INSTALLASJONS HÅNDBOK
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Vennligst les denne installasjonsmanualen fullstendig før du installerer produktet.
Installasjons arbeidet må være utført i samsvar med den nasjonale kablings
standarden, av autorisert personell.
Oppbevar denne Installasjonsveiledningen for senere referanse etter at den er lest
nøye.
Gulvstående modell (Konsoll)
Oversettelse av de originale instruksjonene
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Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler
For å forhindre skader på brukeren eller andre personer og skader på eiendom, skal følgende instruksjoner følges.
n Sørg for å lese veiledningene nøye innen airconditioneren installeres.
n Sørg for å følge forsiktighetsreglene som er spesifisert her nøye ettersom disse inneholder viktige
punkter med tanke på sikkerhet.
n Uriktig bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges vil forårsake skader.
Alvorlighetsgraden er klassifisert av følgende indikasjoner.

ADVARSEL

Dette symbolet indikerer muligheten for død eller alvorlige skader.

FORSIKTIG

Dette symbolet indikerer muligheten for skader eller skader på eiendom.

n Betydningene til symbolene som er brukt i denne veiledningen er som vist nedenfor.

Vær sikker på å ikke.
Sørg for å følge instruksjonen.
Dette symbolet varsler deg om faren for elektrisk støt.
Dette symbolet varsler deg om farer som kan skade
airconditioneren.

MERKNAD

Dette symbolet indikerer spesielle merknader.

ADVARSEL
n Installasjon
Ikke bruk en kretsbryter
som er defekt eller med
for lav kapasitet. Koble
denne enheten til en egen
strømkrets.
• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

2 Airconditioner

For elektriske arbeider
kontaktes forhandleren,
selgeren, en kvalifisert
elektriker eller en autorisert serviceforhandler.
• Ikke demonter eller reparer
enheten. Det foreligger en
fare for brann eller elektrisk
støt.

Enheten skal alltid være
tilkoblet jord.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

Forsiktighetsregler

Installer panelet og konInstaller alltid en egen
trollboksens deksel sikkert. krets med sikring.
• Det foreligger en fare for
• Uriktig kabling eller installabrann eller elektrisk støt.
sjon kan forårsake brann
eller elektrisk støt
Ikke modifiser eller forleng strømkabelen.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

For installasjonen skal alltid forhandleren eller en
autorisert serviceforhandler kontaktes.
• Det foreligger en fare for
brann, elektrisk støt eller
skader.

Ikke installer, fjern eller
installer enheten på et
annet sted på egen hånd
(kunden).
• Det foreligger en fare for
brann, elektrisk støt eller
skader.

Ikke installer enheten på
et ødelagt stativ.

Bruk avbryter eller sikring
med riktig ampere.
• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.
Vær forsiktig ved utpakking og ved installasjon av
enheten.
• Skarpe kanter kan forårsake
skader. Vær ekstra oppmerksom på dekselets kanter og
kantene på kondensatoren
og kjøleelementet.
Sørg for at installasjonsplassen ikke vil forringes
med alder.

• Dette kan resultere i skader, • Hvis basen kollapser kan
airconditioneren falle ned
ulykker eller skader på enmed den, og forårsake
heten.
skader, produktsvikt og personskader.

n Bruk
Vær nøye med å sikre at
Ikke la airconditioneren
strømkabelen ikke
kjøre over en lengre peritrekkes ut eller skades
ode når luftfuktigheten er
veldig høy, eller når en dør under bruk.
eller et vindu er åpent.
• Det foreligger en fare for
• Fukt kan kondensere og
brann eller elektrisk støt.
skape fukt som kan ødelegge møbler.

Ikke sett noe på strømkabelen.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.
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Bruk en vakuumpumpe eller inertgass (nitrogen) vedlakkasjetest eller lufttømming.
Ikke kompress luft eller oksygen og ikke bruk brennbar gass. Ellers kan det forårsake
eksplosjon eller brann.
• Det er fare for død, skade, brann eller eksplosjon.

Forsiktighetsregler

Ikke sett i eller trekk ut
strømtilførselen under
bruk.
• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.
Ikke la det renne vann inn
i de elektriske delene.

• Dette kan forårsake brann,
produktsvikt eller elektrisk
støt.
Når det oppstår lekkasje
av brannfarlig gass, skal
gassen skrus av og et
vindu åpnes for å ventilere innen enheten skrus
på.

Ikke rør (betjen) enheten
med våte eller fuktige
hender.
• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.
Ikke oppbevar eller bruk
brannfarlig gass eller lettantennelige substanser i
nærheten av enheten.
• Det foreligger en fare for
brann eller produktsvikt.
Hvis det oppstår rare
lyder, lukter eller at det
kommer røyk fra enheten.

• Ikke bruk telefonen eller skru • Skru av kretsbryteren og
trekk ut strømkabelen.
bryterne på eller av. Det
foreligger en fare for eksplosjon eller brann.
Hvis enheten kommer
Ikke åpne innløpsgrillen
under vann, kontakt en
på enheten under bruk.
autorisert servicefor(Ikke rør det elektrostathandler.
iske filteret, hvis enheten
er utstyrt med dette.)
• Det foreligger en fare for fys- • Det foreligger en fare for
isk skade, elektrisk støt eller brann eller elektrisk støt.
produktsvikt.

4 Airconditioner

Ikke sett en varmeovn
eller andre apparater i
nærheten av strømkabelen.
• Det foreligger en fare for
brann og elektrisk støt.
Ikke bruk enheten på et
trangt sted over lenger
tid.
• Det kan oppstå oksygenmangel.
Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.
Stopp enheten og steng
vinduer i storm eller under
en orkan. Hvis dette er
mulig fjernes enheten fra
vinduet innen en orkan
oppstår.
• Det foreligger en fare for
skade på eiendom, produktsvikt eller elektrisk støt.

Vær forsiktig så det ikke
kommer vann i enheten.

• Det foreligger en fare for
brann, elektrisk støt eller
produktskader.

Forsiktighetsregler

Ventiler enheten en gang
i blant når den anvendes
sammen med en ovn eller
lignende.
• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

Skru av strømtilførselen
ved rengjøring og vedlikeholdsarbeide på enheten.
• Det foreligger en fare for
elektrisk støt.

Når enheten ikke skal anvendes på en god stund,
trekkes strømkabelen ut
fra stikkontakten og
kretsbryteren skrus av.
• Det foreligger en fare for
produktskade eller svikt,
eller feilfunksjon.

Vær nøye med å sikre at ingen kan tråkke på eller falle på utendørs enheten.
• Dette kan resultere i alvorlige personskader og skader på enheten.

FORSIKTIG
n Installasjon
Kontroller om det lekker
gass (kjølemiddel) etter
enheten er installert eller
det er utført reparasjoner
på den.
• Lavt nivå med kjølemiddel
kan forårsake produktsvikt.

Installer dreneringsslangen riktig for å sikre
at vannet dreneres bort
riktig.

Installer enheten i vater.

• En dårlig tilkobling kan forår- • Dette må gjøres for å unngå
sake vannlekkasje.
vibrasjoner eller vannlekkasje.
Ikke installer enheten på
et sted hvor den vil utsettes for direkte sjøluft
(saltvannsprut).
• Dette kan forårsake korrosjon på enheten. Korrosjon,
spesielt på kondensatoren
og kjøleelementets kanter
kan forårsake produktsvikt
eller utilstrekkelig ytelse.
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Ikke installer aircondition- Vær alltid 2 eller flere personer for å løfte og flytte
eren hvor støyen eller
på enheten.
varm luft fra utendørs enheten kan være sjenerende
for naboene.
• Unngå personskader.
• Dette kan forårsake problemer for naboene dine.

Forsiktighetsregler

n Bruk
Ikke utsett huden for direkte kald luft over lengre
perioder. (Ikke sitt i
trekken.)

• Dette kan være helseskadelig.

Ikke blokker innløpets
Ikke bruk enheten til andre
eller utløpets luftstrøm.
hensikter enn den er ment
for, så som oppbevaring av
mat, kunstverk osv. Enheten
er ment for bruk som
airconditioner og ikke for
oppbevaring av gjenstander.
• Dette kan forårsake pro• Det foreligger en fare for
skader eller tap av eiendom. duktsvikt.

Bruk en myk klut for renRør aldri metalldelene på
gjøring. Ikke bruk harde
airconditioneren når du
vaskemidler, løsninger
fjerner luftfilteret. De er
osv.
veldig skarpe!
• Det foreligger en fare for
• Det foreligger en fare for
personskader.
brann, elektrisk støt eller
skader på enhetens plastdeler.
Ikke stikk hender eller
Sørg alltid for at filtrene
andre gjenstander inn i
settes i riktig. Rengjør
luftinnløpet eller utløpet
filteret hver 14. dag, eller
når enheten er i bruk.
oftere hvis dette er nødvendig.
• Et tilsmusset filter reduserer • Det er skarpe kanter og beairconditionerens effektivitet vegende deler som kan forårsake personskader.
og kan forårsake produktsvikt eller skade.
Bruk en stødig stol eller
stige under rengjøring
eller vedlikeholdsarbeide
på enheten.

• Vær forsiktig og unngå personskader.

Bytt alle batteriene i fjernkontrollen samtidig og
bruk batterier av samme
type. Ikke bland gamle og
nye batterier eller ulike
typer batterier.
• Det foreligger en fare for
brann eller eksplosjon.

Ikke stå på eller legg noe
på enheten.
(Utendørs enheten)
• Det foreligger en fare for
personskader og produktsvikt.
Ikke drikk vannet som
dreneres ut fra enheten.

• Vannet er ikke rent og kan
forårsake helseproblemer.

Ikke lad opp eller demonter batteriene.
Ikke kast batteriene på ild.

• De kan brenne eller eksplodere.

Hvis væsken fra batteriene kommer i kontakt med huden eller klær, skal det vaskes
nøye med rent vann. Ikke bruk fjernkontrollen hvis det har vært lekkasje fra batteriene.
• Kjemikaliene i batteriene kan forårsake brannskader eller andre helseskader.
6 Airconditioner
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1. Installasjonsmal

(6)

Hylse
Foringshylse
Kitt (Tetningsmasse)
Bøy røret så nærme
veggen som mulig, men
vær forsiktig så det ikke
knekker.

(7)

Vinyltape (Bred)
(5)

(3)

(2)

Påfylling

• Sett på igjen etter
dreneringstesten er utført.
• For å utføre dreneringstesten fjernes
luftfiltrene og hell vann i varmeveksleren.

TILBEHØR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Dreneringsslange
Fjernkontroll
Holder til fjernkontroll
Festeskrue til fjernkontrollens holder
Batteri (AAA)
Monteringsplate
Allergifilter
Festeskrue for monteringsplate 4*25mm
Treskrue til festing innendørs

1EA
1EA
1EA
2EA
2EA
1EA
1EA
5EA
6EA

Vinyltape (smal)
Dreneringsslange(1)
Forbindelseskabel
(Tilleggsdeler)

※(4),(8),(9) ’ Skrue
- Denne egenskapen kan være ulik i forhold til modelltype.
(Denne egenskapen er for enkel-type utendørs enhet)

MERKNAD
Du må kjøpe installasjonsdelene.
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Gassrør
(Tilleggsdeler)
Væskerør
(Tilleggsdeler)
Ytterligere dreneringsrør

installasjon

2. Tegning over innendørs enhet
AQNH**GALAD

210

95

45

666

90

80

125

584

600

700

18
639

37

150

68.5
37

100

647

260.5

220

140
170

103

140
170

180

26.5

140

120

80

160

82.5

51
87

(Enhet : mm)
8 Airconditioner

installasjon

3. Å velge hvor enheten skal festes
1. Det skal ikke befinne seg noen varme eller damp i nærheten av enheten.
2. Velg et sted der det ikke finnes noen hindringer rundt enheten.
3. Sørg for at kondensen dreneres enkelt bort.
4. Ikke installer enheten i nærheten av en døråpning.
5. Påse at mellomrommet mellom veggen og venstre (eller høyre) side på enheten er mer enn
300mm.
6. Bruk en metalldetektor for å finne bolter og lignende, for å forhindre unødvendige skader på
veggen.
7. Hold avstand til lysrør med elektronisk tenning ettersom disse kan forkorte fjernkontrollens rekkevidde.
8. Hold en avstand på minst 1 meter til TV eller radio. (Dette kan forårsake forstyrrelser på bildet
eller lyd.)

MERKNAD
• Innen plasseringen av enheten velges skal du ta hensyn til veiledninger
• Hvis enheten installeres under et vindu, skal det sørges for at gardinene har god avstand til enheten. (mer enn 300mm)

Mer enn 300
Mer enn
300

NORSK

Mer enn
300

250 eller mindre
fra gulvet

(Enhet : mm)
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4. Installasjon av innendørs enhet
4-1. Forberedelse/Å fjerne frontpanelet
1. Åpne frontgrillen ved å trekke den frem
2. Trekk så ut grillens ledd fra sporet på frontpanelet.
3. Trekk så ut de 2 hengslene på grillen på frontpanelet.
4. Fjern så de 4 skruene, og fjern så frontpanelet ved å trekke det fremover.

4-2. Forberedelse/For fast installasjon, rørarbeide og skjult installasjon
4-2-1 For fast installasjon
1. Fjern kantene på bakpanelet.

Fjern

4-2-2 For skjult installasjon
1. Fjern de 6 skruene.
2. Fjern det øvre Deco-dekselet.
3. Fjern Deco-sidedekslene.

4-2-3 For rør på siden (referanse 4-2-2.)
1. Fjern Deco-dekslene.
2. Fjern kantene
3. Sett på Deco-dekslene.

10 Airconditioner

Øvre Deco-deksel

Deco-sidedeksel

installasjon

4-3. Kjøleveskerør
1. Plasseringen av hullet er ulikt avhengig av hvilken rørside som tas ut.
2. Bor et hull (Ø70mm) på merket indikert av

-symbolet i illustrasjonen nedenfor.

For nede til venstre rørarbeide

60

45

Vegg

90

75

For nede til høyre rørarbeide

90

75

For rørarbeidet
høyre bak

For rørarbeidet
høyre bak

50

45

45

40
For rørarbeidet
venstre bak

Venstre/høyre rørarbeide

(Enhet : mm)

MERKNAD
- Anbefalt korteste rørlengde er 5m. Dette for å unngå støy fra utendørs enheten og vibrasjon.

NORSK
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4-4. Drill et hull i veggen
• Drill hullet for rørledningen med en Ø70mm
kjernebor. Bor hullet enten på høyre eller
venstre side og slik at hullet skråner noe ned
mot utsiden.

Vegg

5-7mm

Utendørs

(3/16"~5/16")

Innendørs

4-5. Å legge dreneringsrør
1. Utvendig diameter på dreneringsrøret (som medfølger innendørs enheten) er 17mm ved
tilkoblingsenden, 600mm lang.
2. Kjøp inn fast PVC-rør hvis det er
behov for å forlenge rørene.
3. Isoler innendørs dreneringsslangen med 10mm eller mer
isolasjonsmateriale for å forhindre kondens.
Unngå heving

Vannlekkasje

[Enhet : mm]
87
103

Akkumulert
drenerings vann
Luft

Vannlekkasje Bølgelinje

Ø17

600

Enden av
dreneringsslangen
ligger i vann

Vannlekkasje
Grop

MERKNAD
- Dreneringsslangen skal helle nedover slik at vann vil flyte jevnt uten opphopninger.

12 Airconditioner

Mindre enn
50 mm klaring

installasjon

4-6. Å installere innendørs enheten
4-6-1 Installasjon på gulvet.
1. Gjør klart ved bruk av de 6 skruene for installasjon på gulv.

(700)

26

64

180

159

(600)

140
170

574

140

647

0

170

21

6 skruer (M*25L)

30.5
16

0

30.5

(Enhet : mm)

4-6-2 Installasjon på veggen
1. Fest monteringsplaten ved bruk av 5 skruer og innendørs enheten ved bruk av 4 skruer.
2. Monteringsplaten skal festes på en vegg som klarer å holde vekten til innendørs enheten.

Monteringsplate

NORSK

4 skruer (M*25L)

Fast

Installasjonsveiledning 13
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4-6-3 Delvis skjult installasjon.
1. Lag et hull i veggen med størrelsen som vist på bilde 1.

45

Vegg

95

Tilleggsplate
(Felttilførsel)

670

Tilleggsplate
(Felttilførsel)

Hull

200

200

150

150

585

(Enhet : mm)

<Bilde 1>

1) Normalt skjult

2) Helt skjult

2. Installasjon av tilleggsplaten for feste av hovedenheten
• Baksiden på enheten kan festes med skruer i punktene som vist på bilde 2. Sørg for at tilleggsplaten festes i forhold til innerveggens dybde.

647
Skruehull

Skruehull
Festepunkter
på baksiden

140

140
Å skjære hull

170

Tilleggsplate
(Felttilførsel)

14 Airconditioner

170
(Enhet : mm)
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3. Rørhull
Vegg

For rørarbeider nede til høyre

35

50

For rørarbeider nede til venstre

45

Vegg

For venstre
rørarbeider

50

75

75

(Enhet : mm)

4. Fjern Deco-dekslene Innendørs enhet
1) Fjern Deco-dekslene. (Referanse 4-2-2.)
2) Sett inne innendørs enheten i hullet i
veggen.
3) Fest den ved bruk av de 6 skruene.
(vist i Illustrasjonen)

MERKNAD
- Kontroller at innendørs enheten er i vater. Bruk vateret på dreneringspannens leder.
NORSK

Vater

Dreneringspanne
Mindre enn 5mm

Mindre enn 5mm

Mindre enn 5mm
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5. Forberedelse
Hovedårsaken til gasslekkasjer er på grunn av manglende forberedelser.
Skjøting skal utføres i henhold til følgende prosedyre.

Kutte rørledninger og kabel
1. Anvend tilhørende rørsett eller rør som er kjøpt
inn.
2. Mål avstanden mellom innendørs- og utendørsenhet.

Kobberrør
90°

Skrå

Ujevn Grov

3. Kutt rørledningene litt lengre enn den målte avstanden.
4. Kutt kabelen 1,5 m lengre enn rørledningen

Fjerne borebøss

Rør

1. Fjern absolutt all boregrader/bøss fra kuttstedet
på rørledningen/slangen.

Brotsj/Presse

2. Hold enden på kobberrøret slik at den peker
nedover når du fjerner ujevnheter for å unngå at
det kommer rester inn i røret.

Peker nedover

Sette mutter på
Konisk muffe

• Fjern flatskruer festet på innendørs og utendørs
enheter, og sett dem på rør/ledning etter å ha
fullført rengjøring av ‘bøss’.
(ikke mulig å sette dem på etter utkragingsarbeidet er gjort)

Kobberrør

Forberedelse

Utvendig diameter
mm
Tomme
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

16 Airconditioner

A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Bjelke

Håndtak

"A"

1. Fest kobberrøret med en pressring i dimensjonen som er vist i tabellen nedenfor.
2. Utfør utkragingsarbeidet med utkragingsverktøyet.

Bjelke

Krage/Rand
Konus

Kobberrør
Skruetvinge

Rød pil merke

installasjon

6. Å koble til rørene
Det er enklere å koble til gassrøret før du kobler til kjøleveskerøret.
1. Hold sensordelen opp.
2. Åpne rørbraketten (2 skruer)
3. Koble til kjøleveskerøret. (Referer til neste side)
4. Sett sammen rørbraketten (2 skruer)
5. Legg ned sensordelen

1

2

4

5

3

NORSK

6. Etter tilkoblingen kontrolleres det at rørene ligger likt som i illustrasjonen.
7. Rørene kan legges på 6 måter, disse er vist i illustrasjonen nedenfor.

Rørleder

3
Forbindelsesrør
Connecting
Pipe

2
1
Rørleder
Forbindelsesrøret skal legges
innenfor rørlederen.

4

6
5
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FORSIKTIG
Hvis dreneringsslangen er lagt inni rommet,
skal denne isoleres med et isolasjonsmateriale* slik at drypp fra svetting (kondens) ikke
skader møbler eller gulv.
* Polyetylenskum eller lignende anbefales.

Tape
Forbindelseskabel
Dreneringsslange
Forbindelsesrør

Å koble til rør og dreneringsslangen
til innendørs enheten
1. Tilpass sentrene på rørene og stram til kragemutteren med fingrene.
2. Trekk til den koniske mutter ved hjelp av en
skiftenøkkel.
Utvendig diameter
mm
Tomme
Ø6.35
1/4
Ø9.52
3/8
Ø12.7
1/2
Ø15.88
5/8
Ø19.05
3/4

Kraftmoment
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1

3. Når det er behov for å forlenge dreneringsslangen på innendørs enheten, skal dreneringsslangen monteres som vist på bildet.

Rørledning fra
innendørs enhet

Konisk
mutter

Rør

Skrunøkkel med åpen ende (fast)
Konisk mutter
Skrunøkkel

Forbindelsesrør

Rørledning fra innendørs enhet

Dreneringsrør

Dreneringsslange for innendørsenhet
Lim

Vinyltape (smal)

Surr isolasjonsmaterialet rundt forbindelsesdelen.
1. Overlapp isoleringsmaterialet på forbindelsesrøret og isoleringen på forbindelsesrøret på
innendørs enheten. Bind dem sammen med
vinylteip slik at det er tett.
2. Surr inn området hvor rørene går inn i enheten med vinyltape.
3. Bind sammen rørene og dreneringsslangen
ved bruk av tilstrekkelig vinylteip slik at hullet i
enheten dekkes.

Isolasjonsmateriale

Forbindelsesrør

Rør til innendørs enhet

Surr rundt vinyltape
Vinyltape (bred)
Forbindelseskabel
Rør
Vinyltape (smal)
Surr rundt vinyltape
Rør

Vinyltape (bred)
Dreneringsslange

18 Airconditioner

Å koble kabler

7. Å koble kabler
1. Løsne skruene nr. 1 og 2 på
kontrollboksens deksel.
2. Koble til kabelen til kolingstavlen
som vist i diagrammet nedenfor.
Koblingstavle på innendørs enhet
1(L) 2(N)
3

Koblingstavle

1
3

Forbindelseskabel
Kabelklemme

2

Utendørs

3. Fest kabelen til koblingstavlen med kabelklemmen.
4. Hvis det er behov for innstillinger av innendørs enheten løsnes skrue nr. 3 og løft opp
printplaten. (alternativ: bruk av nedre skovl,
begrense vinkelen til øvre skovl)
Vinkel S/W Beskrivelse S/W OFF (AV) S/W ON (PÅ)
Installeringsmetode
Frilagt
Delvis skjult
S/W 5
S/W 7

Skovl

Øverste + nederste Kun øverste
skovl
skovl

NORSK

FORSIKTIG
Tilkoblingskabelen tilkoblet til innendørs og utendørs enhet bør bli komplimentert med de følgende
spesifikasjoner (Gummiisolasjon, type H05RN-F godkjent av HAR eller SAA)
NORMALT
TVERRSNITT OMRÅDE
0,75mm2 (9k12k/18k Btu/h)

GN
/YL
20

mm

Hvis forsyningskabel er skadet, må den erstattes med en spesial kabel eller montering tilgjengelig
fra produsenten eller dens service agent.

ADVARSEL:
Vær sikker på at skruene i terminalen er fri fra løshet.

Installasjonsveiledning 19

Å koble kabler

8. Elektrisk kabling
1. All kabling må være i samsvar med LOKALE BESTEMMELSER.
2. Velg en strømkilde som er kapabel til å forsyne den strømmen som kreves av airconditioneren.
3. Før kabelen fra strømkilden til enheten via en brytertavle som er laget for dette.
4. Terminalskruene inni kontrollboksen kan være løse på grunn av vibrasjoner under transport.
Kontroller disse skruene.
(Å bruke airconditioneren med løse tilkoblinger kan føre til overbelastning og skade elektriske
komponenter.)
5. Koble alltid airconditioneren til jord med en jordingskabel for samsvar med LOKALE BESTEMMELSER.
FORSIKTIG:
• Koblingsskjemaet kan ikke endres
uten forvarsel.
• Sørg for å kontrollere kjølemiddelet
som skal brukes.
• Koble kablene slik at de sitter godt,
og ikke kan trekkes lett ut.
• Kople ledningene i henhold til fargekodene, referer til koplingsskjemaet.

Strømkilde

Airconditioner

Automatsikring

9. Installasjon av frontpanelet
1. Sett på frontpanelet på innendørs enheten og skyv det øverste området som er merket med piler.
2. Kontroller luftsensoren og fest de 4 skruene
3. Sett så på frontgrillen på hengslene
4. Steng grillen.

20 Airconditioner

Å koble kabler

10. Testkjøring
1. Kontroller at alle rør og kabler er ordentlig koblet til.
2. Kontroller at serviceventilene på sidene for gass og væske er helt åpne.

Klargjør fjernkontrollen
1. Fjern batteridekselet ved å trekke det i henhold til pilens retning.
2. Sett inn nye batterier og forsikre deg om at (+) og (-) på batteriet
er satt inn riktig.
3. Sett på dekselet igjen ved å skyve det på plass.

MERKNAD
1. Bruk alltid/erstatt batteriene samtidig og av samme type.
2. Hvis systemet ikke skal brukes på lang tid, fjernes batteriene slik
at de holder lenger.
3. Hvis displayet på fjernkontrollen begynner å lyse svakere skal
begge batteriene byttes ut.
4. Bruk 2 AAA (1,5 volt) batterier.

Testkjøring

På/Av-knapp

Selvdiagnosefunksjon
Denne enheten har en innebygget feildiagnosefunksjon. Feil vises med RØD driftslampe.
Kontakt en serviceforhandler i slike situasjoner.
Eks.) CH 132

0.6 s
XXO

1.6 s

4s
XOX

Driftslampe

OXX
ON/OFF
(PÅ/AV)
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Under TESTINGEN kjører enheten i kjølemodus i
høy viftehastighet, uansett romtemperatur og nullstilles etter 18 minutter. Under testingen, hvis det
mottas signaler fra fjernkontrollen, vil enheten kjøre
etter signalene som sendes fra fjernkontrollen. Hvis
du ønsker å bruke denne funksjonen, trykkes og
holdes ON/OFF (På/Av)-knappen i 3-5 sekunder,
og det vil så høres en pipelyd. Hvis du ønsker å
stoppe trykkes knappen en gang til.

Å koble kabler

Evaluere effekten
Bruk enheten i 10-15 minutter og kontroller systemets kjølemiddellading:
1. Mål trykket på gassiden av serviceventilen.
2. Mål temperaturen til inntaksluften og avløpsluften på airconditioneren.
3. Påse at forskjellen mellom inntaksluftens
temperatur og avløpsluftens temperatur er
mer enn 8°C.
4. For referanse: gasstrykket for optimale forhold er som vist i tabellen nedenfor (Kjøling)
Airconditionanlegget er nå klart til bruk.

Inntakstemperatur

Avløpsluft

Uttakstemperatur

Kjølevæske
R-410A

Utvendig
temperatur
35°C (95°F)

Gassidens trykk
8.5~9.5kg/cm2G(120~135 P.S.I.G.)

MERKNAD
Hvis det faktiske trykket er høyere en vist, er systemet sannsynligvis overladet, og ladning bør
fjernes. Hvis det faktiske trykket er lavere en vist, er systemet sannsynligvis underladet, og ladning
bør tilføres.
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