Quick‐guide til Mitsubishi Varmepumper
model FD og GE
Af Smeden i Undløse sep. 2011.

Denne guide dækker både modellerne FD – som tit monteres i helårshuse, og GE
sommerhusmodellerne.
FD modellerne har sorte taster, og GE modellerne har lyse taster.
Der vil forekomme taster der kun er at finde på FD modellen. Disse knapper
beskrives særskilt.

På begge modeller.
Tænd og sluk for Varmepumpen – gør det her og
Den store røde:
ikke på en evt. kontakt på væggen.
Sådan en kontakt bruges kun når varmepumpen
ikke skal bruges i længere tid, og om sommeren, hvis der er optræk til tordenvejr.

Pil op ‐ og pil ned:

Her reguleres temperaturen fra 16 til 31 grader

Når dækcoveret trækkes ned kommer der flere taster til syne.

Denne tast har 4 funktioner, og det er tit denne
MODE tasten:
tast, der kan skabe problemer, hvis den ikke er rigtigt indstillet.
1. tryk viser et firkantet tegn. Det betyder at
varmepumpen både kan køle og varme, og
dermed holde en forudbestemt temperatur.

Her skal den aldrig stå hvis der er en
brændeovn tændt. Så vil man opleve at
varmepumpen lige pludselig begynder at køle.
2. tryk viser en iskrystal. Det er her den skal stå,
hvis der ønskes køling.
3. tryk viser en vanddråbe. Det er her den skal
stå hvis der ønskes affugtning.
4. tryk viser en sol. Her skal den stå hvis der
ønskes varme.
Sagt med andre ord: Bestil det du vil have – sol
for varme, iskrystal for kulde og vanddråbe for
affugtning.
I automatikmode ved du aldrig om du får
kulde eller varme.

FAN tasten:
Denne tast har 4 eller 5 hastigheder, og en
automatikhastighed, som vises med et specialtegn som en hvirvelvind.
Hvis der vælges et af de lave trin, vil
blæserhastigheden forblive der, indtil den reguleres igen til en anden hastighed.
Hvid der derimod vælges automatisk hastighed,
vil blæsehastigheden kunne bevæge sig alt fra del laveste, til den højeste hastighed.
Har man f.eks. valgt at have en lavere temperatur
om natten, og her henvises til at der kan opnås en besparelse på omkring 5% bare
ved at nedsætte temperaturen med 1 grad fra 21
til 20 grader, så vil man opleve at blæserhastigheden stiger kortvarig når
temperaturen ønskes hævet igen. Men i denne
stilling arbejder varmepumpen hele tiden optimalt.

ECONO COOL:
Her vil varmepumpen forsøge at bevæge luften så
meget som muligt, når der er valgt køling.

Her kan vælges en anden stilling end den der er
VANE:
valgt automatisk fra fabrikkens side. Det kan blive aktuelt hvis man føler sig generet
af en lodret luftstrøm.

KUN FOR GE – sommerhusmodellen: Her indstilles
I SAVE:
til 10 gradersfunktionen. Ved gentaget tryk, vendes tilbage til normaldrift.

SPECIELT FOR FD MODELLERRNE med sorte taster.
PLASMA:
nødvendigt.

Denne tast giver luftrensning, hvis det skønnes

CLEAN:
legionellabakterier.

Rensning af indedel, specielt med henblik på

WIDE VANE:
skal opvarmes.

Her kan indstilles i hvilken retning, der specielt

Her indstilles det ”magiske øje” og i hvilken
AREA:
retning, det skal holdes øje med.

Tasterne i den yderste højre side, er til at indstille
en automatisk start eller stop. Her henvis til manualen.

HUSK AT STØVSUGE FILTRENE – DET ER MASKINENS LUNGER.

