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Skjermen på fjernkontrollen 
viser korrekt innstilling. 
Maskinen er klar 
til drift.

1 Skru på varmepumpen 
 
2 Velg kjøledrift ved å trykke MODE 

til        COOL (Kjøle) kommer opp i displayet 
 
3 Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, 

      kommer opp i displayet 
 
4 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke 

FAN til         kommer opp i displayet 
 
5 Sett ønsket temperatur, feks 22°C, ved å trykke 

TEMP til         kommer opp i displayet 
 
6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til 

AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider 
til                  kommer opp i displayet 

 
7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til 

automatisk svingning frem- og tilbake ved å 
trykke WIDE WANE til            kommer opp 
i displayet 

 
8 Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, 

      kommer opp i displayet

PÅ/AV 
Skru varmepumpen av- og på. 

Senke temperaturen 
Hvert trykk senker temperaturen med 1°C. 

Heve temperaturen 
Hvert trykk hever temperaturen med 1°C. 

Velg driftsmodus 
 
 
 

Viftehastighet 
Velg fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus. 

Horisontal retning av luftstrømmen 
Velg mellom 6 låste retninger, eller automatisk svingning 
frem- og tilbake. 

Drive 
Velg mellom 3 forhåndsinnstilte innstillinger (les mer bak). 

Vertikal retning på luftstrømmen 
Stilles inn på hver sin side av innedelen. Velge mellom fem låste 
retninger, automatisk svingning opp- og ned, eller auto for mest 
effektiv luftstrøm. 

Varmesprederfunksjon 
Hvis innetemperaturen når innstillingstemperaturen, vil ute- 
delen stanse og innedelen vil starte viftedrift for å sirkulere luften 
innendørs. Innstillingen av viftehastighet og luftstrømretning 
kan endres etter ønske. Utedelen starter driften automatisk 
når innetemperaturen synker under innstillingstemperatur. 
NB! Funksjonen fungerer ikke i kjøledrift (COOL), eller Auto. 
Varmepumpen må være innstilt på varmedrift (HEAT). 

Luftstrømkontroll 
Styr luftstrømmen etter hvor en person befinner seg i rommet. 
INDIREKTE: Personen vil få mindre direkte luftstrøm rettet 
mot seg. DIREKTE: Luftstrømmen vil hovedsakelig rettes mot 
området der personen befinner seg. 
JEVNT: Varmepumpen lærer seg hvor du som oftest oppholder 
deg i rommet og fordeler temperaturen jevnt i dette området. 
NB! I-see sensor må være aktivert. 

Luftrensing (motvirker støv og bakterier) 
Plasma Quad Plus filteret redusere soppdannelser, virus, mugg 
og luftbårne allergener, og gjør dem innaktive. 

iSave (10°C vedlikeholdsvarme) 
Vedlikeholdsvarme aktiveres. Du kan endre temperatur, 
viftehastighet og retning på luftstrømmen til ditt behov. 
 
Nattmodus 
Nattmodus senker lydnivå på utedelen, lysstyrken på inne- 
delens driftsindikatorlampe dimmes og pipelyden deaktiveres. 

TIMER - Drift med tidsur 
Slå varmepumpen AV og PÅ til bestemte tider. 
Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. 
ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet. 
 

KNAPPEOVERSIKT

AUTO COOL DRY HEAT FAN 
Automatisk Kjøle Tørke Varme Vifte 

NB! Vi anbefaler kjøle- eller varmedrift fremfor automatisk.

I-see kontrollmodus 
I-see sensoren registrerer 
temperaturforskjeller og distribuerer 
luften dit den trengs mest for å 
opprettholde en jevn temperatur 
i hele rommet. 
 
I-see aktivering 
Trykk forsiktig med tynn gjenstand. 
Symbolet til venstre vises. 
 
Absence Detection aktivering 
(Påvisning av fravær) 
Trykk forsiktig én gang til. 
Symbolet til venstre vises. 
 
Auto-off aktivering 
(Påvisning av fravær med 
automatisk av-funksjon) 
Trykk forsiktig én gang til. 
Symbolet til venstre vises. 
Trykk på senson igjen for å 
deaktivere I-see kontrollmodusen. 

Klokke 
Trykk forsiktig på CLOCK med en 
tynn gjenstand for å stille tiden. 
Angi klokkeslett med TIME-
knappen eller TIMER-knappene. 
Angi dag med DAY-knappene. 
Trykk CLOCK igjen når inn- 
stillingene er fullført.

Nullstilling av 
fjernkontrollen 
Reset-knappen brukes for å null-
stille fjernkontrollen etter 
at man har byttet batteri.

1 Skru på varmepumpen 
 
2 Velg varmedrift ved å trykke MODE 

til        HEAT (Varme) kommer opp i displayet 
 
3 Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, 

      kommer opp i displayet 
 
4 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke 

FAN til         kommer opp i displayet 
 
5 Sett ønsket temperatur, feks 23°C, ved å trykke 

TEMP til         kommer opp i displayet 
 
6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til 

AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider 
til                  kommer opp i displayet 

 
7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til 

automatisk svingning frem- og tilbake ved å 
trykke WIDE WANE til            kommer opp 
i displayet 

 
8 Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, 

      kommer opp i displayet

DISPLAY  
SYMBOL KNAPP BESKRIVELSE

FILTER OG EKSTRAUTSTYR Trykk                 for å stille inn uketimeren (          blinker). Trykk                 for å fullføre og overføre innstillingene (          slutter å blinke). 

Trykk                  for å slå uketimeren på (ON). (          lyser). De lagrede innstillingene slettes ikke når uketimeren slås av (OFF). Trykk                og                for å angi dag og innstillingsnummer.

Trykk               ,               og                for å stille inn ON/OFF, klokkeslett og temperatur.

(Trykk              for å slette timerinnstillingene. Hold nede               for raskt å endre klokkeslettet)

(Trykk               og               for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstillingsnummer)
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Kontrollere innstillingene for uketimeren:

Trykk                 for å stille inn uketimeren (          blinker).

Trykk                og                for å vise innstillingene for en bestemt dag eller innstillingsnummer.

Trykk                for å avslutte innstilling av uketimeren.
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Grunninnstilling: 
Varmedrift

Innedelen stopper: 
Maskinen avrimer for å fjerne snø og frost fra utedelen 
når det er behov for det. Viften stopper og spjeldene 
på innedelen lukker i en kort periode. 
 
Se regelmessig til utedelen og fjern evt. is som bygger seg 
opp mot maskinens underside.

Grunninnstilling: 
Kjøledrift (Aircondition) 

Skjermen på fjernkontrollen 
viser korrekt innstilling. 
Maskinen er klar 
til drift.

UKETIMER:
Still inn inntil 4 ON- eller OFF-timere 
for individuelle ukedager og inntill 
28 ON- eller OFF-timere for én uke.

Viftehastighet: 
I eksemplet over er den satt til AUTO. 
Innstillingen må ofte settes manuelt for 
å få best mulig komfort og besparelse 
tilpasset ditt innemiljø. 
Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 1

TIPS 1

Oppnår ikke innstillt 
romtemperatur: 
Gradeanvisningen på fjernkontrollen kan 
avvike fra temperaturen i rommet. Juster 
gradene på fjernkontrollen til du får den 
innetemperaturen du ønsker.

TIPS 2

Luftstrømsretning: 
I eksemplet over er den satt til AUTO. 
Innstillingen må ofte settes manuelt for 
å få best mulig komfort og besparelse 
tilpasset ditt innemiljø. 
Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 3

Aircondition: 
Vi anbefaler aldri å stille 
temperaturen lavere enn 22°C.  
Sjekk jevnlig at dreneringen fra 
kondensvannslangen ute fungerer 
på varme sommerdager.

TIPS 4

TIPS 2

TIPS 3

TIPS 3

TIPS 1

TIPS 4

TIPS 3

TIPS 3

INDIREKTE

DIREKTE

JEVNT

OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på            (øke) og            (redusere) 
for å stille inn tidspunketet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden 
med 10 minutter. Still inn tidsuret mens            eller             blinker. Trykk på ON eller OFF 
en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig.



RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD
Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov

Slå av maskinen • Slå først av maskinen med fjernkontrollen.  • Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.

Åpne frontpanelet 
Ta tak nede på hver side og vipp opp.

Luftrenser 
• Trekk det ut som vist i illustrasjonen. 
• Fjern støv og urenheter med en støvsuger. 
Når det ikke er mulig å fjerne støv og 
urenheter med en støvsuger: 
• Legg filteret og rammen i lunkent 

vann og skyll det. 
• Etter vask må det tørke godt i skyggen. 
NB! Luftrenseren skal ikke demonteres.

Grønt filter: V-blokkerende 
luftrensefilter (ekstrautstyr) 
• Fjern det fra luftfilteret. 
• Fjern støv og urenheter med støvsuger. 
Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter 
med støvsuger: 
• Legg filteret og rammen i lunkent vann 

og skyll det. 
• Etter vask må det tørke godt i skyggen. 
• Monter alle klaffene på luftfilteret. 
• Skift ut luftfilteret hvert år for best ytelse. 

(Delenummer: MAC-2490FT-E)

Sort filter: Luktfilter 
• Fjern det fra luftfilteret. 
• Fjern støv og urenheter med en støvsuger, 

eller bløtlegg det ytre filteret i lunkent vann 
(30 til 40°C) i omtrent 15 minutter. 
Skyll godt. 

• Etter vask må det tørke godt i skyggen. 
• Luktfjerningsfunksjonen gjenopprettes 

ved å rengjøre filteret. 
Når støv og urenheter eller lukt ikke kan 
fjernes gjennom rengjøring: 
• Skift det ut med et nytt filter. 

(Delenummer: MAC-3010FT-E)

Rengjøring av 
kjøleribbene 
Dette gjøres med et egnet 
sluttstykke til støvsugeren. 
OBS! Støvsug forsiktig i 
ribbenes retning (loddrett).

Luftfilter (Grovfilter) 
• Ta ut begge luftfilterne 
• Fjern støv og urenheter med støvsuger, 

eller skyll med vann. 
• Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.

Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov

Luftrengjøringsfiltere

Løsne filterne som vist 
og fjern de fra luftfilterne.

Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen 
som beskrevet øverst.

Hengsel 
Hull

Frontpanel 
• Løft frontpanelet til det høres et ”klikk”. 
• Hold i hengslene og trekk for å fjerne 

som vist i illustrasjonen til venstre. 
• Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll 

det med vann. 
• Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer. 
• La det tørke godt før det monteres. 

Frontpanel montering 
Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning 
i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk 
på posisjonene ved å følge pilenes retning.

Filter bestilles gjennom autorisert forhandler. 



DRIVE

• Du får best ytelse og strømbesparelse hvis 
du rengjør filtrene regelmessig. 

• Det anbefales at du rengjør luftfiltrene hver 2. uke. 
• Skitne filtre forårsaker kondensering i varmepumpen 

og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.  
• Se råd om godt vedlikehold i denne hurtig- 

veiledningen for hvordan du rengjør filtrene. 
• Bruk bare utvannede, nøytrale vaskemidler. 

• Ikke bruk en skurende børste, en hard svamp 
eller lignende. 

• Ikke bløtlegg eller skyll det det horisontale spjeldet. 
• Ikke bruk rensebensin, tynner, poleringspulver 

eller insektsmiddel. 
• Vannet må ikke overskride 50°C 
• Ikke tørk delene i direkte sollys eller varme. 
• Ikke ta på metalldeler med hendene. 
• Ikke start enheten før alle komponenter er 

på plass og tørre. 

VIKTIG!

Service fra autorisert forhandler 
I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmepumpen nødvendig ettersyn 
og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor. 
Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric 
forhandler for en serviceavtale. 

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) 
til din varmepumpe med godt vedlikehold!

Vil du vite mer? www.mee.no

Dersom varmepumpen ikke fungerer 
som normalt, eller har stoppet.

Teknisk problemløser
Sjekk stikkontakt  
Sjekk sikring 
Ta strømmen i 5 minutter 
(Kan ha vært en spenningsfeil) 

Kontakt din forhandler/montør 
om punktene over ikke hjelper

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

Din UWANO er utstyrt med innebygget WiFi. For informasjon om oppkobling 
av WiFi og Melcloud, se: www.mee.no 

Stort rom (Wide Room Mode) 
Turtallet på viften øker. Dette gir ekstra kraftig luftstrøm 
og lang kastelengde for optimal oppvarming og god 
fordeling av varmen i hele rommet. 

Økonomi (Eco Mode) 
En gradvis oppvarming sørger for et lavere strømforbruk 
og ekstra sparte strømkostnader. 

Stille (Quiet Mode) 
Innedelen senker effektivt lydnivået og gir et enda roligere 
og fredfullt innemiljø. Dette er ideelt dersom man er ekstra 
var for lyd, eller innedelen er plassert på soverommet.  

Ingen boliger er helt like, og vi har også forskjellige behov og 
preferanser. Møblering, areal, åpen løsning, rom med mange dører, 
eller kanskje ekstra behov for stillhet. For å gjøre det enda enklere 
for deg kan du med Drive Mode Selector velge mellom 3 forhånds- 
innstilte innstillinger du ønsker varmepumpen skal jobbe i. 

Drive Mode Selector


