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Trådlös fjärrkontroll YB1FA

1 Säkerhetsvarningar
VARNING!
① Säkerställ att det inte finns några hinder mellan den trådlösa fjärrkontrollen och signalmottagaren

.
② Mottagningsavståndet för den trådlösa fjärrkontrollens signal är högst 10 meter.
③ Kasta eller tappa aldrig fjärrkontrollen.
④ Låt aldrig vätska hamna på fjärrkontrollen.
⑤ Exponera aldrig fjärrkontrollen för direkt solljus och lämna den aldrig på en het plats.
⑥ Detta är en universalfjärrkontroll som kan användas tillsammans med flera olika

modeller (med olika funktioner). Vissa modeller har inte de funktioner som nämns i dessa
anvisningar. Detta uppges inte separat i anvisningarna.

2 Knappar på den trådlösa fjärrkontrollen

4
5
9
12

1

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Nr

Namn
Signalsän
dare

Funktion

● Signalsändare.

AV/PÅ-knapp ● Enheten startar när du trycker på denna knapp och slås av när du trycker
(ON/OFF)

LÄGEknapp

på den igen. När enheten slås av aktiveras Vilofunktionen, men det
tidsprogram som inställts i förväg sparas.
● När du trycker på denna knapp kan du välja mellan olika driftlägen:
automatisk, nedkylning, avfuktning, fläkt eller uppvärmning. Som standard
startar automatläget när enheten slås på och ingen inställd temperatur
visas. I uppvärmningsläget är startvärdet 28°C. I övriga lägen är det 25°C.

(MODE)

AUTOM. ; NEDKYLN. AVFUKT. FLÄKT UPPVÄRMNING (endast i
värmepumpar)

● Den inställda temperaturen sänks med denna knapp. Om knappen är
nedtryckt i över 2 sekunder, ändras temperaturen snabbt och sänds till
enheten när knappen inte längre är nedtryckt. Temperaturregleringen kan
Knappen inte användas i Auto-läge (automatisk). Inställningsområde för
celsiusgrader: 16–30; inställningsområde för Fahrenheit-grader: 61–86.

● Den inställda temperaturen ökas med denna knapp. Om knappen är
nedtryckt i över 2 sekunder, ändras temperaturen snabbt och sänds till
Knappen +

enheten när knappen inte längre är nedtryckt. Temperaturregleringen kan
inte användas i Auto-läge (automatisk). Inställningsområde för
celsiusgrader: 16–30;inställningsområde för Fahrenheit-grader: 61–86.
● Genom att trycka flera gånger på denna knapp kan man välja
automatisk, låg, medelhög eller hög effekt på fläkten.
●
AUTO

FLÄKTknapp
(FAN)

Låg
Medelhög
Hög

När enheten startas är automatisk fläkteffekt inställt som standard. Obs!
I avfuktningsläge har fläkten låg effekt och effekten kan inte regleras.
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● Justera vinkeln på luftriktarna med denna knapp. Vinklarna är:

● Om åtgärden inställs medan luftriktaren vänds uppåt och nedåt stannar
riktarbladen i den aktuella ställningen.
FLÄKT
UPP/NER
-knapp

●

Anger hur luftriktarens blad vänds uppåt och nedåt i fem olika vinklar.
En förenklad SWING-funktion är tillgänglig i vissa fläktkonvektorer och
fungerar på följande sätt: När fjärrkontrollen startas medan enheten är
avslagen, tas inställningen i bruk genom att samtidigt trycka på knapparna
+ och SWING, då tecknet
blinkar två
gånger. När enheten är påslagen kan denna funktion startas genom att
trycka på SWING-knappen, då tecknet
anger att funktionen är
aktiv. Om tecknet inte visas är funktionen inte aktiv.

● Ställ in klockan genom att trycka på denna
knapp; tecknet
blinkar. Ställ sedan in klockan med 5 sekunders noggrannhet genom att
trycka på +/-. Om knappen
Knappen
+/- trycks under mer än 2 sekunder, ökar eller minskar värdet med 10
KLOCKA
minuter med 0,5 sekunders intervall. Tryck på knappen KLOCKA efter
(CLOCK)
inställningen för att spara. Klockan 12:00 är standardvärde när
fjärrkontrollen startas.
● När TIMER PÅ aktiveras, försvinner tecknet
och ON blinkar på
skärmen. Efter 5 sekunder kan du ställa in tiden för timern med knappen
+/-. Varje knapptryck ökar eller minskar tiden med en minut. Tiden kan
även ställas in genom att hålla knappen +/- nedtryckt. Då ökar/minskar
TIMER
värdet snabbt med en minut åt gången under de första 2,5 sekunderna,
PÅ
och efter 2,5 sekunder ökar/minskar värdet med tio minuter åt gången.
-knapp
När du har ställt in önskad tid, trycker du under 5 sekunder på knappen
(TIMER ON)
TIMER PÅ för att godkänna inställningen. Efter detta kan du ångra
inställningen med att trycka på TIMER PÅ en gång till. Före inställningen
måste rätt tid ställas in.

X-FAN
-knapp

● Tryck på denna knapp för att starta funktionen X-FAN i nedkylnings- eller
avfuktningsläge. Tecknet
på skärmen anger att
funktionen är aktiverad. När du trycker på denna knapp igen,
försvinner tecknet från skärmen och X-FAN-funktionen avaktiveras. Efter
start är standardvärdet X-FAN AV. Om enheten är avslagen, kan X-FAN
avaktiveras, men inte startas.
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● Med denna knapp väljs om den inställda temperaturen eller den rådande
rumstemperaturen visas på skärmen.
● Den inställda temperaturen är standardvärde när inomhusenheten startas
för första gången.
● När du trycker på TEMPERATUR-knappen och tecknet
för
TEMPERATU
R-knapp
(TEMP)

temperatur visas, anger skärmen den inställda temperaturen. Medan tecknet
visas, anger skärmen den rådande rumstemperaturen. Tecknet avser
utomhustemperaturen. Om rumstemperaturen visas på skärmen och enheten
mottar en annan signal, visar enheten den inställda temperaturen under 5
sekunder och återgår sedan till vyn för rumstemperatur. (Denna funktion är
endast tillgänglig i vissa modeller).

TIMER AV

● När du trycker på denna knapp öppnas inställningarna för TIMER AV, vilka
-knapp
fungerar enligt samma princip som TIMER PÅ, förutom i AV(TIMER OFF)
inställningarna då OFF blinkar på skärmen.
● Denna knapp aktiverar eller avaktiverar TURBO-funktionen i
TURBOknapp

nedkylnings- eller uppvärmningsläge. När TURBO-funktionen aktiveras
visas tecknet

på skärmen och när läget

eller fläkthastigheten byts, avaktiveras denna funktion automatiskt.
(Funktionen är tillgängliga vissa modeller).

VILOLÄGEknapp
(SLEEP)

● Med denna knapp kan du välja läget Sleep On (Aktivera viloläge) eller
Sleep Off (Avaktivera viloläge). Efter start är standardvärdet Sleep Off.
När enheten stängs av, återtas viloläget. När inställningen är aktiverad,
visas tecknet
SLEEP . Funktionen är inte tillgänglig
i fläkt- eller automatläge.
● Tryck på denna knapp när du vill tända eller släcka signallamporna på

SIGNALLAMPA

frampanelen. När SIGNALLAMPA är aktiverad visas tecknet

, och

-knapp

signallamporna på skärmen lyser. När SIGNALLAMPA är avaktiverad,

(LIGHT)

försvinner tecknet
och signallamporna på skärmen är släckta.

3 Specialfunktioner
● Funktionen X-FAN (Funktionen är tillgänglig i vissa modeller).
Denna funktion anger att fukten i avfuktaren i inomhusenheten torkas upp efter att enhet har
slagits av.
① När funktionen X-FAN är PÅ: När enheten har slagits av med knappen

PÅ/AV, fortsätter fläkten i inomhusenheten gå under flera minuter med låg hastighet. Om du vill
stänga av fläkten i inomhusenheten under denna tid ska du trycka på knappen X-FAN.
① När funktionen X-FAN är AV: När enheten har slagits av med knappen

AV/PÅ, stannar hela enheten genast.
● Funktionen TURBO (Funktionen är tillgänglig i vissa modeller).
Om TURBO-funktionen har startats är enhetens fläkthastighet hög för att rumstemperaturen så
snabbt som möjligt ska uppnå den inställda temperaturen, antingen genom uppvärmning eller
nedkylning av luft.
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● Låsning
Tryck på knapparna + och - samtidigt för att låsa eller låsa upp knapparna. Om fjärrkontrollen är
låst, visas tecknet
på skärmen, och i detta fall verkställs inga
funktioner genom att trycka på knapparna, utom att tecknet blinkar tre gånger. Om knapparna
låses upp, försvinner tecknet.
● FLÄKT UPP/NED
① När du trycker på knappen Fläkt upp/ned i över 2 sekunder, svängs luftriktarnas blad uppåt
och nedåt. När
knappen inte är nedtryckt slutar luftriktarnas blad svänga och stannar i denna position.
② När bladet börjar svänga och du trycker på Fläkt upp/ned inom 2 sekunder slutar bladet
svänga, och om du åter trycker på Fläkt upp/ned inom 2 sekunder fortsätter bladet svänga.
● Byte mellan Fahrenheit- och Celsius-grader
När enheten är AV ska du samtidigt trycka på knapparna LÄGE och - för att byta skärmens
värden till antingen °C eller °F.

4 Batteribyte
1 Tryck lätt på
i den riktning som pilarna visar och skjut bort fjärrkontrollens
bakre panel.
2 Ta ut de använda batterierna.
3 Placera två nya AAA 1.5V torrbatterier och kontrollera polariteten.
4 Placera tillbaka fjärrkontrollens bakre panel.
3

2

1
4

Obs.
① När du byter batterier ska du inte använda begagnade batterier eller batterier av annan typ.

Annars kan
funktionsstörningar förekomma i fjärrkontrollen.
② Om fjärrkontrollen inte används under en lång tid ska du ta ut batterierna så att
batterivätska inte kan skada fjärrkontrollen.
③ Fjärrkontrollen används inom dess signalmottagningsområde.
④ Fjärrkontrollen ska placeras på minst en meters avstånd från TV- eller radiomottagare.
⑤ Om fjärrkontrollen inte fungerar normalt ska du ta ut batterierna under 30 sekunder. Om
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar
normalt ska du byta ut batterierna.
⑥ Batterierna ska tas ut ur fjärrkontrollen innan den kasseras. Batterierna ska kasseras på
ett säkert sätt.
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