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imagine the possibilities
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GRUNDLÆ

GGENDE BETJENING

Brug af fjernbetjeningen
Peg fjernbetjeningen hen mod fjernbetjeningsmodtageren på indendørsenheden.
Når du trykker korrekt på knappen på fjernbetjeningen, afgiver indendørsenheden en biplyd, og der vises en 
transmissionsindikator ( ) på fjernbetjeningens display.

Fjernbetjeningens knapper

• Hvis du vil annullere de senest indstillede tilvalg eller indstillinger, skal du trykke på knappen Options (Tilvalg) eller 
Settings (Indstillinger) igen, hvorefter det senest valgte element blinker, og du kan herefter annullere det ved at 
trykke på knappen SET (INDSTIL), mens det valgte element blinker.

• Dit fjernbetjeningen og display kan – afhængigt af din model – se lidt anderledes ud end i illustrationen, der er vist 
herover.
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(ARTTMSPXTT)

01 Luftretning (op og ned)
02 Vælg drift tilstand
03 Tænd/sluk
04 Justere temperaturen
05 VirusDoctor/WindFree
06 Indstil Timer
07 Justere Fan hastighed
08 Luftretning (venstre og højre)
09 Option / CleanFilter
10 SET, yderliger funktioner
11 Vælger knapper i menuen SET
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GGENDE BETJENING

Brug af fjernbetjeningen
Peg fjernbetjeningen hen mod fjernbetjeningsmodtageren på indendørsenheden.
Når du trykker korrekt på knappen på fjernbetjeningen, afgiver indendørsenheden en biplyd, og der vises en 
transmissionsindikator ( ) på fjernbetjeningens display.

Fjernbetjeningens knapper

Tilstand
Vælger driftstilstand.

Luftretning (venstre og højre)
Justerer luftretningen til venstre og højre.

Tænd/sluk
Tænder eller slukker for 
airconditionanlægget. 

Temperatur
Justerer temperaturen.

Tilvalg
Vælger tilvalg under drift.

Retning
Flytter retning for at vælge og 

indstille et tilvalg.

Blæserhastighed
Justerer blæserhastigheden.

Luftretning (op og ned)
Justerer luftretningen op og ned (ikke 
tilgængelig på modeller af rørtypen).

INDSTIL
Vælger eller annullerer et tilvalg.

Indstillinger
Vælger indstillinger.

Timer
Indstiller tilvalg af timer.

• Hvis du vil annullere de senest indstillede tilvalg eller indstillinger, skal du trykke på knappen Options (Tilvalg) eller 
Settings (Indstillinger) igen, hvorefter det senest valgte element blinker, og du kan herefter annullere det ved at 
trykke på knappen SET (INDSTIL), mens det valgte element blinker.

• Dit fjernbetjeningen og display kan – afhængigt af din model – se lidt anderledes ud end i illustrationen, der er vist 
herover.
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Brug af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens display

Driftstilstand

Transmission for 
fjernbetjening 

Lavt batteriniveau

Blæserhastighed

Luftretning

Indstillinger

Indstil temperatur eller 
til/fra-tidspunkt med 

timerfunktionen

Til/fra-timer

Tilvalg

• Når du slukker og tænder for fjernbetjeningen, annulleres timeren og de tilvalg og indstillinger, der blev angivet, inden 
fjernbetjeningen slukkes. Blæserretningen ændres dog ikke.BEMÆRK

Tidspunkt for udskiftning af batteri

Når batteriet er fladt, vises ( ) i fjernbetjeningens display. Når ikonet vises, skal du udskifte batterierne.
Fjernbetjeningen bruger to stk. 1,5V AAA-batterier.

Opbevaring af fjernbetjeningen

Når du ikke skal anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud af fjernbetjeningen og 
opbevare den i fjernbetjeningsholderen.
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Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening er en driftstilstand, der kan vælges ved at trykke på knappen Mode (Tilstand).

Auto (Auto)
I tilstanden Auto (Auto) justerer airconditionanlægget automatisk temperaturen og blæserhastigheden for at opretholde et frisk 
miljø.

Når indendørstemperaturen er for høj, genereres der den effektive kølige brise, og når rummet indenfor bliver for køligt, 
genereres der den blide brise.

Cool (Kølig)
Tilstanden Cool (Kølig) bruges ofte, og i denne tilstand er det muligt selv at styre temperaturen, blæserhastigheden og 
luftretningen.

Hvis du vælger tilstanden Heat (Varme), mens tilstanden Cool (Kølig) er aktiveret, annulleres tilstanden Cool (Kølig).

Dry (Tør)
I tilstanden Dry (Tør) fungerer airconditionanlægget som en affugter ved at fjerne fugt fra luften indenfor. Tilstanden Dry (Tør) giver 
dig frisk luft, selv på regnvejrsdage.

Fan (Blæser)
Tilstanden Fan (Blæser) giver dig en brise ligesom en blæser for at skabe et frisk miljø.

Heat (Varme)(MR-EH00/MR-EH00U)
Med tilstanden Heat (Varme) kan du også opvarme dit rum om efteråret og vinteren.

Blæseren begynder muligvis ikke med det samme for at undgå at generere en kold brise.
Under tilstanden Varme kører der muligvis en optøningsproces for at fjerne frost, der har sat sig på udendørsenheden. (Når 
optøningsprocessen har fjernet frosten i tilstanden Heat (Varme), genereres der damp fra udendørsenheden).
Hvis du stopper airconditionanlægget efter en opvarmningsproces, fortsætter blæseren med at køre lidt længere tid for at 
afkøle indendørsenheden.
Hvis du vælger tilstanden Cool (Kølig), mens tilstanden Heat (Varme) er aktiveret, annulleres tilstanden Heat (Varme).

• Hvis udendørstemperaturen er lav, og luftfugtigheden er høj under tilstanden Heat (Varme), reduceres 
udendørsenhedens opvarmningskapacitet muligvis på grund af frosten, der har sat sig på udendørsvarmeveksleren. 
Optøningsprocessen fjerner frosten, der har sat sig på udendørsenhedens varmeveksler, på 5~12 minutter.  Under 
optøningsprocessen genererer indendørsenheden ikke nogen brise for at undgå, at der blæses kold luft ud.
 ❋ Tidsintervallet for optøningsprocessen kan være mindre, afhængigt af hvor meget frost der har sat sig på 

udendørsenheden.
 ❋ Tidsintervallet for optøningsprocessen kan også blive længere, hvis luftfugtigheden stiger ved regn eller sne.
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Indstilling af Til/fra-timeren
Du kan indstille airconditionanlægget til automatisk at tænde eller slukke på et ønsket tidspunkt.

Indstilling af Til-timeren
Når airconditionanlægget er slukket.

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Timer (Timer) for at vælge (On) (Til).
 - Indikatoren (On) (Til) blinker, og du kan nu indstille tiden.

2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 

3 timer og i timeintervaller fra 3~24 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 24 timer.

3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at fuldføre indstillingen af Til-timeren.
 - Indikatoren (On) (Til) og den angivne tid for timeren vises på fjernbetjeningens 

display.
 - Indstillingen af Til-timeren annulleres, hvis du ikke trykker på knappen SET (INDSTIL) 

inden for 10 sekunder efter tidsindstillingen. Kontroller derfor, om indikatoren (On) 
(Til) vises på fjernbetjeningens display.

Annullering Tryk på knappen Timer (Timer)  vælg (On) (Til)  tryk på knappen 
< eller >  indstil timeren til   tryk på knappen SET (INDSTIL).

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i Til-timeren

Vælg en tilstand under (Auto) (Auto)  (Cool) (Kølig)  (Dry) (Tør)  (Fan) (Blæser) og  (Heat) (Varme).
 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U

Du kan regulere temperaturen, når indstillingen af timeren er fuldført.
Temperaturregulering er kun tilgængelig i tilstandene Auto (Auto)/Cool (Kølig)/Dry (Tør)/Heat (Varme). Du kan ikke 
regulere temperaturen i tilstanden Fan (Blæser).

 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U

• Når indstilling af Til-timer er fuldført, vises den indstillede status i 3 sekunder, og herefter er det kun indikatoren (On) 
(Til), der kan ses på fjernbetjeningens display.

• Du kan ikke indstille blæserhastigheden under indstillingen af Til-timeren.
BEMÆRK
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Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening er en driftstilstand, der kan vælges ved at trykke på knappen Mode (Tilstand).

Auto (Auto)
I tilstanden Auto (Auto) justerer airconditionanlægget automatisk temperaturen og blæserhastigheden for at opretholde et frisk 
miljø.

Når indendørstemperaturen er for høj, genereres der den effektive kølige brise, og når rummet indenfor bliver for køligt, 
genereres der den blide brise.

Cool (Kølig)
Tilstanden Cool (Kølig) bruges ofte, og i denne tilstand er det muligt selv at styre temperaturen, blæserhastigheden og 
luftretningen.

Hvis du vælger tilstanden Heat (Varme), mens tilstanden Cool (Kølig) er aktiveret, annulleres tilstanden Cool (Kølig).

Dry (Tør)
I tilstanden Dry (Tør) fungerer airconditionanlægget som en affugter ved at fjerne fugt fra luften indenfor. Tilstanden Dry (Tør) giver 
dig frisk luft, selv på regnvejrsdage.

Fan (Blæser)
Tilstanden Fan (Blæser) giver dig en brise ligesom en blæser for at skabe et frisk miljø.

Heat (Varme)(MR-EH00/MR-EH00U)
Med tilstanden Heat (Varme) kan du også opvarme dit rum om efteråret og vinteren.

Blæseren begynder muligvis ikke med det samme for at undgå at generere en kold brise.
Under tilstanden Varme kører der muligvis en optøningsproces for at fjerne frost, der har sat sig på udendørsenheden. (Når 
optøningsprocessen har fjernet frosten i tilstanden Heat (Varme), genereres der damp fra udendørsenheden).
Hvis du stopper airconditionanlægget efter en opvarmningsproces, fortsætter blæseren med at køre lidt længere tid for at 
afkøle indendørsenheden.
Hvis du vælger tilstanden Cool (Kølig), mens tilstanden Heat (Varme) er aktiveret, annulleres tilstanden Heat (Varme).

• Hvis udendørstemperaturen er lav, og luftfugtigheden er høj under tilstanden Heat (Varme), reduceres 
udendørsenhedens opvarmningskapacitet muligvis på grund af frosten, der har sat sig på udendørsvarmeveksleren. 
Optøningsprocessen fjerner frosten, der har sat sig på udendørsenhedens varmeveksler, på 5~12 minutter.  Under 
optøningsprocessen genererer indendørsenheden ikke nogen brise for at undgå, at der blæses kold luft ud.
 ❋ Tidsintervallet for optøningsprocessen kan være mindre, afhængigt af hvor meget frost der har sat sig på 

udendørsenheden.
 ❋ Tidsintervallet for optøningsprocessen kan også blive længere, hvis luftfugtigheden stiger ved regn eller sne.
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Indstilling af Til/fra-timeren
Du kan indstille airconditionanlægget til automatisk at tænde eller slukke på et ønsket tidspunkt.

Indstilling af Til-timeren
Når airconditionanlægget er slukket.

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Timer (Timer) for at vælge (On) (Til).
 - Indikatoren (On) (Til) blinker, og du kan nu indstille tiden.

2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 

3 timer og i timeintervaller fra 3~24 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 24 timer.

3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at fuldføre indstillingen af Til-timeren.
 - Indikatoren (On) (Til) og den angivne tid for timeren vises på fjernbetjeningens 

display.
 - Indstillingen af Til-timeren annulleres, hvis du ikke trykker på knappen SET (INDSTIL) 

inden for 10 sekunder efter tidsindstillingen. Kontroller derfor, om indikatoren (On) 
(Til) vises på fjernbetjeningens display.

Annullering Tryk på knappen Timer (Timer)  vælg (On) (Til)  tryk på knappen 
< eller >  indstil timeren til   tryk på knappen SET (INDSTIL).

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i Til-timeren

Vælg en tilstand under (Auto) (Auto)  (Cool) (Kølig)  (Dry) (Tør)  (Fan) (Blæser) og  (Heat) (Varme).
 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U

Du kan regulere temperaturen, når indstillingen af timeren er fuldført.
Temperaturregulering er kun tilgængelig i tilstandene Auto (Auto)/Cool (Kølig)/Dry (Tør)/Heat (Varme). Du kan ikke 
regulere temperaturen i tilstanden Fan (Blæser).

 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U

• Når indstilling af Til-timer er fuldført, vises den indstillede status i 3 sekunder, og herefter er det kun indikatoren (On) 
(Til), der kan ses på fjernbetjeningens display.

• Du kan ikke indstille blæserhastigheden under indstillingen af Til-timeren.
BEMÆRK
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Indstilling af Til/fra-timeren

Indstilling af Fra-timeren
Når airconditionanlægget er tændt.

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Timer (Timer) for at vælge (Off) (Fra).
 - Indikatoren (Off) (Fra) blinker, og du kan nu indstille tiden.

2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 

3 timer og i timeintervaller fra 3~24 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 24 timer.

3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at fuldføre indstillingen af Fra-timeren.
 - Indikatoren (Off) (Fra) og den angivne tid for timeren vises på fjernbetjeningens 

display.
 - Indstillingen af Off-timeren annulleres, hvis du ikke trykker på knappen SET 

(INDSTIL) inden for 10 sekunder efter indstillingen af tiden. Kontroller derfor, om 
indikatoren (Off) (Fra) vises på fjernbetjeningens display.

Annullering
Tryk på knappen Timer (Timer)  vælg (Off) (Fra)  tryk på 
knappen < eller >  indstil timeren til   tryk på knappen SET 
(INDSTIL).

• Det er kun den seneste timerindstilling, der anvendes mellem funktionerne 
Fra-timer og good’ sleep fra-timeren.BEMÆRK

Kombination af Til-timer og Fra-timer

Når airconditionanlægget er slukket Når airconditionanlægget er tændt

Når den indstillede tid for Til-timeren er kortere end Fra-timeren
f.eks. Til-timer: 3 timer, Fra-timer: 5 timer
• Airconditionanlægget tænder 3 timer efter det tidspunkt, hvor 

du indstillede timeren, og airconditionanlægget forbliver tændt i 
2 timer og slukker derefter automatisk.

Når den indstillede tid for Til-timeren er længere end Fra-timeren
f.eks. Til-timer: 3 timer, Fra-timer: 1 time
• Airconditionanlægget slukker 1 time efter det tidspunkt, hvor du 

indstillede timeren, og tænder 2 timer efter det tidspunkt, hvor 
det blev slukket.

• Indstillet tid for Til-timeren og Fra-timeren må ikke være den samme.
• Når Til-timeren eller Fra-timeren er indstillet, kan du annullere indstillingen ved at trykke på knappen Power (Tænd/

sluk).
BEMÆRK
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Indstilling af tilstanden good’sleep
For at give dig en behagelig søvn kører airconditionanlægget i disse 3 stadier: ’Fald i søvn  Sov godt  Vågn op’. 

Når airconditionanlægget kører i tilstanden Cool (Kølig).

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Timer (Timer) for at vælge ( ).
 - Indikatoren (  ) blinker, og du kan nu indstille tiden.

2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 

3 timer og i timeintervaller fra 3~12 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 12 timer.
 - Standardtidsindstillingen for tilstanden good’sleep er 8 timer.

3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at fuldføre indstillingen af tilstanden good’sleep.
 - Indikatoren (  ) og den indstillede tid for tilstanden good’sleep vises på 

fjernbetjeningens display.
 - Tilstanden good’sleep annulleres, hvis du ikke trykker på knappen SET (INDSTIL) 

inden for 10 sekunder efter tidsindstillingen. Kontroller derfor, om indikatoren (  ) 
vises på fjernbetjeningens display.

Annullering Tryk på knappen Timer (Timer)  vælg ( )  tryk på knappen < 
eller >  indstil timeren til   tryk på knappen SET (INDSTIL).

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i tilstanden good’sleep

Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F).
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Indstilling af Til/fra-timeren

Indstilling af Fra-timeren
Når airconditionanlægget er tændt.

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Timer (Timer) for at vælge (Off) (Fra).
 - Indikatoren (Off) (Fra) blinker, og du kan nu indstille tiden.

2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 

3 timer og i timeintervaller fra 3~24 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 24 timer.

3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at fuldføre indstillingen af Fra-timeren.
 - Indikatoren (Off) (Fra) og den angivne tid for timeren vises på fjernbetjeningens 

display.
 - Indstillingen af Off-timeren annulleres, hvis du ikke trykker på knappen SET 

(INDSTIL) inden for 10 sekunder efter indstillingen af tiden. Kontroller derfor, om 
indikatoren (Off) (Fra) vises på fjernbetjeningens display.

Annullering
Tryk på knappen Timer (Timer)  vælg (Off) (Fra)  tryk på 
knappen < eller >  indstil timeren til   tryk på knappen SET 
(INDSTIL).

• Det er kun den seneste timerindstilling, der anvendes mellem funktionerne 
Fra-timer og good’ sleep fra-timeren.BEMÆRK

Kombination af Til-timer og Fra-timer

Når airconditionanlægget er slukket Når airconditionanlægget er tændt

Når den indstillede tid for Til-timeren er kortere end Fra-timeren
f.eks. Til-timer: 3 timer, Fra-timer: 5 timer
• Airconditionanlægget tænder 3 timer efter det tidspunkt, hvor 

du indstillede timeren, og airconditionanlægget forbliver tændt i 
2 timer og slukker derefter automatisk.

Når den indstillede tid for Til-timeren er længere end Fra-timeren
f.eks. Til-timer: 3 timer, Fra-timer: 1 time
• Airconditionanlægget slukker 1 time efter det tidspunkt, hvor du 

indstillede timeren, og tænder 2 timer efter det tidspunkt, hvor 
det blev slukket.

• Indstillet tid for Til-timeren og Fra-timeren må ikke være den samme.
• Når Til-timeren eller Fra-timeren er indstillet, kan du annullere indstillingen ved at trykke på knappen Power (Tænd/

sluk).
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Indstilling af tilstanden good’sleep
For at give dig en behagelig søvn kører airconditionanlægget i disse 3 stadier: ’Fald i søvn  Sov godt  Vågn op’. 

Når airconditionanlægget kører i tilstanden Cool (Kølig).

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Timer (Timer) for at vælge ( ).
 - Indikatoren (  ) blinker, og du kan nu indstille tiden.

2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 

3 timer og i timeintervaller fra 3~12 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 12 timer.
 - Standardtidsindstillingen for tilstanden good’sleep er 8 timer.

3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at fuldføre indstillingen af tilstanden good’sleep.
 - Indikatoren (  ) og den indstillede tid for tilstanden good’sleep vises på 

fjernbetjeningens display.
 - Tilstanden good’sleep annulleres, hvis du ikke trykker på knappen SET (INDSTIL) 

inden for 10 sekunder efter tidsindstillingen. Kontroller derfor, om indikatoren (  ) 
vises på fjernbetjeningens display.

Annullering Tryk på knappen Timer (Timer)  vælg ( )  tryk på knappen < 
eller >  indstil timeren til   tryk på knappen SET (INDSTIL).

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i tilstanden good’sleep

Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F).
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Indstilling af tilstanden good’sleep
Temperatur og blæserhastighed varierer under tilstanden good’sleep

1. Tilstanden ’Fald i søvn’: Giver dig et behageligt miljø til en god søvn ved at afkøle hurtigt og en skabe en søvnfremmende brise.
2. Tilstanden ’Sov godt’: Tilstanden ’Sov godt’ regulerer temperaturen og udsender luft i bølger for at opretholde en sund 

hudtemperatur, samtidig med at den hjælper til en dybere søvn. Afhængigt af hvor mange timer good’sleep skal køre, kan 
timeantallet for ’Sov godt’ blive længere eller kortere.

3. ’Vågn op’ fra tilstanden good’sleep: Udsender luft, der regulerer din kropstemperatur, så du vågner op og føler dig frisk.

• I tilstanden good’sleep kører airconditionanlægget i tilstanden Cool + (Kølig +) (  ) de første 30 minutter. 
Blæserhastighed og luftretningen justeres automatisk i tilstanden good’sleep.

• Anbefalet temperaturindstilling er mellem 25 °C(77 °F) ~ 27 °C (81 °F), og 26 °C(79 °F) er den mest ideelle.
• Hvis du indstiller temperaturen for lavt, risikerer du at fryse, mens du sover, og derved blive forkølet.
• Den optimale driftstid for tilstanden good’sleep er 8 timer. Hvis tiden er for kort eller lang, føler du dig derfor ikke 

nødvendigvis så godt tilpas, som du havde forventet.
• Hvis tilstanden good’sleep indstilles til mere end 5 timer, begynder ’Vågn op’-stadiet, når der er 1 time tilbage af 

driftstiden, og airconditionanlægget stopper automatisk.
• Hvis både Til-timeren og tilstanden good’sleep indstilles, anvender airconditionanlægget kun den funktion, der sidst 

blev indstillet.
• Når tilstanden good’sleep kører, kan du også indstille tilstanden  ved at trykke på knappen Options (Tilvalg).
• Hvis du trykker på knappen Options (Tilvalg) og vælger funktionen Turbo (Turbo)/Quiet (Stille), annulleres tilstanden 

good’sleep, og den valgte tilstand starter.
• Hvis du trykker på knappen Mode (Tilstand), annulleres tilstanden good’sleep, og den valgte tilstand går i gang.

BEMÆRK

DANSK-17

04 
TILVALG

Brug af funktionen Turbo (Turbo)
Du kan indstille funktionen Turbo (Turbo), hvis du ønsker hurtig og effektiv afkøling (eller opvarmning).

Når airconditionanlægget kører i tilstanden Cool (Kølig) eller Heat (Varme).

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Options (Tilvalg).
2. Tryk på knappen <, > eller Options (Tilvalg), indtil indikatoren (Turbo) (Turbo) starter 

med at blinke.
3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at indstille funktionen Turbo (Turbo).

 - (Turbo) (Turbo)  indikatoren (Turbo) (Turbo) vises på fjernbetjeningens display, og 
funktionen Turbo (Turbo) kører derefter i 30 minutter.

Annullering
Tryk på knappen Options (Tilvalg)  tryk på knappen <, > eller 
Options (Tilvalg) for at få indikatoren (Turbo) (Turbo) til at blinke, og 
tryk på knappen SET (INDSTIL).

• Funktionen Turbo (Turbo) er kun tilgængelig i tilstandene Cool (Kølig)/Heat 
(Varme).
 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U

• Hvis du vælger funktionen Turbo (Turbo), mens funktionen Quiet (Stille) er 
aktiveret, annulleres funktionen Quiet (Stille).

• Luftretningen kan indstilles til alle retninger.
 ❋ På modeller af rørtypen kan luftretningen ikke justeres op og ned.

• Temperaturen og blæserhastigheden kan ikke reguleres.
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DANSK-17

04 
TILVALG

Brug af funktionen Turbo (Turbo)
Du kan indstille funktionen Turbo (Turbo), hvis du ønsker hurtig og effektiv afkøling (eller opvarmning).

Når airconditionanlægget kører i tilstanden Cool (Kølig) eller Heat (Varme).

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Options (Tilvalg).
2. Tryk på knappen <, > eller Options (Tilvalg), indtil indikatoren (Turbo) (Turbo) starter 

med at blinke.
3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at indstille funktionen Turbo (Turbo).

 - (Turbo) (Turbo)  indikatoren (Turbo) (Turbo) vises på fjernbetjeningens display, og 
funktionen Turbo (Turbo) kører derefter i 30 minutter.

Annullering
Tryk på knappen Options (Tilvalg)  tryk på knappen <, > eller 
Options (Tilvalg) for at få indikatoren (Turbo) (Turbo) til at blinke, og 
tryk på knappen SET (INDSTIL).

• Funktionen Turbo (Turbo) er kun tilgængelig i tilstandene Cool (Kølig)/Heat 
(Varme).
 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U

• Hvis du vælger funktionen Turbo (Turbo), mens funktionen Quiet (Stille) er 
aktiveret, annulleres funktionen Quiet (Stille).

• Luftretningen kan indstilles til alle retninger.
 ❋ På modeller af rørtypen kan luftretningen ikke justeres op og ned.

• Temperaturen og blæserhastigheden kan ikke reguleres.
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DANSK-18

Brug af funktionen Purity (Renhed)
Funktionen Purity (Renhed) fjerner skadelige partikler i luften og giver dig et renere og sundere miljø.
Du kan vælge denne ekstrafunktion, mens airconditionanlægget kører.

Når airconditionanlægget er tændt.

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Options (Tilvalg).
2. Tryk på knappen <, > eller  Options (Tilvalg), indtil indikatoren (  ) starter med at 

blinke.
3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at indstille funktionen Purity (Renhed).

 - Indikatoren (  )  (  ) vises på fjernbetjeningens display, og funktionen Virus 
Doctor (Virusdoktor) starter.

Annullering
Tryk på knappen Options (Tilvalg)  tryk på knappen <, > eller 
Options (Tilvalg)  for at få indikatoren (  ) til at blinke, og tryk på 
knappen SET (INDSTIL).

• Du kan også vælge funktionen Purity (Renhed) under tilstandene Auto (Auto)/
Cool (Kølig)/Dry (Tør)/Heat (Varme), og du kan regulere temperaturen.
 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U

• Hvis funktionen Purity (Renhed) også vælges i tilstanden Fan (Blæser), kan 
temperaturen ikke reguleres.

• Når airconditionanlægget og funktionen Purity (Renhed) er tændt 
samtidig, og du trykker på knappen Power (Tænd/sluk), stopper både 
airconditionanlægget og funktionen Purity (Renhed).

• Du kan stadig bruge funktionen Purity (Renhed), når Til-timeren indstilles, 
mens airconditionanlægget er slukket.

• Energiforbrug og driftsstøj påvirkes ikke særligt, når du vælger funktionen 
Purity (Renhed), mens airconditionanlægget er tændt.
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Når airconditionanlægget er slukket

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Options (Tilvalg).
2. Tryk på knappen SET (INDSTIL), når indikatoren (  ) blinker, for at starte funktionen 

Purity (Renhed).
 - Indikatoren (  )  (  ) vises på fjernbetjeningens display, og funktionen Virus 

Doctor (Virusdoktor) starter.

Annullering Tryk på knappen Options (Tilvalg) for at få indikatoren (  ) til at 
blinke, og tryk på knappen SET (INDSTIL).

DANSK-19

04 
TILVALG

Brug af funktionen Quiet (Stille)
Du kan reducere støjen fra indendørsenheden under tilstanden Cool (Kølig)/Heat (Varme).

Når airconditionanlægget kører i tilstanden Cool (Kølig) eller Heat (Varme).

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Options (Tilvalg).
2. Tryk på knappen <, > eller Options (Tilvalg), indtil indikatoren (Quiet) (Stille) starter 

med at blinke.
3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at indstille funktionen Quiet (Stille).

 - (Quiet) (Stille)  indikatoren (Quiet) (Stille) vises på fjernbetjeningens display, og 
funktionen Quiet (Stille) starter.

Annullering
Tryk på knappen Options (Tilvalg)  tryk på knappen <, > eller 
Options (Tilvalg) for at få indikatoren (Quiet) (Stille) til at blinke, og 
tryk på knappen SET (INDSTIL).

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i funktionen Quiet (Stille)

I tilstanden Cool (Kølig)
Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet  
18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F). 
I tilstanden Heat (Varme)
Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet  
18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F). 

 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne  
MR-EH00/MR-EH00U

Blæserhastighed er indstillet til  (Auto) (Auto).

 
Luftretningen kan justeres.

• Funktionen Quiet (Stille) kan kun indstilles i tilstanden Cool (Kølig)/Heat 
(Varme), og hvis funktionen Quiet (Stille) vælges, mens funktionen Turbo 
(Turbo) er aktiveret, annulleres funktionen Turbo (Turbo).
 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U
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DANSK-19

04 
TILVALG

Brug af funktionen Quiet (Stille)
Du kan reducere støjen fra indendørsenheden under tilstanden Cool (Kølig)/Heat (Varme).

Når airconditionanlægget kører i tilstanden Cool (Kølig) eller Heat (Varme).

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Options (Tilvalg).
2. Tryk på knappen <, > eller Options (Tilvalg), indtil indikatoren (Quiet) (Stille) starter 

med at blinke.
3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at indstille funktionen Quiet (Stille).

 - (Quiet) (Stille)  indikatoren (Quiet) (Stille) vises på fjernbetjeningens display, og 
funktionen Quiet (Stille) starter.

Annullering
Tryk på knappen Options (Tilvalg)  tryk på knappen <, > eller 
Options (Tilvalg) for at få indikatoren (Quiet) (Stille) til at blinke, og 
tryk på knappen SET (INDSTIL).

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i funktionen Quiet (Stille)

I tilstanden Cool (Kølig)
Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet  
18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F). 
I tilstanden Heat (Varme)
Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet  
18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F). 

 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne  
MR-EH00/MR-EH00U

Blæserhastighed er indstillet til  (Auto) (Auto).

 
Luftretningen kan justeres.

• Funktionen Quiet (Stille) kan kun indstilles i tilstanden Cool (Kølig)/Heat 
(Varme), og hvis funktionen Quiet (Stille) vælges, mens funktionen Turbo 
(Turbo) er aktiveret, annulleres funktionen Turbo (Turbo).
 ❋ Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U
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DANSK-20

Valg af indendørsenhed
Du kan vælge og betjene op til 4 individuelle indendørsenheder. 

Når airconditionanlægget er tændt.

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen Settings (Indstillinger).
2. Tryk på knappen <, > eller Settings (Indstillinger), indtil indikatoren (Zone) (Zone) 

starter med at blinke.
3. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at vælge den indendørsenhed, du vil betjene.

 - Du kan vælge individuelle enheder i rækkefølgen (1~4) eller vælge alle 
indendørsenheder på én gang.

Valg af blad
Du kan vælge og betjene op til 4 individuelle blade. 

Når airconditionanlægget er tændt.

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen .
 - Blad 1234 vises.

2. Tryk på knappen Settings (Indstillinger).
3. Tryk på knappen <, > eller Settings (Indstillinger), indtil indikatoren (Blade) (Blad) 

starter med at blinke.
4. Tryk på knappen SET (INDSTIL) for at vælge det blad, du vil betjene.

 - Du kan vælge de individuelle blade i rækkefølgen (1~4) eller vælge alle blade på én 
gang.

• Hvis du vil annullere et valgt blad, skal du trykke på knappen .
• Når bladene vælges individuelt, fungerer knappen  ikke.
• [Kontrolfunktionen for individuel luftflowretning] er kun tilgængelig på den 

trådløse fjernbetjening til 360 kassette (AR-KH00E, AR-KH00U).
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Wind-Free funktion

Benyt Wind-Free funktionen for at opnå diffus køling igennem de 
21.000 huller i front panelet. Vingen på fronten lukker i og anlægget 
nu luft ud igennem fronten.Den automatiske control af temperaturen 
og luft hastigheden sikre nu en køling og behagelig rumtemperatur. 

I Cool/Dry/Fan mode 

  NOTE
 For at ophæve funktionen, tryk knappen igen.

 Hvis Wind-Free funktionen ophæves, indstilles anlægget til 
oprindelig Fan hastighed
 Du kan forsat justere temperaturen når i Wind-Free mode

 Wind-Free funktionen kan benyttes i Cool, Dry og Fan mode.
 Hvis rumtemperaturen stiger pga ydre påvirkning, såsom 
madlavning, sol påvirkning eller andet, sæt da i anlægget i Cool 
mode for at nedbringe temperaturen inden man genoptager 
Wind-Free mode.

 Bruger du Wind-Free funktionen i Fan mode, stopper 
kompressoren med at tilføje køl. Anlægget sender dog forsat en 
mild luftstrøm ud og renser luften. 

 Hvis luftfugtigheden stiger under Wind-Free mode, åbner 
anlægget vingen op og klimatisere luften. Når luftfugtigheden er 
nedbragt går anlægget tilbage i Wind-Free mode igen.

Change of the air flow blade by temperature and humidity
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