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VIGTIGT!VIGTIGT!VIGTIGT!VIGTIGT!
Læs venligst inden du starter.
Denne luftkonditioneringsanlægget opfylder strenge sikkerheds-
og driftsstandarder.
Som montør eller service person, er det en vigtig del af dit job at
installere. eller vedligeholde systemet, så det fungerer sikkert og
effektivt. For sikker installation og problemfri drift, skal du:
Omhyggeligt læse denne vejledningshåndbog før starten.
Følg hver installation eller reparation skridt nøjagtigt som vist.
Overhold alle lokale, statslige og nationale elnormer.
Vær meget opmærksom på alle fare, advarsel, og forsigtighed
meddelelser gives i denne pjece.

ADVARSEL: Dette symbol henviser til en risiko eller
usikker praksis, som kan medføre alvorlige
personskader eller dødsfald.

OBS: Dette symbol henviser til en risiko eller usikker praksis,
som kan resultere i personskade, og potentialet for
produktet eller skader på ejendom.

* Hazel alarmeringstjenester symboler

ElektriskElektriskElektriskElektrisk

Sikkerhed/alarmSikkerhed/alarmSikkerhed/alarmSikkerhed/alarm

HvisHvisHvisHvis detdetdetdet erererer nnnnøøøødvendigt,dvendigt,dvendigt,dvendigt,bedebedebedebede omomomomhjhjhjhjæææælplplplp
Disse instruktioner er alt hvad du behøver for de fleste anlæg
steder og vedligeholdelsesbetingelser. Hvis du har brug for
hjælp til et særligt problem, så kontakt vores salg/service
stikkontakten eller din certificeret forhandler for yderligere
instruktioner.

IIII tilftilftilftilfæææældeldeldelde afafafaf forkertforkertforkertforkert installationinstallationinstallationinstallation
Fabrikanten skal på ingen måde være ansvarlig for forkert
installation eller vedligeholdelse, herunder undladelse af at følge
instruktionerne i dette dokument.

SSSSÆÆÆÆRLIGERLIGERLIGERLIGEFORHOLDSREGLERFORHOLDSREGLERFORHOLDSREGLERFORHOLDSREGLER

NNNNåååårrrr LedningsnetLedningsnetLedningsnetLedningsnet
ELEKTRISKELEKTRISKELEKTRISKELEKTRISK STSTSTSTØØØØDDDDKANKANKANKAN FORFORFORFORÅÅÅÅRSAGERSAGERSAGERSAGE ALVORLIGALVORLIGALVORLIGALVORLIG
PERSONSKADEPERSONSKADEPERSONSKADEPERSONSKADE ELLERELLERELLERELLER DDDDØØØØDSFALD.DSFALD.DSFALD.DSFALD. KUNKUNKUNKUN ENENENEN
KVALIFICERET,KVALIFICERET,KVALIFICERET,KVALIFICERET, ERFARNEERFARNEERFARNEERFARNE ELEKTRIKERELEKTRIKERELEKTRIKERELEKTRIKERSKALSKALSKALSKAL
FORSFORSFORSFORSØØØØGEGEGEGE ATATATAT BREAKINGBREAKINGBREAKINGBREAKING DETTEDETTEDETTEDETTESYSTEM.SYSTEM.SYSTEM.SYSTEM.

* Undlad at levere strøm til enheden, indtil alle ledninger og
slanger er afsluttet eller genindkobles og kontrolleres.

* Meget farlig elektrisk spænding anvendes i dette system.
Omhyggeligt henvise til kredsløbsdiagram og disse
instruktioner, når ledninger. Forkerte tilslutninger og
utilstrækkelig jordforbindelse kan forårsage skade eller død.

* Ground enheden følgende lokale elektriske koder.

* Tilslut alle ledninger stramt. Løse ledninger kan forårsage
overophedning på forbindelsespunkter og en mulig brandfare.

VedVedVedVed transporttransporttransporttransport

Vær forsigtig, når du samle op og flytte indendørs og udendørs
enheder.
Få en partner til at hjælpe, og bøje dit knæ, når du løfter for at
mindske presset på din ryg. Skarpe kanter eller tynde aluminium
finner på luftkonditioneringsanlægget kan klippe fingrene.

NNNNåååårrrr dudududu installererinstallererinstallererinstallerer ............
... I et loft eller væg
Sørg for, at loftet/væggen er stærk nok til at holde den enhed
vægt. Det kan være nødvendigt at opbygge et stærkt træ eller
metal ramme, så de giver yderligere støtte.
... I et værelse
Korrekt isolere nogen slange løber inde i et værelse for at
forhindre "svede", som kan forårsage dryp og vand skader på
vægge og gulve.
... I fugtigt eller ujævne steder
Brug en rejst konkrete pad eller betonsten at give en solid, plan
grundlaget for den udendørs enhed. Dette forhindrer vandskade
og unormale vibrationer.
... I et område med høj vind
Forankre udendørs enhed ned med bolte og et metal ramme.
Stille et passende luft forbløffe.
... I et snedækket område (for varmepumpe-systemer)
Installere udendørs enhed på en ophøjet platform, som er højere
end snefygning. Giv sne ventilationskanaler.

NNNNåååårrrr dudududu tilsluttertilsluttertilsluttertilslutter kkkkøøøølemiddellemiddellemiddellemiddel slangeslangeslangeslange

Hold alle slange løber så kort som muligt.
Brug flare metode til at forbinde slangen.
Anvend kølemiddel smøremiddel til matchende overflader af
flare og union rør før forbinder dem, og derefter stramme møtrik
med et drejningsmoment skruenøgle for en lækage-fri forbindelse.
Kontroller omhyggeligt for utætheder før start testforløbet.

BEMBEMBEMBEMÆÆÆÆRK:RK:RK:RK:
Afhængigt af den type, flydende og gas linjer kan enten være
smalt eller bredt. Derfor, for at undgå forvirring kølemiddel
slange til netop din model er angivet som enten "lille" eller
"store" snarere end som "flydende" eller "gas".

NNNNåååårrrr serviceringserviceringserviceringservicering

Slukker på de vigtigste Afbryderens panel før du åbner enheden
for at kontrollere eller reparere elektriske dele og ledninger.
Hold dine fingre og tøj væk fra alle bevægelige dele.
Ryd op i stedet efter du er færdig, huske at kontrollere, at ingen
metal scraps eller bidder af ledninger har været overladt indenfor
i at blive byggemodnet.
Efter installation, forklarer korrekt drift til kunden, ved hjælp af
driftsmanualen.
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DenneDenneDenneDenne luftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlææææggetggetggetgget anvendelseranvendelseranvendelseranvendelser nyenyenyenye kkkkøøøølemiddellemiddellemiddellemiddel HFCHFCHFCHFC (R410A)(R410A)(R410A)(R410A)
DeDeDeDe grundlgrundlgrundlgrundlææææggendeggendeggendeggende installationinstallationinstallationinstallation arbejdearbejdearbejdearbejde erererer detdetdetdet sammesammesammesamme somsomsomsomkonventionellekonventionellekonventionellekonventionelle kkkkøøøølemiddellemiddellemiddellemiddel (R22)(R22)(R22)(R22) modeller.modeller.modeller.modeller.
MenMenMenMen vvvvæææærrrr varsomvarsomvarsomvarsom opmopmopmopmæææærksomhedenrksomhedenrksomhedenrksomheden ppppåååå fffføøøølgendelgendelgendelgende punkter:punkter:punkter:punkter:
(1) Da arbejdstryk er 1,6 gange højere end for konventionelle kølemiddel (R22) modeller, nogle af rørene og installation og service
værktøjer er særligt. (Se nedenstående tabel.)
Især, når de udskifter en konventionel kølemiddel (R22) model med et nyt kølemiddel R410Amodel, altid erstatte konventionelle
rørsystem og flare nødder med R410A rørsystem og flare nødder.
(2) Modeller, der bruger kølemiddel R410A har en anden opladning havnen tråd diameter at forhindre fejlagtige opladning med
konventionelle kølemiddel (R22) og for sikkerheden. Derfor kontrollere på forhånd. [Afgiftsordningen havn tråd diameter for R410A
er 1/2 gevind per tomme.]
(3) Være mere opmærksom på, at fremmede stoffer (olie, vand osv.) ikke træder rørene end med kølemiddel (R22) modeller. Også,
når opbevaring af rørene, sikkert forsegle åbningen af klemningspunkt, taping osv.
(4) Når opladningen kølemiddel, tage hensyn til den lille ændring i sammensætningen af gas og flydende faser, og altid charge fra
væskefasen side, hvis sammensætning er stabil.

SSSSæææærligerligerligerlige vvvvæææærktrktrktrktøøøøjerjerjerjer tiltiltiltil R410AR410AR410AR410A

KobberKobberKobberKobber rrrrøøøørrrr

Det er nødvendigt at anvende soemloese kobber rør og det er ønskeligt,
at størrelsen af den resterende olie er mindre end 40 mg/10m. Må ikke
anvendes kobber rør under et kollapset, deforme eller discolored del
(især på den indvendige overflade). Ellers ekspansionsfasen værdi eller
kapillarroer kan blive blokeret med forurenende stoffer.
Som et luftkonditioneringsanlæg bruger R410A pådrager trykket højere
end når du bruger R22, er det nødvendigt at vælge passende materialer.
Tykkelser af kobber rør anvendes med R410A er som vist i tabellen.
Brug aldrig kobber rør tyndere end det i tabellen, selv når det er tilgængeligt på markedet.

(1) Må ikke anvendes i de eksisterende (for R22) rørsystem og flare nødder.
• Hvis de eksisterende materialer anvendes, når trykket inde i kølemiddel cyklus vil stige og forårsage brud, skade osv. (Brug særlige
R410A materialer.)
(2) Ved installation og flytning luftkonditioneringsanlægget ikke blande andre gasser end den angivne kølemiddel (R410A) til at
indtaste kølemiddel cyklus.
• Hvis luft eller andre gas træder kølemiddel cyklus, presset inde i cyklus vil stige til en unormalt høj værdi og forårsage brud, skader
osv.

Når du installerer rør kortere end 10 ft (3m), lyd af udendørs enhed vil blive overført til den indendørs enhed, som vil medføre store
opererer lyd eller nogle unormal lyd.

VVVVæææærktrktrktrktøøøøjnavnjnavnjnavnjnavn ÆÆÆÆndretndretndretndret indholdindholdindholdindhold

MMMMåååålervedligeholdelselervedligeholdelselervedligeholdelselervedligeholdelse
Trykket er høj og ikke kan måles med en konventionel gauge. For at forhindre forkert blanding af andre
kølemidler, diameteren af den enkelte havn er blevet ændret. Det anbefales måler med sæler er -0,1 til
5.3M Pa (-1 til 53 bar) for højt tryk. -0,1 Til 3.8M Pa (-1 til 38 bar) for lavt tryk.

DebiterDebiterDebiterDebiter slangeslangeslangeslange Til at øge presset modstand, vaertslandet materiale og base størrelse blev ændret.
VakuumpumpeVakuumpumpeVakuumpumpeVakuumpumpe En almindelig vakuumpumpe kan anvendes ved at installere en vakuumpumpe adapter.

GasGasGasGas llllæææækagekagekagekage detektordetektordetektordetektor Særlige gas lekkage detektor for HFC kølemiddel R410A.

Tykkelsen af udglødet kobber rør
Norminal diameter Udvendige diameter Tykkelse

1/4in 6.35mm 0.8mm
3/8in 9.52mm 0.8mm
1/2in 12.7mm 0.8mm
5/8in 15.88mm 1.0mm

ADVARSELADVARSELADVARSELADVARSEL

OBSOBSOBSOBS
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GENERELLEGENERELLEGENERELLEGENERELLE OPLYSNINGEROPLYSNINGEROPLYSNINGEROPLYSNINGER
Denne installationsvejledning skitseres kort, hvor og hvordan du
installerer klimaanlægget. Læs venligst hele sæt af instruktioner for
indendørs og udendørs enheder og sørg for, at alle tilbehørsdel opførte
dele er med systemet før starten.
1.TYPE1.TYPE1.TYPE1.TYPE AFAFAFAF KOBBERKOBBERKOBBERKOBBER RRRRØØØØR-OGR-OGR-OGR-OG ISOLERINGSMATERIALERISOLERINGSMATERIALERISOLERINGSMATERIALERISOLERINGSMATERIALER
Kobberrør til connectin udendørs enhed til indendørs
enhed og isoleringsmaterialer kan købes lokalt.
Når du køber dem, bedes du angive følgende.
A. deoxideret udglødet kobber rør for kølemiddel rørsystem som:
TabelTabelTabelTabel 3333

Klip hvert rør til den rette længde 12 "(30 cm) til 16 "(40 cm) til at
dæmpe vibrationer mellem enheder.
B. opskummede polyethylen isolering for kobber rør som kræves
præcise længde af rørene. Vægtykkelse af isolering bør ikke være mindre
end 5/16 "(8 mm).
C. Brug isoleret kobbertråd markinspektionen ledninger.

UndersUndersUndersUndersøøøøgggg lokalelokalelokalelokale elektriskeelektriskeelektriskeelektriske koderkoderkoderkoder ogogogog regler,regler,regler,regler, fffføøøørrrr dededede ffffåååårrrr ledning.ledning.ledning.ledning. OgsOgsOgsOgsåååå
tjekketjekketjekketjekke eventuelleeventuelleeventuelleeventuelle fastsattefastsattefastsattefastsatte instrukserinstrukserinstrukserinstrukser ellerellerellereller begrbegrbegrbegræææænsninger.nsninger.nsninger.nsninger.
2.2.2.2. EKSTRAEKSTRAEKSTRAEKSTRA MATERIALERMATERIALERMATERIALERMATERIALER TILTILTILTIL BRUGBRUGBRUGBRUG FORFORFORFOR INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION
A. Nedkøling (rustning) tape
B. Isolerede hæfteklammer eller klemmer for tilslutning af ledninger
(Se din lokale elektriske koder.)

C. Telmasse
D. Køle-smøremiddel
E. Skruetvinger eller sadler at sikre kølemiddel rørsystem
3.3.3.3. GyldigGyldigGyldigGyldig rrrræææækkekkekkekke
TabelTabelTabelTabel 4444

Ekstra gebyr
Refrigerant egnet til en rørsystem længde på 25 fod (7,5 m) opkræves i
den udendørs enhed på fabrikken.
Når rørene er længere end 25 fod (7,5 m), yderligere opladningen er
nødvendige for det ekstra beløb, jf. nedenstående tabel.
TabelTabelTabelTabel 5555

Mellem 25 fod (7,5 m) og 49 fod (15 m), når du bruger en forbindelse
pipe andre end det i tabellen, opkræve ekstra kølemiddel med 0,7 OZ/3.3
fødder (20 g/1 m) som kriterier.

(1) Når du tilføjer kølemiddel, tilføj kølemiddel fra afgiftsordningen
havn ved afslutningen af arbejdet.

(2) Den maksimale længde af rørene er 15 m. Hvis enheder er endnu
længere end dette, fungerer korrekt ikke kan garanteres.

SmSmSmSmåååå rrrrøøøørrrr StoreStoreStoreStore rrrrøøøørrrr
Udvendig diameter - Tykkelse Udvendig diameter -Tykkelse

1/4”(6.35mm)-1/32”(0.8mm) 1/2”(12.7mm)-1/32”(0.8mm)
3/8”(9.52mm)-1/32”(0.8mm) 5/8(15.88mm)-0.03937”(1.0mm)

Køling/tør tilstand Opvarmning tilstand
Udendørs temperatur 0C(32F~46C(115F) -2.3C(-10F)~23C(75F)
Indendørs temperatur 16C(60F)~30C(90F) 10C(50F)~30C(90F)
Indendørs luftfugtighed 80% -

LLLLæææængdenngdenngdenngdenafafafaf rrrrøøøøretretretret
25ft(7.5m)25ft(7.5m)25ft(7.5m)25ft(7.5m) 33ft(10m)33ft(10m)33ft(10m)33ft(10m) 49ft(15m)49ft(15m)49ft(15m)49ft(15m) 66ft(20m)66ft(20m)66ft(20m)66ft(20m) 83ft(25m)83ft(25m)83ft(25m)83ft(25m)

YderligereYderligereYderligereYderligerekkkkøøøølemiddellemiddellemiddellemiddel IngenIngenIngenIngen 1.8oz(50g)1.8oz(50g)1.8oz(50g)1.8oz(50g) 5.3oz(150g)5.3oz(150g)5.3oz(150g)5.3oz(150g) 3.5oz(100g3.5oz(100g3.5oz(100g3.5oz(100g)))) 9.0OZ(200g)9.0OZ(200g)9.0OZ(200g)9.0OZ(200g)

STANDARDSTANDARDSTANDARDSTANDARD TILBEHTILBEHTILBEHTILBEHØØØØRRRR
Følgende installation tilbehør leveres. Brug dem efter behov.

TILBEHTILBEHTILBEHTILBEHØØØØRRRR TILTILTILTIL INDENDINDENDINDENDINDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED

Følgende elementer er nødvendige for at installere denne
luftkonditioneringsanlæg. (Punkterne er ikke inkluderet med
luftkonditioneringsanlægget og skal købes separat.)

ELEKTRISKEELEKTRISKEELEKTRISKEELEKTRISKE KRAVKRAVKRAVKRAV
Altid gøre luftkonditioneringsanlægget strømforsyning en særlig
gren kredsløb og giver en særlig skifte og beholder. Må ikke
forlænge ledningen.

Navn og form Mængde Brug
Væg krog beslag

1 Til anlæg af indendørs enhed

Fjernbetjening

1 Det anvendes til driften af
luftkonditioneringsanlægget

Batteri
2 For fjernbetjening

Klud tape
1 Til anlæg af indendørs enhed

Indehaveren af
fjernbetjeningen

1
Det anvendes som indehaver
af fjernbetjeningen, og det er

valgfrit
Tappe skruen
(stor) 8 For montering af væg krog

beslag
Tappe skruen
(små) 2 For montering af

fjernbetjeningen

Navn Mængde
Forbindelse pipe forsamling 1
Forbindelsesstyring ledningen (4-
conductor) 1

Væg pipe 1
Dekorative bånd 1
Vinyl tape 1
Væg cap 1
Sadel 1 sæt
Dræn slange 1
Skruer 1 sæt
Sealant 1

9 KBTU9 KBTU9 KBTU9 KBTU 12 KBTU12 KBTU12 KBTU12 KBTU 18 KBTU18 KBTU18 KBTU18 KBTU 24 KBTU24 KBTU24 KBTU24 KBTU 36 KBTU36 KBTU36 KBTU36 KBTU

MINDSTEKRAVMINDSTEKRAVMINDSTEKRAVMINDSTEKRAV

KREDSLKREDSLKREDSLKREDSLØØØØBSKAPACITETBSKAPACITETBSKAPACITETBSKAPACITET
12A 15A 16A 21A 22A

MAKSIMALMAKSIMALMAKSIMALMAKSIMAL OVERSTROVERSTROVERSTROVERSTR ØØØØMSUDLMSUDLMSUDLMSUDLØØØØSERSERSERSER

(TIDSFORSINKELSE(TIDSFORSINKELSE(TIDSFORSINKELSE(TIDSFORSINKELSE SIKRINGSIKRINGSIKRINGSIKRING ELLERELLERELLERELLER

HACR-TYPEHACR-TYPEHACR-TYPEHACR-TYPE AFBRYDERENS)AFBRYDERENS)AFBRYDERENS)AFBRYDERENS)

15A 20A 20A 25A 30A

OBSOBSOBSOBS

OBSOBSOBSOBS

OBSOBSOBSOBS
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Fig.Fig.Fig.Fig. 6666

UDVUDVUDVUDVÆÆÆÆLGELSELGELSELGELSELGELSE AFAFAFAF MONTERINGSPOSITIONMONTERINGSPOSITIONMONTERINGSPOSITIONMONTERINGSPOSITION
AFGØREMONTERINGSPOSITIONMED KUNDEN SOM
FØLGER:

1.1.1.1. INDENDINDENDINDENDINDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED
(1) Installer den indendørs enhed plan om en stærk mur som

ikke er omfattet af vibrationer.
(2) Tilgangs-og afgangsåbninger bør ikke hindres: luften bør

være i stand til at blæse i hele lokalet.
(3) Installér enheden i nærheden af en elektrisk stikkontakt

eller særlige filial kredsløb.
(4) Må ikke installeres den enhed, hvor den vil blive udsat for

direkte sollys.
(5) Installér enheden, hvor forbindelsen til udendørs enhed er

let.
(6) Installér enheden, hvor drain pipe nemt kan installeres.
(7) Tag service osv. i betragtning, og forlade rum vist i (Fig. 2).

Også installere den enhed, hvor filteret kan fjernes.

Installere på et sted, der kan tåle vægten af den
indendørs og udendørs enheder og installere positivt,
således at enheder ikke vil vælte eller falde.

[Indend[Indend[Indend[Indendøøøørsrsrsrs enhedenhedenhedenhed rrrrøøøørsystemrsystemrsystemrsystem retning]retning]retning]retning]
Rørene kan tilsluttes i 6 retninger angivet i (Fig. 6).
Når rørene er tilsluttet i retning 2,3,4 eller 5, skåret
langs rørene rille i den side af forancover med en
nedstryger.

2.2.2.2. UDENDUDENDUDENDUDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED

(1) Hvis det er muligt, skal du ikke installere den enhed, hvor

den vil blive udsat for direkte sollys. (Hvis det er

nødvendigt, skal du installere en blind, der ikke forstyrrer

luftstrømmen.)

(2) Må ikke installeres den enhed, hvor en stærk vind blæser

eller hvis det er meget støvede.

(3) Undlad at installere enheden, hvor folk passerer.

(4) Tag dig naboerne i betragtning, så de ikke bliver forstyrret

af luft blæser ind i deres vinduer eller af støj.

(5) Giv plads vist i Fig. 2, således at luftstrømmen ikke er

blokeret. Også for effektiv drift, åbne tre af de fire retninger

eller bagende, og begge sider.

(1) Må ikke installeres, hvor der er risiko for brændbare gas

lækage.

(2) Må ikke installeres i nærheden af varmekilder.

(3) Hvis børn under 10 år gamle, kan henvende sig til enhed,

træffe forebyggende foranstaltninger, således at de ikke kan

nå enhed.

OBSOBSOBSOBS

ADVARSELADVARSELADVARSELADVARSEL

(Bag)

①Bag afgangsåbning②Ret afgangsåbning

③Nederst afgangsåbning
④Venstre nederst

afgangsåbning

⑤Venstre
afgangsåbning

⑥Venstre bageste
afgangsåbning
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Insta lla tion af den overordnede plan

Frem 6cm

Kabel tie

Frem 9cm

Læg træ blok med tykkelse over 20mm
mellem væggen og forbindelsesstrækninger
pipe, eller dække forbindelsesstrækninger
rør med strømtilslutning tape af 7 eller 8 lag,
når installere forbindelsen røret på væggen,
der er metallisk net eller tynde rustning
plade.

I venstre side skal
rummelige hvis blot
45-55 cm afstand på
bagsiden

Frem 5cm

Frem 10cm

Frem
20cm

Frem 5cm
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240cm

Frem 50cm

Frem 25cm

Svensknøgle

Ventil nøgle

Elektricitet

Dræn rør

Signal kabel
Signal kabel
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INDENDINDENDINDENDINDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED
1.1.1.1. OPSKOPSKOPSKOPSKÆÆÆÆRINGRINGRINGRING HULLETHULLETHULLETHULLET IIII MURENMURENMURENMUREN FORFORFORFORTILSLUTNINGTILSLUTNINGTILSLUTNINGTILSLUTNING RRRRØØØØRSYSTEMERRSYSTEMERRSYSTEMERRSYSTEMER
(1) Klip en 3-2/16 "(80 mm) diameter hul i muren på den holdning er vist i (figur 1).
(2) Når opskaering væggen hul på indersiden af installation frame,

klippe hul på mellem venstre og højre center markerer 3/8''(10 mm)
under installationen ramme.
Når opskaering væggen hul på ydersiden af installation frame,
klippe hul på mindst 3/8 "(10 mm) under mindre.

(3) Skær hul, så de uden ende er lavere 3/16''til 3/8''(5 til 10 mm)
end den indvendige ende.

(4) Altid tilpasse midten af muren hul. Hvis udrettet forkert,
vand lækage vil forekomme.

(5) Cut væggen pipe at matche vægtykkelse, klæber det ind i væggen
cap, fastgøre soklen med vinyl tape, og stok røret gennem hullet.
(Forbindelsen rør leveres i installationen sæt.) (Figur 1)

(6) For venstre rørsystem og højre rørsystem, skåret hullet en smule
lavere, således at dræne vandet cirkulere frit. (Figur 1)

2.2.2.2. INSTALLEREINSTALLEREINSTALLEREINSTALLERE VVVVÆÆÆÆGGGGKROGKROGKROGKROG BESLAGBESLAGBESLAGBESLAG
(1) Installer væggen krog beslag, så den er korrekt placeret vandret

og lodret. Hvis væggen krog beslag er titlen, vand vil drop til gulvet.
(2) Installer væggen krog beslag, så den er stærk nok til at modstå

vægten af en voksen.
● Fastgør væg krog beslag på væggen med 6 eller flere skruer gennem
huller nær yderkanten af det spænd.

● Kontrollér, at der ikke er noget rasle på væggen krog beslag.

Hvis væggen pipe ikke anvendes, i ledningen sammenkobling
den indendørs og udendørs enheder kan røre ved metal og forårsage elektriske lækage.

Installer væggen krog beslag vandret og vinkelret.

3.FORMINGAF VINDUET SLANGE OG PIPE
[Bageste rørsystem, Højre rørsystem, Bund rørsystem]
* Installer indendørs enhed rørsystem i retning af muren hul og binde
drain slanger og rør sammen med vinyl tape. (Fig. 3)

* Installer rørene, således at drain slangen i bunden.
* Ombryd rørene af indendørs enhed, der er synligt udefra med
dekorative bånd.

[For[For[For[For VenstreVenstreVenstreVenstre bagestebagestebagestebageste rrrrøøøørsystem,rsystem,rsystem,rsystem, VenstreVenstreVenstreVenstre rrrrøøøørsystem]rsystem]rsystem]rsystem]
Udveksle de drain cap og drain slangen.

(1) For at tilpasse drain slange og drain cap, være sørg for at indsætte
sikkert og vertikalt. Incline indsætningspunktet
vil forårsage vand lækage.

(2) Når du indsætter, skal du sørge for ikke at knytte ethvert materiale
ud over vandet. Hvis alt andet materiale er knyttet til,
det vil medføre forringelse og vand lækage.

(3) Efter fjernelse drain slange, skal du sørge for ikke at glemme
montering drain cap.

(4) Vær sikker på at fastsætte drain slange med tape til bunden
af rørene.

(5) Undgå dræne vand frosset under lav temperatur miljøet.
Når du installerer indendørs enheds drain slange udendørs,
nødvendig foranstaltning for frost beskyttelse bør tages for at
forhindre dræne vand frosset.

ADVARSELADVARSELADVARSELADVARSEL

OBSOBSOBSOBS

OBSOBSOBSOBS
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Til venstreafgangsåbning
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rørsystemafgangsåbning
opskaering rillemed en
nedstryger.

Indendørs enhed
drain slange

Fjern drain cap ved at
trække på projektionen ved
udgangen af den fælles
landbrugspolitikmed
tænger osv.
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Indsæt drain cap slange, indtil den er fast.

● For venstre rørsystem og venstre bageste rør, tilslutter de
mærker på væggen krog beslag og forme den forbindelse røret.
● Bøj forbindelse rørsystem på et bøjningsradius for 2-3/4''(70
mm) eller derover og installere højst 1-3/8''(35 mm) fra væggen.
● Efter at have passeret indendørs rørsystem og drain slangen
gennem væggen hul, hænge indendørs enhed på kroge øverst og
nederst på væggen krog beslag.
[Installation af indendørs enhed]
● Hæng den indendørs enhed fra krogene øverst på væggen krog
beslag.
● Sæt spacer osv. mellem indendørs enhed og væggen krog
beslag og separate bunden af den indendørs enhed fra væggen.

4.4.4.4. FORBINDEFORBINDEFORBINDEFORBINDE RRRRØØØØRRRR

FORBINDELSEFORBINDELSEFORBINDELSEFORBINDELSE
(1) Installer den udendørs enhed væg hætte (leveres med valgfri

installation indstille eller indkøbt på stedet) til væggen røret.
(2) Tilslut udendørs enhed og indendørs enhed rørene.
(3) Efter matchende midten af flare overflade og stramme møtrik

hånd stramme, stramme møtrik til den angivne stramning
drejningsmoment med et drejningsmoment skruenøgle.
(Stram flare skalfrugt af udendørs enhed 3-vejs ventil efter
luft udrensning.)

FLARINGFLARINGFLARINGFLARING
(1) Skære forbindelsen rør til den nødvendige længde med et pipe

fræser.
(2) Hold røret nedadgående så stiklinger vil ikke komme ind i

røret og fjern burrs.
(3) Indsæt flare skalfrugt på røret og flare røret med en blusser

værktøj.

BBBBØØØØJNINGJNINGJNINGJNING RRRRØØØØRRRR

Rørene er formet af hænderne. Pas på ikke at skjule dem.
Må ikke bukke rør i en vinkel over 90°.
Når rørene er gentagne gange bøjet eller strakt, materialet vil
Harden, hvilket gør det vanskeligt at bøje eller strække dem mere.
Du må ikke bøje eller strække rørene mere end tre gange.

Efter koble den indendørs enhed til toppen krog krog fittings af
den indendørs enhed til de to nederste kroge samtidig sænke
enheden og skubbe den mod væggen.

(1) Fastgør en flare skalfrugt med et drejningsmoment
skruenøgle som anvist
i denne vejledning. Hvis spændt for stram, det flare
skalfrugt kan fordeles efter en lang periode og forårsage en
lækage af kølemiddel.

(2) Under installationen skal du sørge for, at kølemiddel pipe
er knyttet fast, før du kører kompressoren.
Ikke opererer kompressoren under forudsætning af
kølemiddel rørsystem ikke er fastgjort korrekt med 2-vejs
eller 3-vejs ventil åbne. Dette kan forårsage unormal pres i
køle-cyklus at
fører til brud og endog skade.

Tabel 2: Flareskalfrugt stramning drejningsmoment

Flare skalfrugt
Stramning

drejningsmoment

Stramning drejningsmoment

standard (ved hjælp af en 20cm

svensknøgle)

1/4”(6.35mm)dia
11.57 to 13.02 ft ·lbs

Håndledsrem styrke
(160 to 180 kgf·cm)

3/8”(9.52mm)dia
21. 70 to 30.38 ft ·lbs

Arm styrke

(300 to 420 kgf·cm)

1/2”(12.75mm)dia
36.17 to 39.78 ft ·lbs

(500 to 550 kgf·cm)

5/8”(15.88mm)dia
46.5 to 55.3 ft·lbs

(630 to 750 kgf·cm)

Drain cap

Indendørs enhed

Indendørs enhed
drain slange

Væg krog beslag

(Spacer)

Kontroller om [L] er blusset ensartet og ikkeer revnet eller ridset.
L dimension
Tynde rør 1/4”(6,35 mm) diamete r ... ... 1/16" (1,4 til 1,7 mm)
Tykke rør 3/8”(9,52 mm) diamete r ... ... 5/64" (1,8 til 2,0 mm)

NejNejNejNej
Forlængerøret ved
tilbageregulering det

OBSOBSOBSOBS

Bøje 2-3/4”(R70) med
et ”pipe bender”

Forbindelsesstyring
rør (1/4”(6,35mm) i
diameter)

Forbindelsesstyring
rør (3/8”(9.52mm)
diameter)

Tilpasse varemærker

Indendørs enhed (Indretning)

Væg krog
beslag

Top kroge

Nederst kroge

Skruenøgle (fast)

Strammed to skruenøgle

Forbindelse pipe

Drejningsmoment
skruenøgle

Flareskalfrugt

Indendørs enhed pipe
For at forhindregas lækage,
coat de flare overflademed

kø leskab olie.
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UDENDUDENDUDENDUDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED

INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION AFAFAFAF UDENDUDENDUDENDUDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED
● Indstil enheden på en stærk stilling, som en af betonsten at
minimere rystelser og vibrationer.
● Undlad at indstille enhed direkte på jorden, fordi det vil
skabe problemer.

FjernelseFjernelseFjernelseFjernelse bindeledsadministratorenbindeledsadministratorenbindeledsadministratorenbindeledsadministratoren ddddæææækkekkekkekke
● Fjern de to monteringsskruer.

InstallationInstallationInstallationInstallation bindeledsadministratorenbindeledsadministratorenbindeledsadministratorenbindeledsadministratoren ddddæææækkekkekkekke
(1) Efter indsættelse af de tre forreste kroge og derefter indsætte

den bageste krog.
(2) Stram de to monteringsskruer.

LUFTLUFTLUFTLUFT RENSNINGSANORDNINGENRENSNINGSANORDNINGENRENSNINGSANORDNINGENRENSNINGSANORDNINGEN
BrugBrugBrugBrug altidaltidaltidaltidenenenen vakuumpumpevakuumpumpevakuumpumpevakuumpumpe tiltiltiltilatatatat renserenserenserense luften.luften.luften.luften.
RefrigerantRefrigerantRefrigerantRefrigerant forforforfor udrensningudrensningudrensningudrensning luftenluftenluftenluften ikkeikkeikkeikke afholdesafholdesafholdesafholdes iiii udendudendudendudendøøøørsrsrsrs
enhedenhedenhedenhed ppppåååå fabrikken.fabrikken.fabrikken.fabrikken.
Luk højtryk side ventil af maskemåleren manifold fuldt og ikke
driver det i løbet af det følgende arbejde.

1. Kontroller, om roerforbindelser er sikker.
2. Kontroller, at stilke af 2-vejs ventil og 3-vejs ventil er lukket
helt.

3. Slut maskemåleren manifold charge slange til opladning havne
i den 3-vejs ventil (side med fremskrivning til at skubbe i den
ventil kerne).

4. Åbn lavtryk side ventil af maskemåleren manifold fuldt ud.
5. Betjene vakuumpumpe og begynde at pumpe ned.
6. Langsomt løsne flare skalfrugt af 3-vejs ventil og se om luft
ind, så retighten de flare møtrik.
(Når flare skalfrugt er løsnes aktionsbudgettet lyden af
vakuumpumpe ændringer og læsning af det sammensatte
trykmaaler går fra minus til nul.)

7. Pump ned systemet i mindst 15 minutter, og derefter
kontrollere, om den sammensatte trykmaaler lyder -0,1 MPa (-
76 cmHg, -1 bar).

8. Ved udgangen af pumpen ned, luk lavtryk side gauge af
maskemåleren manifold fuldt ud og stoppe vakuumpumpe.

9. Langsomt løsne ventilen stængel af 3-vejs ventil. Når det
sammensatte trykmaaler læsning når 0,1-0,2 MPa
retighten ventilen stamceller og frakobl charge slange
fra 3-vejs ventil opladning port.
(Hvis stilken af 3-vejs ventil er åbnet fuldt ud inden charge
slange er afbrudt, kan det være svært at afbryde anklagen
slange.)

(1) Installér enheden, hvor det ikke vil blive løftet af mere end 5°.
(2) Når du installerer den udendørs enhed, hvor det kan udsættes

til stærk vind, fastgøre det forsvarligt.

Altid bruge skruer som vist ovenfor.
Vælg ikke den øverste og nederste skruer forkert.

(1) Refrigerant må ikke udledes i atmosfæren.
(2) Når du har tilsluttet rørene, check leddene for gas udsivning

med gas lække detektor.

10. Helt åbne ventilen stilke af 2-vejs ventil og 3-vejs ventil ved
hjælp af en sekskant skruenøgle. (Efter ventil stamceller
begynder at vende, dreje det med et drejningsmoment på
mindre end 2.17ft • lbs (30 KGF • cm), indtil den stopper
drejning.)

11. Fast stramme 2-vejs ventil og 3-vejs ventil blank cap og
afgifter havn hætte.

Fig.10

TabelTabelTabelTabel 6666

Stramning drejningsmoment
Blank cap (2-vejs ventil) 14.47 to 18.08 ft·lbs(200 to 250 kgf·cm)
Blank cap (3-vejs ventil) 20.25 to 23.15 ft·lbs(280 to320 kgf·cm)

Opladningen havn cap 9.04 to 11.57 ft·lbs(125 to 160 kgf·cm)

AAAADVARSDVARSDVARSDVARS

EL
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Montering af stik mellem indendørs og udendørs enhed
ElektriskElektriskElektriskElektrisk kredslkredslkredslkredsløøøøbsdiagrambsdiagrambsdiagrambsdiagram

IndendIndendIndendIndendøøøørsrsrsrs enhedenhedenhedenhed (220V,(220V,(220V,(220V,50HZ)50HZ)50HZ)50HZ)

UdendUdendUdendUdendøøøørsrsrsrs enhedenhedenhedenhed (220V,(220V,(220V,(220V,50HZ)50HZ)50HZ)50HZ)

Tag den plastkabinetter om hurtig stik.
Skub indendørs enhed side hurtig stik mod
udendørs side hurtige stik lodret.

Rotere, og tryk ned stramningen
håndtaget på indendørs enhed hurtige
stik til at stramme stik.

Skub indendørs enhed side hurtige
stik i udendørs enhed side hurtig stik
socket vertikalt og stramt.

Når håndtaget blive skubbet ned og
lokced af de små udløse på siden af
indendørs enhed stik, forbindelsen er
gjort.
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ElektriskElektriskElektriskElektrisk kredslkredslkredslkredsløøøøbsdiagrambsdiagrambsdiagrambsdiagram

Indendørs enhed (220V, 60HZ)

UdendUdendUdendUdendøøøørsrsrsrs enhedenhedenhedenhed (220V,(220V,(220V,(220V,60HZ)60HZ)60HZ)60HZ)
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ElektriskeElektriskeElektriskeElektriske ledningerledningerledningerledninger afafafaf indendindendindendindendøøøørsrsrsrs enhedenhedenhedenhed
1. Fjern skruer, derefter fjerne ledningen klemme.
2. Slut forbindelse ledningen til terminalen. Henvise til
Det kredsløbsdiagram.

3. Brug skruer til at installere i ledningen klemme.

HvordanHvordanHvordanHvordan dudududu tilsluttertilsluttertilsluttertilslutter ledningerledningerledningerledninger tiltiltiltil terminalerneterminalerneterminalerneterminalerne
A.A.A.A. ForForForFor fastefastefastefaste kernekernekernekerne ledningsfledningsfledningsfledningsføøøøringringringring (eller(eller(eller(ellerF-kabel)F-kabel)F-kabel)F-kabel)
(1) Cut wiren ende med en wire cutter eller wire-opskæring

tænger, derefter strimler Isoleringssystemets til ca 15/16
"(25 mm) til at udsætte fast ledning.

(2) Ved hjælp af en skruetrækker, fjern terminal skrue (r)
på terminalen bord.

(3) Brug af tænger, bukke fast wire til at danne en løkke
egnet til terminalen skruen.

(4) Tag loop wire ordentligt, placer den på terminalen bord
og stram sikkert med terminal skrue ved hjælp af en
skruetrækker.

B.B.B.B. ForForForFor aktionsdelaktionsdelaktionsdelaktionsdel ledningsfledningsfledningsfledningsføøøøringringringring
(1) Cut wiren ende med en wire cutter eller wire-opskæring

tænger, derefter strimler Isoleringssystemets til omkring
3/8 "(10 mm) til at udsætte aktionsdel ledninger.

(2) Ved hjælp af en skruetrækker, fjern terminal skrue (r) på
terminalen bord.

(3) Ved hjælp af en runde terminal befæstelser eller tænger,
sikkert klemme en runde terminal til hver strippet
trådbunden ende.

(4) Placer runde terminal wire, og erstatte og stram terminal
skrue ved hjælp af en skruetrækker.

！OBSOBSOBSOBS
(1) Svarer til klemrækken numre og tilslutning til elnettet

farver med de udendørs enhed. Forkert kabelføring kan
forårsage afbrænding af de elektriske dele.

(3) Fastgør uden dækning af ledningen med den særlige klemme.
(Hvis isolering er brudt, elektriske lækage kan forekomme.)

(4) Omhyggeligt jorden netledningen stikket.
(2) Tilslut ledninger fast til klemrækken. Forkert

installation kan forårsage en brand.
(5) Anvend ikke alverden skruen for en ekstern stik. Brug det kun for

samtrafik mellem de to enheder.

St
rib
en

15
/1
6”
(2
5m

m
)

A . Fast wire

Ståltråd

Isolering
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ElektriskeElektriskeElektriskeElektriske ledningerledningerledningerledninger afafafaf udendudendudendudendøøøørsrsrsrs enhedenhedenhedenhed
� Fjern det elektriske felt adgang dække.
� Tilslut el-kablet til terminal med antallet.
� Fastgør kabler med kabel klemme.
� Tag tilbage adgang dække.

ADVARSADVARSADVARSADVARS

EL OBSOBSOBSOBS

(1) Strømkilden kapacitet skal være summen af
luftkonditioneringsanlægget nuværende og den aktuelle
af andre elektriske apparater. Når den nuværende
kontrakt kapaciteten er utilstrækkelig, ændre den aftalte
kapacitet.

(2) Når spændingen er lav og luftkonditioneringsanlæg er
vanskeligt at starte, skal du kontakte elselskab den
spænding rejst.

SIGNALLEDNINGEN
SIGNALLEDNINGEN

Sørg for at overholde de lokale koder, mens den kører wiren fra indendørs
enhed til udendørs enhed (størrelsen af ledninger og kabler metode, osv.).
Alle ledninger skal tilsluttes fast.
Nr. ledning skal have lov til at røre kølemiddel slange, den kompressor eller
nogen bevægelige dele.
Løse ledninger kan forårsage terminalen til overophedning eller resultere i
enhed fejl. En brandfare kan også findes. Derfor være sikker på, at alle
ledninger er tæt forbundet.

Forbind ledningerne til den matchende numre & farver af terminaler.

STRSTRSTRSTRØØØØMMMM KUNDENKUNDENKUNDENKUNDEN VEJLEDNINGVEJLEDNINGVEJLEDNINGVEJLEDNING

(1) Mærkespænding af dette produkt er 220V AC50Hz for
Europæisk land, 220V AC60Hz til USA/Canada.

(2) Før tændt for strømmen, skal du kontrollere, hvis spændingen er
inden for mærkespænding ± 10%.

(3) Brug altid en særlig gren kredsløb og installere en særlig
beholder til at levere strøm til det rum luftkonditioneringsanlæg.

(4) Brug en afbryderens og beholder tilpasses kapacitet
luftkonditioneringsanlægget.

(5) Undlad at forlænge ledningen.
(6) Udføre ledningsføring arbejde i overensstemmelse med

standarder, således at luftkonditioneringsanlægget kan sejle og
positivt.

(7) Installer en lækage Afbryderens i overensstemmelse med de
dertil knyttede love og bestemmelser og de lokale standarder.

Forklar følgende til kunden i overensstemmelse med
driftsmanualen:

(1) Start og stop metoden, drift kobling, temperering, timer,
luftindsugning kobling, og andre fjerntliggende
betjeningselement operationer.

(2) Luftfilter fjernelse og rensning, og hvordan du bruger luft
louvers.

(3) Anfør drifts-og installationsvejledningerne til kunde.

ADVARSADVARSADVARSADVARS
EL

PUMPEPUMPEPUMPEPUMPE NEDNEDNEDNED
For at undgå udleder kølemiddel i atmosfæren på tidspunktet for flytning eller bortskaffelse, tilbagesøge kølemiddel ved at gøre den
fælles oling operation i henhold til følgende procedure.
(1) Må luften udrensning af chargen slangen ved at forbinde afgiftsordningen slange af gauge manifold til ladestationen port af 3. måde

ventil og åbning af lavtryks-ventil smule.
(2) Luk ventil stamceller af 2. måde ventil fuldstændigt.
(3) Start kølebadets operation.When med fjernbetjeningen enhed Tryk på MODE-knappen efter start kølebadets operation af

fjernbetjeningen UNI).
(4) Luk ventil stamceller af 3. måde ventil når de læser om det sammensatte pres gage bliver 0,05 ~ 0 Mpa (0,5 ~ 0 kg/cm2).
(5) Stoppe driften.
• Tryk på START/STOP-knappen på fjernbetjeningen kontrolenhed til at stoppe driften.

UnderUnderUnderUnder "pumpe"pumpe"pumpe"pumpe ned"-funktion,ned"-funktion,ned"-funktion,ned"-funktion, skalskalskalskal dudududu ssssøøøørgergergerge for,for,for,for, atatatat kompressorenkompressorenkompressorenkompressoren erererer slukket,slukket,slukket,slukket, fffføøøørrrr dudududu fjernerfjernerfjernerfjerner kkkkøøøølemiddellemiddellemiddellemiddel rrrrøøøørene.rene.rene.rene.
DuDuDuDummmmåååå ikkeikkeikkeikke fjernefjernefjernefjerne forbindelsenforbindelsenforbindelsenforbindelsen pipepipepipepipe mensmensmensmens kompressorenkompressorenkompressorenkompressoren erererer iiii driftdriftdriftdrift medmedmedmed 2222 mmmmåååådededede ellerellerellereller 3333 mmmmåååådededede ååååbenbenbenben ventil.ventil.ventil.ventil.DetteDetteDetteDette kankankankan forforforforåååårsagersagersagersage
unormalunormalunormalunormal prespresprespres iiii kkkkøøøøle-cyklus,le-cyklus,le-cyklus,le-cyklus, somsomsomsom fffføøøørerrerrerrertiltiltiltil brudbrudbrudbrud ogogogog endogendogendogendog skade.skade.skade.skade.

ADVARSADVARSADVARSADVARS
EL



BrugervejledningenBrugervejledningenBrugervejledningenBrugervejledningen
DrDrDrDræææænnnn rrrrøøøørsystemerrsystemerrsystemerrsystemer

TestTestTestTest kkkkøøøørerrerrerrer

● Den drain pipe bør punkt nedadgående for nemt dræne flow. (Fig. 1)

Ikke gør drain rørsystem som vist i Fig.2 til Fig.5.

● Hvis rørene løber til venstre som vist i den rigtige tal, forsegle

drain port på højre med stikket og tilslut drain pipe til venstre.

Kontrollere, at:

1) Den øverste og nederste kroge hooked fast.

2) Den største enhed er nøjagtigt placeret vandret og vertikalt.

Hvis enheden ikke er installeret korrekt, vand drypper ned på gulvet.

3) De drain pipe ikke er bøjet opad, som vist i tallet.

● Slut drain pipe med udvidelse drain slange Hvis forlængelsen drain

pipe har til at passere gennem et rum, skal du sørge for at wrap med

kommercielt jord isolering.

● Udføre drift og kontrollere punkt 1 og 2 nedenfor.
● For testen operation metode, henvise til driftsmanualen.
● Den udendørs enhed, fungerer muligvis ikke, afhængigt af stuetemperatur. I dette tilfælde tryk prøvekørslen knappen på
fjernbetjeningen, mens luftkonditioneringsanlægget kører, (brug en melallic objekt til kort de to metal kontakter under
batterirummet låg og sende "TEST" signalet fra fjernbetjeningen enhed.)

● Du kan afslutte test funktion, tryk på fjernbetjeningen enhed START/STOP-knappen. (Når luftkonditioneringsanlægget køres
ved at trykke på proevekoersel knappen, TRANSAKTIONEN indikator lampe og TIMER indikator lampe vil samtidig blinke
langsomt.)

1.1.1.1. INDENDINDENDINDENDINDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED

(1) Er driften af hver knap på fjernbetjeningen betjeningsorganerne normale?
(2) Er hver lygte lyset normalt?
(3) Må luftindsugning-retning louver fungerer normalt?
(4) Er det drain normale?

2.2.2.2. UDENDUDENDUDENDUDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED

(1) Er der nogen unormal støj og vibrationer i drift?
(2) Vil støj, vind, eller dræne vand fra enheden forstyrrer nabo?
(3) Er der nogen gas lækage?

Blød hus
1.D.15mm
eller hårde
vinylchlorid

Nedad

Vandindtræng
ningsprøve (Fig.2)

Vandindtræng
ningsprøve

Vandindtr
Ængnings prøve

Akkumulerede
dræne vand

Vinke

Tip af drain slange
dyppet i vand Mindre Thar

5cm kløften

Dræn rør

Dræn rør
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SIKKERHEDSFORSKRIFTERSIKKERHEDSFORSKRIFTERSIKKERHEDSFORSKRIFTERSIKKERHEDSFORSKRIFTER

Forsøg ikke at installere denne luftkonditioneringsanlæg ved dig selv.

Denne enhed indeholder ingen brugeren dele. Altid høre autoriserede personale til reparationer.

Når du flytter, høre autoriserede personale til frakobling og installation af enheden.

Ikke bliver alt kølet som opholder sig i længere perioder i den direkte køling luftstrøm.

Sæt ikke fingre eller genstande ind i forretningen havn eller kølergitter.

Må ikke starte og stoppe luftkonditioneringsanlægget drift ved at afmontere strømforsyningskablet og så videre.

Pas på ikke at beskadige strømforsyningskablet.

I tilfælde af en fejl (brændende lugt osv.), straks standse driften, frakobl strømforsyningen stikket, og høre autoriserede personale.

Hvis strømforsyningskablet af dette apparat er beskadiget, bør det kun erstattes af den autoriserede service personlige, da særlige

formål værktøjer og specificeret ledningen er nødvendige.

Giv lejlighedsvis ventilation under brug.

Må ikke direkte luftstroem med ildsteder eller varmepladen.

Må ikke klatre på eller placere objekter på, luftkonditioneringsanlægget.

Må ikke hænge objekter fra den indendørs enhed.

Ikke indstiller blomst vaser eller vand containere på toppen af klimaanlæg.

Udsæt ikke luftkonditioneringsanlægget direkte til vandet.

Ikke opererer luftkonditioneringsanlægget med våde hænder.

Træk ikke strømforsyningskablet.

Sluk strømkilde når ikke bruger enheden i længere perioder.

Kontroller betingelse af anlægget står for skader.

Placer ikke dyr eller planter i den direkte vej af luftstrømmen.

Du må ikke drikke vandet drænet fra luftkonditioneringsanlægget.

Må ikke anvendes i applikationer, der indebærer opbevaring af fødevarer, planter eller dyr, præcision udstyr eller kunstværker.

Ikke gælder nogen tunge pres for at radiator finner.

Kun opererer med luftfiltre installeret.

Undlad at blokere eller tildække indtagelsen gitter og udstødningsporte port.

Sikre, at alle elektroniske udstyr er mindst en meter væk fra enten indendørs eller udendørs enheder.

Undgå at installere luftkonditioneringsanlægget nær et ildsted eller andre varmepladen.

Ved installation af indendørs og udendørs enhed, tage forholdsregler for at hindre adgang til spædbørn.

Må ikke anvendes brændbare gasser nær luftkonditioneringsanlægget.

FAREFAREFAREFARE

OBSOBSOBSOBS
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BeskrivelserBeskrivelserBeskrivelserBeskrivelser afafafaf deledeledeledele

Afkø ling lampe (blå)

Luftindtaget gitter

Tager i indendørs luft

Op/ned luftindsugningretning tilpasning flap

Udlejning luftindsugning retningtilpasning fin

Stuetemperatur detektor

Manuel betjening knappen

Manuel betjening knappen
Signal receiver

Fahrenheit grad lampe
(ekstraudstyr) (gul, grøn)

Celsius grad lampe
(gul/grøn)

Lufttilførslen
Luft blæser ud herfra

Luftfilter

Fjerner støv og snavs ud af
indgangstrykket luft

UDENDUDENDUDENDUDENDØØØØRSRSRSRS ENHEDENHEDENHEDENHED

Køling & varme: hart lampe (rød)
Køling kun: omsætning lampe (grøn)

Signal-modtager (kun til
09, 12) (gul)

Trådløs fjernbetjening

Luftfugtighed fjernelse lampe

Timer lampe (orange)

Dræn slange

Afløb for vand dehumidified ud af
luften

Luftindtaget

(på side & bagsiden)

Kølemiddel rørsystemforbindelse
Elektriske ledninger ledningen

Lufttilførslen

LED display

Digital display

Metode til åbning Metode til at lukke

Skub begge sider af fjorden gitter i bunden, og flytte det til den
øverste side, når en modstanden føles.

Undlad at åbne indgangstrykket gitter mere end 60°.
Brug ikke for meget kraft på produktet.

Tryk indgangstrykket gitter, og tryk på begge sider af fjorden
gitter i bunden.

NoterNoterNoterNoter
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BeskrivelserBeskrivelserBeskrivelserBeskrivelser afafafaf deledeledeledele

Forem panel

Luftindtaget

Strømkablet

Luftfilter

Vertikale louver

Operation afsnittet (under frontpanel et)

Horisontale louver

Fjernbetjeningen

Akut operation
skifte

Automatisk drift

bliver UR

Køling mode
Opvarmning mode
Fjern luftfugtighed mode
Swing
UR eller TEMPERATUR vise

Viser når
Viser når bliver TEMPERATUR
SOVE

Tallene af indendørs enhed og udendørs er kun simple præsentation af udseendet af ansøgningen kan det ikke i
overensstemmelse med de faktiske en, du har købt.

UdendUdendUdendUdendøøøørsrsrsrs enhedenhedenhedenhed

IIIIndendndendndendndendøøøørsrsrsrs EnhedEnhedEnhedEnhed

Kloakering hul

Lufttilførslen

Kloakering slange

Tilslutning pipe

Luftindtaget
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(Valgfri)

Antal

Plasma

Fan motor dække
Fjernbetjening

Filter
Luftindtag grill

Foto filter

Louver
Dækning af forsiden

Mængde

Drain slange
Strømkabel med plug

Step motor
Luft deflector forsamling
Iniozer

Fordamper
Termainal blok
Motordrevne smør ret
Afgangstværsnit motordrevne

Motordrevne smør venstre
Blæser
Afgangstværsnit bærende
PCB

Elektriske dæksel
Elektriske felt
Bagcoveret

Navn

24 Fanmotor dække 1

23 Fjernbetjening 1

22 Filter 1

21 Luftindtag grill 1

20 Plasma 1

19 Foto filter 1

18 Dækning af forsiden 1

17 Louver 1

16 Drain slange 1

15 Strømkabel med plug 1

14 Step motor 1

13 Luft deflector forsamling 1

12 Iniozer 1

11 Fordamper 1

10 Termainal blok 1

9 Motordrevnesmør ret 1

8 Afgangstværsnit motordrevne 1

7 Motordrevnesmør venstre 1

6 Blæser 1

5 Afgangstværsnit bærende 1

4 PCB 1

3 Elektriske dæksel 1

2 Elektriske felt 1

1 Bagcoveret 1

Antal Navn Mængde

(Valgfri)(Valgfri)

ListeListeListeListe overoveroverover deledeledeledele

IIIIndendndendndendndendøøøørsrsrsrs EnhedEnhedEnhedEnhed
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Antal Navn Mængde
1 Toppanelet 1
2 Tilbage grill 1
3 Udendørs fan 1
4 Svaleren 1
5 Håndtere 1
6 Forangrill 1
7 Foranpanelet 1
8 Bundplade 1
9 Filter kondensator 1
10 Partition bord 1
11 Reaktor 1
12 Kompressor jakke 1
13 Kompressor 1
14 Udendørs motordrevne 1
15 Vende ventil 1
16 Ventil plade 1

Antal Navn Mængde
17 Gas ventil 1
18 Flydende ventil 1
19 Kapillarroeret 1
20 Reverse ventil tændspole 1
21 Side panel 1
22 Adgang plade 1
23 Kondensator clips 1
24 Kompressor kondensator 1
25 Wire klip 1
26 Elektriske felt 1
27 Fan motor kondensator 1
28 Udendørs PCB 1
29 Modul 1
30 Radiator 1
31 Motor beslag 1

ListeListeListeListe overoveroveroverdeledeledeledele

UdendUdendUdendUdendøøøørsrsrsrs enhedenhedenhedenhed
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FjernbetjeningFjernbetjeningFjernbetjeningFjernbetjening

Blæserhastighed knappen

LCD-skærm

Temperatur OP/NED

ON/OFF

Swing-knappen

Mode-knappen

Ur indstilling-knappen

Luft retning-knappen

Åbn dækslet

Indstilling knappen

Tid indstilling knappen
Dvaletilstand knappen
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ForberedelserneForberedelserneForberedelserneForberedelserne tiltiltiltil operationoperationoperationoperation

FjernbetjeningFjernbetjeningFjernbetjeningFjernbetjening

(indstille(indstille(indstille(indstille uret)uret)uret)uret)

1111 Åbn det bagerste dæksel
og sætte batterier i.

2222 Tryk på knappen RESET.

Efter skift batterier, skal du nulstille maskinen. Ellers
maskinen kan medføre fejl.

3333 Trykpå UR-knappen.

Brug aldrig nyeog brugte batterier sammen eller
batterier af forskellige typer.
Batterier bør være i stand til at vare i et år
ved normal brug.

4444 Tryk på UP ▲ knappen for time og DOWN ▼ knappen
for minut til at indstille tiden.

Tryk UP ▲ en gang, så vil tiden ændre en time.

TrykDOWN ▼ en gang, så vil tiden ændre et minut.

5555 Tryk på SET-knappen igen for at bekræfte
ændringen, og luk den bageste dække.

Forhindre spædbørn fra utilsigtet indtagelse
batterier.

Når du ikke bruger fjernbetjeningen i lang
tid, skal du tage batterierne ud til at undgå
fare og lækage.

Hvis din hud, øjne eller mund rører ved
lækage væske af batteriet, skal du skylle
med masser af vand umiddelbart og gå
til hospitalet.

Opbrugte batterier bør fjernes straks og
bortskaffes korrekt, enten i en særlig receptable
eller en relevant myndighed.

Må ikke genoplade tør batterier.

OBSOBSOBSOBS

Må ikke installeres (+)
eller (-) elektrode

Brug en tynd pind

TEMP
ERATUR

SOVE

VENTILATOR

OMGIVELSERUR

TEMP
ERATUR

VENTILATOR

OMGIVELSER
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VVVVæææælglglglg dendendenden tilstandtilstandtilstandtilstand (nedk(nedk(nedk(nedkøøøøling,ling,ling,ling, fjernelsefjernelsefjernelsefjernelse afafafaf fugt,fugt,fugt,fugt, varme,varme,varme,varme, ventilation)ventilation)ventilation)ventilation)

Vælg den tilstand først og derefter

justere temperatur eller luft retning.

OBS:OBS:OBS:OBS:

VVVVæææælglglglg "automatisk,"automatisk,"automatisk,"automatisk, kkkkøøøøling,ling,ling,ling, fjernelsefjernelsefjernelsefjernelse afafafaf fugt,fugt,fugt,fugt, varme"varme"varme"varme"

■ Tryk på tænd/sluk-knappen.

■ Tryk MODE for at vælge mode.

Tryk én gang, den tilstand, vil ændre sig fra

automatiske -> køling -> fjerne fugtighed ->

opvarmning (kun til opvarmning modeller) ->

ventilation.

SSSSåååådandandandan stopperstopperstopperstopper
■■■■ TrykTrykTrykTryk ppppåååå ttttæææænd/sluk-knappennd/sluk-knappennd/sluk-knappennd/sluk-knappen igen.igen.igen.igen.

Hvis du har indstillet mode, næste gang du trykker på

tænd/sluk-knappen, vil maskinen køre som før.

BehovetBehovetBehovetBehovet forforforfor atatatat æææændrendrendrendre temperaturen.temperaturen.temperaturen.temperaturen.

■ Ønsker at sænke temperaturen, skal du trykke på NED-

knappen én gang, vil den lavere 1OC/1OF.

■ Vil du øvre temperatur, skal du trykke på UP-knappen én

gang, vil den øvre 1OC/1OF.

Opvarmning drift (kun til opvarmning modeller)

■ Når maskinen arbejder hårdt med lave udendørs

omgivelsestemperatur, den udendørs fan motor

vil stoppe, og svaleren vil Afdugning et stykke

tid, er det ikke et problem.

Fjernelse af luftfugtighed

■ Temperaturen kan indstilles automatisk.Maskinen

normalt arbejder ved en temperatur lavere

end stuetemperatur.
Hvis døre/vinduer i lokalet er ikke tæt lukket, eller

hvis den omgivende temperatur er for høj eller for

lav, så rumtemperaturen kan være påvirket.

TEMP
ERATUR

VENTILATOR

OMGIVELSER
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JusteringJusteringJusteringJustering afafafaf blblblblææææserhastighedserhastighedserhastighedserhastighed ogogogog luftluftluftluft retningretningretningretning

Vælg det blæserhastighed
og luft retning.

■ Tryk FAN-knappen at ændre blæserhastighed.
Når du trykker på det for en gangs ventilator hastighed vil

blive ændret i følgende rækkefølge: →

(lav) → (midt) → (høj) → (automatisk)

■ Skal du trykke SWING-knappen for at ændre
luftstrømmen retning.
Hvis du trykker én gang, skal de op og ned luft retning vil
blive ændret efter følgende rækkefølge: (1)→ (2)→
(3)→ (4)→ (5)→ (automatisk).

· Please indstille blæserhastighed for højt, hvis du ønsker
hurtig effekt.

·Hvis du er generet af støj i løbet af din søvn, skal du
indstille blæserhastighed at lave (se side 13).

DetDetDetDet tilrtilrtilrtilråååådesdesdesdes viftevifteviftevifte afafafaf luftluftluftluft retning.retning.retning.retning.

Normalt kan du bruge (Automatisk).

Under den tilpasning, (1) (2)
sted kan sættes til afkøling eller fugtighed

fjernelse mode, (3) til (5) til at

placere kan indstilles på opvarmning pumpemode.

■ Luften retning automatisk bliver vandret, når luft-
hårbalsam køre ved tørring eller køling mode for en
time med (4) eller (5) sted.

■ Brug venligst fjernbetjeningen til at justere op og
ned luft retning. Må ikke justere op og ned louver
med hånden for at undgå fejl.

■ Den louver vil blive indstillet til (1) automatisk, hvis
det blæste ud temperatur er for lav, eller at maskinen
er Afrimnings under varmepumpe enhed.

OBSOBSOBSOBS

Tørring
køling

O
pvarm

ning
pum

pe

TEMP
ERATUR

VENTILATOR

OMGIVELSER
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SoveSoveSoveSove operationoperationoperationoperation
AngivAngivAngivAngiv fffføøøølgendelgendelgendelgende operationoperationoperationoperationmensmensmensmens luftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlææææggetggetggetgget

kkkkøøøører.rer.rer.rer.

Angiv denne funktion, når du ønsker et roligt milj ø

til hvile.

DuDuDuDukankankankan startestartestartestarte sovesovesovesove operation:operation:operation:operation:

■ Tryk på SOVE-knappen, vil der har

på fjernbetjeningen.

ForForForFor atatatat annullereannullereannullereannullere sovesovesovesove operation:operation:operation:operation:

■ Tryk på SOVE knappen igen.

■ Den luft strømmer lyden danne indendørs

enhed bliver laveste straks.

■ I sove, hvis SOVE-knappen er trykket

ned ved et hvilket som helst tidspunkt,

de sover operation vil blive annulleret.

UnderUnderUnderUnder opvarmningopvarmningopvarmningopvarmning operationen:operationen:operationen:operationen:

Når SOVE timeren er indstillet, termostat indstilling

er automatisk sænkes 1 (2 ° F) hver tredive minutter.

Når termostaten er blevet sænket i alt 4 (8 ° F),

termostaten indstilling på det tidspunkt er gældende,

indtil den indstillede tid er udløbet, på hvilket tidspunkt

luftkonditioneringsanlægget automatisk slukker.

UnderUnderUnderUnder afkafkafkafkøøøøling/tling/tling/tling/tøøøørrrr drift:drift:drift:drift:

NNNNåååårrrr SOVESOVESOVESOVE timerentimerentimerentimeren erererer indstillet,indstillet,indstillet,indstillet, termostattermostattermostattermostat indstillingindstillingindstillingindstilling

erererer automatiskautomatiskautomatiskautomatisk rejstrejstrejstrejst 1C1C1C1C (2F)(2F)(2F)(2F) hverhverhverhver trestrestrestresminutter.minutter.minutter.minutter. NNNNåååårrrr

termostatentermostatentermostatentermostaten erererer blevetblevetblevetblevet rejstrejstrejstrejst iiii altaltaltalt 2C2C2C2C (4F),(4F),(4F),(4F), termostatentermostatentermostatentermostaten

indstillingindstillingindstillingindstillingppppåååå detdetdetdet tidspunkttidspunkttidspunkttidspunkt erererer ggggæææældende,ldende,ldende,ldende, indtilindtilindtilindtil dendendenden

indstilledeindstilledeindstilledeindstillede tidtidtidtid ererererudludludludløøøøbet,bet,bet,bet, ppppåååå hvilkethvilkethvilkethvilket tidspunkttidspunkttidspunkttidspunkt

luftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlææææggetggetggetgget automatiskautomatiskautomatiskautomatisk slukker.slukker.slukker.slukker.

TEMP
ERATUR

VENTILATOR

OMGIVELSER
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SwingSwingSwingSwing driftdriftdriftdrift (tilpasning(tilpasning(tilpasning(tilpasning afafafaf vertikalvertikalvertikalvertikal luftluftluftluft retning)retning)retning)retning)

AngivAngivAngivAngiv fffføøøølgendelgendelgendelgende operationoperationoperationoperation mensmensmensmens luftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlluftkonditioneringsanlææææggetggetggetgget kkkkøøøører.rer.rer.rer.

SwingSwingSwingSwing driftdriftdriftdrift (tilpasning(tilpasning(tilpasning(tilpasning afafafaf hhhhøøøøjre-venstrejre-venstrejre-venstrejre-venstre luftluftluftluft retning)retning)retning)retning)

Flyt højre-venstre louvers at justere luftstrømmen i

den retning, du foretrækker.

DuDuDuDukankankankan startestartestartestarte autoautoautoauto swingswingswingswingoperation:operation:operation:operation:

■ Tryk SWING-knappen.

ForForForFor atatatat annullereannullereannullereannullere autoautoautoauto swingswingswingswingoperation:operation:operation:operation:

■ Please tryk SWING-knappen igen.

■ Den automatiske swing operationen vil blive annulleret,

hvis gyngen er trykket. Du angive denne automatiske

swing drift, hvis du vil have kold luft slag til hele rummet.

Ved tilpasning af højre-venstre louvers, er det nødvendigt at
stoppe luftkonditioneringsanlægget første og sørg for, at den
stopper helt, før justere retning.

FareFareFareFare

Drejeknapper (3 pladser)

Drejeknap

TEMP
ERATUR

OMGIVELSER

VENTILATOR
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TimerTimerTimerTimer driftdriftdriftdrift (timer(timer(timer(timer on/timeron/timeron/timeron/timer off)off)off)off)

Du kan indstille timeren
på eller timer, før du
sover eller gå hjem.

IndstillingIndstillingIndstillingIndstillingafafafaf TimerTimerTimerTimer onononon

■ Tryk på TIMER-knappen, når enheden er i gang for
at indstille timeren-on.

■ Tryk på knappen for at indstille time/minut.
Tryk én gang, den time vil ændre sig med 1 time, minut,
vil ændre sig med 10 minutter.

AnnulleringAnnulleringAnnulleringAnnulleringTimerTimerTimerTimer onononon

■ Tryk på TIMER-knappen for at annullere timeren om
indstillingen.

IndstillingIndstillingIndstillingIndstillingafafafaf TimerTimerTimerTimer offoffoffoff

■ Tryk på TIMER-knappen, når enheden er i gang for at
indstille timeren off.

■ Tryk på knappen for at indstille time/minut.
Tryk én gang, den time vil ændre sig med 1 time, minut,
vil ændre sig med 10 minutter.

AnnulleringAnnulleringAnnulleringAnnulleringTimerTimerTimerTimer offoffoffoff

■ Tryk på TIMER-knappen for at annullere timeren
off indstilling.

ProgramProgramProgramProgram timertimertimertimer operationoperationoperationoperation

■ Tidsforbrug på og timeren off kan sættes sammen,
nær indstilling vil træde i kraft først.

■ Timeren vil ikke blive nøjagtighed, hvis du ikke
justere uret på fjernbetjeningen.

TEMP
ERATUR

VENTILATOR

OMGIVELSER
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NNNNåååårrrr fjernbetjeningenfjernbetjeningenfjernbetjeningenfjernbetjeningen ikkeikkeikkeikke kankankankan brugesbrugesbrugesbruges
(n(n(n(nøøøød-operation)d-operation)d-operation)d-operation)

Når fjernbetjeningen ikke kan bruges på grund
af batteriet svigt, skal du bruge "emergency
"-knappen på apparatet for at kontrollere
luftkonditioneringsanlægget.

1111 Tryk på "Emergency"-knappen. Tryk på
"Emergency"-knappen, luftkonditioneringsanlægget
operere med den tilstand, der er ændret på en sekvens
"køling -> varme -> stop" eller "køling -> stop"
(for køling kun typer).

Køremodstandskraften indhold:
Men temperaturen justering er ikke virkning og
luftkonditioneringsanlægget køre konstant i de
første 30 minutter.

2222 Skal du trykkepå "emergency"-knappen, hvis
du ønsker at stoppe luftkonditioneringsanlæg.

Tryk på "Emergency"-knappen, luftkonditioneringsanlægget
operere med den tilstand, der er ændret på en sekvens "køling
→ varme → stop" eller "køling→ stop" (for køling kun typer).

Kørsel indhold Afkøling Opvarmning

Indstil temperaturen 24C/76F 24C/76C
Blæserhastighed (Middle) (Middle)
Louver: Automatisk Automatisk
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RENGRENGRENGRENGØØØØRINGRINGRINGRING OGOGOGOG PLEJEPLEJEPLEJEPLEJE

OBSOBSOBSOBS

Før rengøring luftkonditioneringsanlægget, skal du huske at slukke for den og afbryde for strømmen.
Vær sikker på, at indtagelse gitter (Fig. 19) er installeret sikkert.
Ved fjernelse og udskiftning af luftfiltre, skal du sørge for ikke at røre varmeveksler, som
personskade kan medføre.

1.1.1.1. FjernFjernFjernFjern indtagelseindtagelseindtagelseindtagelse gitter.gitter.gitter.gitter.
a. Placer dine fingre på både lavere ender af gitter panelet,
og løft fremad; hvis gitter synes at fange undervejs
gennem sin bevægelighed, fortsat løft opad for at fjerne.

b. Træk tidligere mellemproduktet fangst og åbne
indtagelsen gitter bredt, så det bliver vandret.

2.2.2.2. RenRenRenRen medmedmedmed vand.vand.vand.vand.
Fjern støv med en støvsuger, vasker den enhed med
varmt vand og derefter tørre med en ren, blød klud.

3.3.3.3. UdskiftUdskiftUdskiftUdskift indtagelseindtagelseindtagelseindtagelse gitter.gitter.gitter.gitter.
a. Træk knapper hele vejen.
b. Hold gitter horisontale og indstille venstre og højre
montering skakter til lejer øverst i panelet.

c. Tryk på det sted, hvor pilen på diagrammet angiver og
lukke indtagelse gitter.

1.1.1.1. ÅÅÅÅbnbnbnbn indtagelseindtagelseindtagelseindtagelse gitter,gitter,gitter,gitter, ogogogog fjernfjernfjernfjern luftfilter.luftfilter.luftfilter.luftfilter.
Løft luftfilter's håndtere, frakobl to nederste faneblade, og trække
sig ud.

2.2.2.2. FjernFjernFjernFjern ststststøøøøvvvv medmedmedmed enenenen ststststøøøøvsugervsugervsugervsuger ellerellerellereller vedvedvedved vask.vask.vask.vask.
Efter vask, give mulighed for at tørre grundigt i en skyggefuld
plads.

3.3.3.3. UdskiftUdskiftUdskiftUdskift luftfilterluftfilterluftfilterluftfilter ogogogog lukkelukkelukkelukke IndsugningssystemIndsugningssystemIndsugningssystemIndsugningssystem gitter.gitter.gitter.gitter.
1. Tilpasse sider af luftfilter med panelet, og skub i fuldt omfang, og
sørg for de to nederste faner er returneret korrekt til deres huller i
panelet.

2. Luk indtagelse gitter.
(Med henblik på eksempelvis illustrationen viser enhed uden
indtagelse gitter installeret.)

* Støv kan rengøres fra luftfilter enten med en støvsuger, eller ved
vask filteret i en opløsning af et mildt rengøringsmiddel og varmt
vand. Hvis du vasker filteret, skal du sørge for at give det mulighed
for at tørre grundigt i et skyggefuldt sted før geninstallation.

* Hvis snavs får lov til at akkumulere på luftfilter, luftindsugning vil
blive reduceret, sænker en effektiv drift og øget støj.

* I perioder med normal brug, luftfiltre bør rengøres hver anden uge.

* Når der anvendes til længere perioder, kan enheden ophobes snavs indeni, reducere sine præstationer. Vi anbefaler, at
enheden skal regelmæssigt kontrolleres, i tillæg til din egen rengøring og pleje. Formere information, høre autoriserede
personale.

* Når rengøring enheden krop, må du ikke bruge vand varmere end 104 ° F, barske slibende rensemidler eller flygtige stoffer
som benzen eller tyndere.

* Udsæt ikke enhed organ for flydende insekticider eller hairsprays.
* Når lukke enhed for en måned eller mere, for det første gøre det muligt for fan mode til at fungere kontinuerligt for omkring
en og en halv dag at lade de indre dele til at tørre grundigt.

Rengøring af indtagelse gitter Rensning af luftfilter

Indsugningssystem gitter

Indsugningssystem
gitter

Monterings
akslen

Indsugning
ssystem
gitter

Indsugningssystem gitter

Monterings
akslen

Bærende

Monterings akslen

Kroge (2 pladser)

Kroge (2 pladser)

Knop

Knop

Knop

Håndtaget af luftfilter
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RengRengRengRengøøøøringringringring ogogogog plejeplejeplejepleje

InstallationInstallationInstallationInstallation afafafaf luftfilterluftfilterluftfilterluftfilter
1. Åbn indtagelse gitter og fjern luftfiltre.

2. Installer luften rengøring filter sæt (sæt 2).
a. Indstil luft rengøring filter i luften rengøring filter frame.

b. Engagere låsen i begge ender af filter med to
kroge på bagsiden af luft rengøring filter frame.

Vær forsigtigmed, at luften rengøring filter ikke projektet ud
over rammen.
c. Engagere de fire fastsættelse steder i toppen og bunden af luft
rengøring filter ramme med kroge af luftfilter.

3. Installer de to luftfiltre og lukke indtagelse gitter.

Når luften rengøring filtre anvendes, effekten vil øges ved at

indstille blæserhastighed til "High".

UdskiftningUdskiftningUdskiftningUdskiftningbeskidtbeskidtbeskidtbeskidt luftluftluftluft rengrengrengrengøøøøringringringring filtrefiltrefiltrefiltre
Udskift filtrene med følgende komponenter (købes separat).
POLYPHENOL CATECHIN LUFTFILTER (valgfrit)
Aktivér carbon filter (valgfrit)
1.1.1.1. ÅÅÅÅbnbnbnbn indtagelseindtagelseindtagelseindtagelse gittergittergittergitter ogogogog fjernfjernfjernfjern luftfiltre.luftfiltre.luftfiltre.luftfiltre.

2.2.2.2. ErstatteErstatteErstatteErstatte demdemdemdemmedmedmedmed totototo nyenyenyenye luftluftluftluft rengrengrengrengøøøøringringringring filtre.filtre.filtre.filtre.
a. Fjern de gamle luft rengøring filtre i omvendt rækkefølge af
deres montering.

b. Installer på samme måde som for installation af luft rengøring
ilter sæt.

3.3.3.3. InstallInstallInstallInstall dededede totototo luftfiltreluftfiltreluftfiltreluftfiltre ogogogog lukkelukkelukkelukkeindtagelseindtagelseindtagelseindtagelse gitter.gitter.gitter.gitter.

UnderUnderUnderUnder henvisninghenvisninghenvisninghenvisning tiltiltiltil luftrensningluftrensningluftrensningluftrensningfiltrefiltrefiltrefiltre

POLYPHENOLPOLYPHENOLPOLYPHENOLPOLYPHENOL CATECHINCATECHINCATECHINCATECHIN LUFTFILTERLUFTFILTERLUFTFILTERLUFTFILTER ((((éééétttt ark)ark)ark)ark)
* Luften rengøring filtre er disponibel filtre. (De kan ikke vaskes
og genbruges.)

* For opbevaring af luften rengøring filtre, skal du bruge filtre så
hurtigt som muligt efter, at pakken er blevet åbnet.
(Luften rengøring virkning forringes, når filtrene er tilbage i
den åbnede pakken.)

* Generelt filtrene bør udveksles omkring hver tredje måned.
Købe delicated luft rengøring filtre (sælges separat) til at
udveksle den brugte beskidte luft rengøring filtre.
Aktivt kulfilter (to lag)

* Filtrene skal udveksles omkring hver tredje måned for at bevare
den luft rengøring virkning.

* Filter frame er ikke et enkeltstående produkt.
Købe delicated aktivere kulfilter (sælges separat), når der
udveksles filtrene.

Luftfilter
(højre & venstre)

Luft rengøring filter sæt
Luft rengøring filter frame

Luft rengøring filter

Krog (2 pladser på bagsiden)

Låsen (2 pladser)

Bagsiden af filter

Fastsættelse placering, krog (4 pladser)

Luftfilter
(højre & venstre)

Luftfilter
(højre & venstre)

Luftfilter
(højre & venstre)
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LLLLøøøøsningersningersningersninger ppppåååå problemerproblemerproblemerproblemer

I tilfælde af en fejl (brændende lugt, etc), straks standse driften, frakobl strømforsyningen stikket,

og høre autoriserede personlige. Blot at slukke enhedens vægafbryderen vil ikke helt afbryde enheden

fra strømforsyningen. Altid være sikker på at afbryde strømforsyningen plug eller slukke afbryderens

at sikre, at magten er fuldstændig slukket.

Før du anmoder om service, udføre følgende kontroller:

SymptomSymptomSymptomSymptom ÅÅÅÅrsagerrsagerrsagerrsager tiltiltiltil problemerneproblemerneproblemerneproblemerne

NORMALNORMALNORMALNORMAL
FUNKTIONFUNKTIONFUNKTIONFUNKTION

Kan ikke operere
straks:

Hvis enheden er stoppet og derefter straks begyndte igen, kompressoren vil ikke operere i
ca 3 minutter, for at forhindre sikringsholderen slag outs.
Når strømforsyningens stik er afbrudt og derefter genindkobles til en stikkontakt,
beskyttelse kredsløb vil fungere i ca 3 minutter, forebyggelse enhed funktion i denne
periode.

Støjniveauet er højt:

Under drift og umiddelbart efter at have stoppet enheden, lyden af vand flyder i
luftkonditioneringsanlægget's rørsystem kan afhøres. Også, støj kan være særlig mærkbar
for omkring 2 til 3 minutter efter start operation (lyd væskens flyder).
Under drift, en lille ét lyd kan blive hørt. Dette er resultatet af et minuts udvidelse og
sammentrækning af forandækslet på grund af temperaturændringer.
Under opvarmning operation, en ét lyd kan høres lejlighedsvis. Denne lyd er produceret
af den automatiske afrimning operation.

Lugt er dårlig:
Nogle lugte må udledes fra den indendørs enhed. Denne duft er resultatet af et værelse
lugter (møbler, tobak osv.), som er blevet taget i luftkonditioneringsanlægget.

Tåge eller damp
udledes:

Under afkøling eller tør drift, en tynd tåge kan ses udledes fra det indendørs enhed. Dette
skyldes den pludselige afkøling af værelse luft fra luften udledes fra
luftkonditioneringsanlægget, hvilket resulterer i kondens og misting.
Under opvarmning drift, udendørs enheds fan kan holde op, og damp kan ses stigende fra
enheden. Dette skyldes, at automatisk afrimning operation.

Airflow er svag eller
stopper:

Når opvarmning operation er påbegyndt, blæserhastighed midlertidigt er meget lav, at de
indre dele til at varme op.
Under opvarmning, hvis rumtemperaturen stiger over termostat indstilling, udendørs
enhed vil stoppe, og den indendørs enhed vil operere på et meget lavt blæserhastighed.
Hvis du ønsker at varme stuen yderligere, indstille termostaten til en højere indstilling.
Under opvarmning operation vil enheden midlertidigt stop funktion (mellem 7 og 15
minutter), som automatisk afrimning mode opererer. Under automatisk afrimning
operation, operationsplanen Indikator lampen blinke.
Blæseren kan arbejde ved meget lav hastighed i løbet tør drift, eller når enheden er
overvågning rummets temperatur.
Under dvaletilstand operation, ventilatoren vil fungere ved meget lav hastighed.

Vand er fremstillet af
den udendørs enhed:

Under opvarmning operation, vand kan produceres fra udendørs enhed på grund af
automatisk afrimning operation.

ADVARSEADVARSEADVARSEADVARSE
LLLL
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LLLLøøøøsningersningersningersninger ppppåååå problemerproblemerproblemerproblemer

VejledningVejledningVejledningVejledningafafafaf driftdriftdriftdrift

Opvarmning resultater Mikrocomputer-kontrollerede automatisk afrimning

I tilfælde af afbrydelse af strømforsyning

SymptomSymptomSymptomSymptom KontrollerKontrollerKontrollerKontroller dissedissedissedisse posterposterposterposter

Kontrol
ler igen

Ikke kan operere på alle

Er strømforsyningen plug afbrudt sin forretningen?
Har der været en strømafbrydelse?
Har et brandrør blæste ud, eller en afbryderens blevet udløst?

Er timeren drift?

Dårlig afkøling resultater

Er luftfilter beskidt?
Tør luftkonditioneringsanlægget indtagelse gitter eller afgangsåbning havn
blokeret?
Har du justere stuetemperatur indstillinger (termostat) korrekt?

Er der et vindue eller en dør stå åben?
I tilfælde af afkøling drift, er et vindue giver mulighed for lyse sollys at komme
ind? (Luk gardiner.)
I tilfælde af køle drift, er der varme apparater og computere inde i stuen, eller er
der for mange mennesker i rummet?
Er den enhed fastsat for dvaletilstand operation?

Enheden fungerer anderledes end den
indstilling på fjernbetjeningen

Er fjernbetjeningen enhedens batterier døde?

Er fjernbetjeningen enhedens batterier indlæst korrekt?

DriftDriftDriftDrift ogogogog prprprprææææstationerstationerstationerstationer

* Denne luftkonditioneringsanlægget opererer for
varmepumpen princippet absorbere varme fra udendørs
luft og indskydende at varme indendørs. Som et resultat,
driftsresultater er reduceret som udendørs temperatur
dråber. Hvis du føler, at utilstrækkelig opvarmning
ydeevne bliver produceret, anbefaler vi, at du bruger
denne luftkonditioneringsanlægget sammen med en anden
form for opvarmning apparatet.

* Varmepumpe klimaanlæg varme hele dit værelse ved
recirkulering luft hele værelset med det resultat, at en vis
tid kan kræves efter første start
luftkonditioneringsanlægget indtil værelse er opvarmet.

* Når du bruger Opvarmning mode under forhold med lav
udendørs temperatur og høj luftfugtighed, frost kan danne
på den udendørs enhed, hvilket resulterer i reduceret drift.

* For at forhindre denne form for nedsat ydeevne, denne
enhed er udstyret med en mikrodatamat-kontrollerede
automatisk afrimning funktion. Hvis frost former,
luftkonditioneringsanlægget vil midlertidigt stop, og
Afrimnings kredsløb vil fungere kort (for ca 7-15 minutter).

* Under automatisk afrimning operation, operationsplanen
indikator lampe (rød) vil blinke.

FunktionFunktionFunktionFunktion forforforfor automatiskautomatiskautomatiskautomatisk genstartgenstartgenstartgenstart

* Luftkonditioneringsanlægget er slukket, fordi elektriciteten
er afbrudt. Luftkonditioneringsanlægget genstarter
automatisk, og arbejdet i den tidligere tilstand.

* De indstillinger, før afbrydelse af strømforsyning, vil blive
anvendt.

* Hvis afbrydelse af strømforsyning sker i TIMER-mode,
timeren vil blive nulstillet og luftkonditioneringsanlægget
begynder (eller stopper), der drives i henhold til de nye
indstillinger. I dette tilfælde er indikator for TIMER vil
blinke (læs side 3).

* Brug ikke andre elektriske apparater (barbermaskine etc),
trådløse radiosender nær luftkonditioneringsanlægget. Hvis
luftkonditioneringsanlægget funktionsfejl, skal du slå det
fra, afmontere det, og tilslut den og bruge fjernbetjeningen
til at genoptage driften.


