
FÖRE ANVÄNDNING (INSTÄLLNING AV KLOCKA) 

Bruksanvisning för fjärrkontroll  
MSZ-FH-serien

Fjärrkontrollen har en stilren 
design med uttalat raka linjer. 
Enheten kan startas och stängas 
av och temperaturen kan ställas  
in när locket sitter på. 

VAL AV DRIFTLÄGE

Tryck på  för att starta enheten. 

Tryck på  för att välja driftläge. Varje knapp-
tryckning ändrar driftläge enligt följande: 

OBS!  I system med flera enheter (multisystem) går det inte att ange olika 
driftlägen för varje enhet. Det går kanske inte heller att använda 
vissa funktioner. 

Tryck på
knappen 
CLOCK. 

Tryck på knappen 
TIME för att ange 
klockslag. 

Tryck på knappen 
DAY för att ange 
veckodag. 

Tryck på
knappen 
CLOCK igen. 

JUSTERING AV FLÄKTHASTIGHET OCH LUFTFLÖDE 

Tryck på  för att välja fläkthas-
tighet. Varje knapptryckning ändrar 
fläkthastigheten enligt följande:  (AUTO) (Tyst) (Låg) (Medel) (Hög) (Extra hög)

 (AUTO) (KYLA) (TORRT) (VÄRME) (FLÄKT)

Tryck på  för att välja horisontell riktning för 
luftflödet. Varje knapptryckning ändrar 
luftflödets riktning enligt följande: 

Tryck på  för att välja riktning för luftflödet. 
Varje knapptryckning ändrar luftflödets riktning enligt följande: 

Värme (eller kyla) på två platser med hjälp  
av de dubbla klaffarna. 

Vad är NATURLIGT FLÖDE?
Med tiden blir luftflödet som en naturlig bris. 
Den ständiga lätta brisen ger bättre komfort  
i rummet. 

Tryck på knappen för att aktivera/stänga av 
funktionen.

Vad är LUFTRENING?
Luftrenaren neutraliserar bakterier när de 
passerar genom plasmaenheten. 

Tryck på knappen för att aktivera/stänga av 
funktionen.

TIMERFUNKTION 

Tryck en gång till på  eller  för att  
stänga av timern. 

FUNKTIONEN i-see 

Luft

Luft

Tryck på  för att ställa in veckotimern. 

Tryck på  och  för att ange veckodag och datum. 

Tryck på  ,  och  för att ställa in aktivering/avstängning, klockslag och temperatur.

Tryck på  för att slutföra och sända över inställningen för veckotimern. 

Tryck på  för att aktivera veckotimern. (  tänds.) 
* När veckortimern är aktiverad tänds lampan för den veckodag där timerinställningen har slutförts. 

Tryck på  för att stänga av veckotimern. (  släcks.) 

Tryck en gång till på  för att stänga 
av FRÅNVAROAVKÄNNINGEN.

•   tänds. (Se avsnitt om display) 

Tryck en gång till på  för att 
stänga av styrläget i-see. 

Sensorn läser av 
 golvtemperaturen ...

När ingen befinner sig i rummet 
växlar enheten automatiskt till 
energi sparläge.

Förbättra komforten genom att rikta luftflödet bort 
från människor, eller välj ett direkt luftflöde riktat mot 
människor för snabb kyla/värme. 

För att undvika 
överkylning 

För värme från 
golvet och uppåt

10 minuter efter att en 
person lämnar rummet 

60 minuter efter att en 
person lämnar rummet
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Tryck på  för att aktivera  INDIREKT/
DIREKT läge. Det här läget kan endast väljas 
när styrläget i-see är aktiverat. 

Möjliggör indirekt 
luftflöde 

Enheten känner av om det finns människor i rummet.

(INDIREKT) (DIREKT)  (AV) 

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SVÄNG) 

(SVÄNG)

Luftflödets svängfunktion används för att ge en starkare 
upplevelse av kyla. Det innebär att temperaturen kan 
ställas in 2 °C högre utan att komforten påverkas negativt. 

Tryck på följande knappar för att aktivera/stänga av 
funktionerna.

Luftkonditioneringen arbetar på max. kapacitet under 15 min. 
Vakna Sova

Timer AV.
Timer PÅ. 

Temp.inställning: 27 °C 
Ändra temp. 

Temp.inställning: 28 °C
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Styrläget i-see FRÅNVAROAVKÄNNING SENSOR INDIREKT/DIREKT
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I normalt värmeläge är 16 °C den lägsta temperatur som kan ställas in, 
men i läget i-save kan temperaturen ställas in så lågt som 10 °C. 

i-save

MAXLÄGE

EKONOMILÄGE
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FLÄKT

LUFTFLÖDETS BREDD

LUFTFLÖDETS RIKTNING

Tryck på  i något av 
 lägena KYLA, TORRT, 
 VÄRME eller AUTO för att 
aktivera styrläget i-see. 
• Tryck försiktigt med ett smalt instrument.  

 tänds. (Se avsnitt om display) 
• Standardinställningen är ”aktiv”.

Tryck på  (öka) eller  (minska) för att  
ställa in tid för timern.
Varje knapptryckning ökar eller minskar den inställda tiden med 10 min. 
• Ställ in timern när  eller  blinkar. 

Tryck på  eller  när enheten är igång för att 
ställa in timern. 

 (Timer PÅ): Startar enheten vid den angivna 
tidpunkten. 

 (Timer AV) Stänger av enheten vid den angivna 
tidpunkten. 
*  eller  blinkar. 
* Kontrollera att tid och veckodag är korrekt inställda. 
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Inställningar kan sparas och sedan enkelt aktiveras vid ett 
senare tillfälle genom att trycka på knappen i-save. 

Tryck på  eller  för att ställa in temperatur. 
Varje knapptryckning höjer eller sänker temperaturen 
med 1 °C. 

PRAKTISKA KNAPPFUNKTIONER

Bakterier

Plasma-
enhet

Neutralisering/Sterilisering 

Virus
Damm
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