att ta emot signaler.

� Om funktionslampan nära inomhusenhetens mottagare blinkar behöver enheten kontrolle-
ras. Kontakta återförsäljaren för service.

� Hantera fjärrkontrollen försiktigt! Undvik att tappa den och undvik kraftiga stötar.
Fjärrkontrollen får inte bli våt och lämna den inte där luftfuktigheten är hög.

� Installera den medföljande hållaren på en vägg och sätt alltid tillbaka fjärrkontrollen i hålla-
ren när du har använt den, för att undvika att slarva bort den.

Batteriinstallation/byte

1. Ta av den övre kåpan, sätt i två AAA-batterier
och sätt tillbaka den övre kåpan.

1

2

3

2. Tryck på Reset (återställ).

Den övre
kåpan

Två AAA-batterier
Sätt in den negativa
(–) änden på varje bat-
teri först. Sätt in
batterierna åt rätt håll
(+, –)!

Tryck på Reset (åter-
ställ) med ett spetsigt
föremål.

* För ökad överskådlighet visas allt som
kan visas i displayen.

* Allt visas om du trycker på Reset
(återställ).

Inomhus-utomhus
Anslutningsledning
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Obs:
Veckodag och tid kommer inte att visas om klockanvändningen har inaktiverats
under funktionsval.

˚C

˚C

TIME SUN

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2 4

9

1

A

1. Tryck på  eller av tidsinställningsknapparna A för att visa displayen
2.

2. Tryck på knappen timer på/av (ange dag) 9 för att ange dag.
* Varje tryckning flyttar fram den veckodag som visas på 3: Sun →

Mon → … → Fri → Sat.
3. Tryck på lämplig tidsinställningsknapp A för att ange tiden.

* När du håller knappen nedtryckt kommer tiden (4) att ökas först i
minutintervall och sedan i tiominutersintervall och sedan i timintervall.

4. När önskade inställningar har gjorts i steg 2 och steg 3 trycker du på
filterknappen  4 för att acceptera inställningen.

TIME SUN2

3

4

4. Ställa in veckodag och tid

˚C

˚C

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2

7

2

3
3

8

6

4

5

8

7

1

1

5

6

Läge
Temperaturinställning
Fläkthastighet

Luftflöde upp/ner

Fjärrkontrollinställningar
Senaste inställning
Senaste inställning
Senaste inställning

COOL eller  DRY
Läge HEAT

FAN

Horis. utlopp
Senaste inställning
Horis. utlopp

2

5

6

1

2 6

5

3

3

7

7

5.1. Slå PÅ/AV
<Starta funktionen>
�  Tryck på knappen ON/OFF 1.

• Indikatorn 1 tänds och displayområdet aktiveras.
Obs:
� När enheten är startas om är de ursprungliga inställningar följande.

<Skärmtyper>
Det går inte att ställa in displayspråket till Svenska. Därför visas den ur-
sprungliga språkinställningen, Engelska, på displayerna i denna handbok.
� Funktionsval: Ange funktioner och intervall som kan använ-

das med fjärrkontrollen (timerfunktioner,
funktionsbegränsningar osv.)

� Ange veckodag/tid: Ange aktuell veckodag eller tid på dagen.
� Standardkontrollskärmar: Visa och ange luftkonditioneringssystemets

funktionsstatus
� Timerkontroll: Visar inställd timer (veckotimer, enkel timer

eller automatisk avstängning)
� Timerinställning: Anger funktionen för timeralternativen (vecko-

timer, enkel timer eller automatisk avstäng-
ning)

<Hur du ändrar skärmen>
Om du vill gå till A : Tryck ner både lägesknappen och timer på/av-knap-

pen under 2 sekunder.
Om du vill gå till B : Tryck på timermenyknappen.
Om du vill gå till C : Tryck på lägesknappen (Tillbaka).
Om du vill gå till D : Tryck på någon av tidsinställningsknapparna (  el-

ler ).

˚F˚C

TIMER
MON

OFF

WEEKLY

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

WEEKLY

˚F˚C

˚C

TIME SUN

OFF ON

A D C

B C

B

3. Skärmkonfiguration

5. Drift

Funktionsval Ange veckodag/tid

Standardkontrollskärmar

Timerkontroll Timerinställning

Visning av veckodag
och tid Tidsinställning

Veckodagsinställning
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5. Drift

<Avsluta funktionen>
� Tryck på knappen ON/OFF 1 igen.

• Indikatorn (1) slocknar och displayområdet släcks.

Obs:
Om du trycker på ON/OFF omedelbart efter det att enheten stängts av, kommer
luftkonditioneringen inte att starta förrän efter tre minuter. Detta förhindrar att
interna komponenter skadas.

5.2. Val av arbetssätt
� Tryck på knappen för arbetssättet ( ) 2 och välj önskat ar-

betssätt 2.

Kylning

Torkning

Fläkt

Uppvärmning

Automatiskt (kylning/uppvärmning)

 Ventilationsläge
Indikeras endast på följande villkor

Direkansluten fjärrkontroll används
LOSSNAY ansluten

Information för multi-system luftkonditionering
(Utomhusenhet: MXZ serien)
sssssMulti-system luftkonditionering (Utomhusenhet: MXZ serie) kan

koppla ihop två eller fler inomhusenheter med en utomhusenhet.
Beroende på kapacitet kan två eller fler enheter köras samtidigt.

• När du försöker köra två eller fler inomhusenheter med en utomhus-
enhet samtidigt, en för kylning och en för värmning, kommer driftläget
för den inomhusenhet som valts tidigare att väljas. De övriga funktion-
senheterna, som ska starta sedan, kan inte initieras, vilket indikeras
med en blinkande funktionssignal.
I detta fall, ställ alla inomhusenheter i samma driftläge.

• Det kan inträffa att inomhusenheten, som är igång i  läget (AUTO)
inte kan växla till driftläget (COOL ↔ HEAT) och hamnar i ett standby-
läge.

• När inomhusenheten startar medan avfrostning sker på utomhusenheten
tar det några minuter (max cirka 15 minuter) för att blåsa ut den varma
luften.

• Vid drift med uppvärmning kan inomhusenheten, trots att den inte är i
drift, bli varm eller så kan ljudet av strömmande köldmedium höras. Detta
är inget fel. Orsaken är att köldmedium strömmar kontinuerligt.

Automatiskt driftläge
� Kylningen startar om rumstemperaturen blir för hög, och uppvärmningen

startar om den blir för låg – på basis av den inställda temperaturen.
� Om rumstemperaturen ändras, och ligger kvar 2 °C eller mer över den

inställda temperaturen i 15 minuter, vid automatisk drift, slår luftkonditio-
neringen om till nedkylningsläget. På motsvarande sätt slår luftkonditio-
neringen om till uppvärmningsläget om rumstemperaturen ligger kvar
2 °C eller mer under den inställda temperaturen i 15 minuter.

s

FAN SPEED Display

4-hastighets-
modell

2-hastighets-
modell

Speed 1 Speed 2 Speed 3 Speed 4

Kylning
15 minuter (slår om från
uppvärmning till nedkylning)

Inställd temperatur +2°C

Inställd temperatur

Inställd temperatur -2°C

15 minuter (slår om från ned-
kylning till uppvärmning)

� Eftersom rumstemperaturen anpassas automatiskt, för att hålla en fast
temperatur, utförs nedkylningen några grader över den inställda rums-
temperaturen, och uppvärmningen några grader under den, när tempe-
raturen väl är uppnådd (automatisk energisparfunktion).

5.3. Ställa in önskad temperatur
sssssFör att sänka rumstemperaturen:

Tryck på  3 för att ställa in den önskade temperaturen.
Vald temperatur visas 3.

sssssFör att höja rumstemperaturen:
Tryck på  3 för att ställa in den önskade temperaturen.

Vald temperatur visas 3.

• Följande temperaturområden är tillgängliga:
Kylning & Torkning: 19 - 30 °C
Uppvärmning: 17 - 28 °C
Automatiskt: 19 - 28 °C

• Displayen blinkar antingen 8 °C eller 39 °C för att visa att rums-
temperaturen ligger under eller över den visade temperaturen.

5.4. Ställa in önskad fläkthastighet
� Tryck på fläkthastighetsknappen 5 så många gånger som behövs medan

systemet är igång.
• Varje tryckning ändringar hastigheten. Den hastighet som för närva-

rande är aktiv visas 5.
• Ändringssekvensen, och de tillgängliga inställningarna, är enligt föl-

jande.

5.5. Ställa in luftflödets riktning
<Ändra luftflödets riktning upp/ner>
� Medan enheten körs trycker du på knappen Luftflöde upp/ner 6.

• Varje tryckning ändringar riktningen. Den aktuella riktningen visas 6.
• Ändringssekvensen, och de tillgängliga inställningarna, är enligt föl-

jande.

Horis. 1 2 3 4 Swing

Display

* Observera att i läget Swing ändras inte riktningsvisningen på skärmen
när riktningen ändras på enheten.

* Några modeller stöder inte riktningsinställningar.

Obs:
� Tillgängliga riktningar beror på vilken typ av enhet som anslutits. För några

enheter finns inte någon automatisk inställning.
� I följande fall kommer den aktuella luftriktningen att skilja sig från den rikt-

ning som visas på fjärrkontrollens display.
1. Medan displayen visar “STAND BY” eller “DEFROST”.
2. Omedelbart efter start av uppvärmningsläget (medan systemet väntar på

att lägesändringen ska aktiveras).
3. I läget uppvärmning när rumstemperaturen är högre än temperatur-

inställningen.

Obs:
� Antalet tillgängliga fläkthastigheter beror på vilken typ av enhet som anslutits.

För några enheter finns inte någon automatisk inställning.
� I följande fall kommer aktuella fläkthastigheten för enheten att skilja sig från

den hastighet som visas på fjärrkontrollens display.
1. Medan displayen visar “STAND BY” eller “DEFROST”.
2. När värmeväxlarens temperatur är låg i uppvärmningsläget. (Exempelvis

direkt efter initiering av uppvärmning).
3. I läget HEAT när rumstemperaturen är högre än temperaturinställningen.
4. När enheten använder läget DRY.
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6.1. För fast ansluten fjärrkontroll
Du kan använda funktionsval för att välja vilken av tre typer av timer som
ska användas: 1 Veckotimer, 2 Enkel timer eller 3 Automatisk avstäng-
ning.
6.1.1. Veckotimer
� Veckotimer kan användas för att ange upp till åtta åtgärder för varje

veckodag.
• Varje åtgärd kan vara något av följande: Tid för PÅ/AV tillsammans

med en temperaturinställning, eller enbart tid för PÅ/AV eller enbart
temperaturinställning.

• När den angivna tidpunkten nås utför luftkonditioneringsapparaten den
åtgärd som anges av timern.

� Tidsinställningen för denna timer är ned till 1 minut.
Obs:
*1. Veckotimer/enkel timer/automatisk avstängning kan inte användas samti-

digt.
*2. Veckotimer kommer inte att fungera när något av följande villkor gäller.

Funktionen för tidtagare är av, systemet befinner sig i onormalt tillstånd,
en testkörning pågår, fjärrkontrollen utför en självtest eller test av
fjärrkontrollen, användaren håller på att ställa in en funktion, användaren
håller på att ställa in tidtagaren, användaren håller på att ställa in aktuell
veckodag eller klockslag, systemet befinner sig under central styrning.
(Systemet kan inte utföra några åtgärder (slå på enheten, stänga av enhe-
ten eller ställa in temperatur) som deaktiveras under dessa betingelser.)

˚C

SUN
ON

WEEKLY

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2

4 2 3

A 9 78

0

4

1
3

B

1

<Så här anger du veckotimer>
1. Försäkra att du visar standardkontrollskärmen och att

veckotimerindikatorn 1 visas på displayen.
2. Tryck på timermenyknappen B, så att “Set Up” visas på skärmen (2).

(Observera att varje tryckning växlar displayen mellan “Set Up” och “Mo-
nitor”.)

3. Tryck på knappen timer på/av (ange dag) 9 för att ange dag. Varje
tryckning flyttar fram visningen i 3 till nästa inställning i följande sek-
vens: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” → “Sun” → … → “Fri” → “Sat”
→ “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” …

4. Tryck på  eller  (7 eller 8) efter behov för att välja tillämpligt åtgärds-
nummer (1 till 8) 4.
* Dina alternativ under steg 3 och steg 4 kommer att välja en av cel-

lerna från den matris som visas nedan.
(Fjärrkontrollens display till vänster visar hur displayen visas vid in-
ställning av åtgärd 1 för söndag till de värden som anges nedan.)

6. Timer

5. Drift

�

�

<Ändra luftriktningen höger/vänster>
�  Tryck på ventilationsgallerknappen 7.

• Ventilationsgallerbilden 7 visas.
Varje tryckning på knappen växlar inställningen enligt följande.

(ON) (OFF)

5.6. Ventilation
sssssFör LOSSNAY-kombination
5.6.1. För fast ansluten fjärrkontroll
� Om du vill köra fläkten tillsammans med inomhusenheten:

� Tryck på knappen ON/OFF 1.
• Ventilationsindikatorn visas på skärmen (8). Ventilation kommer

nu automatiskt att användas när inomhusenheten arbetar.

5.6.2. För fjärrkontroll
� Ventilationsfläkten startar automatiskt när inomhusenheten slås på.
� Ingen indikering läggs ut på den trådlösa fjärrkontrollen.

� Om du vill köra ventilationsfläkten oberoende:
� Tryck på lägesknappen 2 tills  visas på displayen. Då kommer

ventilationsfläkten att starta.

� Om du vill ändra fläktens hastighet:
� Tryck på ventilationsknappen 8.

• Varje tryckning växlar inställningen enligt nedan.

Obs:
Genom att ange dagsinställningen till “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” kan
du ange samma åtgärd för samma tid alla dagar.
(Exempel: Åtgärd 2 ovan, som är samma för alla veckodagar.)

<Inställning av veckotimer>

Åtgärdsnr Sunday Monday … Saturday

No. 1

No. 2

…

No. 8

• 8:30
• ON
• 23 °C

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

�

Inställningsmatris

<Åtgärd 1 inställningar för söndag>

Starta luftkonditioneringsapparaten kl. 08.30,
med temperaturen angiven till 23 °C.

�

<Åtgärd 2 inställningar för alla dagar>

Stäng av luftkonditioneringsapparaten kl. 10.00.

˚C

SUN
ON

WEEKLY

6

7

5

5. Tryck på lämplig tidsinställningsknapp A för att ange önskad tid (5).
* När du håller knappen nedtryckt kommer tiden att ökas först i minut-

intervall och sedan i tiominutersintervall och sedan i timintervall.
6. Tryck på knappen ON/OFF 1 för att välja önskad åtgärd (PÅ eller AV) i

6.
* Varje tryckning ändrar nästa inställning i följande sekvens: ingen vis-

ning (ingen inställning) → “ON” → “OFF”

I svängningsläget rör sig pil-
visningen till vänster och höger.

Ingen visning (Stopp)

Låg Hög

Åtgärdsnr

Veckodaginställning

Visar temperaturinställningen
* Visas inte om ingen temperatur har angi-

vits.

Visar tids-
inställningen

Visar vald åtgärd (PÅ eller AV)
* Visas inte om ingen åtgärd har angivits.
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6.1.2. Enkel timer
� Du kan ange enkel timer på tre olika sätt.

• Endast starttid: Luftkonditioneringsapparaten startar efter den
angivna tiden.

• Endast stopptid: Luftkonditioneringsapparaten stoppar efter den
angivna tiden.

• Starttid och stopptid:Luftkonditioneringsapparaten startar och stoppar
efter respektive angiven tid.

� Den enkla timern (start och stopp) kan användas endast en gång inom
en 72-timmarsperiod. Tidsinställningen görs i steg om en timme.

Obs:
*1. Veckotimer/enkel timer/automatisk avstängning kan inte användas samti-

digt.
*2. Enkel timer kommer inte att fungera när något av följande villkor gäller.

Timerfunktionen är avstängd, systemet är inte i normal drift, en testkörning
pågår, fjärrkontrollen utför en självkontroll eller diagnos, användaren väl-
jer just funktion, användaren ändrar just timerinställningen eller systemet
är under central kontroll. (Under dessa villkor är åtgärderna på/av
inaktiverade.)

ONHr

AFTER

SIMPLE

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2 A 9

0

4

1

B

ONHr

AFTER

SIMPLE

4

1

3

2

<Så här anger du enkel timer>

1. Försäkra att du visar standardkontrollskärmen och att indikatorn för en-
kel timer visas på displayen (vid 1).
Om något annat än Enkel tidtagare visas ska du byta till SIMPLE TIMER
med hjä lp av funktionsvalet (se 8.[4]–3 (3)) instä l lning av
tidtagarfunktionen.

2. Tryck på timermenyknappen B, så att “Set Up” visas på skärmen (i 2).
(Observera att varje tryckning växlar displayen mellan “Set Up” och “Mo-
nitor”.)

3. Tryck på knappen ON/OFF 1 för att visa den aktuella inställningen för
enkel timer, PÅ eller AV. Tryck på knappen en gång för att visa återstå-
ende tid till PÅ och sedan igen för att visa återstående tid till AV. (Indikatorn
för PÅ/AV visas vid 3).
• “PÅ” timer: Luftkonditioneringsapparaten kommer att starta efter an-

givet antal timmar.
• “AV” timer: Luftkonditioneringsapparaten kommer att stoppa efter

angivet antal timmar.
4. Med “ON” eller “OFF” vid 3: Tryck på lämplig tidinställningsknapp A

efter behov för att ange antalet timmar till PÅ (om “ON” visas) eller anta-
let timmar till AV (om “OFF” visas vid 4).
• Tillgängligt intervall: 1 till 72 timmar

5. Om du vill ange tid för både PÅ och AV upprepar du steg 3 och steg 4.
* Observera att tiderna för PÅ och AV inte kan anges till samma tid.

6. Om du vill ta bort befintlig inställning för PÅ eller AV: Visa inställningen
för PÅ eller AV (se steg 3) och tryck sedan på knappen Kontroll (clear)
0 så att tidsinställningen visar “—” vid 4. (Om du bara vill använda en
inställning för PÅ eller bara en inställning för AV ska du se till att den
inställning som du inte vill använda visas som “—”.)

˚C

TIMER
SUN

ON

OFF

WEEKLY 1

98

˚C

˚C

TIME SUN

WEEKLY

0

˚C

˚C

TIME SUN

WEEKLY

0

6. Timer

7. Tryck på lämplig temperaturinställningsknapp 3 för att ange önskad
temperatur (7).
* Varje tryckning ändrar inställningen i följande sekvens: ingen vis-

ning (ingen inställning) ⇔ 24 ⇔ 25 ⇔ … ⇔ 29 ⇔ 30 ⇔ 12 ⇔ …
⇔ 23 ⇔ ingen visning.
(Tillgängligt intervall: Intervallet för inställningen är från 12 °C till
30 °C. Det faktiska intervall i vilket temperaturen kan kontrolleras
kommer däremot att variera beroende på typen av ansluten en-
het.)

8. När önskade inställningar har gjorts i steg 5, steg 6 och steg 7 trycker
du på filterknappen  4 för att acceptera inställningen.
Om du vill ta bort den aktuella inställningen för markerad åtgärd trycker
du snabbt en gång och släpper upp knappen Kontroll (Clear) 0.
* Den tidsinställning som visas kommer att ändras till “—:—” och

inställningarna för På/Av och temperatur kommer att släckas.
(Om du vill rensa alla veckotimerinställningar samtidigt håller du
ner knappen Kontroll (Clear) 0 under två sekunder eller mer.
Displayen kommer att börja blinka, vilket visar att alla inställningar
har raderats.)

Obs:
Dina ändringar kommer inte att gälla om du trycker på lägesknappen (till-
baka) 2 innan du trycker på filterknappen  4.
Om du har angivit två eller mer åtgärder för exakt samma tid kommer
bara den åtgärd med högsta åtgärdsnummer att utföras.

9. Upprepa steg 3 till steg 8 efter behov för att fylla så många tillgänglig
celler som du önskar.

10.Tryck på lägesknappen (tillbaka) 2 för att gå tillbaka till standard-
kontrollskärmen och avsluta inställningsproceduren.

11.Aktivera timern genom att trycka på knappen Timer på/av 9 så att
indikatorn “Timer av” inte längre visas på skärmen. Försäkra att
indikatorn “Timer av” inte längre visas.
* Om det inte finns några timerinställningar kommer indikatorn “Ti-

mer av” att blinka på skärmen.

<Så här visar du inställningarna för veckotimer>

1. Försäkra att veckotimerindikatorn visas på displayen (1).
2. Tryck på timermenyknappen B, så att “Monitor” visas på skärmen (i

8).
3. Tryck på knappen timer på/av (ange dag) 9 för att visa den dag som

du vill se.
4. Tryck på  eller  (7 eller 8) efter behov för att ändra den timer-

åtgärd som visas på displayen (9).
* Varje tryckning visar nästa timeråtgärd, efter tidsinställningen.

5. Tryck på Lägesknappen (tillbaka) 2 när du vill stänga visningen och
återgå till standardskärmen.

<Stänga av veckotimer>
Tryck på knappen timer på/av 9 så att “Timer av”-indikatorn visas på skär-
men vid 0.

<Aktivera veckotimer>
Tryck på knappen timer på/av 9 så att “Timer av”-indikatorn släcks på
skärmen (vid 0).

Timerinställningar Timerinställning

Åtgärd (på eller av)

* “— —” visas om det inte finns någon
inställning.
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7. När du har utfört steg 3 till steg 6 ovan trycker du på knappen Filter  4
för att spara inställningen.

Obs:
Dina nya inställningar kommer inte att gälla om du trycker på lägesknappen
(tillbaka) 2 innan du trycker på filterknappen  4.

8. Tryck sedan på lägesknappen (tillbaka) 2 för att gå tillbaka till standard-
kontrollskärmen.

9. Tryck på knappen timer på/av 9 för att starta timerns nedräkning. När
timern räknar ned visas timerns tidsinställning på displayen. Försäkra
att timerns tidsinställning är synlig och korrekt.

<Visa inställningar för enkel timer>

TIMER ON

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE 1

65

1. Försäkra att indikatorn för enkel timer visas på displayen (1).
2. Tryck på timermenyknappen B, så att “Monitor” visas på skärmen (i 5).

• Om timern för närvarande räknar ner för PÅ eller AV visas den aktu-
ella timertiden vid 6.

• Om värden har angivits för både PÅ och AV visas de två värdena
växelvis.

3. Tryck sedan på lägesknappen (tillbaka) 2 för att stänga visningen och
gå tillbaka till standardkontrollskärmen.

<Stänga av enkel timer...>
Tryck på knappen timer på/av 9 så att timerinställningen inte längre visas
på skärmen (vid 7).

˚C

˚C
SIMPLE

7

˚C

˚C

ONHr

AFTER

SIMPLE

7

<Starta enkel timer…>
Tryck på knappen timer på/av 9 så att timerinställningen visas på skär-
men vid 7.

Exempel
Om tider för både PÅ och AV har angivits för enkel timer visas åtgärd och
display enligt nedan.

Exempel 1:
Starta timern med PÅ angivet till tidigare än AV
PÅ: 3 timmar
AV: 7 timmar

ONHr

AFTER

SIMPLE

˚C

˚C

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE

SIMPLE

˚C

˚C

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE

ONHr

AFTER

SIMPLE

�

�

�

Vid 3 timmar efter att timern startats

Displayen ändras till att visa timerns inställning
för AV (återstående tid till AV).
Den tid som visas är AV inställning (7 timmar) –
PÅ-inställningen  (3 timmar) = 4 timmar.

När timern startas
Displayen visar timerns inställning för PÅ (åter-
stående timmar till PÅ).

Vid 7 timmar efter att timern startats
Luftkonditioneringsapparaten stängs av och
kommer att förbli avstängd tills den startas om.

˚C

˚C
SIMPLE

�

Vid 2 timmar efter att timern startats

Displayen ändras till att visa timerns inställning
för PÅ (återstående tid till PÅ).
Den tid som visas är PÅ-inställningen (5 timmar)
– AV inställning (2 timmar) = 3 timmar.

När timern startas
Displayen visar timerns inställning för AV (åter-
stående tid till AV).

Vid 5 timmar efter att timern startats
Luftkonditioneringsapparaten startas och kom-
mer att förbli igång tills den stängs av.

6.1.3. Timer för automatisk avstängning
� Denna timer startar nedräkningen när luftkonditioneringsapparaten startar

och stänger av efter angiven tid.
� Tillgängliga inställningar är från 30 minuter till 4 timmar, i 30-minuters-

intervall.
Obs:
*1. Veckotimer/enkel timer/automatisk avstängning kan inte användas samtidigt.
*2. Automatisk avstängning kommer inte att fungera när något av följande vill-

kor gäller.
Timerfunktionen är avstängd, systemet är inte i normal drift, en testkörning
pågår, fjärrkontrollen utför en självkontroll eller diagnos, användaren väl-
jer just funktion, användaren ändrar just timerinställningen eller systemet
är under central kontroll. (Under dessa villkor är åtgärderna på/av
inaktiverade.)

AFTER OFF

AUTO OFF

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2 A 9

4

B

AFTER OFF

AUTO OFF

3

1

2

<Så här anger du automatisk avstängning>

1. Försäkra att du visar standardkontrollskärmen och att indikatorn för au-
tomatisk avstängning visas på displayen (vid 1).
Om något annat än Auto av tidtagare visas ska du byta till AUTO OFF
TIMER med hjälp av funktionsvalet (se 8.[4]–3 (3)) inställning av
tidtagarfunktionen.

2. Tryck ned timermenyknappen B under 3 sekunder så att “Set Up” visas
på skärmen (vid 2).
(Observera att varje tryckning växlar displayen mellan “Set Up” och “Mo-
nitor”.)

3. Tryck på lämplig tidsinställningsknapp A  för att ange önskad
avstängningstid (3).

4. Tryck filterknappen  4 för att spara inställningen.
Obs:
Dina inställningar kommer inte att gälla om du trycker på lägesknappen (till-
baka) 2 innan du trycker på filterknappen  4.

5. Tryck sedan på lägesknappen (tillbaka) 2 för att avsluta inställningen
och gå tillbaka till standardkontrollskärmen.

6. Om luftkonditioneringsapparaten redan är igång startar timerns nedräk-
ning omedelbart. Kontrollera att timerinställningen visas korrekt på
displayen.

Exempel 2:
Starta timern med AV angivet till tidigare än PÅ
PÅ: 5 timmar
AV: 2 timmar

6. Timer

Timerinställning

Timerinställning
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AFTER

TIMER

OFF

AUTO OFF

5

1

4

<Kontrollera aktuell inställning för automatisk avstängning>

1. Försäkra att indikatorn för automatisk avstängning visas på displayen
(1).

2. Tryck ned timermenyknappen B under 3 sekunder så att “Monitor” vi-
sas på skärmen (vid 4).
• Återstående tid för timern före avstängning visas vid 5.

3. Tryck på lägesknappen (tillbaka) 2 när du vill stänga visningen och
återgå till standardskärmen.

<Stänga av automatisk avstängning...>
� Tryck ned knappen timer på/av 9 under 3 sekunder så att “Timer av”-

indikatorn visas (6) och timerinställningen (7) släcks.

� Du kan också stänga av själva luftkonditioneringsapparaten. Timerns
värde (vid 7) kommer att försvinna från skärmen.

˚C

˚C
AUTO OFF6

7

AUTO OFF

7

˚C

˚C

AFTER OFF

AUTO OFF6

7

<Starta automatisk avstängning...>
� Tryck ned knappen timer på/av 9 under 3 sekunder. “Timer av”-indikatorn

släcks (vid 6) och timerinställningen tänds på displayen (vid 7).
� Du kan också starta luftkonditioneringsapparaten. Timervärdet visas vid

7.

A

13

2

6.2. För fjärrkontroll

1 Tryck på AUTO STOP- eller AUTO START -knappen (TIMER SET).
• Tiden kan ställas in när följande symbol blinkar.

OFF-timer: A  blinkar.
ON-timer: A  blinkar.

2 Använd knapparna h  och min  för att ställa in önskad tid.
3 Att koppla bort timer-funktionen.

För att koppla bort timer OFF, tryck på AUTO STOP-knappen.

För att koppla bort timer ON, tryck på AUTO START -knappen.

• Man kan kombinera funktionerna timer OFF och timer ON.
• Om  ON/OFF trycks in på fjärrkontrollen i timer-läge stoppas enheten

och timer-funktionen kopplas bort.
• Om tiden inte ställts in kan tidsinställd drift inte användas.

7. Övriga funktioner

˚C

˚C

TIME SUN

FUNCTION

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

4

1

1

7.1. Låsa fjärrkontrollens knappar (funktions-
begränsning)

� Du kan, om du vill, låsa knapparna på fjärrkontrollen. Du kan använda
Välj funktion i fjärrkontrollen för att ange vilken typ av lås som du vill
använda. (Information om val av låsningstyp ges i sektion 8, punkt [4]–
2 (1)).
Du kan använda någon av följande två låsningstyper.

1Lås alla knappar: Låser alla knappar på fjärrkontrollen.
2Lås alla utom ON/OFF:

Låser alla knappar utom knappen ON/OFF.

Obs:
Indikatorn “Låst” visas på skärmen för att visa att knapparna har låsts.

<Så här låser du knapparna>
1. Medan du håller ned filterknappen 4 trycker du på och håller ned knap-

pen ON/OFF 1 under 2 sekunder. Indikatorn “Låst” visas på skärmen
(vid 1) för att visa att låsningen nu har aktiverats.
* Om låsning har inaktiverats under funktionsval kommer skärmen att

visa meddelandet “Not Available” när du trycker på knapparna enligt
ovan.

• Om du trycker på en låst knapp kommer indikatorn “Låst” (vid 1) att
blinka på displayen.

˚C

˚C

FUNCTION
1

˚C

˚C

FUNCTION
1

˚C

˚C

1

<Så här låser du upp knapparna>
1. Medan du håller ned filterknappen 4 trycker du på och håller ned knap-

pen ON/OFF 1 under 2 sekunder så att indikatorn “Låst” släcks på
skärmen (vid 1).

6. Timer

Timerinställning

Låsindikator
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7.2. Indikering av felkoder

ON/OFF 

ERROR CODE

� Om både PÅ-lampan och felkoden blinkar: Det betyder att luftkonditioneringsapparaten inte fungerar och åtgärden har stoppats (och kan inte startas).
Notera angivet enhetsnummer och felkoden och stäng sedan av strömmen till luftkonditioneringsapparaten och ring återförsäljaren eller serviceteknikern.

Om du har angivit att ett telefonnummer ska ringas upp i händelse av problem visar skärmen detta nummer.
(Du kan ange det under Funktionsval. Mer information ges i sektion 8.)

� Om bara felkoden blinkar (medan PÅ-lampa förblir tänd): Funktionen fortsätter men det kan finnas ett problem i systemet. I detta fall bör du anteckna
felkoden och sedan ringa återförsäljaren eller serviceteknikern för råd.

* Om du har angivit att ett telefonnummer ska ringas upp i händelse av problem visas detta nummer skärmen när du trycker på kontrollknappen. (Du kan
ange det under Funktionsval. Mer information ges i sektion 8.)

ON/OFF 

˚C

˚C

ERROR CODE

ON/OFF 

CALL:XXXX
XXX:XXX

Felkod

8. Funktionsval

Funktionsval för fjärrkontrollen
Inställningarna för följande fjärrkontrollfunktioner kan ändras med fjärrkontrollens funktionsvalsläge. Ändra inställningarna vid behov.

7. Övriga funktioner

När kontrollknappen trycks ned:

Inomhusenhetens
kylmediumadress

Felkod Inomhusenhetsnr

Omväxlande visning

PÅ-lampan
(blinkande)

Punkt 1

1. Ändra språk
(“CHANGE
LANGUAGE”)

2. Funktionsgräns
(“FUNCTION
SELECTION”)

3. Lägesval
(“MODE
SELECTION”)

4. Ändra visning
(“DISP MODE
SETTING”)

Punkt 2

Språkinställning som visas

(1) Instä l lning av funktionsgräns (driftspärr) (“LOCKING
FUNCTION”)

(2) Använd automatisk lägesinställning (“SELECT AUTO MODE”)

(3) Inställning av temperaturområdets gräns (“LIMIT TEMP
FUNCTION”)

(1) Inställning av huvudfjärrkontroll/underordnade (“CONTROLLER
MAIN/SUB”)

(2) Använd klockinställning (“CLOCK”)

(3) Inställning av timerfunktion (“WEEKLY TIMER”)

(4) Inställning av kontaktnummer vid fel (“CALL.”)

(1) Inställning för temperaturvisning °C/°F (“TEMP MODE °C/°F”)

(2) Inställning för visning av insugningsluftens temperatur (“ROOM
TEMP DISP SELECT”)

(3) Inställning för visning av automatisk nedkylning/uppvärmning
(“AUTO MODE DISP C/H”)

Punkt 3 (inställningens innehåll)

• Flera språk kan visas

• Ställer in gränser för driftområden (driftspärr)

• Anger om automatiskt driftläge ska användas eller inte

• Ställer in det justerbara temperaturområdet (maximum, minimum)

• Väljer huvud- eller underordnad fjärrkontroll
* När två fjärrkontroller är anslutna till en grupp måste en fjärrkontroll

ställas in som underordnad.

• Anger om klockfunktionen ska användas eller inte

• Ställer in timertyp

• Kontaktnummer som visas i händelse av fel
• Ställer in telefonnumret

• Ställer in temperaturenhet (°C eller °F) som visas

• Anger om inomhusluftens (insugningsluftens) temperatur ska visas eller
inte

• Anger om “Cooling” (Nedkylning) eller “Heating” (Uppvärmning) ska vi-
sas när automatiskt driftläge används
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[Flödesdiagram för funktionsval]
Språkinställning (engelska)

OFF

on1

on2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

CALL-

ON

OFF

ON

OFF

°C

°F

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR
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TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

F

E

G

C D

H

B

A

I

G

G

G

G

G

G

E

E

G

G

G

G

G

E

G

E

G

G

G

G

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

English

Germany

Spanish

Russian

Italy

Chinese

French

Japanese

Håll på knappen E nedtryckt och tryck på knappen D i två sekunder.

Håll på knappen E nedtryckt och tryck på knappen D i två sekunder.

Fjärrkontrollens funktionsvalsläge

E Tryck på knappen för lägesval.
G Tryck på TIMER MENU-knappen (timermeny).
D Tryck på TIMER ON/OFF-knappen (timer på/av).

Punkt 1 Punkt 2 Punktdisplay

Punkt 3

Temperaturen i rummet visas inte.

Antingen “Automatic cooling” (automatisk nedkylning) eller  “Automatic
heating” (automatisk uppvärmning) visas i det automatiska läget.
(Initialt inställningsvärde)

Enbart “Automatic” (automatiskt) visas i automatiskt läge.

Normal display (visas när luftkonditioneringen inte
är igång)

Ändra språk

Funktionsval

Lägesval

Ändra visning

8. Funktionsval

Driftspärr används inte.
(Initialt inställningsvärde)

Driftspärr gäller utom för On/Off-knappen (på/av).

Driftspärr gäller för samtliga knappar.

Det automatiska läget visas när önskat läge väljs. (Initialt inställnings-
värde)

Automatiskt läge visas inte när driftläget väljs.

Begränsning av temperaturområdet är inte aktivt. (Initialt inställnings-
värde)

Temperaturområdet kan ändras i nedkylnings/torkningsläge.

Temperaturområdet kan ändras i uppvärmningsläget.

Temperaturområdet kan ändras i automatiskt läge.

Fjärrkontrollen är huvudkontroll. (Initialt inställningsvärde)

Fjärrkontrollen är underordnad kontroll.

Klockfunktionen kan användas. (Initialt inställningsvärde)

Klockfunktionen kan inte användas.

Veckotimern kan användas. (Initialt inställningsvärde)

Timern för automatisk avstängning kan användas.

Den enkla timern kan användas.

Timerläget kan inte användas.

Inställda kontaktnummer visas inte i händelse av fel.
(Initialt inställningsvärde)

Inställda kontaktnummer visas i händelse av fel.

Temperaturenheten °C används. (Initialt inställningsvärde)

Temperaturenheten °F används.

Temperaturen i rummet visas. (Initialt inställningsvärde)
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[Detaljerade inställningar]

[4]–1. Inställningen CHANGE LANGUAGE (BYT SPRÅK)

Du kan välja språk som visas på displayen.
• Tryck på knappen [ MENU] G om du vill byta språk.

1 Engelska (GB), 2 Tyska (D), 3 Spanska (E), 4 Ryska (RU),
5 Italienska (I), 6 Kinesiska (CH), 7 Franska (F), 8 Japanska (JP)

Se punktdisplaytabellen.

[4]–2. Funktionsgräns

(1) Inställning av funktionsgräns (driftspärr)
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1 no1: Inställning av driftspärr kan ske på alla knappar utom knap-
pen [ ON/OFF].

2 no2: Inställning av driftspärr kan ske på alla knappar.
3 OFF (Initialt inställningsvärde) : Driftspärr ställs inte in.

* För att driftspärrinställningen ska gälla på den vanliga skärmen
måste knapparna på den vanliga skärmen tryckas in när inställ-
ningen ovan har utförts. (tryck och håll på knapparna [FILTER]-
och [ ON/OFF] på knapparna intryckta samtidigt i två sekunder.)

(2) Använd automatisk lägesinställning
Följande inställningar kan göras när fjärrkontrollen är ansluten till
enheten med automatiskt driftläge.
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1 ON (Initialt inställningsvärde):
Automatiskt läge visas när driftläget väljs.

2 OFF: Automatiskt läge visas inte när driftläget väljs.

(3) Inställning av temperaturområdets gräns
Temperaturen kan ändras inom det inställda området när inställningen
är klar.
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1LIMIT TEMP COOL MODE : Temperaturområdet kan ändras i
nedkylnings-/torkningsläget.

2LIMIT TEMP HEAT MODE : Temperaturområdet kan ändras i
uppvärmningsläget.

3LIMIT TEMP AUTO MODE : Temperaturområdet kan ändras i
automatiskt läge.

4OFF (initialinställning) : Begränsning av temperatur-
området är inte aktivt.

* När en inställning, annan än OFF (AV) görs, ställs gränsen för
temperaturområdet i nedkylning, uppvärmning och automatiskt läge
in samtidigt. Området kan inte begränsas om det inställda
temperaturområdet inte har ändrats.

• Tryck på [ TEMP. ( ) eller ( )] knappen F för att öka eller
minska temperaturen.

• Tryck på [ ] knappen H om du vill ändra den övre eller undre
gränsen. Den aktuella inställningen blinkar och temperaturen kan
ställas in.

• Inställbart område
Nedkylnings-/torkningsläge :

Undre gräns: 19°C till 30°C Övre gräns: 30°C till 19°C
Uppvärmningsläge :

Undre gräns: 17°C till 28°C Övre gräns: 28°C till 17°C
Automatiskt läge :

Undre gräns: 19°C till 28°C  Övre gräns: 28°C till 19°C

[4]–3. Ställa in läge

(1) Inställning av huvudfjärrkontroll/underordnade
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1Main: Fjärrkontrollen som är huvudkontroll.
2Sub : Fjärrkontrollen som är underordnad kontroll.

(2) Använd klockinställning
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1ON : Klockfunktionen kan användas.
2 OFF : Klockfunktionen kan inte användas.

(3) Inställning av timerfunktion
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning (Välj

ett av följande.).
1WEEKLY TIMER (Initialt inställningsvärde) :

Veckotimern kan användas.
2AUTO OFF TIMER : Timern för automatisk avstängning kan

användas.
3SIMPLE TIMER : Enkel timer kan användas.
4TIMER MODE OFF : Timerläget kan inte användas.

* “WEEKLY TIMER” kan inte användas när klockinställningen är OFF
(AV).

(4) Inställning av kontaktnummer vid fel
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1CALL OFF : Inställda kontaktnummer visas inte i hän-
delse av fel.

2CALL **** *** **** : Inställda kontaktnummer visas i händelse av
fel.

CALL_ : Kontaktnummer kan anges när skärmen till
vänster visas.

• Ställa in kontaktnummer
Utför proceduren som följer när du vill ange kontaktnummer.
Flytta den blinkande markören när du ska ange siffror. Tryck på
knappen [ TEMP. ( ) och ( )] F för att flytta markören till
höger (vänster). Tryck på knappen [ CLOCK ( ) och ( )] C
för att ange siffrorna.

[4]–4. Ändra visningsinställningen

(1) Inställning för temperaturvisning °C/°F
• Tryck på knappen [  ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1 °C: Temperaturenheten °C används.
2 °F : Temperaturenheten °F används.

(2) Inställning för visning av insugningsluftens temperatur
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1 ON : Insugningsluftens temperatur visas.
2 OFF : Insugningsluftens temperatur visas inte.

(3) Inställning för visning av automatisk nedkylning/uppvärmning
• Tryck på knappen [ ON/OFF] D om du vill byta inställning.

1 ON : “Automatic cooling” (Automatisk nedkylning) eller
“Automatic heating” (Automatisk uppvärmning) visas när
automatiskt läge används.

2 OFF: Enbart “Automatic” (Automatiskt) visas i automatiskt läge.

8. Funktionsval
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[Punktdisplaytabell]

8. Funktionsval

Väntar på uppstart

Funktionsläge Kylning

Torkning

Uppvärmning

Automatiskt

Automatiskt
(Kylning)
Automatiskt
(Uppvärmning)
Fläkt

Ventilation

Beredskap
(Värmejustering)
Avfrostning

Inställd temperatur

Fläkthastighet

Knapp som inte används

Kontrollera (fel)

Provkörning

Självtest

Val av enhetsfunktion

Ventilationsinställning

Ändra språk

Funktionsval

Funktionsgränsinställning

Använd automatisk lägesinställning

Inställning av
temperaturområdesbegräsning
Läge för gränstemperatur för avkyl-
ning/dag
Läge för gränstemperatur för upp-
värmning
Autoläge för gränstemperatur

Lägesval

Fjärrkontrollinställning MAIN (hu-
vud)
Fjärrkontrollinställning SUB (under-
ordnad)
Använd klockinställning

Ställa in veckodag och tid

Timerinställning

Timerkontroll

Veckotimer

Timerläge av

Timer för automatisk avstängning

Enkel timer

Inställning av kontaktnummer vid fel

Ändra visning

Inställning av temperaturvisning °C/
°F
Inställning av visning av rumstem-
peratur
Inställning för visning av automatisk
nedkylning/uppvärmning

Språkinställning

Språkinställning English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese

English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
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När fjärrkontrollen inte kan användas
När batterierna i fjärrkontrollen är slut eller om det är något fel på
fjärrkontrollen, kan enheten nödköras genom att använda nödknapparna
på gallret.

A Lampa DEFROST/STAND BY (avfrostning/viloläge)
B Driftlampa
C Nöddriftsknapp (värme)
D Nöddriftsknapp (kyla)
E Mottagare

Uppstart
• För att starta i kylläge, tryck på  knappen D.
• För att starta i värmeläge, tryck på  knappen C.

Obs:
• Information om nöddriftläget visas nedan.
Information om EMERGENCY MODE (nöddriftläget) visas nedan.
Driftläge COOL (kyla) HEAT (värme)
Inställd temperatur 24°C 24°C
Fläkthastighet Hög Hög
Luftflödesriktning Horisontellt Nedåtriktat 4

Stopp
• För att stoppa, tryck på  knappen D eller på  knappen C.

9. Om den trådlösa fjärrkontrollen inte fungerar

ON/OFF TEMP.

˚C

˚C
FILTER

� Anger att filtret behöver rengöras.
Rengör filtret.

� Vid återställning av “FILTER”-displayen
När [FILTER]-knappen trycks ned två gånger i följd efter rengöring av
filtret släcks displayen och återställs.

Obs:
� När två eller flera olika typer av inomhusenheter kontrolleras har de olika

rengöringsperiod beroende på typen av filter. När huvudenhetens rengörings-
period infaller visas “FILTER”-indikatorn. När filterdisplayen släcks återställs
filtertiden.

� “FILTER”-indikatorn anger lämplig rengöringsperiod när luftkonditionerings-
apparaten används under normala inomhusvillkor. Eftersom nedsmutsnings-
graden beror miljön ska du rengöra filtret så ofta som krävs för användnings-
miljön.

� Filterrengöringsperioden skiljer sig mellan olika modeller.
� Denna indikering finns inte för den trådlösa fjärrkontrollen.

sssssRengöring av filtren
• Rengör filtren med en dammsugare. Om du inte har en dammsugare

kan man knacka filtren mot ett hårt föremål för att få bort smuts och
damm.

• Om filtren är synnerligen smutsiga kan man tvätta dem i ljummet vatten.
Se till att allt rengöringsmedel sköljs bort ordentligt och låt filtren torka
helt innan de monteras tillbaks i enheten.

 Försiktighet:
• Torka ej filtren i direkt solljus eller vid en värmekälla, t.ex en elek-

trisk brasa, det kan göra att de blir skeva.
• Tvätta ej filtren i hett vatten (över 50°C), det kan göra att de blir

skeva.
• Se till att luftfiltren alltid är monterade. Om enheten drivs utan luft-

filter kan det skada den.

 Försiktighet:
• Stäng av enheten och strömförsörjningen innan du börjar rengör-

ingen.
• Inomhusenheterna är utrustade med filter som tar bort damm i luf-

ten som sugs in. Rengör filtren på de sätt som visas i bilderna som
följer.

10. Skötsel och rengöring

sssssBorttagning av filter

 Försiktighet:
• Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att skydda ögonen från

damm när filtret tas bort. Om du klättrar upp på en stol måste du
vara försiktig så att du inte trillar.

• Ta inte på metalldelarna inuti inomhusenheten när filtret tas bort,
det kan orsaka skador.

� PLA-RP·AA (2)

BA

D

C

1 Vrid spärr på inloppsgallret i den riktning som pilen indikerar och den
skall öppnas.

2 Öppna inloppsgallret.
3 Lösgör spärr på mittenkanten av inloppsgallret och dra filtret framåt

för att ta bort det.
A Spärr B Skyddsgaller C Inloppsgaller D Filter

ON
OFF

STAND
BY

COOL HEAT

B

E D C

A
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C

B

D

A

� PKA-RP·GAL

1 Dra bort vänster och höger sidor på framgrillen med båda händerna
samtidigt och lyft upp framgrillen till inomhusenhetens överdel.

� PKA-RP·FAL

B A

1 Håll i filterfliken (placerad på inloppsgallrets undersida) och dra den
nedåt.
AFilter
BFlik

• Tryck filterfliken uppåt för att montera tillbaka filtren.

� PCA-RP·GA

1 Öppna inloppsgallret.
2 Håll i knoppen på filtret och drag filtret i pilens riktning. När filtret

sätts tillbaks efter rengöring, bör man se till att filtret förs in tills det
passar in i stoppet.
AFilter BInloppsgaller CKnopp DStopp

� PMH-P·BA

1 Om PUSH på utsidan av inloppsgallret trycks in, öppnas inloppsgallret.
2 Ett filter med ett inloppsgaller monterat kan tas bort genom att filtret

dras framåt.

2

1

a

b
c

• Ta bort skruven från utsugningsgallrets handtag.
• Utsugningsgallret öppnas om handtaget dras ut i pilens riktning 1.
• Filtret är placerat bakom utsugningsgallret och öppnas om det dras ut i

pilens riktning 2.
aUtsugningsgaller
bHandtag
cSkruv

� PCA-RP·HA

C
D

1

2

RP71 → → → → → 3 delar
RP125 → → → → → 4 delar

A

B

sssssRengöring av oljefilter (PCA-RP·HA serie)
1) Ta bort oljefiltret
1Ta bort oljefiltret genom att skjuta det i riktning mot en pil.
2) Byte av filterelement
1Ta bort oljefiltret genom att skjuta det i riktning mot en pil.
2Ta bort filterelementets två metallfästen i enlighet med följande rutin.

Böj metallfästena mot sidan 1 (insidan) och skjut dem sedan mot 2 för
att ta bort dem.

3Byt ut filterelementet (kastas).
Alternativa delar: PAC-SG38KF (12 delar)

Obs:
Montera filterelementet ordentligt i ramen.
4Montera filterelementets metallfästen på sina ursprungsplatser.
5Vrid sidan på oljefiltret som metallfästena är monterade på nedåt och

montera filtret i enheten.

AHandtag
BOljefilter

C Filterelement
D Metallfäste för filterelement

� PSA-RP·GA

3) Rengöring av oljefiltrets ram
Verktyg som behövs
• Skyddsplagg, t.ex. gummihandske
• Rotborste eller borste
Obs:
Undvik att använda metallborstar eftersom aluminiummaterialen kan skadas.
• Neutralt hushållsrengöringsmedel eller alkaliskt rengöringsmedel (för disk

eller tvätt)
Obs:
Om alkaliskt rengöringsmedel används kan aluminiumdelen missfärgas.

Obs:
Kontrollera att filterelementet är borttaget när oljefiltret rengörs.
1Om filtret inte är för smutsigt. (filtret har rengjorts en gång i veckan eller

en gång var 100:e driftstimme.)
Tvätta filtret med vatten och ovannämnda rengöringsmedel. Använd en
rotborste eller borste (det är effektivare att tvätta filtret i ljummet vatten).
2Om filtret är mycket smutsigt.
Tillsätt det tidigare nämnda rengöringsmedlet i hett vatten med en tempe-
ratur på 50 °C eller mindre (styrkan bör vara ca. 1/10 outspädd lösning)
och låt filtret ligga i blöt i 1 timme eller mer innan det tvättas.

 Varning:
Börja tvätta filtret när det heta vattnet svalnat för att undvika att du
bränner händerna.

10. Skötsel och rengöring
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Problem?

Luftkonditioneringsapparaten värmer eller kyler inte som den ska.

Det dröjer länge innan det blåser varm luft från inomhusenheten när
uppvärmningen startar.

I uppvärmningsläget stoppar luftkonditioneringsapparaten innan den in-
ställda rumstemperaturen uppnåtts.

Luftflödets riktning ändras när apparaten är igång, eller luftflödets riktning
går inte att välja.

När luftflödets riktning ändras går skovlarna alltid först upp och sedan ner
förbi inställningspositionen, innan de slutligen stannar i inställnings-
positionen.

Ett ljud som från rinnande vatten, eller ett väsljud, hörs.

Ett knak- eller knarrljud hörs.

Det luktar illa i rummet.

Det kommer en vit dimma från inomhusenheten.

Det kommer vatten eller ånga från utomhusenheten.

Driftindikatorn visas inte i fjärrkontrollens display.

“ ” visas i fjärrkontrollens display.

Om luftkonditineringsapparaten startas på nytt direkt efter att ha stoppats
händer ingenting när man trycker på ON/OFF-knappen (på/av).

Luftkonditioneringen startar utan att ON/OFF-knappen (på/av) har tryckts
in.

Luftkonditioneringsapparatan stoppar utan att ON/OFF-knappen (på/av) har
tryckts in.

Timerfunktionen för luftkonditioneringsapparaten kan inte ställas in.

“PLEASE WAIT” (vänta) visas i fjärrkontrollens display.

En felkod visas i fjärrkontrollens display.

Ett ljud som från rinnande vatten eller en roterande motor kan höras.

Här är lösningen. (Enheten fungerar på normalt sätt.)

� Rengör filtret. (Luftflödet reduceras om filtret är smutsigt eller igensatt.)
� Kontrollera och justera temperaturinställningen.
� Kontrollera att det finns gott om fritt område kring utomhusenheten. Är

inomhusenhetens luftintag eller utlopp blockerat?
� Har en dörr eller ett fönster inte lämnats öppet?

� Det blåser inte varm luft förrän inomhusenheten är tillräckligt uppvärmd.

� Vid låg utomhustemperatur och hög luftfuktighet kan rimfrost bildas på
utomhusenheten. Utomhusenheten kör då en avfrostningssekvens. Den
normala funktionen återupptas efter ungefär 10 minuter.

� I avkylningsläget går skovlarna automatiskt till det vågräta (nedre) läget
efter en timme när det nedåtriktade (vågräta) luftflödet valts. Det förhin-
drar att vatten bildas och droppar från skovlarna.

� I uppvärmningsläget går skovlarna automatiskt till läget för vågrätt luft-
flöde vid låg luftflödestemperatur eller pågående avfrostning.

� När luftflödets riktning ändras går skovlarna till inställningspositionen ef-
ter att ha känt av baspositionen.

� Dessa ljud kan höras när kylmedel strömmar genom luftkonditionerings-
apparaten eller om kylmedelsflödet ändras.

� Dessa ljud uppkommer när olika delar gnids mot varandra till följd av
utvidgning eller sammandragning orsakad av temperaturväxlingar.

� Inomhusenheten suger in luft som innehåller gaser som kommer från
väggarna, från mattor eller från möbler, eller lukt som satt sig i kläder,
och blåser seedan ut denna luft i rummet.

� Detta kan inträffa vid initieringen om såväl inomhustemperaturen som
luftfuktigheten är hög.

� Under avfrostning kan sval luft blåsas ner och bilda en sådan dimma.

� I nedkylningsläget kan vatten bildas och droppa från de kalla rören och
fogarna.

� I uppvärmningsläget kan vatten bildas och droppa från värmeväxlaren.
� I avfrostningsläget avdunstar vatten på värmeväxlaren och bildar vatten-

ånga.

� Slå på strömbrytaren. “ ” visas i fjärrkontrollens display.

� Under centralkontroll visas “ ” i fjärrkontrollens display och
luftkonditioneringsapparaten kan inte startas eller stoppas med
fjärrkontrollen.

� Vänta i ungefär tre minuter.
(Funktionen avbryts för att skydda luftkonditioneringsapparaten.)

� Har påslagningstimern ställts in?
Stäng av luftkonditionerinsapparaten med ON/OFF-knappen (på/av).

� Är luftkonditioneringspparaten ansluten till en central fjärrkontroll?
Kontakta de personer som reglerar luftkonditioneringsapparaten.

� Visas “ ” i fjärrkontrollens display?
Kontakta de personer som reglerar luftkonditioneringsapparaten.

� Är funktionen för automatisk återställning efter strömavbrott aktiverad?
Stäng av luftkonditionerinsapparaten med ON/OFF-knappen (på/av).

� Har frånslagningstimern ställts in?
Starta om luftkonditioneringsapparaten med ON/OFF-knappen (på/av).

� Är luftkonditioneringspparaten ansluten till en central fjärrkontroll?
Kontakta de personer som reglerar luftkonditioneringsapparaten.

� Visas “ ” i fjärrkontrollens display?
Kontakta de personer som reglerar luftkonditioneringsapparaten.

� Är timerinställningarna ogiltiga?
Om timern kan ställas in visas WEEKLY , SIMPLE  eller AUTO OFF  i
fjärrkontrollens display.

� Initialinställningarna utförs. Vänta i ungefär 3 minuter.

� Skyddsanordningarna har aktiverats för att skydda luftkonditionerings-
apparaten.

� Försök inte reparera denna utrustning själv.
Slå av strömbrytaren omedelbart och kontakta återförsäljaren. Upplys
återförsäljaren om modellbeteckningen och om vad som visades i
fjärrkontrollens display.

� När en nedkylning inaktiveras kör tömningspumpen en liten stund och
stoppar sedan. Vänta i ungefär tre minuter.

11. Felsökning
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Problem? Här är lösningen. (Enheten fungerar på normalt sätt.)

Ljudet är högre än specifikationerna.

Ingenting visas i den trådlösa fjärrkontrollens display. Displayen är svag
eller signaler tas bara emot av inomhusenheten när fjärrkontrollen befinner
sig mycket nära den.

Funktionslampan nära mottagaren för den trådlösa fjärrkontrollens signal
på inomhusenheten blinkar.

� Som framgår av tabellen nedan påverkas ljudnivån inomhus av rum-
mets akustik. Ljudnivån blir högre än den specificerade nivån, som upp-
mättes i ett ekofritt rum.

� Batterierna är svaga.
Byt ut batterierna och tryck på Reset-knappen.

� Kontrollera att batterierna sitter i rätt riktning (+, –) om det inte räcker.

� Självdiagnostiken har aktiverats för att skydda luftkonditionerings-
apparaten.

� Försök inte reparera denna utrustning själv.
Slå av strömbrytaren omedelbart och kontakta återförsäljaren. Upplys
återförsäljaren om modellbeteckningen.

Rum med hög
ljusabsorbans

Radiostudio,
musikrum och

liknande

3 till 7 dB

Normala rum

Reception,
hotellobby och

liknande

6 till 10 dB

Rum med låg
ljusabsorbans

Kontor,
hotellrum

9 till 13 dB

Exempel på
olika platser

Ljudnivåer

11. Felsökning

12. Specifikationer

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Medium
2-Medium 1-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Medium 2-Medium 1-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

*1Siffran inom () anger GRILL:s.

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Medium
2-Medium 1-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Medium 2-Medium 1-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

*1Siffran inom () anger GRILL:s.

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Medium 2-
Medium 1-Hög eller Låg-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Medium 2-Medium 1-Hög eller
Låg-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

PLA-RP35AA PLA-RP50AA PLA-RP60AA PLA-RP71AA PLA-RP100AA2 PLA-RP125AA2 PLA-RP140AA2
~/N 230/50

0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18
0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,92/0,92 0,92/0,92 0,92/0,92

– – – – – – –
258(30) 298(30)

840(950)
840(950)

11-12-13-14 14-15-16-18 15-16-18-20 19-21-23-27 24-25-27-30

27-28-29-31 28-29-31-33 28-30-32-34 33-36-39-41 37-40-43-45
24(5) 32(5)

PLH-P35AAH PLH-P50AAH PLH-P60AAH PLH-P71AAH PLH-P100AAH PLH-P125AAH PLH-P140AAH
~/N 230/50

0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,25/0,25 0,33/0,33 0,33/0,33
0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 1,25/1,25 1,64/1,64 1,64/1,64

1,29 1,29 1,93 1,93 2,39 2,76 2,76
258(30) 298(30)

840(950)
840(950)

11-12-13-14 14-15-16-18 15-16-18-20 20-23-26-28 22-25-28-30

27-28-29-31 28-29-31-33 28-30-32-34 33-36-39-41 37-40-43-45
26(5) 32(5) 34(5)

PKA-RP35GAL PKA-RP50GAL PKA-RP60FAL PKA-RP71FAL PKA-RP100FAL
~/N 230/50

0,07/0,07 0,07/0,07 0,09/0,09 0,09/0,09 0,11/0,11
0,33/0,33 0,33/0,33 0,43/0,43 0,43/0,43 0,52/0,52

– – – – –
340

990 1400 1680
235

9-10-11-12 15-20 22-28

36-38-41-43 39-45 41-46

16 24 28
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Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Medium 2-
Medium 1-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Medium 2-Medium 1-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Medium 2-
Medium 1-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Medium 2-Medium 1-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Medium 2-
Medium 1-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Medium 2-Medium 1-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

12. Specifikationer

PKH-P35GALH PKH-P50GALH PKH-P60FALH PKH-P71FALH PKH-P100FALH
~/N 230/50

0,07/0,07 0,07/0,07 0,09/0,09 0,09/0,09 0,11/0,11
0,33/0,33 0,33/0,33 0,43/0,43 0,43/0,43 0,52/0,52

0,73 0,73 1,93 1,93 2,20
340

990 1400 1680
235

9-10-11-12 15-20 22-28

36-38-41-43 39-45 41-46
17 26 30

PCA-RP50GA PCA-RP60GA PCA-RP71GA PCA-RP100GA PCA-RP125GA PCA-RP140GA
~/N 230/50

0,09/0,09 0,12/0,12 0,12/0,12 0,15/0,15 0,22/0,22 0,22/0,22
0,41/0,41 0,53/0,53 0,53/0,53 0,69/0,69 1,01/1,01 1,01/1,01

– – – – – –
210 270

1000 1310 1620
680

10-11-12-13 14-15-16-18 20-21-23-25 27-30-32-34

37-38-40-42 37-39-41-43 40-41-43-45 41-43-45-46 42-44-46-48
27 34 37 43 45

PCH-P50GAH PCH-P60GAH PCH-P71GAH PCH-P100GAH PCH-P125GAH PCH-P140GAH
~/N 230/50

0,09/0,09 0,12/0,12 0,12/0,12 0,15/0,15 0,22/0,22 0,22/0,22
0,41/0,41 0,53/0,53 0,53/0,53 0,69/0,69 1,01/1,01 1,01/1,01

1,29 1,93 1,93 2,48 2,76 2,76
210 270

1000 1310 1620
680

10-11-12-13 14-15-16-18 20-21-23-25 27-30-32-34

37-38-40-42 37-39-41-43 40-41-43-45 41-43-45-46 42-44-46-48
28,5 36 39,5 46 48

PCA-RP71HA PCA-RP125HA
~/N 230/50

0,09/0,09 0,26/0,26
0,43/0,43 1,19/1,19

– –
280

1136 1520
650

17-19 30-38
34-38 44-50

41 56

PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA
~/N 230/50

0,15/0,15 0,24/0,24 0,28/0,28 0,36/0,36
0,66/0,66 1,06/1,06 1,23/1,23 1,59/1,59

– – – –
1900
600

270 350
15-18 24-31 26-33 27-35
40-45 44-49 46-51 47-52

43 51 53
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12. Specifikationer

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Hög) <m3/min>
Ljudnivå (Låg-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Medium 2-
Medium 1-Hög) <m3/min>

Ljudnivå (Låg-Medium 2-Medium 1-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

*1Siffran inom () anger GRILL:s.

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Hög) <m3/min>
Externt statiskt tryck <Pa>
Ljudnivå (Låg-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Hög) <m3/min>
Externt statiskt tryck <Pa>
Ljudnivå (Låg-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

Modell
Strömförsörjning (spänning <V>/Frekvens <Hz>)
Nominell effekt (endast inomhus) <kW>
Nominell strömstyrka (endast inomhus) <A>
UPPVÄRMNINGSAPPARAT <kW>
Mått (höjd) <mm>
Mått (bredd) <mm>
Mått (djup) <mm>
Fläktens luftflödeshastighet (Låg-Hög) <m3/min>
Externt statiskt tryck <Pa>
Ljudnivå (Låg-Hög) <dB>
Nettovikt <kg>

PSH-P71GAH PSH-P100GAH PSH-P125GAH PSH-P140GAH
~/N 230/50

0,15/0,15 0,24/0,24 0,28/0,28 0,36/0,36
0,66/0,66 1,06/1,06 1,23/1,23 1,59/1,59

1,93 2,48 2,76 2,76
1900
600

270 350
15-18 24-31 26-33 27-35
40-45 44-49 46-51 47-52

45 53 55

PMH-P25BA PMH-P35BA PMH-P50BA
~/N 230/50

0,04/0,04 0,06/0,06 0,06/0,06
0,19/0,19 0,29/0,29 0,29/0,29

– – –
230 (30)

812 (1000)
395 (470)

6,3-6,8-7,6-8,4 7-8-9-10 8-9-10-11

29-31-33-35 34-36-38-40 36-38-40-42
14 (3)

PEAD-RP35EA2 PEAD-RP50EA PEAD-RP60EA PEAD-RP71EA PEAD-RP100EA2 PEAD-RP125EA PEAD-RP140EA
~/N 230/50

0,14/0,14 0,14/0,14 0,16/0,16 0,35/0,35 0,59/0,59 0,59/0,59 0,61/0,61
0,61/0,61 0,61/0,61 0,70/0,70 1,55/1,55 2,62/2,62 2,62/2,62 2,69/2,69

– – – – – – –
295 325

935 1175 1415 1715
700 740

13,5-17 13,5-17 17-21 20-25 33,5-42 33,5-42 36,5-46
30/70 70 (130 tillval)

36-40 36-40 37-41 37-41 44-50 44-50 46-51
33 35 42 44 65 65 70

PEHD-P35EAH PEHD-P50EAH PEHD-P60EAH PEHD-P71EAH PEHD-P100EAH PEHD-P125EAH PEHD-P140EAH
~/N 230/50

0,13/0,13 0,14/0,14 0,16/0,16 0,35/0,35 0,57/0,57 0,59/0,59 0,61/0,61
0,55/0,55 0,61/0,61 0,70/0,70 1,55/1,55 2,53/2,53 2,62/2,62 2,69/2,69

0,90 0,90 1,40 1,90 2,20 2,70 2,70
295 325

935 1175 1415 1715
700 740

11-14 13,5-17 17-21 20-25 27-34 33,5-42 36,5-46
30/70 70 (130 tillval)

34-38 36-40 37-41 37-41 41-46 44-50 46-51
35 37 44 46 65 68 73

PEAD-RP60GA PEAD-RP71GA PEAD-RP100GA
~/N 230/50

0,18/0,18 0,21/0,21 0,28/0,28
0,80/0,80 0,94/0,94 1,25/1,25

– – –
275

1171 1411
740

16,5-21 20-25 26,5-33
10/50/70

35-40 37-41 42-45
42 42 50



Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

• Low Voltage Directive 73/23/ EEC
• Electromagnetic Compatibility Directive 89/

336/ EEC

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Printed in UNITED KINGDOMBG79U581H02

The product at hand is
based on the following
EU regulations:

www.energipojkarna.se 031 760 06 40




