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Försiktighetsåtgärder

Läs försiktighetsåtgärderna i handboken noga innan 
du använder enheten. Enheten är fylld med R32.

• De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information om 
säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag. 

• Förklaring av symbolerna VARNING och FÖRSIKTIGT 

VARNING ...................... Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGT ................ Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till egendoms eller kroppsskador, 
vilka kan vara allvarliga beroende på omständigheterna.

• Säkerhetssymbolerna i den här handboken har följande betydelser:

Följ instruktionerna. Jorda enheten ordentligt. Gör aldrig detta.

• Efter att ha slutfört installationen genomför du en provdrift för att söka efter fel. Förklara för kunden hur luftkonditioneraren fungerar och hur den 
ska skötas med hjälp av bruksanvisningen.

 VARNING
•	 Låt	leverantören	eller	kvalificerad	personal	utföra	installationen.	

Försök inte installera luftkonditioneraren på egen hand. Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. 

•	 Installera luftkonditioneraren enligt instruktionerna i denna installationshandbok. 
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. 

•	 Använd bara föreskrivna delar och tillbehör under installationen.
Om de föreskrivna delarna inte används kan det orsaka vattenläcka, elektriska stötar, eldsvåda eller att enheten faller ned. 

•	 Installera luftkonditioneraren på ett fundament som klarar av tyngden. 
Ett otillräckligt fundament kan resultera i att utrustningen faller ned och orsakar kroppsskada.

•	 Elarbete måste utföras i enlighet med relevanta lokala och nationella föreskrifter och enligt instruktionerna i den här 
installationshandboken. Kontrollera att strömförsörjningen endast sker från källa som är avsedd för ändamålet. 
Otillräcklig strömförsörjning och felaktigt utförande kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda. 

•	 Använd en kabel av lämplig längd. 
Använd inte skadade kablar eller en förlängningssladd, då detta kan leda till överhettning, elstötar eller brand.

•	 Kontrollera	att	allt	kablage	är	ordentligt	anslutet,	att	föreskrivna	kablar	används	och	att	ingen	belastning	finns	på	
terminalanslutningar eller kablar. 
Felaktig anslutning av kablarna kan leda till onormal hetta eller brand.

•	 Vid koppling av strömförsörjningen samt anslutningen mellan inomhus och utomhusenheter ska kablarna placeras så att 
locket till kopplingsboxen kan fästas ordentligt. 
Felaktig placering av locket till kopplingsboxen kan orsaka elektriska stötar, eldsvåda eller överhettade terminaler. 

•	 Om kylmediumångor läcker ut under installationsarbetet ska området ventileras omedelbart.
Giftig gas kan produceras om kylmediet kommer i kontakt med eld.

•	 När installationen är färdig kontrollerar du om något kylmedium läcker.
Giftig gas kan produceras om kylmediumångor läcker in i rummet och kommer i kontakt med en värmekälla, t.ex. en värmefläkt, 
ugn eller spis.

•	 När	du	installerar	eller	flyttar	luftkonditioneringssystemet	ska	du	vara	noga	med	att	tömma	kylmediumkretsen	så	att	den	
är luftfri och endast innehåller det angivna köldmediet (R32). 
Om luft eller något annat främmande ämne finns i kylmediumkretsen uppstår en onormal tryckhöjning vilket kan orsaka skador 
på utrustningen eller personskador. 

•	 Under installation ska kylmediumrören anslutas ordentligt innan kompressorn startas. 
Om kylmediumrören inte är anslutna och stoppventilen är öppen när kompressorn körs kommer luft att sugas in, vilket ger ett 
onormalt tryck i kylmediumkretsen och kan leda till skador på utrustning eller personskador. 

•	 Vid nedpumpning ska kompressorn stoppas innan kylmediumrören demonteras. 
Om kompressorn fortfarande körs och stoppventilen är öppen under nedpumpningen kommer luft att sugas in när kylmediumrören 
demonteras, vilket ger ett onormalt tryck i kylmediumkretsen och kan leda till skador på utrustning eller personskador. 
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 VARNING
•	 Se till att jorda luftkonditioneraren.

Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefon. Dålig jordning kan leda till elektriska stötar.

•	 Installera en jordfelsbrytare. 
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

•	 Använd inga andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen eller rengöring än de som rekommenderas 
av tillverkaren.

•	 Utrustningen måste förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift 
eller en elvärmare i drift).

•	 Punktera ej och bränn ej.

•	 Var medveten om att kylmedium kan vara luktfritt.

•	 Utrustningen måste installeras, användas och förvaras i ett rum med en golvyta som överstiger 1,8 m2.

•	 Följ nationella gasföreskrifter.

 FÖRSIKTIGT
•	 Installera	inte	luftkonditioneringsaggregatet	där	det	finns	risk	för	att	den	utsätts	för	läckage	av	brandfarliga	gaser.

Vid en läcka kan gas samlas nära luftkonditioneringsanläggningen och leda till brandfara.

•	 Följ instruktionerna i den här installationshandboken och installera dräneringsrören för korrekt dränering. Isolera sedan 
rören för att förhindra kondens. 
Felaktig installation av dräneringsrör kan orsaka vattenläckor och sakskador inomhus. 

•	 Dra åt kragmuttern med anvisad metod, till exempel med hjälp av en momentnyckel. 
Om kragmuttern dras åt för hårt kan den spricka efter en längre tids användning och orsaka läckage av kylmedium. 

•	 Vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att utomhusenheten används som boplats för smådjur.
Smådjur som kommer i kontakt med strömförande komponenter kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda. Ge kunden instruktioner 
om att hålla området omkring enheten rent.

•	 Temperaturen för kylmediumkretsen kommer att vara hög, se därför till att kopplingen mellan enheterna inte kommer 
i närheten av kopparrör som inte är värmeisolerade.

•	 Endast behörig personal får hantera, fylla på, tömma och avfallshantera kylmedium.

N002

 � Viktig information om det kylmedium som används
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet. Låt inte gaserna komma ut i atmosfären.

Kylmediumtyp: R32
GWP(1)-värde: 550 *
(1) GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)

Kylmediummängden anges på enhetens namnplåt.
* Detta värde baserat på F-gasföreskriften (824/2006).



4

Tillbehör

Inomhusenhet

A Monteringsplåt

1

B Fotokatalytiskt luftrenande och 
luktreducerande fi lter

1

C Skruvar för inomhusenheten 
(M4 × 12L)

3

D Trådlös fjärrkontroll

1

E Hållare för fjärrkontroll

1

F Batterier AA.LR6 (alkaliska)

2

Utomhusenhet

G Luftbefuktningsslang (8 m)

1

H Dräneringsfäste

1

J Koppling

1

K Fästband

3 L Bruksanvisning 1 M Installationshandbok 1

• Standardluftbefuktningsslangen är 8 m.
• Förlängningsslangen (tillval) är 2 m (KPMH974A402).
• En luftbefuktningsslang på 10 m (KPMH974A42) fi nns också som tillval för utbyte av standardslangen (8 m).

Välja en plats för installationen

Se till att få tillstånd av användaren innan du väljer plats för installationen.

1. Inomhusenhet
• Inomhusenheten bör placeras där:

1)  kraven på installation som anges i "Installationsritningar för inomhusenhet/
utomhusenhet" på sidan 6 uppfylls,

2)  varken luftintag eller utlopp är blockerade,
3)  enheten inte står i direkt solljus,
4)  enheten inte fi nns bredvid en källa till värme eller ånga,
5)  det inte fi nns några ångor från maskinolja (vilket kan innebära kortare drifttid 

för enheten),
6)  kall/varm luft cirkuleras genom rummet,
7)  enheten inte fi nns i närheten av elektroniskt startade lysrör (eftersom de kan 

förkorta räckvidden för fjärrkontrollen),
8)  enheten står minst 1 meter från TV-apparater eller radioapparater 

(eftersom den kan orsaka ljud- och bildstörningar).
9) utrymme fi nns för klaffrörelse vid drift ovanför gardinstänger eller andra föremål,

Om (**) är 70 mm eller mer ska 15 mm utrymme lämnas till inomhusenheten.
Om det understiger 15 mm kan detta påverka öppning och stängning av 
jalusiet (nedre luftintaget).

10) en höjd på minst 2,5 m krävs för installation,
11) ingen tvättutrustning är placerad i närheten.

86
29

5

372*

370

179*

328*

150*

≥
25
00

(**)

15

Med monteringsplåten *

enhet: mm

Jalusi
(Nedre luftintag)

15
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2. Trådlös fjärrkontroll (Vid t.ex. väggmontering)
• Tänd alla lysrör i rummet, om det fi nns några, och sök upp en plats där signalerna från fjärrkontrollen tas emot på rätt sätt av 

inomhusenheten (inom 7 meter).
• Välj en plats där fjärrkontrollen inte är exponerad för direkt solljus. (Val av en plats där fjärrkontrollen är exponerad för direkt solljus gör det 

svårt för fjärrkontrollen att ta emot signalen från inomhusenheten.)

3. Utomhusenhet
• Utomhusenheten bör placeras där:

1) kraven på installation som anges i "Installationsritningar för inomhusenhet/utomhusenhet" på sidan 6 uppfylls,
2) marken är tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt och vibrationer samt där driftbullret inte förstärks,
3) varmluft som blåses ur enheten eller driftbullret från enheten inte stör användarens grannar,
4) inget sovrum eller dylikt fi nns i närheten, där driftbullret kan orsaka störningar,
5) det fi nns tillräckligt mycket utrymme för att bära in och ut enheten,
6) både in- och utloppsluften kan strömma fritt (de bör vara fria från snö i områden där snö förekommer),
7) det inte fi nns någon risk för läckage av brandfarliga gaser i närheten,
8) enheter, strömsladdar och kablar mellan enheter är minst 3 meter från TV- och radioapparater (för att förhindra bild- och 

ljudstörningar. Brus kan uppstå även om avståndet är över 3 meter, beroende på radiovågorna.)
9) enheten inte är direkt utsatt för salt, sulfi dgaser eller ånga från maskinolja (de kan förkorta enhetens driftstid),

10) inget som måste aktas för fukt fi nns under enheten eftersom dräneringen fl ödar ut ur utomhusenheten,
11) luften är ren och det inte fi nns några källor till obehagliga lukter i närheten.

ANM.
Kan inte installeras hängande från taket eller staplat på annan enhet.

 FÖRSIKTIGT 
Om du använder luftkonditioneringsanläggningen när den omgivande 
utomhustemperaturen är låg måste du följa nedanstående instruktioner.
• För att förhindra att den utsätts för blåst installerar du utomhusenheten med 

insuget mot väggen.
• Installera aldrig utomhusenheten så att sidan med insuget blir direkt utsatt för 

blåst.
• Vi rekommenderar att du installerar en avskärmningsplåt på den sida av 

utomhusenheten där luftutloppet fi nns för att förhindra att det utsätts för blåst.
• I områden med kraftiga snöfall ska en plats där snön inte påverkar enheten 

väljas för installationen.

• Ordna ett stort skyddande tak.
• Ordna en ställning.

Installera enheten tillräckligt högt 
från marken för att förhindra att 
den täcks av snö.

Försiktighetsåtgärder vid installation av luftbefuktningsslang
• Vid inbäddning G  av luftbefuktningsslang:

Kan inte installeras i den befi ntliga inbäddade rördragningen. Inbäddningsarbetet måste göras separat.
• Längden på G  luftbefuktningsslangen är markerad på slangförpackningen.

1) Använd en förlängningsslang (säljs separat) om du behöver förlänga G  luftbefuktningsslangen.
2) Längden på G  luftbefuktningsslangen måste anges för att säkerställa luftbefuktningskapaciteten. Skär bort överfl ödig slang.

Ställ in slanglängden med fjärrkontrollen. (Se "9. Ställa in luftbefuktningsslangens längd" på sidan 16.)
• Om G  luftbefuktningsslangen måste kapas för att kunna läggas så kapar du den, lägger ut den och ansluter den till J  kopplingen som 

medföljer utomhusenheten eller en gren (anskaffas lokalt). Linda slangen med K  fästbanden som medföljde utomhusenheten för att förhindra 
luftläckor.
(Se "42 Ansluta kapade luftbefuktningsslangar" på sidan 8.)

• När du lägger G  luftbefuktningsslangen i väggen bör du blockera ändarna på G  luftbefuktningsslangen med tejp eller något liknande för att 
förhindra att vatten eller något annat kommer in i slangen innan den ansluts till inomhusenhetens och utomhusenhetens kanaler.
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Installationsritningar för inomhusenhet/utomhusenhet

Köldmediumrörlängden måste hållas ned till 
ett minimum.
* Föreslagen minsta rörlängd är 1,5 m för att 

undvika vibrationer och buller från 
utomhusenheten.
(Mekaniskt buller och vibrationer kan 
uppstå, beroende på hur enheten är 
installerad och vilken miljö den används i.)

** Fyll inte på för mycket kylmedium.

574 mm(Centrum för stativbulthålen)
(Centru

m fö
r 

sta
tivb

ulthålen)
326 mm

Stoppventilskydd
 Så här tar du bort 

stoppventilens skydd.
1) Ta bort skruven på 

stoppventilens skydd.
2) Avlägsna skyddet genom att 

föra det nedåt.
 Så här fäster du stoppventilens 

skydd.
1) För in den övre delen 

av stoppventilens skydd 
i utomhusenheten.

2) Dra åt skruvarna.

LuftfuktningsslangG

Om det är svårt att lägga      luftbefuktningsslangen 
kapar du den, lägger ut den och ansluter den till     
kopplingen som medföljer utomhusenheten eller en 
gren (anskaffas lokalt). 

Linda isoleringsröret med tejp hela vägen.

Anslut flänsen från inomhusenhetssidan.

Köldmediumrör måste skyddas 
mot fysiska skador.
Installera ett plastskydd eller 
motsvarande.

Lämna utrymme för rörarbeten och 
elektriska arbeten.

Använd stativbultar eller vajrar när 
det finns risk att enheten kan välta.

På platser med dålig dränering bör du 
använda fundament för 
utomhusenheten.
Justera stativet tills enheten står plant. 
Annars kan vattenläckage eller 
ansamling av vatten uppstå.

Lämna 300 mm arbetsutrymme 
under innertaket.

Installera      luftbefuktningsslangen så att inget 
vattenlås bildas.

Flänskopplingen bör installeras utomhus.

Installera slangen så att den 
sluttar nedåt.

Böj inte      luftbefuktningsslangen 
mer än 90°.

Skär till värmeisoleringsröret till 
lagom längd och tejpa runt, 
samtidigt som du ser till att det 
inte finns något glapp i 
isoleringsrörets skärningslinje.

FÖRSIKTIGT
* Ange rörlängden från 1,5 m till 10 m.

250 mm från väggen

30 mm eller mer från taket

• Om väggen på en sida är tillräckligt 
långt borta kan avståndet till andra 
väggen vara 20 mm som minst.

50 mm eller mer från väggarna (på båda sidor)

Trådlös fjärrkontrollD

Hållare för 
fjärrkontroll

EKrok

Sätt i       batterierna.F

Skruvar (anskaffas 
separat: M3 × 20L)

Kontrollera att inomhusenheten kan ta 
emot signalerna från fjärrkontrollen på ett 
bra sätt innan du skruvar fast      hållaren 
för fjärrkontrollen i väggen.

E

10 m
1,5 m

Maximalt tillåten rörlängd
Minsta tillåten rörlängd

8 mMaximalt tillåten rörhöjd
Ytterdiameter 9,5 mmGasrör
Ytterdiameter 6,4 mmVätskerör

Maximalt tillåten ytterligare 
mängd kylmedium ** 1,34 kg

G
G

G
J

 Så här monterar du inomhusenheten 
1) Använd -markeringarna (3 platser) på ovansidan av inomhusenheten 

och fäst       monteringsplåtens krokar på inomhusenheten.
2) Fäst bottenramens fästen på      monteringsplåten. Om fästena inte krokas 

fast i plattan tar du bort frontgallret för att kroka fast dem.
 (Kontrollera att fästena är ordentligt fastkrokade.)

 Så här tar du bort inomhusenheten
Tryck upp den markerade delen längst ned på 
frontgallret (nedre), lossa fästena och ta bort enheten 
medan du lyfter den.

A
A

Krok

Flik

Bottenram

A Monteringsplåt
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Installation av inomhusenheten

1. Installera monteringsplåten
• A  Monteringsplåten fi nns på inomhusenhetens baksida. Ta bort en skruv.
• A  Monteringsplåten bör installeras på en vägg som kan bära inomhusenhetens vikt.

1) Fäst A  monteringsplåten tillfälligt vid väggen, se till att panelen sitter helt vågrätt och markera ut borrhålen i väggen.
2) Fäst A  monteringsplåten i väggen med skruvar.

199 25181 72 14
,5

44
29

5

257
351 351

798

165

374

23

324

25
0,

5
44

,5
10

3

180

Rekommenderade fästpunkter för 
monteringsplåten     (totalt 9 st.)

Dräneringsslang

Genom hålet 
i väggen ɸ65

Vätskerör

Gasrör

enhet: mm

Genom hålet i väggen ɸ65

Dränerings-
slang

Placera ett vattenpass på det upphöjda fästet

(Bultstorlek: M10)(Bultstorlek: M10)A

Borttaget 
skydd för 
hålen för rören

Monteringsplåt

Skyddet som du tagit 
bort från hålen för rören 
kan du förvara i fickan 
i monteringsplåten.

A
Använd måttband enligt anvisningen. 
Placera ena änden av 
måttbandet vid    .

Använd när enheten fästs med 
skruvar.
Se "8. Öka installationens styrka" 
på sidan 11.

2. Borra ett hål i väggen och installera det vägginbäddade röret
• För väggar som innehåller en metallram eller metallplattor måste du använda 

ett vägginbäddat rör och en skyddskåpa för genomföringshålet för att förebygga 
värmeutveckling, elektriska stötar och eldsvåda.

• Var noga med att täta glappen runt rören med tätningsmaterial för att förhindra 
vattenläckage.
1) Borra ett hål med 65 mm diameter i väggen så att det lutar nedåt mot 

utsidan.
2) För in ett vägginbäddat rör hålet.
3) Sätt en skyddskåpa runt röret.
4) När du är färdig med rören för kylmedlet, kopplingarna och dräneringen tätar 

du fogarna med kitt. 

ɸ65

Insida

Vägginbäddade rör 
(anskaffas lokalt)

Lock för vägghål
(anskaffas lokalt) Vägginbäddade rör 

(anskaffas lokalt)

Utsida

ɸ65

Tätning
(anskaffas lokalt)

3. Installera kopplingar mellan enheterna
1) Ta bort skruvskyddet och serviceluckan.
2) Dra ut kopplingarna mellan enheterna från 

baksidan av inomhusenheten mot framsidan. 
Det blir enklare att dra ut om du böjer upp 
kabeländarna i förväg.

3) Anslut kopplingarna mellan enheterna enligt 
bilden till höger efter att du fäst enheten vid 
A  monteringsplattan.

Spårskruvmejsel

SkruvskyddSkruvskydd

Servicelucka

Häng fästet för 
inomhusenheten här.

Lyft upp inomhus-
enheten en bit genom 
att placera den på 
emballage eller något 
annat material.

Koppling mellan enheterna

När du skalar kabel-
ändarna i förväg ska 
du linda dem med 
isoleringstejp.
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Installation av inomhusenheten

4. Installation av luftbefuktningsslangen
41 Ansluta till inomhusenheten
• Anslut manschettsidan på luftbefuktningsslangen G  till inomhusenhetens kanal.

Kanal

Frontgaller

Manschett

G   Luftbefuktnings-
slang

Det är enklare att ansluta slangen 
när frontgallret är borttaget.

• Rördragning på vänster sida
Sätt in den så långt som 
möjligt för att undvika glapp.

Du kan dra ut G  luftbefuktningsslangen på högersidan genom att rotera 
manschetten 180° från den position som visas i illustrationen ovan.

• Rördragning på undersidan till vänster • Rördragning baktill på vänster sida

Skär av manschetten här. Skär av kjolsektionen på manschetten 
med sax (längs den prickade linjen).

Sätt in slangen i kanalen.

42 Ansluta kapade luftbefuktningsslangar
• Följ instruktionerna nedan för installation av kapade G  luftbefuktningsslangar.

Sätt i G  luftbefuktningsslangarna hela 
vägen till J  kopplingens kant eller en böj 
(anskaffas lokalt) så att inga glapp fi nns.

Sätt K  fästbanden 10 mm från kanten på J  
kopplingen eller böjen (anskaffas lokalt) för att 
förhindra att G  luftbefuktningsslangen lossnar.

J  Koppling

Böj
(anskaffas lokalt)

• Använd inte mer än 1 böj för att säkerställa luftbefuktningskapaciteten.

43 Så här byter du ut dräneringspluggen och dräneringsslangen
• Byta till vänster 

1) Ta bort isoleringsfästskruven till höger för att ta bort 
dräneringsslangen.

2) Dra åt isoleringsfästskruven till höger som den var.
Om du glömmer detta kan det uppstå vattenläckor. 

3) Ta bort dräneringspluggen på vänster sida och sätt 
dit den till höger. 

4) Sätt in dräneringsslangen och dra åt med den 
medföljande C  fästskruven för inomhusenheten.

Så här sätter du dit avtappningspluggen

Inget glapp.
Använd inget smörjmedel 
(kylmaskinolja) vid införing 
av dräneringspluggen. 
Om smörjolja används på 
dräneringspluggen kan denna 
förstöras och orsaka läckage.

Använd en sexkantsnyckel (4 mm).

Dräneringsslangens fästpunkt
Dräneringsslangen fi nns på enhetens baksida.

Vänster sida Höger sida

Fäste på vänster sida

Dräneringsslang

C   Fästskruv för 
 inomhusenhet

Fäste på höger sida 
(fabriksstandard)

Dräneringsslang

Isolerings-
fästskruv

 FÖRSIKTIGT
Var försiktig så att du inte skadar manschetten när du installerar luftbefuktningsslangen. Om du använder en deformerad manschett kan det 
orsaka kluckande ljud.
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5. Rör, slang och kabeldragning
• Dra rören, dräneringsslangen och G  luftbefuktningsslangen 

enligt riktningen för det rör som kommer ut ur enheten, som visas 
i bilden. 

• Kontrollera att dräneringsslangen lutar nedåt.
• Linda samman rören, dräneringsslangen och 

G  luftbefuktningsslangen med isoleringstejp.
Koppling mellan 
enheterna

Vätskerör

G  Luftbefuktningsslang

Gasrör

Dränerings-
slang

Isoleringstejp

Rördragningsschema

51 Rördragning på höger sida, baktill på höger sida eller på undersidan till höger
• Rördragning på höger sida • Rördragning baktill på höger sida • Rördragning på undersidan till höger

Ta bort 
rörportskyddet.

Installera med 
lutning nedåt. Ta bort rörportskyddet.

G  Luftbefuktningsslang

Du bör använda en böj 
(anskaffas lokalt).

1) Linda rören, slangarna och kopplingen mellan enheterna med isoleringstejp enligt diagrammet.
2) För alla rör genom väggens genomföringshål och fäst inomhusenheten på A  monteringsplåten.
3) Anslut rören.

52 Rördragning på vänster sida, baktill på vänster sida eller på undersidan till vänster 
• Rördragning på vänster sida • Rördragning baktill på vänster sida • Rördragning på undersidan till vänster

Ta bort 
rörportskyddet.

Kylmediumrör

G  Luftbefuktningsslang

Dräneringsslang

Kylmediumrör

Ta bort 
rörportskyddet.

G  Luftbefuktningsslang

Kylmediumrör

1) Byt ut dräneringsslangen och dräneringspluggen. (Se "43 Så här byter du ut dräneringspluggen och dräneringsslangen" 
på sidan 8.) 

2) Dra in köldmediumrören och lägg dem så att de matchar vätske- och gasrören som markerats på A  monteringsplåten.
3) Fäst inomhusenheten på A  monteringsplåten. 
4) Anslut rören. Ta bort frontpanelen om den är i vägen.
5) Linda isoleringen runt rören med isoleringstejp. Om du inte sätter tillbaka dräneringsslangen placerar du den enligt nedan.

Dränerings-
slang

G  Luftbefuktningsslang Koppling mellan enheterna

A  Monteringsplåt

Linda isoleringstejp runt den böjda delen 
av kylmediumrören. Överlappa minst halva 
tejpens bredd varje varv.

Linda med tejp.

4 fästen

Skär av längs 
med spåret 
(båda ändarna)

Vid svårighet med installationen tar du bort rörskyddet 
(4 fl ikar) och skär av frontgallret (nederst).

Täta detta hål med 
kitt eller annat 
tätningsmaterial.
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Installation av inomhusenheten

53 Vägginbäddade rör
Följ de givna instruktionerna för rördragning på vänster sida, 
baktill på vänster sida eller på undersidan till vänster.
1) Sätt in dräneringsslangen till det här djupet så att den inte 

dras ut ur dräneringsröret.

Innervägg

Dräneringsslang

Dräneringsrör 
av vinylklorid 
(VP-30)

Yttervägg

50 mm 
eller mer

Sätt in dräneringsslangen till 
det här djupet så att den inte 
dras ut ur dräneringsröret.

 FÖRSIKTIGT
Inomhusenheten är stor så var försiktig så att du inte tappar balansen när du lyfter den.

6. Elektriska anslutningar
1) Skala av ändarna på kabeln (15 mm).
2) Koppla samman de färgade kablarna med motsvarande siffror på kopplingsplinten för både inomhus- och utomhusenheten och skruva 

fast trådarna ordentligt.
3) Anslut jordningsledningarna till respektive terminal.
4) Dra i trådarna för att kontrollera att de sitter ordentligt och fäst sedan kabeln med klämman.
5) Vid anslutning till HA-systemet. Lägg HA-anslutningskabeln och fäst S21. 

(Se "Anslutning till HAsystemet" på sidan 18.)
6) Forma kablarna så att serviceluckan går att stänga ordentligt och stäng sedan luckan.

1 2 3

Kopplingsplint

KlämmaAnvänd den angivna 
kabeltypen.

Elkomponentbox

Forma kablarna så att service-
luckan går att stänga ordentligt.

Fäst klämman ordentligt så 
att trådarna inte belastas 
utifrån.

1
2
3

1 2 3 L N1

Fäst kablarna ordentligt med 
skruvarna på kopplingsplinten.

Anslutningskabel mellan enheter 
4-trådig, minst 1,5 mm² 
60245 IEC 57
H05RN

Inomhus- 
enhet

Utomhus-
enhet

Fäst kablarna ordentligt med 
skruvarna på kopplingsplinten.

 VARNING
• Använd inte skadade kablar, förlängningsladdar eller stjärnkopplingar eftersom de kan orsaka överhettning, elektriska stötar eller 

eldsvåda.
• Använd inga lokalt införskaffade komponenter inuti produkten. (Dra inte ström till dräneringspumpen eller något annat från 

kopplingsplinten.) Det kan leda till elektriska överslag eller eldsvåda.
• Anslut inte strömsladden till inomhusenheten. Det kan leda till elektriska överslag eller eldsvåda.
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7. Dräneringsrör
1) Anslut dräneringsslangen enlig beskrivningen till höger. Dräneringsslangen bör 

riktas nedåt.

Inget vattenlås får 
användas.

Lägg inte änden av 
slangen i vattnet.

2) Ta bort luftfi ltren och häll lite vatten i dräneringstråget för att 
kontrollera att vattnet rinner som det ska.

3) Om en dräneringsslangen behöver förlängas eller om infällda 
dräneringsrör behövs ska du använda lämpliga komponenter 
som passar slangkopplingen.

ɸ 1
6

ɸ 1
8

Bild på slangkopplingen

4) Om dräneringsslangen måste förlängas införskaffar du 
en förlängningsslang med en innerdiameter på 16 mm.
Var noga med att värmeisolera inomhusdelen av 
förlängningsslangen.

ɸ 1
6

Dräneringsslang som 
medföljer inomhusenheten

Dräneringsslang för 
inomhusenheten

Förlängningsslang 
för dränering

Värmeisolerande rör (anskaffas lokalt)

5) Om du ansluter ett styvt rör av polyvinylklorid (nominell 
diameter 13 mm) direkt till dräneringsslangen som är fäst 
vid inomhusenheten, som vid rördragning med inbäddade 
rör, kan du använda vilket slangfäste i butik som helst 
(nominell diameter 13 mm) som anslutning.

ɸ 1
8

Slangfäste från butik 
(nominell diameter 
13 mm)

Styvt rör av polyvinyl-
klorid från butik 
(nominell diameter 
13 mm)

Dräneringsslang 
som medföljer 
inomhusenheten

8. Öka installationens styrka
• Vi rekommenderar att du skruvar fast inomhus-

enheten på en A  monteringsplåt för att öka 
installationens styrka.
1) Ta bort rörskyddet på frontgallret (nederst). 

(4 fästen)
2) Fäst inomhusenheten med C  inomhus-

enhetens fästskruvar.
3) Sätt tillbaka rörskyddet.

Skruvpositioner

4 fästenRörskydd

Lyft upp den lägre sidan av inomhusenheten och ta bort rörskyddet.

För in förpackningsmaterial 
eller dylikt bakom inomhus-
enheten för att hålla den 
upplyft.

Inomhusenhet
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Riktlinjer för installation av utomhusenhet
• Om det fi nns en vägg eller något annat hinder som är i vägen för utomhusenhetens luftintag eller utblås följer du riktlinjerna för installation 

nedan.
• För alla installationer nedan ska vägghöjden på utloppssidan vara 1 200 mm eller mindre.

Vägg på ena sidan

Över 50 Över 100

Riktning 
på luftfl ödet

1200 eller 
mindre

Vägg på två sidor

Över 50

Över 100
Över 200

Över 50 Över 50

Över 150

Vägg på tre sidor

Över 150

Över 50 Över 300

Sett från sidan Sett uppifrån Sett uppifrån
enhet: mm

Försiktighetsåtgärder vid installation av utomhusenhet
• Kontrollera att installationsfundamentet är tillräckligt starkt och i våg, så att enheten inte kommer att orsaka 

driftsvibrationer eller buller efter installationen.
• Fäst enheten säkert med hjälp av förankringsbultar enligt fundamentritningen. (Förbered 4 uppsättningar med en 

M8- eller M10-förankringsbultar, brickor och muttrar som alla fi nns tillgängliga på marknaden.)
• Det bästa är att skruva in förankringsbultarna tills de når 20 mm över fundamentets yta.

20

Installation av utomhusenhet
1. Installera utomhusenheten

1) Vid installation av utomhusenheten, se "Att tänka på vid val av placering" på sidan 5 och "Installationsritningar för inomhusenhet/
utomhusenhet" på sidan 6.

2) Följ procedurerna nedan om dräneringsarbete krävs.

2. Dränering
1) Använd H  dräneringsfästet för dränering.
2) Om avtappningspluggen täcks av ett fundament eller av golvet placerar du 

ytterligare fundament som är minst 30 mm höga under utomhusenhetens 
ben.

3) I kalla områden ska du inte använda en dräneringsslang för 
utomhusenheten. 
(Annars kan dräneringsvattnet frysa, vilket minskar värmeförmågan.)

Dräneringshål

Sida med luftutlopp

ɸ18-hål

(Sett underifrån)

Bottenram

H  Dräneringsfäste

Slang (fi nns i butik, 
innerdiameter 16 mm)

3. Flänsa rörändan
1) Kapa änden av röret med en rörkapare.
2) Ta bort grader med den kapade änden 

nedåt så att fl isor inte kommer in i röret.
3) Sätt kragmuttern på röret.
4) Flänsa röret.
5) Kontrollera att fl änsningen är rätt utförd.

Ta bort 
grader

Kapa i exakt 
rät vinkel.

Rörets ände måste 
vara jämnt fl änsad 
i en perfekt cirkel.Flänsningens inre 

yta måste vara felfri.

Kontrollera att krag-
muttern sitter rätt.

Kontrollera

Sätt det i exakt det läge som visas nedan.
A

Fläns

Stans A 0–0,5 mm

Kroktyp

Flänsverktyg för R32 eller R410A

1,0–1,5 mm

Kroktyp (Ridgid-typ)

1,5–2,0 mm

Vingmuttertyp (Imperial-typ)

Vanligt flänsverktyg

 VARNING
• Använd ingen mineralolja på den fl änsade delen.
• Se till att ingen mineralolja kommer in i systemet, eftersom enhetens drifttid då förkortas.
• Använd aldrig rör som använts vid tidigare installationer. Använd bara delar som medföljer enheten.
• För att garantera lång drifttid ska du aldrig installera en tork med denna R32-enhet.
• Torkningsmaterialet kan lösas upp och skada systemet.
• Ofullständig fl änsning kan medföra läckage av kylmediumångor.
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4. Kylmediumrör
 FÖRSIKTIGT
• Använd kragkopplingsmuttern som är fäst på huvudenheten. (För att förhindra sprickor i kragmuttern efter lång tids användning.)
• Sätt lite kylmaskinolja enbart på kragmutterns inre yta för att förhindra att gas läcker ut. (Använd kylolja för R32.)
• Använd momentnycklar när du drar åt kragmuttrarna för att undvika skador på kragmuttrarna samt gasläckor.

• Passa in mitten för båda fl änsarna och dra åt kragmuttern 3 eller 4 varv för hand. Dra sedan åt dem helt med momentnycklarna.
• Kylolja för R410A kan också användas för applicering på den inre fl änsen.

Åtdragningsmoment för kragmutter
Gassidan Vätskesidans
9,5 mm 6,4 mm

32,7-39,9 N·m
(333-407 kgf·cm)

14,2-17,2 N·m
(144-175 kgf·cm)

Åtdragningsmoment för ventilkåpan
Gassidan Vätskesidans
9,5 mm 6,4 mm

21,6-27,4 N·m
(220-280 kgf·cm) 

Åtdragningsmoment för utloppsportens kåpa
10,8-14,7 N·m (110-150 kgf·cm)

Momentnyckel

Kragkopplings-
mutter

Använd kylmaskin-
olja på kragmutterns 
inre yta.

Använd ingen 
kylmaskinolja 
på den yttre ytan.

Kragkopplings-
mutter

inre yta.

Använd ingen kylmaskinolja 
på kragmuttern för att undvika 
åtdragning med för stort moment.

Smörj Dra åt

Kragkopplings-
mutterRörkopplingRörkoppling

Rörnyckel

5. Anslutning av kylmediumrör

51 Varning vid rörhantering
• Skydda rörets öppna ände från damm och fukt.
• Alla rörböjar bör utföras så försiktigt som möjligt. 

Använd en rörböjare.

Se till att sätta en kåpa 
över.

Om ingen fl änskåpa 
fi nns tillgänglig kan du 
täcka fl änsöppningen 
med tejp som skydd 
mot smuts och vatten.

Regn

Vägg

52 Val av koppar och material för värmeisolering
Tänk på följande när du använder anslutningar och rör av koppar som du köpt i butik:
• Isoleringsmaterial:  Polyetenskum 

Värmeöverföringsvärde:  0,041 till 0,052 W/mK (0,035 till 0,045 kcal/mh°C)
Kylgasrörets temperatur kan uppgå till max 110°C.
Välj ett värmeisolerande material som klarar av denna temperatur.

• Var noga med att isolera rören för både gas och vätska samt att använda de isoleringsdimensioner som anges nedan. 

Försegla kanten på isoleringen 
om det fi nns en möjlighet att 
kondensationen från stopp-
ventilen kan droppa ned på 
inomhusenheten genom gapet 
mellan isoleringen och röret.

Koppling mellan 
enheterna

G   Luftbefuktnings-
slang

Tejp

Isolering vätskerör

Vätskerör

Gasrör

Isolering gasrör

Rördragningsschema

Gassidan Vätskesidans Värmeisolering gasrör Värmeisolering vätskerör

Ytterdiameter 9,5 mm Ytterdiameter 6,4 mm Innerdiameter 12-15 mm Innerdiameter 8-10 mm

Minsta radie på böjen Tjocklek minst 10 mm

30 mm eller mer

Tjocklek 0,8 mm (C1220T-O)

• Använd separata värmeisoleringsrör för gasrör och vätskerör.
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Installation av utomhusenhet

6. Tömning av systemet med en vakuumpump och läckagekontroll

 VARNING
• Tillför inga andra ämnen än det angivna kylmedlet (R32) i kylsystemet.
• Om kylmedlet läcker ut i gasform ska rummet vädras ut så fort och så mycket som möjligt.
• R32 ska, precis som andra kylmedium, alltid återvinnas och aldrig släppas ut direkt i miljön.
• Använd verktyg för R32 eller R410A (som mätanslutning, påfyllningsslang eller adapter för vakuumpump).

• När rördragningen är slutförd måste du tömma systemet 
med en vakuumpump och kontrollera att inga gasläckor fi nns.

• Använd en sexkantsnyckel (4 mm) till stoppventilen.
• Alla skarvar mellan kylmediumrören bör dras åt med rätt 

vridmoment med en momentnyckel.

Tryckmätare Tryckmätare

Mätanslutning

Lågtrycksventil

Högtrycksventil

Påfyllningsslang

Adapter för 
vakuumpump

Vakuumpump

Ventilkåpor

Gas-
stoppventil

Serviceport

Vätske-
stoppventil

1) Anslut den utskjutande delen av påfyllningsslangen (som kommer från mätanslutningen) till utloppsporten på stoppventilen för gasen.
2) Öppna mätanslutningens lågtrycksventil (Lo) och stäng högtrycksventilen helt (Hi).

(Högtrycksventilen behöver därefter inte användas mer.)
3) Utför vakuumpumpningen och kontrollera att tryckmätaren visar –0,1 MPa (–76 cmHg).

(Vakuumpumpen bör köras i minst 10 minuter.)
4) Stäng lågtrycksventilen (Lo) på mätanslutningen och stäng av vakuumpumpen. 

(Vänta ett par minuter i detta läge för att kontrollera att tryckmätarens visare inte går tillbaka.)*1
5) Ta bort kåporna från stoppventilerna för vätska och gas.
6) Öppna stoppventilen för vätska genom att vrida stången 90° moturs med hjälp av en sexkantsnyckel.

Stäng den efter 5 sekunder och kontrollera om det fi nns någon gasläcka.
Med hjälp av tvålvatten kan du kontrollera att inga gasläckor fi nns vid inomhusenhetens fl äns samt utomhusenhetens fl äns och stången 
ventilstängerna.
När du är färdig torkar du bort allt tvålvatten.

7) Koppla bort påfyllningsslangen från utloppsporten på stoppventilen för gasen och öppna sedan stoppventilerna för vätska och gas helt.
(Försök inte vrida stången på ventilen förbi stoppläget.)

8) Dra åt ventilkåporna och utloppsportens lock på stoppventilerna för gas och vätska med rätt vridmoment med en momentnyckel.

*1 Om visaren på tryckmätaren går tillbaka kan kylmedlet innehålla vatten, eller så kan det fi nnas en lös koppling mellan rören. Kontrollera 
alla kopplingar och dra åt de muttrar som behövs, upprepa därefter steg 2 till 4.
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7. Elektriska anslutningar

 VARNING
• Använd inte skadade kablar, förlängningsladdar eller stjärnkopplingar eftersom de kan orsaka överhettning, elektriska stötar eller 

eldsvåda.
• Använd inga lokalt införskaffade komponenter inuti produkten. (Dra inte ström till dräneringspumpen eller något annat från 

kopplingsplinten.) Det kan leda till elektriska överslag eller eldsvåda.
• Installera en jordfelsbrytare. (En som kan hantera högre övertoner.)

(Enheten använder en inverterare, vilket innebär att en jordfelsbrytare som kan hantera övertoner måste användas för att undvika fel 
på själva jordfelsbrytaren.)

• Använd en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna.
• Jordfelsbrytaren måste ha en arbetsspänning på 30 mA eller lägre.
• Anslut inte strömsladden till inomhusenheten. Det kan leda till elektriska överslag eller eldsvåda.

• Sätt inte på skyddsbrytaren förrän allt arbete är slutfört.
1) Skala isoleringen från kabeln (20 mm).
2) Anslut anslutningskablarna mellan inomhus- och utomhusenheter så att plintnumren stämmer överens. Dra åt plintskruvarna 

ordentligt. Vi rekommenderar att du drar åt skruvarna med en platt skruvmejsel. Skruvarna fi nns i samma förpackning som 
kopplingsplinten.

1
2
3

1 2 3 L N

Strömkabel
3-trådig, minst 2,5 mm² 
60245 IEC 57
H05RN

1

Fäst kablarna ordentligt med skruvarna på kopplingsplinten.

1
2

Anslutningskabel mellan enheter 
4-trådig, minst 1,5 mm² 
60245 IEC 57
H05RN

Inomhus-
enhet

Utomhus-
enhet

Säkerhetsbrytare 
16A

Jordfelsbrytare Strömförsörjning 
50Hz 220–240V

Jord
Fäst kablarna ordentligt med 
skruvarna på kopplingsplinten.

Säkerhetsbrytare 

1 2 31

Använd specifi cerad kabeltyp 
och anslut den ordentligt.

1 2 3

Kopplingsplint för 
spänningskälla

Fäst klämman ordentligt 
så att trådändarna inte 
belastas utifrån.

Forma kablarna så att 
serviceluckan går att 
stänga ordentligt.

 FÖRSIKTIGT 

• Om delade kablar användas ska du använda 
en rund krympslangsterminal för anslutning till 
strömförsörjningens terminalblock.
Placera den runda krympterminalen på kablarna 
upp till den täckta delen och fäst på plats.

Delad kabel

Rund kontakt

• Använd följande metod vid installation av runda krympterminaler.

 

A

Plan bricka

Skruv

Rund kontakt Rätt
Plan bricka

Skruv
Rund kontakt

Fel

Skruv

Rund kontakt

Plan bricka

Sett i pilens riktning A 

• Använd följande metod vid installation av entrådig 
kabel.

Rätt Fel
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Installation av utomhusenhet

8. Ansluta luftbefuktningsslangen
• Om luftkonditioneringsaggregatet används utan G  luftbefuktningsslangen ansluten fylls utomhusenheten med befuktad luft vilket 

kan orsaka en kortslutning av kretskortet. Var noga med att ansluta den.
1) Anslut G  luftbefuktningsslangen till utomhusenhetens luftbefuktningskanal. 
2) Använd ett K  fästband för att se till att G  luftbefuktningsslangen sitter kvar.

Utomhus-
enhetens 
 luftbefuktnings-
kanal

G   Luftbefuktnings-
slang 

Fäst G  Fäst luftbefuktnings-
slangen  och se till att  inga glapp 
fi nns.

Sätt K  fästbandet 10 mm från 
toppen på G  luftbefuktnings-
slangen för att förhindra att 
slangen lossnar.

Sektion B

Sektion A

Om den här barriären fi nns på bakdelen av 
stoppventilskyddet skär du ut sektionerna 
A och B och böjer barriären uppåt.

Stoppventilskydd
Fästdel på fästbandet

G   Luftbefuktningsslang 

K  Fästband

Vrid fästdelen på K  fästbandet mot  utomhusenheten.
(Det är enklast att fästa stoppventilens skydd).

9. Ställa in luftbefuktningsslangens längd
• Ställ in luftbefuktningsslangen längd så att luftbefuktningskapaciteten garanteras.

Ställ in luftbefuktningsslangens längd med fjärrkontrollen.
När du gör detta slår du på enheten så att kommunikation upprättas mellan enheten och fjärrkontrollen.

1) Tryck på  i minst 5 sekunder. 
• Standardmenyn visas.
• Lämna menyn genom att trycka på  eller inte göra något under 60 sekunder. Displayen återgår till normal visning.

2) Tryck på  . Välj "Hose length" (slanglängd).

3) Tryck på  för att aktivera inställningsläget för slanglängden. 
• Se till att du riktar fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
• Den aktuellt inställda längden på luftbefuktningsslangen visas. (Ingen inställning är gjord som standard.)

4) Tryck på  och ange luftbefuktningsslangens längd.

Luftbefuktningsslangens längd kan anges i 5 steg: 

3M 3.1M 4M 4.1M 6M 6.1M 8M 8.1M 10M

5) När du angivit luftbefuktningsslangens längd trycker du på .
• Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.

6) Tryck på .
• Inställningen av slanglängden är slutförd.

• Om du anger längden felaktigt kan du avbryta inställningen med "Length Reset" (återställ längd) i steg 4), och sedan ange längden igen.
När slanglängden redan är inställd visas endast återställning i steg 4).

• Felaktigt inställd slanglängd kan ge försämrad prestanda och högre bullernivå. Var noga med att ställa in den rätt. (När den inte är inställd 
visas felkoden "UA".)

< Om enheten inte går att starta >
• När du angivit luftbefuktningsslangens längd utan att sätta på inomhusenheten.

I steg 3) ovan visas "Receive failure" (mottagningsfel). 
Med steg 4) och 5) visas dock "Length set" (längd inställd) och luftbefuktningsslangens längd sparas i fjärrkontrollen. 
Felkoden "H" bör visas under steg 4) och 5).

• När du använder enheten skickas informationen om luftbefuktningsslangens längd till inomhusenheten och slanglängden ställs in.



1717

Installationstips

 � Ta bort och installera frontpanelen 
• Borttagningsmetod 

1) Fatta tag med fi ngrarna om båda sidorna av frontpanelen och öppna den så långt det går.
Tryck upp från ändläget så att panelen kan tas bort enklare.

2) Dra vänster frontpanelaxel utåt, tryck upp frontpanelen och ta bort den. (Ta bort höger frontpanelaxel på samma sätt.)
3) När du tagit bort båda axlarna drar du frontpanelen mot dig och tar bort den. 

Frontpanelaxel Frontpanelaxel

• Installationsmetod
Sätt in den vänstra och högra axeln i hålen, en i taget, 
och stäng panelen försiktigt. 
(Tryck på båda sidorna av frontpanelen.)

Frontpanelaxel

Hål för axeln

 � Ta bort och installera frontgallret
• Borttagningsmetod 

1) Ta bort frontpanelen.
2) Rikta klaffen och hjälpklaffen nedåt.
3) Ta bort joniseringsenheten. (Se bild 1)
4) Ta bort skruvarna som håller frontgallret på plats (höger). (3 skruvar) (Se bild 2)
5) Lyft upp frontgallret (överst) med en spårskruvmejsel, kroka loss fl ikarna och ta bort frontgallret (höger). 

(Se bild 3)
6) Ta bort skruvarna som håller frontgallret på plats (vänster). (2 skruvar) (Se bild 4)
7) Lyft upp frontgallret (överst) med en spårskruvmejsel, kroka loss fl ikarna och ta bort frontgallret (vänster). 
8) Sätt i spårskruvmejseln och ta bort skruvskyddet. (Se bild 5)
9) Ta bort skruven som håller serviceluckan och ta bort serviceluckan. (Se bild 6)

10) Lyft mittendelen av frontgallret (nederst) uppåt och mot dig, och kroka loss de 3 fl ikarna. (Se bild 7)

Bild 4

Bild 7

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 5
Spårskruvmejsel

Skruvskydd

Bild 6
Servicelucka

Sett uppifrån
Frontgaller
(vänster)

Frontgaller
(höger)

Joniseringsenhet

Frontgaller nedre)
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Installationstips
• Installationsmetod 

1) Montera frontgallret (nederst). 
Kontrollera att fl ikarna på båda sidorna är ordentligt fästa. 
(Se bild 8)

2) Montera serviceluckan och fäst den med en skruv.
3) Sätt tillbaka skruvskyddet.
4) Montera frontgallren (vänster och höger) och dra 

åt monteringsskruvarna (2 skruvar på vänster sida, 
3 på höger sida).
Det är stor risk att frontgallren (vänster och höger) 
överlappar frontgallret (nedre). Var försiktig när du fäster 
dem. (Se bild 9)

Bild 8

Bild 9

Rätt Fel

Åsidosätta 
frontgallret (nedre)

Frontgaller (nedre)

 � Så här ställer du in de olika adresserna
• När 2 inomhusenheter installerats i samma rum kan de 2 trådlösa fjärrkontrollerna ställas in för olika adresser.

Ändra adressinställningen för en av de två enheterna.
• Utförlig information fi nns i bruksanvisningen.

 � Anslutning till HAsystemet
(Trådstyrd fjärrkontroll, central fjärrkontroll, etc.)
1) Ta bort frontpanelen, joniseringsenheten och frontgallret (höger). (3 skruvar) (Se sidan 17)
2) Ta bort kopplingsboxens lucka. (3 fästen) 
3) Koppla anslutningssladden till HA-kontakten "S21" (vit).
4) Dra HA-anslutningskabeln.
5) Sätt tillbaka kopplingsboxens lucka. (3 fästen)
6) Sätt tillbaka frontgallret (höger), joniseringsenheten och frontpanelen i originalpositionerna.

Elkomponentbox

Elkomponentboxens lock

Flikar

HA-kontakt 
"S21" (vit)

Så här drar du HAanslutningskabeln

 � Tömning
Som	skydd	för	miljön	bör	du	tömma	systemet	när	du	fl	yttar	eller	gör	dig	av	med	
enheten.
1) Ta bort ventillocket från stoppventilerna för vätska och gas.
2) Genomför tvingad kylning.
3) Stäng stoppventilen för vätska med en sexkantsnyckel efter 5–10 minuter.
4) Stäng stoppventilen för gas efter 2 till 3 minuter och avbryt den tvingade kylningen.

< Tvingad kylningsdrift >
Med inomhusenhetens AV/PÅknapp
Öppna frontpanelen och tryck på inomhusenhetens start/stopp-knapp i minst 5 sekunder. 
(Enheten startar.)
• Tvingad kylningsdrift stannar automatiskt efter ca 15 minuter. 

Du kan avbryta driften genom att trycka på inomhusenhetens start/stopp-knapp.

Gasstoppventil Stäng

Sexkantsnyckel
Vätskestoppventil

Ventilkåpa

Efter drift sätter du tillbaka ventilskyddet 
i ursprungspositionen.

 FÖRSIKTIGT
När du stängt stoppventilen för vätska ska stoppventilen för gas stängas inom 3 minuter varefter den tvingade kylningsdriften ska stoppas.
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Provdrift och tester

1. Ställa in positionen där inomhusenheten är installerad
• Genom att ställa in rummets form och relation till 

installationpositionen kan ett korrekt luftfl öde erhållas. 
Om detta inte ställs in korrekt kan korrekt styrning 
av inomhustemperaturen inte uppnås, beroende 
på luftfl ödesinställningarna.

Utförlig	information	fi	nns	i	bruksanvisningen.

Vänster hörn 
för 20 till 500 mm

Centrum för 
installation i mitten

Höger hörn 
för 20 till 500 mm

1) Tryck på .

2) Tryck på  för att välja "INSTALLED POSITION" (nstallerad position) och tryck på .

3) Välj önskat objekt och tryck på .

2. Installera	det	fotokatalytiskt	luftrenande	och	luktreducerande	fi	ltret
1) Öppna frontpanelen och ta bort dammboxen. Dra ned fi lterramstoppet (gul) på högersidan.

FästknoppFästknopp Filterstoppram (gul)

Dra ned

Dammbehållare

2) Rikta displayenheten (svart) uppåt och ta bort luftfi ltret. Displayenhet (svart) Luftfi lter

3) Installera det B  fotokatalytiskt luftrenande och 
luktreducerande fi ltret.

B   Fotokatalytiskt 
luftrenande och 
luktreducerande fi lter Flikar

4) Sätt tillbaka luftfi ltret och dammboxen på sina ursprungliga platser.

3. Provdrift och tester

31 Mät inspänningen och kontrollera att den håller sig inom angivet intervall

32 Provdrift bör ske i driftläget kylning eller uppvärmning
• Välj den lägsta programmerbara temperaturen i kylningsläget och välj den högsta programmerbara temperaturen 

i uppvärmningsläget.
1) Provdriften kan slås av i bägge lägena, beroende på inomhustemperaturen.

Använd fjärrkontrollen för provdriften enligt beskrivningen nedan.
2) När provdriften är avslutad ställer du in temperaturen på normal nivå (26°C till 28°C i kylningsläge, 20°C till 22°C 

i uppvärmningsläge).
3) Av säkerhetsskäl stänger systemet av möjligheten till återstart i 3 minuter efter att det stängts av.
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Provdrift och tester

33 Om du vill köra testdrift för luftbefuktningen aktiverar du testdriftläget med fjärrkontrollen, 
följer instruktionerna nedan och trycker på 

Testdrift med fjärrkontrollen
1) Tryck på  i minst 5 sekunder. (Standardmenyn visas.)

2) Tryck på  för att välja "Test mode" (testläge) och tryck på .

• Enheten övergår i testdriftläge, och  visas på skärmen.

3) Tryck på knappen för det driftläge (kylning/uppvärmning/luftbefuktning) som du vill testa.

• Testdrift stannar automatiskt efter cirka 30 minuter. 
Avsluta testdriften genom att trycka på .

34 Använd enheten enligt instruktionsboken för att kontrollera att den fungerar normalt

35 Kontrollera att luftkonditioneringsenheten inte är i drift innan du utför FILTERRENGÖRINGEN
1) Tryck på  och kontrollera att filterrengöringen fungerar felfritt.

36 Efter testdrift återställer du den sammanlagda strömförbrukningen
1) Tryck på .

2) Tryck på  för att välja "RESET USED POWER" (återställ strömförbrukning) och tryck på .

3) "RESET with APPLY" visas. När du trycker på  återställs den sammanlagda strömförbrukningen.

• Luftkonditioneraren drar lite elström även när den inte är i drift. Om kunden inte ska använda enheten på ett tag efter den 
installerats bör du stänga av strömbrytaren för att undvika att slösa el.

4. Kontrollera följande
Kontrollera följande Symptom Kontrollera

Att inomhusenheten och utomhusenheten är ordenligt monterade på stabil grund. Fall, vibration, buller, smalare detekterbar 
räckvidd för INTELLIGENT EYE-sensorn

Är luftfiltret och dammboxen korrekt monterade? Buller, vattenläckage, FILTERRENGÖRING 
inaktiverad

Har du installerat det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret? Buller, vattenläckage, FILTERRENGÖRING 
inaktiverad

Har du utfört ett läckagetest för att kontrollera att ingen kylmediumgas läcker ut? Ofullständig kylnings-/uppvärmningsfunktion

Att rören för kylgas och kylmedium samt förlängningsslangar för dränering inomhus 
är värmeisolerade. Vattenläckor

Att dräneringen är rätt installerad. Vattenläckor

Har du frågat kunden om det finns behov av dräneringsarbete för 
utomhusenheten?

Dräneringsvatten droppar från hålet på 
utomhusenhetens undersida

Kommer onormala ljud från dräneringsslangen (kluckande ljud) när du använder 
ventilationsfläkten, eller vid andra tillfällen?

Buller (Användning av en separat anskaffad 
dräneringsplugg som släpper in luft.)

Att systemet är ordentligt jordat. Risk för elektriska stötar

Att angivna kablar används för kabelanslutningar mellan enheter. Ingen funktion eller brännskador

Att luftintag och utblås för inomhus- och utomhusenheten har fri luftströmning. Ofullständig kylnings-/uppvärmningsfunktion

Stoppventilerna är öppnade. Ofullständig kylnings-/uppvärmningsfunktion

Att inomhusenheten tar emot kommandon från fjärrkontrollen. Fungerar inte

Kontrollerade du adressinställningen? Fungerar inte

Ställde du in luftbefuktningsslangens längd?

• Driftlampan blinkar i cirka 2 minuter 
efter att strömmen satts på medan 
luftkonditioneringsenheten är stoppad.

• Dåliga prestanda och buller

Har du ställt in rummets form korrekt? Dålig kylning





Tvådimensionell streckkod 
är en kod för tillverkning.

3P338604-1C M12B406B (1310) HT
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