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INSTALLASJONSMANUAL

KLIMAANLEGG

NORSK

Les denne installasjonsmanualen nøye innen enheten installeres.
Installasjonsarbeidet må utføres i henhold til nasjonale forskrifter for elektriske
arbeider, og kun utføres av kvalifisert personale.
Vennligst ta vare på denne installasjonsmanualen for fremtidig referanse etter å ha
lest nøye gjennom den.
4-VEIS TAKKASSETT
Oversettelse av de originale instruksjonene

www.lg.com

17.MFL67855506(노노노노) 2017. 6. 27. 노노 6:59 Page 2

TIPS FOR STRØMSPARING

2

TIPS FOR STRØMSPARING
Her er noen tips som vil hjelpe deg å minske strømforbruket når du bruker klimaanlegget.
Du kan bruke klimaanlegget mer effektivt ved å referere til instruksjonene nedenfor:

•
•
•
•
•
•

Ikke kjøl ned luften for mye innendørs. Dette kan være helseskadelig og kan forbruke mer strøm.
Blokker sollys med blendere eller gardiner når klimaanlegget er i bruk.
Hold dører og vinduer stengt når klimaanlegget er i bruk.
Juster luftstrømmens retning vertikalt eller horisontalt for sirkulering av luften innendørs.
Øk viftens hastighet for raskere kjøling eller varming av luften innendørs, men kun for en kort periode.
Åpne vinduer jevnlig for å ventilere ettersom luftkvaliteten innendørs kan svekkes hvis klimaanlegget brukes i mange timer.
• Rengjør filteret hver 14. dag. Støv og smuss som samles i luftfilteret kan blokkere luftstrømmen eller
svekke kjøle-/avfukting-funksjonene.

NORSK

Arkivering
Fest kvitteringen til denne siden i tilfelle du behøver den for senere bevis for kjøpsdato eller garantispørsmål. Skriv ned modell- og serienummeret her
Modellnummer
Serienummer
Numrene finner du på en etikett på siden av den enkelte enhet.
Forhandlerens navn
Kjøpsdato
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES ALLE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK AV
ENHETEN.
Overhold alltid følgende forsiktighetsregler for å unngå farlige situasjoner og for å sikre god ytelse ved produktet
! ADVARSEL
Mangel på overholdelse av disse varslene kan føre til alvorlige skader
eller død
! FORSIKTIG
Mangel på overholdelse av disse varslene kan føre til mindre skader
eller skader på produktet
! ADVARSEL

Installasjon
• Sørg alltid for at utstyret er jordet.
- Hvis ikke, kan det resultere i elektrisk sjokk.
• Ikke bruk en strømledning, støpsel eller løs stikkontakt som er skadet.
- Ellers, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk.
• Kontakt alltid servicesenteret eller en autorisert forhandler for instal-

NORSK

• Installasjon eller reparasjoner som utføres av ukvalifisert personale
kan føre til farer for deg og andre.
• Installasjon MÅ gjøres i henhold til lokale byggekoder eller, i mangel
på lokale koder, med nasjonale forskrifter, kode NFPA 70/ANSI C11003 eller dagens utgave og Canadiske forskrifter, kode Del1 CSA
C.22.1.
• Informasjonen i bruksanvisningen er ment for bruk av en kvalifisert
servicetekniker som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og er utstyrt med riktig verktøy og testinstrumenter.
• Manglende gjennomgåelse og overholdelse av alle instruksjonene i
denne veiledningen kan resultere i funksjonsfeil, skader på eiendom, personskader og/eller død.
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NORSK

lasjon av produktet.
- Ellers, kan det resultere i brann, elektrisk sjokk, eksplosjon eller
skade.
• Fest forsvarlig det elektriske dekselet til innendørsenheten og servicepanelet til utendørsenheten.
- Hvis det elektriske deledekselet på innendørsenheten og servicepanelet på utendørsenheten ikke er forsvarlig festet, kan det resultere i en brann eller elektrisk sjokk pga. støv, vann, etc.
• Installer alltid en luftlekkasjebryter og en tilpasset omkoblingstavle.
- Ingen installasjon må utgjøre noen risiko for brann eller elektrisk
sjokk.
• Ikke oppbevar eller bruk brennbare gasser eller brennstoff i nær klimaanlegget.
- Det kan resultere i en brann eller funksjonssvikt i produktet.
• Forsikre deg om at installasjonsrammen på utendørsenheten ikke er
skadet som følge av langtidsbruk
- Det kan resultere i skade eller en ulykke.
• Ikke demonter eller reparer produktet tilfeldig.
- Det kan resultere i brann eller elektrisk sjokk.
• Ikke installer produktet på et sted hvor det er fare for at det kan falle
ned.
- Ellers, kan det resultere i personskade.
• Bruk forsiktighet når du pakker ut og installerer produktet.
- Skarpe kanter kan føre til skade.
Drift
• Ikke del veggkontakten med andre apparater.
- Det vil resultere i elektrisk sjokk eller brann på grunn av varmeuttvikling.
• Ikke bruk en skadet strømledning.
- Ellers, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk.
• Ikke modifiser eller forleng strømledningen tilfeldig.
- Ellers, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk.
• Vær forsiktig så strømstøpselet ikke trekkes ut under drift.
- Ellers, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk.
• Koble fra enheten hvis det kommer lyder, lukt, eller røyk fra det.
- Ellers, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk.
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! FORSIKTIG
Installasjon
• Installer en dreneringsslange for å sikre god drenering.
- Ellers, kan det oppstå vannlekkasje.
• Installer produktet slik at støy eller varmluft fra utendørsenheten
ikke er til sjenanse for naboene.
- Ellers, kan det resultere i stridigheter med naboene.
• Kontroller alltid om det er noen gasslekkasje etter fullført installasjon

NORSK

• Ikke bruk åpen flamme i nærheten av produktet.
- Det kan resultere i brann.
• Om strømstøpselet må trekkes ut, skal du gripe fatt i støpselet. Aldri
berør det med våte hender.
- Ellers, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk.
• Ikke bruk strømledningen i nærheten av apparater som genererer
varme.
- Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
• Åpne ikke sugeinntaket på innendørs-/utendørsenheten under drift.
- Ellers, kan det føre til elektrisk støt og feil.
• La ikke vann trenge inn i elektriske komponenter.
- Ellers, kan det resultere i funksjonssvikt i produktet eller elektrisk
sjokk.
• Grip fatt i støpselet når du trekker det ut.
- Hvis ikke, kan det resultere i elektrisk sjokk og skade på produktet.
• Ikke berør metalldeler på enheten når du fjerner filteret.
- Det er skarpe kanter som kan føre til skade.
• Ikke stå på innendørs-/utendørsenheten eller plasser noen gjenstander oppå dem.
- Enheten kan falle ned og forårsake personskade.
• Ikke plasser tunge gjenstander oppå strømledningen.
- Ellers, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk.
• Hvis enheten står under vann må du alltid kontakte servicesenteret.
- Ellers, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk.
• Pass på at barn ikke tråkker på utendørsenheten.
- Ellers, kan det resultere i at barna skades som følge av fall.
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eller reparasjon av produktet.
- Ellers, kan det resultere i funksjonssvikt i produktet.
• Hold nivå parallellt ved installasjon av produktet.
- Ellers, kan det oppstå vibrasjoner eller vannlekkasje.
Drift
• Unngå overdreven kjøling og luft ut med jevne mellomrom.
- Ellers, kan det ha negativ innvirkning på helsen din.
• Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk voks, tynner eller et sterkt
vaskemiddel.
- Klimaanleggets utsende kan forringes, misfarges, eller det kan
oppstå sprekker i overflaten.
• Ikke bruk middel for spesielle formål slik som konservering av dyregrønnsaker, maskinrengjøring, etc.
- Ellers, kan det resultere i skade på eiendelene dine.
• Ikke plasser gjenstander som er til hindring rundt innløps- eller utløpsåpningene.
- Det kan resultere i funksjonssvikt i produktet eller en ulykke.

NORSK
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NORSK
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STEDER FOR INSTALLASJON

Tak

500
eller mer

Takbrett

500
eller mer

Over 250
1000 eller mindre

1000
eller mer

Takbrett

300 eller mindre

300 eller mer

- Det skal ikke befinne seg noen varme- eller dampkilder i nærheten av enheten.
- Det bør ikke være blokkeringer som forhindrer luftsirkulasjonen.
- Det bør være et sted hvor luftsirkulasjonen i rommet er god.
- Det bør være et sted hvor dreneringen enkelt kan opprettholdes.
- Det bør være et sted hvor støyen reduseres.
- Ikke installer enheten i nærheten av døråpninger.
- Påse at avstandene som indikeres av pilene fra veggen, taket eller andre objekter overholdes.
- Det må være nok plass rundt innendørsenheten med tanke på vedlikehold.

Enhet: mm

NORSK

Gulv

* Vennligst bruk et vedlagt ark eller bølgepapp
på bunnen av pakningen som installasjonsark.

Eller
Vedleggsark

Emballasjebølgepapp
på bunnen

* Når du bruker bunnen av arket, kan du bruke
det etter skille monteringsarket fra pakking av
produktet gulvet ved hjelp av en kniv etc som
bildet nedenfor.

17.MFL67855506(노노노노) 2017. 6. 27. 노노 6:59 Page 9

INSTALLASJON AV INNENDØRSENHETEN

9

INSTALLASJON AV INNENDØRSENHETEN
! FORSIKTIG

Tak

Nivåmåler

• Dette klimaanlegget bruker en dreneringspumpe.
• Installer enheten horisontalt ved bruk av en
nivåmåler.
• Vær forsiktig slik at elektriske kabler ikke
skades under installasjonen.

Takbrett

!

MERK

Unngå følgende plasseringer for installasjon.

1 Steder som restauranter og kjøkken hvor bety-

TP/TN/TM Serier
875(Takåpning)

875(Takåpning)

684(Hengebolt)

840 Enhetens
størrelse
840 Enhetens
størrelse

671

787(Hengebolt)

delige mengder med oljedamp og mel er tilstede. Disse kan forårsake reduksjon i
varmeproduksjonens effektivitet, vanndrypp
eller feilfunksjon ved dreneringspumpen. I disse
tilfellene skal følgende forhåndsregles tas:
- Påse at ventilasjonsviften klarer å håndtere alle skadelige gasser fra dette stedet.
- Påse at det er tilstrekkelig avstand mellom
matlagingsstedet og klimaanlegget på slike
steder slik at den ikke trekker til seg oljedamp.

Enhet: mm
Klimaanlegg

461

Benytt nok
avstand

Matlagingssted

517
585~660

570
319

523

570

NORSK

TQ/TR serier
585~660
517

Enhet: mm

Bruk en ventilasjonsvifte
for uttrekk med tilstrekkelig
kapasitet.

2 Unngå å installere klimaanlegget på steder
hvor oljedamp eller jernpulver genereres.

3 Unngå steder hvor det genereres brannfar- Velg og merk av plasseringen for festeboltene
og rørhullene.
- Avgjør plasseringen for festeboltene og se til at
de er lett på skrå i dreneringens retning etter
retningen til dreneringsslangen er avgjort.
- Borr hullet for ankerbolten på veggen.

lige gasser.

4 Unngå steder hvor det genereres farlige gasser.

5 Unngå steder i nærheten av generatorer
med høyfrekvens.
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Hengebolt
(W3/8 eller M10)
Mutter
(W3/8 eller M10)
Springskive
(M10)

Skive for M10
(tilbehør)

Flat washer for M10
(accessory)
Mutter
(W3/8 eller M10)
The following parts is option.
① Hengebolt
- (W3/8 eller M10)
② Mutter
- (W3/8 eller M10)
③ Springskive
- (M10)
④ Skive for
- M10

Klimaanleggets
hovedenhet

Takbrett

150mm

Tak
Oppretthold lengden til bolten
til festebraketten på 40mm

Oppretthold avstanden på
Takbrett
15~18mm mellom
klimaanleggets underflate og det
takets flate.
Papirmønster for Fest skruene i forhold
til papirmønsteret (4 stk.)
installasjon
Juster den
Skjær i det innvendige taket i
samme høyden
samsvar med ytterkantene på
papirmønsteret.

Drill rørhullet på veggen litt tiltet til utvendig side ved å bruk en Ø 70 borkjerne drill.

! FORSIKTIG
Trekk til mutter og bolt for å unngå enheten
fra å falle.

Vegg
Utendørs

NORSK

5~7mm

Innendørs

Innendørsenhetens dreneringsrørledning
- Dreneringsrørene må være i fall (1/50 til 1/100):
påse at rørene er rette og at de heller nedover
for å forhindre tilbakefall.
- Under tilkobling av dreneringsrørene må du
påse at du ikke legger på for mye kraft på dreneringsåpningen på innendørsenheten.
- Utvendig diameter på dreneringstilkoblingen på
innendørsenheten er 32mm.
Rørmateriale: Polyvinylkloridrør VP-25 og
rørkoblinger
- Vær sikker på at varmeisoleringen installeres
på dreneringsrørene.
- Installer dreneringsrør i en riktig vinkel til innendørsenheten og ikke mer enn 300mm fra enheten.
Legging som
peker oppover
er ikke tillatt

Rørklemme
Innendørsenhet

Vedlikehold av
dreneringsåpningen
300mm
eller mindre
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300mm
eller mindre

Metallklemme (følger med)

1 -1.5m

700 eller mindre

INSTALLASJON AV INNENDØRSENHETEN

Drenerings hevings rør
Dreneringsslange (følger med)

Varmeisoleringsmateriale: Polyetylenskum
med tykkelse mer enn 8 mm.
Dreneringstest
Klimaanlegget bruker en dreneringspumpe for
drenering av vann.
Bruk følgende prosedyre for å teste dreneringspumpens funksjon:
- Koble hoveddreneringsrøret til enheten og la
den henge fritt til testen er fullført.
- Hell i vann i det fleksible dreneringsrøret og
kontroller etter lekkasje.
- Påse at dreneringspumpen fungerer som den
skal, og at den ikke lager støy når den elektriske tilkoblingen er utført.
- Når testen er fullført, kobles det fleksible dreneringsrøret til dreneringsåpningen på innendørsenheten.
Fleksibelt dreneringsrør
(tilbehør)
Hoveddreneringsrør

Fyll på vann

VARMEISOLASJON
- Bruk hete isolasjonsmaterialet for kjølemiddelrør som har en ypperlig varmemotstand (over
120°C).
- Forholdsregler i høy fuktighet omstendighet:
Klimaanlegget har blitt testet i henhold til "KS
Standard Conditions med Tåke" og bekreftet at
det ikke er noen feil. Allikevel, hvis det brukes i
en lengre tid i høy fuktighet (duggtemperatur:
mer enn 23°C), er vanndråper tilbøyelig å falle.
I dette tilfelle, tilfør varmeisolasjonsmaterialet i
henhold til den følgende prosedyre:
Festebånd
(tilbehør)
Røropplegg
kjølemiddel
Varmeisolator
(tilbehør)

Innendørsenhet

- Varmeisolasjon forberedes… Adiabetisk glassull med tykkelse 10 til 20mm.
- Anbring glassull på alle klimaanlegg som er lokalisert i takatmosfære.

Kobling av kabler
- Åpne kontrollboksdekselet og koble til fjernkontrolledningen og innendørs strømledninger.
- Fjern kontrollboksdekselet for elektrisk forbindelse mellom innendørs- og utendørsenhet.
(Fjern skruer ¿)
- Bruk kabelklemmen for å feste kabelen.

Dreneringspanne

! FORSIKTIG
Medfølgende dreneringsrør skal ikke bøyes
eller vris. Bøyd eller vridd rør kan forårsake
lekkasje.
Fjernkontrolledning

Metallklemme
Fleksibelt dreneringsrør
Isolasjon

Maks 700mm

Hengerdistanse
Maks 300mm 1~15m Hengerbrakett
1/50~1/100 sløyfe

Tilkoblingsledni
ng mellom
innendørsenhet
en og
utendørsenhete
n.

1
1

Kontrollboksdekse
l (På hvilken den
elektriske
tilkoblingsledninge
n er plassert).

NORSK

Lim skjøten
Dreneringsåpning
Tilkobling av dreneringsrør
Bruk klemmen (tilbehør)

Dreneringspumpe

11
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Forhåndsregler ved legging av
strømkabler

! FORSIKTIG
Tilkoblingskabelen tilkoblet til innendørs- og
utendørsenhet bør bli komplimentert med de
følgende spesifikasjoner (Denne enheten
skal utstyres med et kabelsett som samsvarer med nasjonale bestemmelser.)

Bruk runde terminaler for tilkoblinger til koblingstavlen.
Runde terminaler
Strømkabel

10±3mm
±
35

5m

m

GN
/YL
20

m

m
NORMALT
TVERRSNITTSOMRÅDE
0.75mm2

Når ingen er tilgjengelige, følg instruksjonene
nedenfor.
- Ikke anvend kabler med ulik tykkelse ved tilkobling til koblingstavlen. (Ujevnheter i strømkablingen kan forårsake unormal varme.)
- Ved tilkobling av kabler med samme tykkelse,
gjør som vist nedenfor.
Koble til ledninger av
samme tykkelse til begge
sider.

Hvis strømkabelen er skadet skal denne byttes med en spesialkabel eller kabel som er
tilgjengelig hos produsentens serviceagent.

! FORSIKTIG
NORSK

Strømkabelen som kobles til enheten skal
velges i samsvar med følgende spesifikasjoner

Det er forbudt å koble
to til én side.

Det er forbudt å koble
ledninger med
forskjellig tykkelse.

- For kabling, bruk den henviste strømledningen
og feste godt, sikre så for å forhindre trykk
utenfra å bli utøvet på rekkeklemmen.
- Bruk en passende skrutrekker for festing av
klemmeskruene. En skrutrekker med et lite
hode vil stripe hodet og gjøre det umulig å feste
den godt.
- Dersom klemmeskruene festes for hardt kan
det ødelegge dem.
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INSTALLASJON FJERNKONTROLL
Fest denne godt ved bruk av medfølgende skruer etter fjernkontrollens monteringsplate er plassert der du ønsker.
- Fest den slik at den ikke bøyes da dårlig montering kan forårsake at oppsettplaten bøyer seg.
Fest fjernkontrollens monteringsplate til regenereringsboksen hvis denne finnes.
- Installer produktet slik at det ikke blir en åpning med veggsiden for å unngå bevegelse etter installasjonen.

Kablene til kablet fjernkontroll kan stilles inn i tre retninger.

① Å feste til veggen
② Ledespor øverst
③ Ledespor til høyre

2

2
3
3

1

<Føringsspor for ledninger>

NORSK

- Oppsettsretning: øverst til høyre for monteringsplaten
- Hvis fjernkontrollens kabel settes opp oppe til høyre, settes den opp etter fjernkontrollens ledespor
er fjernet.
* Fjern ledesporet med en nebbtang.
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Fest fjernkontrollens øverste del til
monteringsplaten som er festet på veggen som vist på bildet nedenfor. Fest
den så til monteringsplaten ved å
trykke på den nederste delen.

<Tilkoblingsrekkefølge>

Veggside

Veggside

- Koble til slik at det ikke finnes noen mellomrom
mellom fjernkontrollen og monteringsplaten.
- Før montering med installasjonspanelet, ordne
kabelen så den ikke blander seg med kretsdeler.

<Separeringsrekkefølge>

Når fjernkontrollen skal fjernes fra monteringsplaten som vist nedenfor. Sett i
en skrutrekker og vri med klokken og
fjernkontrollen er løs.

Veggside

Veggside

- Det er to separerende hull. Separer et om gangen.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader de innvendige
komponentene når du separerer.

Koble sammen innendørsenheten og fjernkontrollen ved bruk av forbindelseskabelen.

Kontroller at koblingen er riktig tilkoblet.

NORSK

Innendørsenhetens
side
Forbindelseskabel

Bruk en forlengelseskabel hvis avstanden mellom den kablede fjernkontrollen og innendørsenheten er mer enn 10m.

! FORSIKTIG
Ikke monter den kablede fjernkontrollen inni veggen. (Dette kan forårsake skader på temperatursensoren.)
Ikke bruk en kabel som er mer enn 50m eller mer. (Dette kan forårsake kommunikasjonssvikt.)
• Når det anvendes en forlengelseskabel, kontrolleres tilkoblingsretningen til fjernkontrollens forbindelse og enhetens side for riktig montering.
• Hvis du monterer forlengelseskabelen i motsatt retning, vil ikke forbindelsen kunne kobles til.
• Spesifikasjoner for forlengelseskabel: 2547 1007 22# 2-kjerners 3-skjerm 5 eller mer.
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Installasjon kablet fjernkontroll
Siden romtemperatursensoren er i fjernkontrollen, bør fjernkontrollboksen bli installert på et sted borte
fra direkte sollys, høy fuktighet og direkte tilgang av kald luft for å opprettholde riktig romtemperatur. Installer fjernkontrollen ca. 1,5m over gulvet i et område med god sirkulasjon og en middels temperatur.
Ikke installer fjernkontrollen hvor den kan bli påvirket av:
- Trekk, eller stille steder bak dører og i hjørner.
- Varm eller kald luft fra kanaler.
- Strålingsvarme fra sol eller apparater.
- Skjulte rør og skårsteiner.
- Ukontrollerte områder slik som en utvendig vegg bak fjernkontrollen.
- Denne fjernkontrollen er utstyrt med et sju segment LED-display. For riktig display av fjernkontroll
LED's, må fjernkontrollen bli riktig installert som vist i fig. (Standard høyde er 1,2~1,5 m fra gulvnivå.)

Direkte
solstråle kontaktområde.

Ja
Nei
P
TEM
SET

Temp

Room
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Nei

5 fot
(1,5 meter)
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unit
ion 05
Operat 03

Time
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16 INSTALLASJON AV DEKORASJONSPANEL (TILBEHØR)

INSTALLASJON AV DEKORASJONSPANEL (TILBEHØR)
Dekorativ panelet har sin installasjonrettledning.
Før installasjon av dekorasjonspanelet,
fjern alltid papirmalen.

1 Fjern emballasjen og ta ut luftinntakets grill

4 Fest de to skruene på de diagonale hjørnene
på panelet. Ikke stram til skruene helt. (Festeskruene medfølger innendørsenheten.)
Kontroller at panelet går jevn med taket. Høyden kan justeres ved bruk av hengeboltene
som vist på bildet. Fest de to andre skruene
og stram til.

fra frontpanelet.

Frontgrill

2 Fjern hjørnedekslene på panelet.

Hjørnedeksel
NORSK

5 Sett på hjørnedekslene.
3 Fest panelet til enheten ved å sette på krokene som vist på bildet.

Krokklemme

Krok
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INSTALLASJON AV DEKORASJONSPANEL (TILBEHØR) 17

6 Løsne de 2 skruene på kontrollpanelets deksel.

9 Sett på luftinnløpets grill og -filter på panelet.

Skrue

7 Koble til displayets koblingsforbindelse og de
to skovlkontrollforbindelsene til frontpanelet
på innendørsenhetens printplate.
Plasseringen på printplaten vises som følger:
Displayets koblingsforbindelse: CN-DISPLAY
Skovlkontrollens koblingsforbindelse: CNVANE 1, 2

! FORSIKTIG
Installer godt dekorasjonspanelet.
Lekkende kald luft forårsaker kondens. ⇨
Vanndrypp.

Godt eksempel
Klimaanleggets
hovedenhet
Takbrett
Sett på isolasjonen (denne delen)
og påse at det ikke lekker kald luft

Dårlig eksempel

Klimaanleggets hovedenhet
Luft

8 Lukk kontrollboksens deksel.

Lekkende kald luft
(ikke godkjent)
Takbrett
Dekorasjonspanel

NORSK

CN-VANE 1, 2 CN-DISPLAY

Dekorasjonspanel
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18 TESTKJØRING

TESTKJØRING
FORHÅNDREGLER FOR TESTKJØRINGEN
- Strømtilførselen må gi minst 90% av merkespenningen.
Ellers vil ikke klimaanlegget fungere.

Tilkobling til strøm
- Sett i strømkabelen i en egen strømtilførsel.
Det kreves en sikring.
- Bruk enheten i 15 minutter eller mer.

! FORSIKTIG
• Før testkjøringen utføres test av kjølefunksjonen, også under den kalde sesongen.
Hvis testen av varmefunksjonen utføres
først, vil dette lede til kompressorproblemer. Vær derfor nøye angående dette.
• Utfør testkjøringen i mer enn 5 minutter
uten at det oppstår feil.
(Testkjøringen vil kanselleres automatisk
etter 18 minutter)

Evaluering av ytelsen
- Mål temperaturen til inntaksluften og avløpsluften.
- Påse at forskjellen mellom inntakstemperaturen
og avløpsluften er mer enn 8°C (kjøling) eller
omvendt (varming).

- For å avbryte testingen trykkes en av knappene.

NORSK

KONTROLLER FØLGENDE NÅR INSTALLASJONEN ER FULLFØRT
- Etter fullført installasjon skal det utføres målinger og registrering av testkjøringer, og lagring
av disse osv.
- Målingene er: Romtemperatur, utetemperatur,
innsugstemperatur, utluftingstemperatur, lufthastighet, luftmengde, spenning, strøm, tilstedeværende av unormale vibrasjoner og støy,
brukstrykk, rørtemperaturer, trykk.
- Etter struktur og tilstedeværelse, kontroller følgende.
* Er luftsirkulasjonen tilstrekkelig?
* Er dreneringen jevn?
* Er varmeisoleringen fullstendig (kjølevæske
og dreneringsrør)?
* Lekker det kjøleveske?
* Fungerer fjernkontrollbryteren?
* Er kablingen feil?
* Er det løse terminalskruer?
M4......118N. cm {12kgf.cm}
M5......196N. cm {20kgf.cm}
M6......245N. cm {25kgf.cm}
M8......588N. cm {60kgf.cm}

Termometer
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VALGFRIE FUNKSJONER
Installasjonsinnstillinger – Testkjøringsmodus
Etter installasjonen av produktet må du kjøre en testkjøringsmodus.
For detaljer relatert til denne drift, referer til produktmanualen.
-knappen trykkes i mer enn 3
1 Hvis
sekunder, går den inn i fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillingsmodus. Trykk i mer enn 3
sekunder for å være sikker.
- Avbryt høyre og venstre vindretning for
RAC-produkt.

Funksjonskode Sett

'01' blinker i nedre del av
2 Innstillingsprofil
indikasjonsvinduet.

-knappen for å starte.

å trykke nedenstående knapp under
4 Ved
testkjøringen vil testkjøringen avbrytes.
- Velg funksjon, temperatur opp/ned,
luftstrømmens kontroll, luftretningen
start/stopp-knapp.

NORSK

3 Trykk
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Installasjonsinnstillinger – Innstilling av adressen til den sentrale kontrollen
Dette er funksjonen for tilkobling av sentral kontroll.
Referer til den veiledningen for sentral kontroll for informasjon
-knappen trykkes i mer enn 3
1 Hvis
sekunder, går den inn i fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillingsmodus. Trykk i mer
enn 3 sekunder for å være sikker.
du går inn i innstillinger for adresse-modus
2 Hvis
ved bruk av
-knappen, indikeres dette som
vist nedenfor.
Innendørsnr.
Gruppenr.
Funksjonskode

ved å trykke
3 Still inn innendørsnr.
-knappen. (0~F)

til innstillingsalternativet for
4 Flytt
innendørsnr. ved å trykke
-knappen.

NORSK

ved å trykke
5 Still inn innendørsnr.
-knappen.

6 Trykk

-knappen for å lagre.

trykke på
-knappen vil avslutte
7 Åinnstillingsmodus.
Etter innstillingene er utført vil den gå ut av
innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen
knapper i løpet av 25 sekunder.
Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil
ikke den manipulerte verdien lagres.
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Installasjonsinnstillinger – Termistor
-knappen trykkes i mer enn 3
1 Hvis
sekunder, går den inn i fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillingsmodus. Trykk i mer
enn 3 sekunder for å være sikker.

2

Hvis det velges menyen for valg av
temperaturforutsigelsessensoren ved å trykke
-knappen, indikeres dette som vist nedenfor.

inn termistor-verdien ved å trykke
3 Still
-knappen. (01: Fjernkontroll, 02: Innendørs, 03:
2TH)

Funksjonskode Innstillinger for termistor

4 Trykk

-knappen for å lagre.

-knappen vil avslutte

innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen
knapper i løpet av 25 sekunder.
Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil
ikke den manipulerte verdien lagres.
<Tabell for termistor>
Valg for temperatursensor
01

Fjernkontroll

02

Innendørsenhet

03

Funksjon
Bruk av fjernkontrollens temperatursensor
Bruk av innendørsenhetens temperatursensor

Kjøling

Bruk av høyere temperaturer ved å sammenligne innendørsenheter og
den kablede fjernkontrollens temperatur.
(Det finnes produkter som fungerer ved lavere temperaturer.)

Oppvarming

Bruk av lavere temperaturer ved å sammenligne innendørsenheter og
den kablede fjernkontrollens temperatur.

2TH

* Denne funksjonen for 2TH har ulike brukerkarakteristikker i forhold til produktet.

NORSK

Å trykke på

5 innstillingsmodus.
Etter innstillingene er utført vil den gå ut av
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Installasjonsinnstillinger – Valg av takhøyde
Denne funksjon er for å justere VIFTE luftstrømmengde i henhold til takhøyde (bare kasettmodell)
-knappen trykkes i mer enn 3
1 Hvis
sekunder, går den inn i fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillingsmodus. Trykk i mer
enn 3 sekunder for å være sikker.

2

Hvis det flyttes til menyen for valg av takhøyde
ved å trykke
-knappen, indikeres dette som
vist nedenfor.

takhøyden ved å trykke
3 Velg
-knappen. (01: Lav, 02: Standard, 03: Høy,
04: Veldig høy)

Funksjonskode Innstillinger for termistor

4 Trykk
NORSK

Å trykke på

-knappen for å lagre.

-knappen vil avslutte

5 innstillingsmodus.
Etter innstillingene er utført vil den gå ut av
innstillinger-modus hvis det ikke trykkes på noen
knapper i løpet av 25 sekunder.
Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil
ikke den manipulerte verdien lagres.
<Tabell for valg av takhøyde>
Takhøydenivå
01
Lav
02
Standard
03
Høy
04
Super høy

Beskrivelse
Senk innendørs luftflythastighet 1 trinn fra standardnivå
Still inn innendørs luftflythastighet som standardnivå
Øk innendørs luftflythastighet 1 trinn fra standardnivå
Øk innendørs luftflythastighet 2 trinn fra standardnivå

* Innstillingene for takhøyden er kun tilgjengelig for noen produkter.
* Takhøyde på ‘Super høy’- funksjon vil kanskje ikke eksistere avhengig av innendørsenheten.
* Referer til produktmanualen for flere detaljer.
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Installer innstilling gruppeinnstilling
Funksjonen for innstilling av gruppekontroll, eller 2-fjernkontroller-kontroll.
-knappen trykkes i mer enn 3
1 Hvis
sekunder, går den inn i fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillingsmodus. Trykk i mer enn 3
sekunder for å være sikker.

2

Hvis
-knappen trykkes gjentatte ganger, flyttes
det til valgmenyen for hoved/tilleggsenhet som vist
nedenfor.

hoved/tilleggsenhet ved å trykke
3 Velg
-knappen.
(00: Tilleggsenhet, 01: Hoved)

Funksjonskode

4 Trykk

Hoved-/tilleggsenhetsverdi

-knappen for å lagre.

innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen
knapper i løpet av 25 sekunder.
Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil ikke
den manipulerte verdien lagres.
Fjernkontroll

Funksjon

Hoved

Innendørsenheten fungerer basert på hoved-fjernkontrollen ved gruppekontroll.
(Hoved er stilt inn fra fabrikken.)

Tilleggsenhet

Sett opp alle fjernkontrollene til tilleggsenhet unntatt en hovedfjernkontroll ved
gruppekontroll

* Referer til delen ”gruppekontroll” for informasjon.
- Ved kontroll i grupper vil muligens grunnleggende brukerinnstillinger, luftflytens styrke
svak/medium/sterk, låseinnstillinger for fjernkontrollen, tidsinnstillinger og andre funksjoner muligens
være begrenset.

NORSK

på
-knappen vil avslutte innstillingsmodus.
5 ÅEttertrykkeinnstillingene
er utført vil den gå ut av
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Installasjonsinnstillinger – Innstilling ”Dry Contact”-modus
”Dry contact”-funksjonen er den funksjonen som er mulig å bruke når ”dry contact”-utstyr kjøpes/settes
opp separat.
-knappen trykkes i mer enn 3
1 Hvis
sekunder, går den inn i fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillinger-modus. Trykk i mer
enn 3 sekunder for å være sikker.
-knappen trykkes gjentatte ganger, går
2 Hvis
den til fjernkontrollens innstillingsmodus-meny for
”dry contact” som vist på bildet nedenfor.

”Dry contact” ved å trykke
3 Velg innstillingen
-knappen.
(00: Automatisk, 01 : manuell)

Funksjonskode Innstillingsverdi
”Dry contact”

NORSK

4 Trykk

-knappen for å lagre.

trykke på
-knappen vil avslutte
5 Åinnstillingsmodus.

❈ Etter innstillingene er utført vil den gå ut av
innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på
noen knapper i løpet av 25 sekunder.
❈ Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes,
vil ikke den manipulerte verdien lagres.

Hva er ”Dry contact”?
Likt hotellkortnøkler og visse sensorer, er det signalet til punktet for kontakt ved bruk av klimaanlegget
med sammenlåsning.
- Referer til veiledningen for ”dry contact” for informasjon.
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Installasjonsinnstillinger - Bytte mellom Celsius og Fahrenheit
Denne funksjonen anvendes for å bytte displayet mellom Celsius og Fahrenheit.
(Optimert kun for U.S.A)
-knappen trykkes i mer
1 Hvis
enn 3 sekunder, går den inn i
fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillingsmodus. Trykk i mer enn
3 sekunder for å være sikker.

-knappen gjentatte ganger for å
2 Trykk
velge funksjonskode 12.

Funksjonskode Konverteringsmodusverdi
Eks.) Innstillinger for Farhrenheit
ved å trykke
3 Velg temperaturenhetsmodus
-knappen.
(00: Celsius, 01: Fahrenheit)

-knappen for å lagre eller avbryte.

-knappen for å avbryte,
5 Trykk
eller systemet vil avslutte etter 25
sekunder hvis det ikke trykkes
noen knapper.

h Når

-knappen trykkes i Fahrenheit-modus, vil temperaturen øke/synke 2 grader.

NORSK

4 Trykk
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Installasjonsinnstilling –Innstilling valgfrie funksjoner
Innstilling av funksjoner for innendørsenhet når luftrenser / varmer / fukter / opp/ned grill /ventilasjon utstyr/hjelpevarmer er nettopp installert, eller installert enhet fjernes.
-knappen trykkes i mer enn 3
1 Hvis
sekunder, går den inn i fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillingsmodus. Trykk i mer
enn 3 sekunder for å være sikker.
-knappen trykkes gjentatte ganger,
2 Hvis
flyttes det til valgt alternative funksjonskode som
vist på bildet nedenfor.
Funksjon
Plasmarensing
Elektrisk varmer
Avfukter
Endring rist
Ventilasjonssett
Hjelpevarmer

Kode
20
21
22
23
24
25

eksisterende forhold
3 Velg
for hvert modus ved å
trykke

-knappen.

(00: Ikke installert, 01:
Installert)

NORSK

Funksjonskode

4 Trykk

Eksisterende forhold

-knappen for å lagre.

trykke på
-knappen vil avslutte
5 Åinnstillingsmodus.
Etter innstillingene er utført vil den gå ut av
innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen
knapper i løpet av 25 sekunder.
Ved avslutning uten at sett-knappen trykkes, vil
ikke den manipulerte verdien lagres.
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HVORDAN INNSTILLE E.S.P?
Dette er funksjonen som bestemmer vindstyrken for hvert nivå og denne funksjonen er for å gjøre installasjonen enklere.
- Hvis du ikke stiller inn ESP riktig, vil muligens klimaanlegget ikke fungere som den skal.
- Denne innstillingen må utføres av en sertifisert tekniker.
-knappen trykkes i mer enn 3
1 Hvis
sekunder, går den inn i fjernkontrollens
installasjonsinnstillingsmodus.
- Trykkes den raskt en gang, går den til
brukerinnstillingsmodus. Trykk i mer
enn 3 sekunder for å være sikker.

2

Hvis du går inn i ESP-innstillinger ved bruk av
-knappen, indikeres dette som vist
nedenfor.

ESP-trinn
Funksjonskode

Funksjonskode,
ESP kode
ESP-verdi

ESP-verdi

ESP-viftetrinn ved å trykke
3 Velg
-knappen. (01: veldig lav, 02: lav, 03:
medium, 04: høy, 05: kraftig)

fabrikken.)

-knappen for å stille inn
5 Trykk
ESP-verdien.
(Det er mulig å stille inn
ESP-verdien fra 1 til 255, og 1
er den minste og 255 er den
største verdien. )
- Når ESP-verdien stilles inn på enheten uten veldig svak vind- eller kraftig vind-funksjonen, vil den muligens ikke fungere.
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til ESP-verdi ved å trykke
4 Flytt
-knappen. (Den er 000 ved leveranse fra
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Function code,
ESP code

6

Select ESP fan step again by using
button and setup ESP value, as No. 4 and 5,
that corresponds each wind flow

7

Press

8

Press
button to exit.
❈ After setup, it automatically gets out of
setup mode if there is no button input for 25
seconds.
❈ When exiting without pressing set button,
the manipulated value is not reflected.

button to save.

ESP value

- Please be careful not to change the ESP value for each fan step.
- It does not work to setup ESP value for very low/power step for some products.
- ESP value is available for specific range belongs to the product.

NORSK

1,MFL67855506,영영,10영영(영영영) 2017. 6. 27. 영영 6:13 Page 100

