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                 FORSIGTIG 

 Hvis klimaanlægget bruges sammen med brændere eller andre varmeenheder, skal 

du ventilere rummet grundigt, så der ikke opstår iltmangel. 

 Sluk for klimaanlægget og slå strømmen fra, hvis du ikke skal bruge det i længere tid. 

 Sluk for og afbryd strømmen til enheden under storm. 

 Sørg for, at kondensvand kan løbe uhindret fra enheden. 

 Betjen ikke klimaanlægget med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød. 

 Brug ikke enheden til andre formål end dets tiltænkte brug. 

 Undlad at klatre op på eller placere genstande oven på udedelen. 

 Lad ikke klimaanlægget arbejde i længere perioder med døre eller vinduer åbne, eller 

hvis luftfugtigheden er meget høj. 
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Når enheden er tændt, skal du bruge 

Sving-/luftretningsknappen 

(SWING/DIRECT) for at indstille retning 

(lodret vinkel) for luftstrømmen. 

1. Tryk på SVING-

/LUFTRETNINGS-knappen for at aktivere 

spjældet. Hver gang du trykker på 

knappen, vil den justere spjældet med 

6°. Tryk på knappen, indtil den retning, 

du foretrækker, er nået. 

2. For at få spjældet til at svinge 

op og ned hele tiden, trykker du på 

SVING-/ LUFTRETNINGS-knappen og 

holder den nede i 3 sekunder. Tryk på 

den igen for at stoppe den automatiske 

funktion. 

Indstilling af horisontal vinkel for 

luftstrøm 
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Den horisontale vinkel for luftstrømmen 

skal indstilles manuelt. Tag fat i 

deflektorvingen (se fig. 2.3) og juster den 

manuelt til din foretrukne retning. For 

nogle enheder kan der indstilles horisontal 

vinkel for luftstrømmen ved hjælp af 

fjernbetjening, se manualen for 

fjernbetjening. 

 

BEMÆRKNING TIL SPJÆLDETS VINKLER 

 

Når du arbejder i afkølings- (COOL) eller 

affugtnings- (DRY) tilstand, skal du 

undlade at indstille spjældet i en vinkel, der 

er for vertikalt, i længere tidsperioder. 

Dette kan bevirke, at der dannes 

kondensvand på spjældets lamel, som 

drypper ned på dit gulv eller dine møbler. 

(Se Fig. 2.2 )  

 

Når du arbejder i afkølings (COOL)- eller 

opvarmnigs- (HEAT) tilstand kan indstilling 

af spjældet i for vertikal en vinkel reducere 

enhedens ydelse som følge af begrænset 

luftstrøm. 

Flyt ikke spjældet med hånden. Dette vil 

bevirke, at spjældet kommer ud af 

synkronisering. Hvis dette sker, skal du 

slukke for enheden og afbryde strømmen 

til den i nogle sekunder, hvorefter du kan 

starte enheden igen. Dette vil nulstille 

spjældet 

 

 

  FORSIGTIG 

Placer ikke dine fingre i eller i nærheden af 

blæseren eller dens sugeside. Den 

indvendige højhastighedslamel kan 

forårsage skade. 

 

 

DVALE (SLEEP)-TILSTAND 
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DVALE-funktionen bruges til at sænke energiforbruget, mens du sover (og ikke har brug 

for samme temperaturindstillinger for at have det behageligt). Denne funktion kan kun 

aktiveres via fjernbetjening. 

Tryk på DVALE-knappen, når du er klar til at gå i seng. Når enheden er i AFKØLINGS-

tilstand, vil den øge temperaturen med 1 °C (2°F) efter en time, og øge den med 

yderligere 1 °C (2°F) efter endnu en time. Når enheden er i OPVARMNINGS-tilstand, vil 

den sænke temperaturen med 1 °C (2°F) efter en time, og øge den med yderligere 1°C 

(2°F) efter endnu en time. 

Enheden vil fastholde den nye temperatur i 7 timer, hvorefter den vil slukke automatisk. 

BEMÆRK: DVALE-funktionen er ikke tilgængelig i BLÆSE- eller AFFUGTNINGS-tilstand. 
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MANUEL BETJENING 

 

Sådan betjenes din enhed uden 

fjernbetjening. 

 

I tilfælde af, at din fjernbetjening ikke 

virker, kan din enhed betjenes manuelt 

med den MANUELLE kontrolknap, der 

sidder på den indvendige del af enheden. 

Bemærk, at manuel betjening ikke er en 

langsigtet løsning, og det anbefales stærkt 

at betjene enheden med fjernbetjeningen. 

 

FØR MANUEL BETJENING 

Enheden skal være slukket forud for 

manuel betjening. 

 

For at betjene enheden manuelt: 

 

1. Åbn frontpanelet på deindedelen. 

2. Lokaliser den MANUELLE KONTROL-

knap på højre side af enheden. 

3. Tryk en gang på den MANUELLE 

KONTROL-knap for at aktivere TVUNGEN 

AUTO-tilstand. 

4. Tryk på den MANUELLE KONTROL-

knap igen for at aktivere TVUNGEN 

AFKØLING-tilstand. 

5. Tryk på MANUEL KONTROL- knappen 

en tredje gang for at slukke for enheden. 

6. Luk frontpanelet. 

 

FORSIGTIG 

 

Den manuelle knap er kun beregnet til 

testformål og nødbetjening. Undlad at 

benytte denne funktion, med mindre du 

mister fjernbetjeningen, og det er absolut 

nødvendigt. For at genoprette normal 

drift, kan du bruge fjernbetjeningen til at 

aktivere enheden. 
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Specifikationer fjernbetjening 

Mærkespænding 3,0V(Tørbatterier R03/LR03X 2) 

Signalmodtagende område 8m 

Miljø -5C.60C 
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Betjeningsknapper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  TÆND/SLUK-knap 

Denne knap TÆNDER og SLUKKER for 

klimaanlægget. 

 

2.  MODE-knap 

Tryk på denne knap for at ændre 

klimaanlæggets tilstand (MODE) til en af 

følgende :  

 

 

BEMÆRK: Vælg ikke OPVARMNINGS- (HEAT) 

tilstand, hvis den maskine, du har købt, kun er af 

køle-typen. Opvarmningstilstanden understøttes 

ikke af en enhed, der kun kan køle. 

 

3.  BLÆSE (FAN)-knap 

Bruges til at vælge blæsehastighed i fire trin:  

 

 

BEMÆRK: Du kan ikke trykke på blæseknappen i 

AUTO- eller affugtnings-(DRY) tilstand. 

 

4. DVALE (SLEEP) -knap 

 Aktiverer/deaktiverer dvale-funktionen. Den 

kan opretholde den temperatur, der er mest 

behagelig, og spare energi. Denne funktion 

findes kun i AFKØLINGS-, OPVARMNINGS- 

eller AUTO-tilstand. 

 For detaljer, se " dvale-tilstand " 

BRUGERMANUALEN. 

BEMÆRK: Når enheden kører i DVALE-tilstand, vil 

den afslutte denne tilstand annulleres, hvis der 

vælges BLÆSEHASTIGHED eller trykkes på 

TRÆND/SLUK. 

 

6. TURBO-knap 

http://www.blaupunkt.com/


                          www.blaupunkt.com Nitro Smart 

9 

 

 

 

 

 

Aktiverer/Deaktiverer Turbu-funktonen. Turbo-

funktionen får enheden til at nå den 

forudindstillede temperatur i afkølings- eller 

opvarmnings-tilstand på kortest muligt tid (hvis 

indedelen ikke understøtter denne funktion, sker 

der ingen tilsvarende betjening, når du trykker på 

denne knap.) 

 

7.     Selvrengørings (SELF CLEAN) knap  

Aktiverer/Deaktiverer selvrengøringsfunktionen 

12. Sving  knap (gælder for RG57A4/BGEF)  

Bruges til at stoppe eller starte vertikal bevægelse 

af spjældet og indstille den ønskede højre/venstre 

luftstrøm. Det lodrette spjæld ændrer sig 6 grader i 

vinklen for hvert tryk. Temperaturdisplayet for 

indedelen viser ‘ ’ i ét sekund. Hvis du trykker i 

yderligere 2 sekunder, aktiveres spjældets vertikale 

svingfunktion. Og displayområdet for den 

indedelen viser ‘IIII’, blinker fire gange, hvorefter 

temperaturindstillingen kommer tilbage. Hvis 

spjældets vertikale svingfunktion stoppes, vises 'LC’, 

hvilket varer i 3 sekunder. 

 

Swing  knap (gælder for RG57A4/BGEF) 

Bruges til at stoppe eller starte spjældets 

horisontale bevægelse eller indstille retning for den 

ønskede op/ned luftstrøm. Spjældet ændrer sig 6 

grader i vinklen for hvert tryk. Hvis du trykker 

yderligere 2 sekunder, vil spjældet svinge op og 

ned automatisk. 

 

SWING knap (gælder for RG57A6/BGE) Bruges til at 

stoppe eller starte den horisontale automatiske 

svingfunktion. 

 

Luftretning-(DIRECT) knap (gælder for 
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RG57A6/BGE) Bruges til at ændre spjældets 

bevægelse og indstille den ønskede op/ned 

luftstrømningsretning. 

Spjældet ændrer sig 6° i vinklen for hvert tryk. 

 

13.  FØLG MIG- (FOLLOW ME) knap 

Tryk på denne knap for at igangsætte Følg mig-

funktionen; fjernbetjeningens display viser den 

aktuelle temperatur der, hvor den befinder sig. 

Fjernbetjeningen vil sende dette signal til 

klimaanlægget med 3 minutters mellemrum, indtil 

der igen trykkes på Følg mig-knappen. 

Klimaanlægget vil automatisk afslutte Følg mig-

funktionen, hvis det ikke modtager et signal inden 

for 7 minutter. 

 

14.  LED-knap 

Deaktiverer/aktiverer det indvendige display. Når 

du trykker på knappen, ryddes det indvendige 

display. Ved tryk igen på knappen lyser displayet 

igen. 

INDIKATORER PÅ LCD 

Der vises en række informationer, når fjernbetjeningen tændes.  

 

 

 

 

 

 

 
BEMÆRK: Alle indikatorer, der vises på 

figuren, har kun til hensigt at vise 

funktionen. Under drift vises kun de 

relative funktionstegn på displayet. 
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Sådan bruges knapperne 

Auto-drift 

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og der er strøm 

på. Drifts- (OPERATION) indikatoren på 

indendørsenhedens display starter med at blinke. 

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge Auto. 

2. Tryk på OP/NED-knappen for at indstille den 

ønskede temperatur. Temperaturen kan ligge 

inden for et område på 17°C~ 30°C med 1°C-

intervaller. 
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3. Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte 

klimaanlægget. 

 

BEMÆRK 

1. I Auto-tilstand kan klimaanlægget automatisk 

vælge tilstandene Afkøling (Cooling), Blæser (Fan) 

og Opvarmning (Heating) ved at mærke forskellen 

mellem den aktuelle rumtemperatur og den 

indstillede temperatur på fjernbetjeningen. 

2. I Auto-tilstand kan du ikke tænde for 

blæsehastigheden. Den er allerede automatisk 

styret. 

3. Hvis Auto-tilstanden ikke er behagelig for dig, 

kan den ønskede tilstand vælges manuelt. 
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Afkølings-(Cooling)-/Opvarmnings- (Heating)/Blæse 

(Fan)-drift 

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og der er strøm på. 

. 

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge AFKØLING, 

OPVARMNING (kun afkølings- og 

opvarmninsmodeller) eller BLÆSE-tilstand. 

2. Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille den 

ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles 

inden for et område på 17°C~ 30°C i 1°C-intervaller, 

3. Tryk på BLÆSE-knappen for at vælge blæsehastighed 

i fire trin - Auto, Lav, Medium eller Høj. 

4. Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte 

klimaanlægget. 

 

BEMÆRK 

I BLÆSE-tilstand vises temperaturindstillingen ikke på 

fjernbetjeningen, og du kan heller ikke styre 

rumtemperaturen. I denne tilstand kan kun trinnene 1, 3 

og 4 gennemføres. 
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Affugtnings- (Dehumidifying) drift 

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og der er strøm på. 

DRIFTS-tilstanden på indendørsenhedens display starter 

med at blinke. 

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge affugtnings- 

(DRY) tilstand. 

2. Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille den 

ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles inden 

for et område på 17°C- 30°C i 1°C-intervaller. 

3. Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte 

klimaanlægget. 

BEMÆRK 

I affugtningstilstand kan du ikke tænde for 

blæsehastigheden. Den er allerede automatisk styret. 
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Timer-drift 

Med TIMER TIL-knappen indstilles automatisk tænding 

af enheden. Med TIMER FRA-knappen indstilles 

automatisk slukning af enheden. 

For indstilling af tid for automatisk tænding. 

 

1. Tryk på TIMER TIL-knappen. Fjernbetjeningen viser 

TIMER TIL, den sidst indstillede tid for automatisk 

tænding, og signalet "H” vises på LCD-displayet. Nu 

er den klar til at nulstille den automatisk indstillede 

tid for at starte betjening af enheden. 

2. Tryk igen på TIMER TIL-knappen for at indstille den 

ønskede tid for automatisk tænding. Hver gang der 

trykkes på knappen, øges tiden med en halv time 

imellem O og 10 timer og med en time imellem 10 

og 24 timer. 

3. Når TIMER TIL er indstillet, vil der være et sekunds 

forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til 

klimaanlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder vil 

"H"-signalet forsvinde, og den indstillede temperatur 

vil blive vist igen på LCD-displayet. 

 

For indstilling af tid for automatisk slukning. 

1. Tryk på TIMER FRA-knappen. Fjernbetjeningen viser 

TIMER FRA, den sidst indstillede tid for automatisk 

slukning, og signalet "H" vil blive vist på LCD-

displayet. Nu er den klar til at nulstille den 

automatisk indstillede tid for at stoppe betjening af 

enheden. 

2. Tryk igen på TIMER FRA-knappen for at indstille den 

ønskede tid for automatisk slukning. Hver gang der 

trykkes på knappen, øges tiden med en halv time 
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imellem nul og 10 timer og med en time imellem 10 

og 24 timer. 

3. Når TIMER FRA er indstillet, vil der være et sekunds 

forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til 

klimaanlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder vil 

"H"-signalet forsvinde, og den indstillede temperatur 

vil blive vist igen på LCD-displayet.  
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