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ANVÄNDARMANUAL

Trådlös Fjärrkontroll
för ADG ECO
Kanalansluten

Läs igenom denna manual  noga innan installation och användning av anläggning.
Spara den för framtida behov.
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Tyst

Inställning av fläkthastighet
( 、 (Fläkthastighet visas endast
då denna funktion valts)

{
Signalöverföring

Turbodrift

8°C värmefunktion

Ändra visningstyp (inomhus/utomhus)
på aggregatets display

Inst. tid
Timer till/från

Barnlås

Luftsvep uppåt/nedåt
Luftsvep åt vänster/höger

Sleepdrift
Klocka

Värmedrift
Fläktdrift

Avfuktning
Kyldrift

Auto läge

Driftsätt

I feel

WiFi  Detta är en allmän fjärrkontroll. en del modeller 
 har denna funktions, medans andra inte har det. 
 Se den aktuella modellen. 

{

Fjärrkontrollens knappar

Introduktion till displayens ikoner
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1 TILL/FRÅN (ON/OFF)
2 DRIFTSÄTT (MODE)
3 FLÄKT (FAN)
4 TURBO

6      luftriktning vänster/höger
7      luftriktning upp/ner

9 I FEEL

13
tända/släcka inomhusdelens
ikoner(LIGHT)14

15 temperaturinställning (TEMP)

11

KLOCKA (CLOCK)

12 WiFi 

10

Timer till (T-ON) / Timer från (T-OFF) 8

SLEEP funktion

5 ▲/     upp/nerknapp

▲

          luftrening

X-FAN förlängd fläktdrift

Hälsosamt
Reningsfunktioner

1
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● I läge FAN fungerar endast fläkten, ingen kyla eller värme. Inga indikeringar lyser
   på inomhusdelen. Tryck på FAN för att justera fläkthastigheten. 
   Tryck på ”     ” / ”    ” för önskad riktning på luftutblåsningen.

Introduktion till fjärrkontrollens knappar
Anm.:

●

ON/OFF knapp

MODE knappen

1

2
Tryck på knappen för att välja önskat driftsätt.

AUTO COOL FANDRY HEAT

När man trycker på någon knapp på fjärrkontrollen, blinkar signalikonen ”     " en
gång i displayen samtidigt med en ljudsignal, som indikerar att signalen överförts
till aggregatet.

● Vid AUTO-drift arbetar aggregatet automatiskt enligt fabriksinställningar. 
    Rumstemperaturen kan inte justeras och visas inte heller. Tryck på följande
    knappar för att välja luftriktningen från aggregatet ”      ” / ”     ”.      

● Detta är en allmänn fjärrkontroll, som kan användas för aggregat med multifunktion.
För en del modeller som inte har funktionen man trycker på, fortsätter driften utan
att den startar.

● ▲

● Vid AVFUKTNING arbetar aggregatet med låg fläkthastighet. Indikeringen ”     ”
lyser på inomhusdelen. (Denna indikering saknas på en del modeller.) Vid denna
drift kan man inte justera fläkthastigheten. Tryck på ”     ” / ”    ” för önskad riktning 
på luftutblåsningen.

Tryck en gång för att starta aggregatet och en gång till för att stänga av det.

● När man startar aggregatet avger den en signal. Driftindikeringen ”      ” tänds
   (röd indikering, färgen kan skilja sig för olika modeller). Nu kan man styra aggregatet
   med fjärrkontrollen.

● Vid COOL kommer aggregatet att arbeta med kyldrift. Indikeringen ”     ” lyser
   på inomhusdelen. (Denna indikering finns inte på en del modeller.) 
   Tryck på ”    ” eller ”    ” för att justera temperaturen. Tryck på FAN för att justera
   fläkthastigheten. Tryck på ”     ” / ”    ” för önskad riktning på luftutblåsningen.

▲▲

Vid HEAT lyser ”      ” indikeringen på inomhusdelen. (Denna indikering finns inte 
på en del modeller.) Tryck på ”    ” eller ”    ” för att justera temperaturen. Tryck på 
FAN för att justera fläkthastigheten. Tryck på ”     ” / ”    ” för önskad riktning på 
luftutblåsningen. 

▲



FAN knapp3
Fläkthastigheter som kan väljas för luftcirkulation: Auto → lågfart (     ), medium
(     ) och högfart (        ).

Auto

● För att undvika kalldrag då man startar värmedrift, är det en fördröjning på
   1~5 minuter innan fläkten startar (fördröjningen varierar och beror på rumstemp).
● Temperaturinställningen på fjärrkontrollen kan väljas mellan 16~30°C. Fläkt-
   hastigheter: Auto → lågfart → låg-medium → medium → medium-hög → högfart.

TURBO knapp4
Under drift COOL eller HEAT, tryck på denna knapp för att snabbt kyla eller värma 
rummet. Ikonen ”     ” visas på fjärrkontrollen. Tryck en gång till för att gå ur denna
funktion, och ikonen ”     ” syns inte längre.
Vid detta val går fläkten på super-hög fläkthastighet för att kyla eller värma så att
inställd temperatur snabbt kan uppnås.

▲

▲/     knappar5
● Tryck på "▲" eller ”      ” en gång för att höja eller sänka temperaturen 1 °C.
   Om man håller in ”     ” eller ”    ” knappen på fjärrkontollen i 2 sekunder, kommer
   temperaturvärdena att ändras snabbt.   

▲

● Vid avfuktningsdrift (DRY) arbetar fläkten på låg hastighet. 

Vid inställd drift med X-FAN: Efter att aggregatet stängts av med ON/OFF
knappen, fortsätter fläkten att gå i några minuter på låg hastighet. Om man
vill avbryta detta, håller man in fläkthastighetsknappen i 2 sekunder.
Vid avstängd drift med X-FAN: Efter att man stängt av aggregatet med ON/OFF
knappen, stannar aggregatet omgående.

X-FAN funktion: Håll in knappen, vid driftval COOL eller DRY i 2 sekunder, 
ikonen ”      ” tänds och inomhusfläkten fortsätter att arbeta i några minuter
för att torka inomhusdelen efter att den stängts av. Efter denna drift stängs
aggregatet av. X-FAN fungerar inte i driftvalen AUTO, FAN eller HEAT.
Denna funktion gör så att fukt på inomhusdelens förångare blåses torr efter
att man stängt av aggregatet, för att undvika mögel. 

●

●

●

● Vid AUTO väljer aggregatet rätt fläkthastighet automatiskt enligt förinställda 
   fabriksinställningar.

Anm.:

3

Introduktion till fjärrkontrollens knappar
Anm.:

▲

▲



▲● Vid inställning av T-ON, T-OFF eller CLOCK, tryck på  "▲" eller ”     ” knapparna,
   för att justera tiden. (Se beskrivning av funktionen för CLOCK, T-ON och T-OFF). 

4

Anm.:
● Håll in knappen i mer än 2 sekunder, luften sveper fram och tillbaka till vänster och
  höger. Släpp sedan knappen och luftutblåsningen stannar i detta läge.
● Vid svep från vänster till höger, och status växlar från ”off” till ”       ”, och man
   trycker på knappen igen inom 2 sekunder, kommer status för ”       ” att växla
   till off direkt. Om man trycker på knappen igen inom 2 sekunder, kommer status
   för swing att ändras beroende på sekvensen i figuren ovan,

7
Med denna knapp kan man välja luftutblåsningens riktning uppåt/nedåt. Valen är
enligt figuren intill.

● Vid val "       ", kommer svep att ske uppåt/nedåt automatiskt till maximal vinkel. 

● Vid val ”                                     ”, stannar det i det valda smala läget.   、 、 、 、

● Vid val "                         ”, stannar det i det valda breda läget.     、 、

● Håll "        " in knappen i 2 sekunder för att låsa önskad vinkel på svepningen.
   Efter inställningen släpper man knappen.
Anm.:
● " 、 、    " (kanske inte tillgängligt). När aggregatet får signalen, startar den 
   fläkten automatiskt.
● Håll in knappen i mer än 2 sekunder och aggregatet sveper fram och tillbaka upp
och ner. Släpp knappen och aggregatet slutar svepa och stannar i detta läge.

● Om man under drift växlar från OFF till ”       ” och trycker på knappen igen 
   2 sekunder senare, ändras ”       ” status direkt. Om man åter trycker på knappen 
   inom 2 sekunder, ändras status beroende på cirkulationssekvensen ovan   

ingen visning
(horisontell luftriktning stannar
i aktuellt läge)

 knappen

6
Tryck på denna knapp för att välja luftutblåsningens svepriktnig. Följande val
kan göras:

 knappen

ingen visning
(stannar i aktuellt läge)

Introduktion till fjärrkontrollens knappar



5

Anm.:
● Under on och off status, kan man ställa in T-OFF eller T-ON samtidigt.
● Innan inställning av T-ON eller T-OFF måste klockan vara justerad. 
● Efter inställning av T-ON eller T-OFF väljer man om inställningen är konstant. 

Nu kommer agggregatet att starta eller stanna enligt inställd tid. 
ON/OFF knappen har ingen effekt under denna inställning. Om man inte vill ha
denna inställning, måste fjärrkontrollen användas för att ta bort den.

I FEEL knapp9
Denna knapp startar ”I FEEL” funktionen och ”     ” visas på fjärrkontrollen.
Efter denna inställning kommer fjärrkontrollen att överföra rådande rumstemperatur
till aggregatet, som automatiskt justerar rumstemperaturen enligt rådande temp.
Tryck på knappen en gång till för att avsluta ”I FEEL” funktionen. Ikon ”     ” släcks.

● Placera fjärrkontrollen nära användaren vid denna funktion. Placera den inte nära
varma eller kalla objekt, för att undvika felaktig omgivningstemperatur.

● T-ON knapp
"T-ON" ställer in önskad tid för uppstart. När man trycker på ”      ” knappen
visas ikonen och ordet ”ON” blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på ”   ” eller ”    ” 
för att justera inställningen. Efter varje tryck på ”    ” eller ”    ” ökar/minskar
tiden med 1 minut. Håll in ”    ” eller ”    ” knappen 2 sekunder, så ändras tiden
snabbt. Tryck på ”T-ON” för att bekräfta inställningen. Ordet ”ON” slutar blinka.
Ikonen ”     ” visas i displayen. Ta bort inställning ”T-ON” utförs under förutsättning
att ”T-ON” har startat, genom att trycka på ”T-ON” igen.
 

▲

▲
▲

● T-OFF knapp
"T-OFF" ställer in önskad tid för avstängning. När man trycker på ”      ” knappen
visas ikonen och ordet ”OFF” blinkar på fjärrkontrollen. Tryck på ”   ” eller ”    ” 
för att justera inställningen. Efter varje tryck på ”    ” eller ”    ” ökar/minskar
tiden med 1 minut. Håll in ”    ” eller ”    ” knappen 2 sekunder, så ändras tiden
snabbt. Tryck på ”T-OFF” för att bekräfta inställningen. Ordet ”OFF” slutar blinka.
Ikonen ”      ” visas i displayen. Ta bort inställning ”T-OFF” utförs under förutsättning
att ”T-OFF” har startat, genom att trycka på ”T-OFF” igen.

▲

▲
▲

▲
▲

▲

▲

T-ON / T-OFF knapp8

▲

▲

Introduktion till fjärrkontrollens knappar
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Denna knapp aktiverar en hälsosam och renande fuktion. Tryck en gång för att
påbörja funktionen. LCD visar ”     ”. Tryck en andra gång för att starta båda funktionerna.
LCD visar då både ”     ” och ”     ”. En tredje tryckning tar bort hela funktionen. En fjärde
tryckning startar funktionen. LCD visar ”    ”. Tryck åter på knappen för att repetera
ovanstående drift.
● Denna funktion finns endast på vissa modeller.

 knapp

● Denna funktion finns endast på vissa modeller.

Tryck på "WiFi” knappen för att aktivera funktionen. När denna funktion är aktiverad
visas ”WiFi” ikonen på fjärrkontrollen. Vid denna drift trycker man på ”MODE” och
”WiFi” samtidigt i 1 sekund och ”WiFi” modulen återställs då till fabriksinställ-
ningarna. 

6

12

Använd denna knapp för att ställa in klockan. Ikonen ”     ” blinkar på fjärrkontrollen.
Tryck på ”   ” eller ”    ” inom 5 sekunder för att ställa in rätt tid. Varje tryck på ”    ”
eller ”    ” ökar tiden med 1 minut. Genom att hålla in ”    ” eller ”    ” 2 sekunder
senare, går visningen snabbare. Släpp knappen vid rätt tid.
Tryck på ”CLOCK” knappen för att bekräfta inställningen. ”     ” ikonen slutar blinka.  

Anm.:
● Klockan har 24 timmars visning.
● Intervallen mellan två funktioner får inte överstiga 5 sekunder. I annat fall går
   den ur inställningarna. Drift med T-ON - T-OFF är samma tid.

CLOCK knapp

SLEEP knapp11
Tryck på denna knapp under drift med ”COOL” eller ”HEAT” för att aktivera
SLEEP funktionen. Ikonen ”    ” visas på fjärrkontrollen. Tryck en gång till på
på knappen för att avaktivera SLEEP funktionen. Ikonen ”    ” visas inte då. 
Efter att aggregatet har stängts av, tas denna inställning bort.
I SLEEP läget kan tiden justeras. Denna fuktion fungerar inte i inställningarna
FAN, DRY och AUTO.

10

▲
▲

WiFi knapp

Introduktion till fjärrkontrollens knappar

▲▲
▲ ▲



7

LIGHT knapp14
Knappens funktion är att släcka belysningen på inomhusdelens ikoner. Vid
aktivering släcks ikonen ”      ”. Tryck igen för att återgå till upplysta ikoner.
Ikonen ”     ” visas igen.

15 TEMP knapp

Vid tryck på knappen visas inställd rumstemperatur, rådande rumstemperatur
eller utomhustemperatur. Figuren nedan visar inställningarna vid varje knapp-
tryckning.

ingen visning

● När man väljer "     " visas inget på fjärrkontrollen, temperaturvisning sker på
   inomhusdelen.
● När man väljer "     " med fjärrkontrollen, visas temperatur på inomhusdelen
   för rådande rumstemperatur.
● När man väljer  "      " med fjärrkontrollen, visas temperatur på inomhusdelen
  för utomhustemperaturen.
Anm.:
● Visning av utomhustemperatur finns inte på alla modeller, utan då inomhusdelen

får denna signal ”       ”, visas istället inställd rumstemperatur.
● Som standard visas inställd rumstemperatur när man startar aggregatet. Inget

visas på fjärrkontrollen.
● Endast för modeller där inomhusdelen har dubbel-8 display.
● Vid val av visning av omgivande luft inom- eller utomhustemperatur, visar innedelen
   dessa temperaturer och återgår automatiskt till att visa inställd temperatur efter
   3-5 sekunder.

Introduktion till fjärrkontrollens knappar
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Energibesparingsfunktion
Vid kyldrift trycker man på ”TEMP” och ”CLOCK” samtidigt för att starta funktionen
för energibesparing. När den aktiverats visas ”SE” på fjärrkontrollen, och aggregatet
kommer att justera inställningstemperaturen automatiskt enligt fabriksinställningar,
för att nå bästa effekt på energibesparing.

Anm.:
● Under energibesparingsfunktionen är fläkthastigheten fast inställd på AUTO och 
   går inte att justera. 
● Under energibesparingsfunktionen kan inte temperaturen justeras. Om man trycker 

på ”TURBO” knappen, avger fjärrkontrollen ingen överföringssignal. 
● ”SLEEP” och Energibesparing kan inte arbeta samtidigt. Om man ställt in Energi-
   besparing vid kyldrift och vill ta bort den, trycker man på ”SLEEP” knappen. Om man
   valt ”SLEEP” under kyldrift, så tar Energibesparing bort inställningen för ”SLEEP”.

Vid värmedrift trycker man på ”TEMP” och ”CLOCK” samtidigt för att starta eller
stänga av 8°C funktionen. När funktionen startar visas ”      ” och ”8°C” på fjärrkontrollen.
Aggregatet kommer nu att hålla rumsvärmen på 8°C. Tryck på ”TEMP” och ”CLOCK”
samtidigt för att gå ur 8°C funktionen.

Anm.:
● Vid 8°C värmefunktion är fläkthastigheten fast inställd på AUTO och går inte att
   justera.
● Under 8°C värmefunktion kan inte temperaturen justeras. Om man trycker på 
   ”TURBO” knappen, avger fjärrkontrollen ingen överföringssignal. 
● ”SLEEP” och 8°C värmefunktion kan inte arbeta samtidigt. Om man ställt in 8°C
   värmefunktion under värmedrift, så tar 8°C värmefunktion bort SLEEP funktionen. 

Tryck "▲" och "    " samtidigt för att aktivera barnlåsfunktionen. När denna aktiverats
visas ikonen ”     ” på fjärrkontrollen. Om man vill använda fjärrkontrollens knappar,
blinkar ikonen ”      ” tre gånger utan att sända någon signal. 

Under OFF status, tryck "    " och "MODE" knapparna samtidigt, kan man växla 
mellan att visa °C och °F.

▲

Introduktion till fjärrkontrollens knappar

8°C Värmefunktion

Barnlåsfunktion

▲

Temperaturvisning °C och °F
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1. När det finns ström fram till aggregatet, tryck på fjärrkontrollens ”ON/OFF” knapp
för att starta aggregatet. 

2. Tryck på "MODE" knappen för att välja driftsätt: AUTO, COOL, DRY, FAN eller
HEAT.

3. Tryck på "▲" eller "    " för att ställa in önskad temperatur. (Denna inställning går
inte att utföra i läge AUTO.

4. Tryck på "FAN" knappen för att välja fläkthastighet: AUTO, LÅG, LÅG MEDIUM, 
MEDIUM, MEDIUM HÖG eller HÖG.

Drift

▲

Batteribyte i fjärrkontroll

● Rikta alltid fjärrkontrollen mot inomhusdel när den används.
● Avstånd mellan fjärrkontroll och inomhusdel får inte överstiga 8 m, samt att

det inte får vara några hinder emellan. 
● Signalen kan påverkas om det finns lysrör eller mobiltelefoner i närheten. 
   Fjärrkontrollen skall vara placerad i närheten av inomhusdelen.
● Använd likadana batterier vid batteribyte. 
● Tag ur batterierna i fjärrkontrollen om den inte skall användas under en 

längre tid.
● Byt batterier om displayen är svag eller inte syns.

NOTERA

5. Tryck på "     " knappen för önskad luftriktning. 

1. Öppna locket enligt pilar i Fig. 1/  ①
2. Tag ut batterierna enl. Fig. 1/ ②
3. Lägg in två AAA batterier och lägg märke till placeringen av “+”

och “-” polerna enl. Fig. 2/③
4. Sätt tillbaka locket enl. Fig 2/④

Fig.1 Fig.2 Fig.1 Fig.2
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