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FUNKSJONER OG KONTROLL PANEL
POWER knappen i drift

A V viser displayet “timer av” når

Indikator

funksjonen er innstilt og aktivert.
Bevegelse knapp(valgfritt)

Power knapp på/av.

Trykk på denne knappen for å starte

Natt knapp

kontinuerlig opp og ned bevegelse av

Indikerer sove modus.

viftedøren. Trykk på knappen igjen for å

Vifte knapp

sette viftedøren tilbake i start posisjon.

Velg mellom fire ulike vifte- hurtighets funksjoner:
Lav,Medium,Høy og Auto.

LED Display

Et indikator lys vil vise de ulike hurtighets funksjonene.

Viser temperatur innstilling "℃" og Auto-timer
funksjoner. Men i avfuktning og vifte modus,

Opp (+) og ned(-) knapp
-

viser displayet romtemperaturen.

(Kjøligere) Trykk denne knappen for å senke
temperaturen.
+ (Varmere) Trykk denne knappen for å øke
temperaturen.

I-Feel indikator (valgfritt)
Indikerer at air-condition er i driftsmodus

Modus knapp

''I-FEEL'' Modus.

Trykk på denne knappen for å velge
driftsmodus i sekvens fra; Auto til
kjøling, avfuktning og vifte. Et
indikatorlys vil indikere hver modus.
Timer knapp
Trykk på knappen for å starte Auto PÅ start-innstilling.

AV/PÅ stopp program. I samarbeid med
(-)&(+) knappene.
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3. Funksjoner og kontroll panel



3.1 FunNVMRQHU
※ Driftsmodus: Kjøling, avfuktning, Vifte, Oppvarming(valgfritt) og Auto(valgfritt) .
※ Valgfri funksjon: Auto: Auto bevegelse, I-feel, ION.
※ Timer funksjon.
※ Fleksibelt monteringssett.
※ Ingen tank.
※ LED display.
※ Natt modus.
※ Temperatur modus.
※ Egen diagnose og auto-beskyttelsesfunksjon.
※ Anti-frysekontroll i kjøling eller avfuktning modus: Hindrer at vannet fryser til på fordamperen, når
fordamperens rør er i kjøling eller avfuktnings modus.
※ Auto-omstart: Når strømforsyningen er avbrutt og deretter gjenopprettet, vil air-condition automatisk
gjenopprette forrige funksjons innstilling.
※ Tidsforsinkelse: omstart etter omtrent 3 minutter.



3.2 Kontroll panel

Bærbar MAF

6

Versjon - 0

Dimensjon



4 Dimensjoner

Enhets dimensjon

Lengde(mm)
467

Bærbar MAF

Høyde(mm)
765
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Dybde (mm)
397

Versjon - 0

