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I

Sørg for at det ikke er noen hindinger mellom IR-sender på
fjernkontroll og mottaker på Mistral. Fjernkontrollen skal til en
hver tid være beskyttet mot støt, fukt, støv, høy tempertur og
direkte sollys.

A

Knappen veksler mellom sovefunksjon av og på. Funksjonen
er ikke tilgjengelig i driftmodusene «Vifte» eller «Auto». Hvis
funksjonen er aktivert vises symbolet «Sove» i fjernkontrollens
display. Funksjonen blir kansellert hvis man slår apparatet av
eller på. Tids-aktivering/-deaktivering (timer on/off) kan benyttes
sammen med denne funksjonen.

D

Viftefunksjon (FAN)

Knappen justerer viftehastigheten mellom auto, lav, mudium og
høy. Mistral starter på auto ved oppstart. Ved dirftsmodus
«Avfukting» er viftehastigheten låst på lav viftehastighet.

AUTO

E

Tidsinstilling (CLOCK)

Når man trykker på denne knappen blinker klokkesymbolet og
man kan justere klokkeslettet ved å trykke på + eller -.
For progressiv hurtig justering holdes + eller - knappene inne.
Når man har stilt klokken trykker man på knappen merket
«CLOCK» igjen. Klokkesymolet slutter nå å blinke og valgt tid er
lagret. Ved funksjonen tidsaktivering vises nedtelling istedenfor
klokke, da forsvinner også klokkesymbolet fra displayet.

F

Display-visning (LIGHT)

Denne knappen veksler mellom å vise eller ikke vise lys i
displayet på Mistral (den vegghengte enheten). Symbolet «Lys»
vises når funksjonen er aktivert.

AV/PÅ-knapp (ON/OFF)

Krykker man på denne knappen slår Mistral seg på, trykker man
en gang til slår den seg av. Når man bruker denne knappen til å
veksle mellom av og på, vil funksjonen «Sove» kanselleres.

B

Sovesovefunksjon (SLEEP)

Lys

N
F

C

Driftsmodus (MODE)

Knappen veksler mellom Auto, Kjøling, Avfukting, Vifte og
Varme. Mistral starter i viftemodus når den blir slått på.

G

Puss-knapp (+)

Denne knappen justerer temperatur opp når Mistral er på.
Temperaturområde fra 16-30°C. Den brukes også ved justering
av tid. Hvis man holder knappen inne går justeringen hurtigere.
I driftsmodus «Auto» kan ikke temperaturen justeres.

H

Minus-knapp (-)

Denne knappen justerer temperatur ned når Mistral er på.
Temperaturområde fra 16-30°C. Den brukes også ved justering
av tid. Hvis man holder knappen inne går justeringen hurtigere.
I driftsmodus «Auto» kan ikke temperaturen justeres
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I

Temperatur (TEMP)

Knappen kan veksle mellom innstilt ønsket romtemperatur og nåvœrende romtemperatur. Når displayet viser symbolet på
fjernkontrollen «Temperatur» (et hus med termometer inni), viser displayet på Mistral nåvœrende romtemperatur.
Knappen for temperatur veksler symbolet «Temperatur» mellom fire visninger. Hvis ikke tilleggsutstyr er tilkoblet viser de andre
temperatursymbolene ønsket romtemperatur i displayet på Mistral.

L

Automatisk luftklaff (

)

Knappen justerer spredning av luft fra apparatet ved å justere vinkelen til den
automatiske luftklaffen, i fast posisjon eller ved å avgrense et område. Hvis kun
en strek vises i symbolet er en fast posisjon valgt, flere streker representerer et

AV

område hvor klaffen jobber automatisk.

M

Tids-aktivering (TIMER ON)

Med denne funksjonen kan man sette et tidspunkt hvor Mistral skal slå seg på. Trykker man på knappen vil symbolet «Klokke»
forsvinne, ON blinker ved siden av tidspunktet og man har muligheten til å stille inn tidspunkt innen 5 sekunder. Det gjør man ved
å holde inne (hurtig endring) eller trykke på knappene + eller -. Når ønsket tidspunkt er valgt må man trykke på «TIMER ON» innen
5 sekunder for å lagre. Da vil visningen gå over til vanlig klokke, med symbolet «Klokke» og ON ved siden av klokken.
For å fjerne tidsaktivering trykker man på kanppen «TIMER ON» en gang til.

N

Tids-deaktivering (TIMER OFF)

Med denne funksjonen kan man sette et tidspunkt hvor Mistral skal slå seg av. Trykker man på knappen vil symbolet «Klokke» forsvinne, OFF blinker ved siden av tidspunktet og man har muligheten til å stille inn tidspunkt innen 5 sekunder. Det gjør man ved
å holde inne (hurtig endring) eller trykke på knappene + eller -. Når ønsket tidspunkt er valgt må man trykke på «TIMER OFF»
innen 5 sekunder for å lagre. Da vil visningen gå over til vanlig klokke, med symbolet «Klokke» og OFF ved siden av klokken.
For å fjerne tidsaktivering trykker man på kanppen «TIMER OFF» en gang til.

DRIFTSMODUS
For å endre driftsmodus trykker man på knappen «MODE», da endres modus i rekkefølgen:
Auto, Kjøling, Avfukting, Vifte, Varme.
Driftsmodus «Varme» er ikke tilgjengelig på apparater som er satt opp kun for kjøling.
Driften av Mistral er avhengig av varmekjele eller kjøler som den er koblet til.
I driftsmodus «Varme» vil ikke viften starte før turvannstemp er tilstrekkelig høy.
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Igangsetting av ulike driftsmodus
KJØLING
1. Slå på Mistral ved å rette fjernkontrollen mot Mistral og trykke på knappen merket ON/OFF.
Et lydsignal markerer at Mistral har startet.
2. Trykk på knappen «MODE» til kjølesymbolet dukker opp ( ) hvis ikke det er på skjermen allerede.
Det kan vœre slik at man må trykke på knappen flere ganger for å få opp riktig symbol.
3. Ønsket romtemperatur stilles inn ved bruk av + og -.
4. Ønsket viftehastighet stilles inn ved bruk av knappen «FAN» (automatisk, høy, medium, lav)
I kjølemodus vil Mistral funkere slik at den senker luftfuktigheten noe hvis den er for høy.
AVFUKTING
Vi anbefaler å bruke denne driftsmodusen når luftfuktigheten er høy.
1. Slå på Mistral ved å rette fjernkontrollen mot Mistral og trykke på knappen merket ON/OFF.
Et lydsignal markerer at Mistral har startet.
2. Trykk på knappen «MODE» til avfuktersymbolet dukker opp ( ) hvis ikke det er på skjermen allerede.
Det kan vœre slik at man må trykke på knappen flere ganger for å få opp riktig symbol.
3. Temperaturnivå justeres ved bruk av + og -.
Viftehastighet kan ikke justeres manuelt i denne driftsmodusen.
VIFTE
På svale dager, som ikke er alt for varme kan det vœre tilstrekkelig med drift av vifte alene.
1. Slå på Mistral ved å rette fjernkontrollen mot Mistral og trykke på knappen merket ON/OFF.
Et lydsignal markerer at Mistral har startet.
2. Trykk på knappen «MODE» til avfuktersymbolet dukker opp ( ) hvis ikke det er på skjermen allerede.
Det kan vœre slik at man må trykke på knappen flere ganger for å få opp riktig symbol.
3. Når diftsmodus «Vifte» er aktivert velger man viftehastighet ved å trykke på knappen «FAN» til man får ønsket hastighet.
Mulige instillinger: automatisk, høy, medium eller lav.
VARME
1. Slå på Mistral ved å rette fjernkontrollen mot Mistral og trykke på knappen merket ON/OFF.
Et lydsignal markerer at Mistral har startet.
2. Trykk på knappen «MODE» til varmesymbolet dukker opp ( ) hvis ikke det er på skjermen allerede.
Det kan vœre slik at man må trykke på knappen flere ganger for å få opp riktig symbol.
3. Ønsket romtemperatur stilles inn ved bruk av + og -.
4. Ønsket viftehastighet stilles inn ved bruk av knappen «FAN» (automatisk, høy, medium, lav)
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Programering av tids-aktivering/tids-deaktivering
Etter å ha valgt ønsket driftsmodus kan man begrense når på døgnet Mistral skal vœre i drift.
Det er mulig å legge inn et klokkeslett for aktivering (TIMER ON) og et klokkeslett for deaktivering (TIME OFF).
Ved innstilling av tids-aktivering eller de-aktivering, må fjenkontrollen være rettet mot Mistral og klokken på
fjernkontrollen må være riktig stilt.
Stille inn tids-aktivering
1. Når Mistral er avslått, trykk på knappen merket «TIMER ON». Klokkeslett vil da blinke og man har mulighet
til å stille inn ved hvilket klokkeslett Mistral skal slås på ved å bruke + og -.
2. Trykk på knappen «TIMER ON» igjen innen 5 sekunder, for å lagre innstilt tid.
Mistral slår seg på når den kommer til innstilt klokkeslett.
For å fjerne innstilling trykker man på «TIMER ON», og indikatoren vil fjernes fra displayet på fjernkontrollen.

Stille inn tids-deaktivering
1. Når Mistral er påslått, trykk på knappen merket «TIMER OFF». Klokkeslett vil da blinke og man har mulighet
til å stille inn ved hvilket klokkeslett Mistral skal slås på ved å bruke + og -.
2. Trykk på knappen «TIMER OFF» igjen innen 5 sekunder, for å lagre innstilt tid.
Mistral slår seg av når den kommer til innstilt klokkeslett.
For å fjerne innstilling trykker man på «TIMER OFF», og indikatoren vil fjernes fra displayet på fjernkontrollen.

Sovefunksjon
Sovefunksjon kan benyttes i driftsmodus «Varme»,«Kjøling» eller «Avfukting».
Denne funksjonen skal skape et mer komfortabelt inneklima mens man sover.
Dette skjer når man benytter sovefunksjon ved å trykke på knappen «SLEEP»:
• Mistral slår seg automatisk av etter 8 timer.
• Ved driftsmodus «Kjøling» øker innstilt temperatur med 1°C hver time i to timer, så forblir temperatur konstant.
• Ved driftsmodus «Varme» synker innstilt temperatur med 1°C hver time i to timer, så forblir temperatur konstant.

Fjernkontrollen
Tastelås
For å aktivere/deaktivere tastelås trykeker man på + og - samtidig. Når tastelåsen er aktivert vil man se
hengelås-symbolet (
) nederst i høyre hjørnet på fjernkontrollens display.
Automatisk luftklaff
For å justere lufteklaffen slik at den står i en fast, nøyaktig posisjon kan man trykke, og holde inne, knappen
merket (
) i mer enn to sekunder, og slippe knappen når man har vinkelen/posisjonen man ønsker.
Veksling mellom Calcius (°C) og Farenheit (°F)
Når Mistral er avlått trykker man inn knappen merket «MODE» og minus samtidig for å veksle mellom °C og °F.
Batteribytte
Skyv lokket på baksiden av fjernkontrollen i retning pilen. Ta ut gamle batterier. Sett i nye batterier (AAA 1,5V) og
sørg for at + og - er riktig vei (tegning i bak batteriene). Skyv lokket tilbake på plass.
Batteriene byttes kun med to nye batterier av samme type/fabrikat. Hvis ikke fjernkontrollen skal brukes
på lang tid, skal batteriene tas ut slik at de ikke lekker og ødelegger fjernkontrollen.
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Justering av luftstrømmen
Automatisk luftklaff stiller seg inn når man slår på Mistral, etter hvilken driftsmodus som er valgt.
Luftklaffen sitt område/faste vinkel kan stilles inn ved å bruke knappen merket (
).
Fullt område
Trykk på knappen merket (

) en gang og luftklaffen vil gå automatisk helt opp og helt ned.

Spesialvinkel
Når luftklaffen går på fullt område, trkker man på knappen merket (

) en gang til, så stopper klaffen umiddelbart

Forhåndsdefinerte vikler/områder
Ved å trykke hurtig på knappen merket (
), roterer valget
mellom en rekke forhåndsdefinerte vinkler og områder slik: FULLT OMRÅDE
Sidelengs vinkling av luftsrøm
Hvis luftstrømmen ønskes justert sidelengs, må dette
gjøres manuelt når viften på Mistral ikke er i drift.

AV

ANDRE OMRÅDER

OBS!
Automatisk luftklaff skal ikke justeres manuelt, hvis man er uheldig å kommer borti den, skal den ikke justeres tilbake for hånd. Da
skal man slå apparatet av og på igjen, slik at den justerer seg automatisk.
OBS!
Automatisk luftklaff skal ikke stå i fast nedadgående vinkel over lengre tid i driftsmodus «Kjøling» eller «Avfukting». Da kan det
forekomme at kondens drypper fra Mistral.
Anbefalt vinkel ved driftsmodus «Varme» og «Vifte»: oppadgående
Anbefalt vinkel ved driftsmodus «Kjøling» og «Avfukting»: nedadgående

Nattinnstilling lys
Man kan slå av lysvisning på den vegghengte enheten hvis Mistral er plassert slik at lyset blir sjenerende om kvelden/natten.
Ved å trykke på knappen merket ( ) når fjernkontrollen er rettet mot Mistral vil man kunne veksle mellom lysvisning og ingen
lysvisning. Et lite symbol vil vise seg på fjernkontrollen når lyset er på.

Nøddrift
Hvis fjernkontrollen har blitt ødelagt eller mistet, kan Mistral settes i nøddrift
ved å trykke på AUTO på den vegghengte enheten. I nøddrift vil driftsmodus
«Vifte», «Varme» eller «Kjøling» aktiveres avhengig av romtemperatur, uten
mulighet til å forandre på viftehastighet eller temperaturinstilling.
1. Åpne dekselet på den vegghengte enheten.
2. Benytt en butt tynn gjenstand til å trykke og holde inne knappen AUTO,
til Mistral slår seg på, ca. tre sekunder. Knappen befinner seg helt ut
mot høyre kant.
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Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Advarsel!
Slå av apparatet og ta ut stikkontakten, slå av bryteren/sikringen før rengjøring av Mistral.
Advarsel!
Ikke sprut væske på Mistral
Advarsel!
Flyktige væsker (f.eks. tynner eller bensin) vil kunne skade Mistral. Ved uhell må Mistral tørkes av med myk tørr klut eller en klut
som er lett fuktet med vann eller rengjøringsmiddel.
Rengjøre front-deksel
Ved rengjøring av deksel dyppes en klut i vann med en temperatur på 45° eller lavere, for så å vris opp og tørke av den skittene
delen av dekselet. OBS! Dekselet skal aldri dynkes eller senkes under vann, da det inneholder elektroniske komponenter og
koblingsskjema.
Rengjøring av luftfilter
Vi anbefaler rengjøring av luftfilter hver tredje måned. Ved unormalt støvete mijø bør filteret rengjøres ofte.
Vis forsiktighet ved fjerning av luftfilter slik at man ikke skjœrer fingrene på varmevekslerens lameller.
Rengjøring av filter
Mistral skal alltid vœre avlått med ekstern kontakt/sikring når man åpner dekselet.
1.

Lukk opp dekselet

2.

Huk av endetappene på fileteret og dra det ut.

3.

Bruk støvsuger eller vann (under 45°C) evt. med litt grønnsåpe til å

4.

Skyv filteret inn i de buede sporene over inntaket (kontroller at ikke filtert
setter seg fast i risten på inntaket når man setter det inn. Hjelp til fra utsiden
av inntaket hvis den skulle stoppe opp før filteret er helt inne).

5.

Bøy filteret slik at endetappene låser filteret i dekselet.

6.

Lukk dekselet igjen og slå på Mistral.

rengjørefilteret. Tørkes i skyggen før montering.

Bakside

Partikelfilter
Endetapper

Kontrolleres før bruk
Sjekk at ingenting hindrer luftinntak eller -uttak.
Sjekk at jordingsledning er riktig tilkoblet.
Sjekk at betteriene i fjernkontrollen fungerer.

Periodisk vedlikehold
Periodisk vedlikehold skal foretas av fagmann en gang i året. Hvis nød vendig for å utføre vedlikehold kan deksel demonteres fra
apparatet, se «Demontering» i monteringsanvsiningen. Visuell kontroll utføres og nødvendig rengjøring utvendig og innvendig med
lett fuktet klut (med maksimalt 40°C varmt vann med litt grønnsåpe). Evt. løse skruer festes, og stabiliteten til feste mot vegg
kontrolleres. Alle filter vaskes grundig i 40°C varmt vann og tørkes i skyggen.
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For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se www.varaintvvs.no
Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden, last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no
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