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•

•

 Anläggningen är fylld med brandfarligt köldmedium R32. 

Läs manualen innan användning av anläggningen. 

Läs manualen innan installation påbörjas.   

Läs manualen innan ev. reparation skall utföras. 

•
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Säkerhetsföreskrifter
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• Installera alltid en arbetsbrytare för anläggningen.
•

 

Om problemet ej åtgärdas kan aggre-
gatet skadas och och orsaka elstötar
eller brand. 

Det är nödvändigt att elmatningen
utförs som egen matning till
aggregatet med tillräcklig effekt
via arbetsbrytare. Aggregatet
startar och stoppar automatiskt
enligt dess inställningar.
Starta inte eller stäng av aggregatet
frekvent eftersom det kan uppstå
skadliga och negativa effekter.

Kapa inte elkablar eller skada 
elmatning- och kontrollkablar.
Om dessa skadas måste de bytas
ut av en behörig elektriker.

Elmatningen måste utföras med
egen grupp (säkring). 

Andra anslutningar kan orsaka 
brand eller elstötar.  

Gör aggregatet strömlöst om det
inte skall användas under längre
tid. 

 Detta för att förhindra att damm
ackumuleras och utgör brandrisk.

Ej godkänt material kan orsaka
överhettning eller brand.

 

Vid rengöring stoppar man aggre-
gatet och stänger av strömmen.

Detta för att förhindra elstötar
eller skador. 

Spänningen till detta aggregat
är 220 - 240V, 50 Hz. 
Om spänningen är för låg kommer
kompressorn att vibrera kraftigt
och orsaka skador på kylsystemet.
Elektriska komponenter skadas
lätt om spänningen är för hög. 

En felaktig reparation kan orsaka
elektriska stötar. För att undvika
detta måste man anlita fackfolk.

Kontrollera att installerade delar
står stabilt. 

Om de är skadade kan de falla och
orsaka skador.

 

Det kan bli allvarliga skador om
utomhusdelen skulle falla. 

Skyddsjord: Aggregatet måste
skyddsjordas ordentligt och utföras
enligt lokala föreskrifter.

Aggregatet måste installeras och servas av godkänt kylföretag,
annars finns risk för skador på både person och  material.

Om man känner lukt av rök eller
brand, stäng av strömmen och 
kontakta behörigt kylföretag.

Skada inte elmatningskabeln eller
använd annan typ av ledning. 

Försök inte att reparera 
anläggningen själv.

Kliv inte på utomhusdelen eller
placera något på den.

eller brand. 
Elmatningen måste utföras med
egen grupp (säkring).

Andra anslutningar kan orsaka
brand eller elstötar.

Gör aggregatet strömlöst om det
inte skall användas under längre
tid. 

Detttttttttaa fööööör att förhindra att damm
acacacacackukukukk mumuumuulelelelerarararas sss ococococh hhh ututututgögögögör rrr brbrbrbranananandrdrdrdrisisisisk.kk.k.

Ej godkänt material kan orsaka
överhettning eller brand.

ViViViViViddddd reengnggngngörörörörö ini g stoppar man aggrrrrre-eeee
gatet och ststtstänänänä ger av strömmennn.n..

DeDeDettttttaaa föföförrr atatatttt föföförhrhrhininindrdrdraaa ellelelelssssts ötar
eller skador.

Spänningen till detta aggregat
är 220 - 240V, 50 Hz.
OOOmOO  spppäpäpännnnniningegeg nn ärärärrär för llååågågå kkomommemerr
kkomppppprereeeessssss orn attttt t t t vvivv breerererera kkkkkraftigt
ochhh ororssssas ka skaadododdodor pååååå kkylylylylylsystemet.
Eleeekeke trtrrrriisii ka kommmmmpponeeeeenntnteeeree  skadas
lääääätttt ooooom spännnnnnninn ngenennene äääärrr rr för hög. 

En felaktig reparation kan orsaka
elelelekekektrtrtrisisiskakakaa ssstötötötatatarrr. FFFörörör aaatttttt uuundndndvivivikakaka
dedetta måstte e man anlita fackfolk.

KoKoKoKoKontntntntntrororoor llllerereree a aa aatatatatttt innninnsstsstalleeeerrrradee dddddeleeelar
ststtttårrrrr ssssstatatatatabbibbb lttttt....

SkSkSkkydydydydddsdsdsdsdsjooordd: ::: AgAgAgAgAggggrgrg eggaaatata eteetetet mmmmååsåsåssttetetete
skskskkydydydydyddsdsdsdsdsjojojojojordddrdasasasasas ooooorrdrdrdr enenenenentltlltlligigigigigtttt t oocococo hhhhh utututtutföföföföföraaaras
enliigt llokala föreeskskririftfterer.

Skadadadadada a a a inte elmatningskabeln eller
anananananväväväväänndndndn aaaaannan typ av ledning. 

Försök inte att reparera 
anläggningen själv.gg g j

Kliv intnteeee på utooooomhmmm usdeeeleleleelennnnn eeller
placereraaaa något påå dddddenene .p g p
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Displayens ikoner 

Förklaring till fjärrkontrollens knappar

•

•

•

FFFööörrkkklllaarriiinngg tttiiillllll fjärrrrrkkkkoooonntttrroolllllllennnsss kkknnaappppaarr

•



•

•

•

•

•

•

•

•

••••

•••

•

•
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/  knappar 
Tryck " " eller " " en gång för att höja eller sänka rumstemperaturen med 1°C. Tryck och håll " "
eller " " i 2 sekunder för att snabbt ställa in temperaturen på fjärrkontrollen. När inställningen är klar
släpp knappen och temp. visningen på inomhuspanelen ändras.
(Temperaturen kan inte ändras i läge AUTO).
Vid inställningar med TIMER ON, TIMER OFF eller CLOCK, tryck på " " eller " " för att ändra tiden.
(Se vidare under sektionerna CLOCK (KLOCKA), TIMER ON (TIMER TILL) och TIMER OFF (TIMER FRÅN).

Tryck på denna knap vd driftval COOL, HEAT eller DRY för att starta SLEEP funktionen.
Symbol          visas i fjärrkontrollens display. Tryck en gång till för att gå ur funktionen och symbolen
släcks i displayen.

fast

 

 

•

 •

•

•

ingen
visning

Vid tryck på denna knapp visas inställd temperatur på displayen, rådande rums- eller utomhus-
temperatur. Man kan växla genom de olika lägena enligt följande displayvisning:

Vid val av        eller ”ingen visning” med fjärrkontrollen visas inställd (vald) temperatur på inomhus-
delens display.

•

/  knappar 
Tryck " " eller " " ennnnn gång för r rr r aaataa t höhöhöhöh jajaaaa eller sssssäääänä kaaaa ruumumumumstemperaturen med 1°C. Tryck och håll " "
eller " " i 2 sekundererererer för att snsnsnsnsnabbbbtbtb ssssställa innnnn tempepepepeperrrarr turen på fjärrkontrollen. När inställningen är klart
lslääpp kknappen ochh teteteeemp. visnsnsnsnsningegegeeenn påpåå iinoomhmmmm usppppapanenellen äänddras.

(T(Temempeperatureren kan iiini te ändndndndndras iii llläge AUTOOOO)O .
ViVVViViddddd inininininstststststälälälällnlnlnnlnininininingagagagagar r mmmem d TITTITITIMMMMEM R OOONOO , TIMER R OOOOOFF ellllleleleler CLLLOCOCOCOCOCKKKK,K, tryyckcckckk pppppåååå """"" " elelelelelleleleleler """ """"" föfööföför r aatta ttttt änäänändrdrdrdrraa tttitt dededdd nn.nn
(SSe e viiiividdaddad rere uunddddnderr sssssekekekkkttttit onernaaaaa CCLOCK (KLOCCCCCKA), TIMER OOOOONNN (TIMERRRRR TTTTTILILLLLL)L)L)L)L) oochchhchh TTTTTIMMIMIMIMERERERERER OOOOOFFFFFFFFF (((((TTTTIT MEMEMEMEM RRRR FRFRRRRÅNÅNÅNÅNÅN).).

•
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Vid tryck aktiveras WiFi funktionen och symbol visas i fjärrkontrollens display.
Vid avstängd fjärrkontroll tryck och håll in ”MODE” och ”WiFi” knapparna samtidigt under 1 sekund.
Gör samma sak igen för att återgå till fabriksinställngar.

Denna knapp släcker displayens belysning. Symbolen           släcks på displayen. Tryck en gång till för
att sätta på belysning igen. Symbolen visas åter i displayen.

 

Vid val av         med fjärrkontrollen visas rådande rumstemperatur på inomhusdelens display.
Vid val av         med fjärrkontrollen visas utomhustemperaturen på inomhusdelens display.

•
•

Funktionen med visning av utomhustemperatur finns inte hos alla modeller. Inomhusdelen tar emot 
signalen         men visar istället inställd temperatur.
Inställd temperatur visas på inomhusdelarnas displayer vid start, om inställning för detta utförts.
Visning av inomhus- eller utomhustemperatur sker under 3-5 sek. och återgår sedan automatiskt
till att visa inställd temperatur,

•

•
•

•
•

Tryck på knappen för att ställa in aktuell tid. Ikon         blinkar på fjärrkontrollens display.
Tryck på       eller       inom 5 sek. för att ställa in aktuell tid. Varje gång man trycker på      eller      ändras tiden
med 1 minut. Tryck och håll in knapp       eller      i 2 sek. för att snabbt ändra tiden.
Släpp knappen vid aktuell tid. Tryck på ”CLOCK” för att bekräfta inställningen. Ikon         slutar att blinka.
      

Inställning för  med programmering för att starta aggregatet. Vid tryck på denna knapp
visas ikon       på displayen och  blinkar på fjärrrkontrollens display.
Tryck på       eller      för att justera TIMER ON (start av aggregat) inställningen.
Tryck och håll knapp      eller      intryckt i 2 sek. för att snabbt växla till önskad tid.
Tryck på TIMER ON för att bekräfta valet. slutar att blinka. Ikon        visas åter på displayen.
Makulera genom att trycka på  igen.

Inställning för  med programmering för att stänga av aggregatet. Vid tryck på denna knapp 
visas ikon       på displayen och ”OFF” blinkar på fjärrrkontrollens display.
Tryck på       eller      för att justera TIMER OFF (stopp av drift) inställningen.
Tryck och håll knapp      eller      intryckt i 2 sek. för att snabbt växla till önskad tid.
Tryck på TIMER OFF för att bekräfta valet. ”OFF” slutar att blinka. Ikon        visas åter på displayen.
Makulera genom att trycka på TIMER OFF igen.

     
         
      

    Inställningar för  och  kan endast utföras då aggregatet är i drift (ON) eller
    avstängt (OFF).
    Innan dessa två inställningar skall utföras måste aktuell tid vara inställd på fjärrkontrollen.
    När eller  är aktiverade arbetar aggregatet enligt inställda tider. 
    Manuell start stopp  under denna drifttid påverkar inte inställningarna.    

•

•
•

Denna knapp släcker displayens belysning. Symbolen           släcks påppp dddddisisisisisplpppp ayayayayayenenenenn. Tryck en gång till för
att sätta på bellellysysysysysnininininingngngngng iiiiigegegegegennnn. SSSSSymymymymymbobobobolelelelennnn vivivivisasasasassss åtåtåtåtåtererererer iiiii ddddisisisisplplplplayayayayenenennen.

TTTTrT yck på knappen för att ställaaaaa iinii  aktuell ttttid... . Ikon         blinkar på fjärrkontrollens display.      
Tryck på       eller       inom 5 seeeeekkk.kk  för att ssssttätätt lllllaaaaa in aktuell tid. Varje gång man trycker på      eller      ändras tiden
med 1 minut. Tryck och håll iniini  knaanananapppppppppp            iiii 2222 sesek.kkk ffffööörör aatttttttt ssnanabbbbbbbbttttt ändra tiden.
SlSlSSlSläpp knkknknknapapapappen vid aktuell tititititid.d.d.d.d. TTTTTryck på ”CLOCK” för att bekräfta insssttätätt llllllllningen. Ikon         slutar att blinka.

            
   eelllllllllerer             

Inställning för mmmmmed ppppprrorogrammeeeeering fffför aatt startrtrtttaaaaa aggrgg egatet. . ViV d trycyck k på denna knapp
vivivivv sasasasasasss s ikikkkononononon    ppppå ååå did sspspspsplayeyeyeyeyennnnn och       blinknkkkaaar på fjfjfjäfjäfj rrrkono trtrtrtrtroloooollensnsnsnss dddddisisssplplplplp ayayayaya ..
TrrrTrrycycycycyck k k k k pppåpp     eeee ee     föfööföförrrrr att justtttteeerere a TIMER OONNN (start avavavavav aaaaagggggggggrrrerr gat) insnsssnstttäät lllllllnnninn ngngngngngenenenenn.
Tryck k och håhållll knaaaaapppppppp       elleerrr rr      intryyckt i 22 sessss k. för att sssssnnan bbt växlla titittitillll önskad tid.
TTryccckkkk åpåpåpåpå TTTTIMIMIMIMERERERER OOOONNNNN föföföföörrr atatatattttt t bebebb kkrkrkkr fäfäfäftatata vvv lalalaletetet. sllslslsluutututararrr aaaatttt bblili knka. IIkkkon        viiisas ååtter åpå ddiis lplayen.      
Makulera genom att trycka på  igen.

      
    eeeee llllllererrr         
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• Inställningar av TIMER ON och TIMER OFF funktion i  läge ON eller OFF.
• Innan inställningar av TIMER ON eller TIMER OFF funktion måste aktuell tid ställas in på klockan.
• Vid aktiverad TIMER ON eller TIMER OFF startar eller stannar aggregatet enligt inställda tider.

Start stopp av aggregat med knapp ON/OFF påverkar inte inställningarna.

 

 

 

Vid kyldrift  trycker man på  knapparna  för att starta eller stoppa energispar-
funktionen. Vid start av denna funktion visas på fjärrkontrollens display och aggregatet justerar
automatiskt inställningstemperaturen enligt fabriksinställningen för bästa energispareffekt.
Tryck på  igen för att avsluta denna funktion.

• Då energibesparing är aktiverad arbetar fläkten med automatisk hastighet och kan inte justeras.
Temperaturinställningen kan inte heller justeras. 
Fjärrkontrollen skickar ingen signal till aggregatet då TURBO knappen trycks in.
SLEEP och energibesparing kan inte användas samtidigt.
Om energisparfunktionen aktiverades under kyldrift trycker man på SLEEP för att stänga av den.

•
•
•
•

 

 

Denna funktion används som underhållsvärme till t ex sommarstugor. Rumstemperaturen kommer då
att hålla sig kring +8°C.
Under drift med kyla trycker man  på knapparna  och  för att starta eller stoppa
8°C värmefunktion. Ikon       och  visas på fjärrkontrollens display och aggregatet fortsätter drift
vid 8°C. Tryck på  igen för att går ur 8°C funktionen.

•
    

Då 8°C funktionen är aktiverad kommer fläkten att arbeta på förinställd automatisk hastighet och kan
inte justeras. Fjärrkontrollen skickar ingen signal till aggregatet då TURBO knappen trycks in.
SLEEP och 8°C värmefunktion kan inte vara i drift samtidigt. Om 8°C funktion aktiverats under kyldrift
trycker man på SLEEP knappen för att stänga av den. Om SLEEP funktionen ställts in under kyldrift 
kommer start av 8°C värmefunktion att stänga av SLEEP funktionen.

•

Tryck på ”    ” och ”    ” samtidigt för att låsa/låsa upp denna funktion.
Då funktionen är aktiverad visas         på fjärrkontrollens display. Vid försök att använda fjärrkontrollen
blinkar       tre gånger och ingen signal skickas till aggregatet.

Tryck på knappen för att starta I FEEL funktionen. Ikon        visas i displayen på fjärrkontrollen.
När denna funktion har valts sänder fjärrkontrollen rådande rumstemperatur till inomhusdelen
som justerar driften automatiskt efter skillnaden på rådande rumstemperatur och den inställda
önskade.

Tryck på knappen för att stoppa I FEEL funktionen. Ikon        visas inte längre i displayen.

• Då energibesparing är aktiverad arbetar fläkten med automatisk hastighet och kan inte justeras.
Temperaturinställningen kan inte heller justeras.
Fjärrkontrollen skickar ingen signal till aggregatet då TURBO knappennn trrtrtrtrycycycycycksksksksk iiinnnn.n
SLEEP och energigigigig bebebebebespspspspsparararararinninininggggg kakakakak nnnn inininintetetete aaaanvnvnvnvnvänänänänändadadadadas ssss sassasasamtmtmtmtididididigigigigt..t.t.t
Ommmm eeeenenenenergrgrgrgg siiisispapapapaparffrrfrfunuunununktktktioioionenenennn akakaktitititiveveeveverades undeddedederrr kykkykyldldrirriftftt ttryryyckkerer mmmmmananananan pppppåååå SLLEEEEEEEEEEPPP P för att stänga av den.

•
•
•
•

DDDDeD nna funktion används som uuuuunderhållssvsvsvsvärärrrrmmem  till t ex sommarstugor. Rumstemperaturen kommer då
att hålla sig kring +8°C.
Under drift med kyla tryckerrrrr mannnn  pååå kkknapparna ochchchchc   för att starta eller stoppa
8888°8 C värmmmmefefefefunktion. Ikon     ococococochhhhh       visas på fjärrkontrollens displayyyy y oocooo h aggregatet fortsätter drift
vid 8°C. Tryryryryckckckck på iigggegeg n fööfööför r att gågågåg r urur 88888°C funktionen.

•
   

Då 8°C funktionen är aaaaaktiverad kkkkkommememememer fläkteneneenen atttttt aarbrbrbrbeta på förinställd automatisk hastighet och kan
inte justeras. Fjärrkooooontnnnn rollen ssssskikkkk ckaararara iinnngnn en ssigigigigignal ttttit llllll aggregatet då TURBO knappen trycks in.
SLEEP och 8°C värmmmmmeefe unktiooooonnnnn kannnnn ininnnntet  varaaaaa i drifffffttt ssasasaamtidigt. Om 8°C funktion aktiverats under kyldrift
tryckker man åpå SSLELELEEEEP knappppppppp en ffffförör aattt s ätäännngnn a avavavvv ddene . OOm SSLELEEPEP ffunkktiionen stäläälllts iin u dnder kk lylddrifift 
kokommmmer statartt av 8888°8 C värmrmrmrmrmefunnnnnkktion att sttttstängaaaaa av SLEEP P fufufufufunkktitititiiononooo enen.

•

Trycyck k k påpåpåpp  ”    ” h ”   ””””” samtidididididigtgtgtg ffförörör aaatttttt lllåsåsåsa/a/a//lålååååsa upp dddddeeenene nan ffunktion.
Då funktktktktk ioioioionenenenennnn ärärärär aaaaktktktktiviviviverereee adad vvvvvisisisisasasasas        ppppåååå fjäfjäfjäfjärrrrrrrrkokokokokontntntntn rorollllllllenenenenenss display. Vid försök att använda fjärrkontrollen      
blinkar tre gånger och ingen signal skickas till aggregatet

   ” ococochhh ””       ”    
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DRIFTGUIDE

1. ON/OFF
2. MODE AUTO COOL DRY

FAN HEAT
3.
4. FAN
5. SWING

Batterier

 
 

•

Använd inte laddningsbara batterier!

•

•
•
•
•
•

•••••

AAAnAA vävävävävännndndnd inte laddningsbara batterier!

••••

•
•
•
•
••
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Alternativt kan man lägga till enheter manuellt i det övre högra hörnet för att välja associerat nätverk.
Välj önskat nätverk och fortsätt konfigurationen. 

Efter anslutning av aggregatet och angiven information utför man en sökning på enheten (Search appliance)
och fortsätter konfigurationen.
EfEfEfEfEfteteteteer r r rr anananananslslslslutututtnininininingngngngn aaav aggregatet ochchchchh angiven iiiiinfororooro mamamatitiititionononon uuutftftförörörörör mmmmmannannan eeenn ösökning på enheten (Search appliance)
ocococoo hhhh foofofo trtsätter konfigurationen.
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På startsidan klickar man på den enhet man vill kontrollera.
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Klicka på (Func) i det vänstra hörnet i nederkanten för att komma åt avancerade inställningar.

Klicka på ”Up & down swing” för att aktivera eller stänga funktionen. Klicka på pilen i den nedre delens högra hörn
för att komma till nästa fönster och ställa in vinkeln.

Klicka på ”Timer”. Klicka sedan på + och gör justeringar. 

Klicka på ”Up & down swing” förr r r r ata t aktiveraaaraa eelllllleere  stänga funktionen. Klicka på pilen i den nedre delens högra hörn
för att komma till nästa fönsterrrrr ooooch stäätätäälllllllllaaaaa inininin vvvininninkekekekelnlnlnln.

KlK icka pppåå ”T”T”T”Timer”. Klickkkkka aa a a seseseses dan på +++++ ochhhhh ggööööör justeeeeerrringggggaaarara ...
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Klicka på profilfotot uppe i den översta delens  vänstra hörn och ställ in varje menyfunktion.

Klicka på ”Group Control” för att nå aktuella enheter (t ex ändra enheternas gruppnamn till ”hhh” och 
installera enheter i grupplistan). När denna grupp är aktiv kan man ändra inställningar för hela gruppen. 
KlKlKlKlKliiicii ka på ”Grooooupuppp Control” för atatatatatttt nånånånånå aaaaktktktueueeueuellllll a enenenennheheheteter r (t(t( eeeeex ännnnndrdrdraa ennenheheteteternrnnrnrnas gruppnamn till ”hhh” och 
inininnstststs alalalallellelerarara eeeennhetteeere  i grupplistttananananan).).).).). NNär dennnnnnnnann grrrurur pppppp  är akkkkktitttt v kaaaaan n mmmmam n ändra inställningar för hela gruppen.
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Klicka på ”Home Management” för att skapa eller hantera ett "familjesystem". 
Här kan man lägga till medlemmar i ett familjesystem av registrerade konton.

Tryck på ”Help” för att komma till instruktioner för Tryck kkk ååpå ”””HHHelllp””” föföför atattattttt t kookokommmmma tititillllll iiinstttr kkuktititionerererr fffförörörörö  
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Klicka på ”Feedback” för att lämna feedback på produkten.

Stäng av aggregatet med fjärrkontrollen och koppla ifrån det från ström.

Om kontrollen inte fungerar, kontrollera  följande: 

• Att aggregatet är anslutet till ström.
• Att aggregatets WiFi funktion är aktiverat.
• Att telefonens/tablets WiFi är inställt för att hantera rätt aggregat.
• Återställ med fjärrkontrollen och upprepa inställningar från steg 3.

1. WiFi funktionen hos aggregatet tar ungefär 1 minut för att starta.
2. Aggregatet är försett med en minnesfunktion.

Stäng av aggregatet med fjärrkontrollen och koppla ifrån strömmen i minst 10 sekunder. 
Återanslut strömmen. Efter 1 minut trycker man samtidigt på knapparna ”WiFi” och ”Mode”.
Om det hörs en signal är återställningen rätt utförd.

Konfigurationen tar ungefär 2 minuter.
Om inget händer inom denna tid måste man upprepa återställningen.

• Återställ med fjärrkontrollen och upprepa inställningar från steg 3.

1. WiFi funktionen hos aggregatet tar ungefär 1 minut för att starta.
2. Aggregegegegatattatetetetet äääär rrr föföföförsrsrsrsetetetettttt memememedddd enen miiinne ffsfsfunnktktktktiioioionnnn.

Stäng av aggregatet med fjärrkontntntntrollen ochhhh kopoppppla ifrån strömmen i minst 10 sekunder.
Återanslut strömmen. Efter 1 mininininut trycker mmmmannnn samtidigt på knapparna ”WiFi” och ”Mode”.
Om det hörs en signal är återstäääällll ninggggenenenen rrrrätätätä tt utttutföföfördrdrd.

Konfiguratitititiononeene  tar ungefärr 2222 mmmminnininuuuter.
OmOmOmOm iiiingngngnget hännnndder inom dennnnnananana tid måsteeee mannnn uppppprepa ååååtttet rsttätät llnnnningen.
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NÖDKÖRNING
 
Drift kommer att ske i auto-läge vid start.

UNDERHÅLL

Gör aggregatet strömlöst innan service eller rengöring påbörjas! 

•
•
•
•

•
•

inte hårtork

•

•

Gör aggregatet strömlöst innan service eller rengöring påbörjas!

•
•
•••••
•••••
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1.
2.
3.
4.
5.

FELSÖKNING
  

Finns det någon märkbar störning, t ex statisk
elektrisitet, spänningsfall?

Finns det lysrörsarmaturer i rummet? 

Tag bort blockering.

Är elanslutningarna OK?
Vänta tills spänningen kommer tillbaka.
Kontrollera.

Kontrollera och ev. åtgärda. 

1.
2.
3.

Är fjärrkontrollen inom rätt avstånd 
eller finns det objekt mellan fjärrkontroll och
innedel som stoppar signalen?

Är fjärrkontrollen riktad mot innedelen?

Är fjärrkontrollen känslighet låg?
Är ikonerna i fjärrens display otydliga?
  Visas inte ikonerna i displayen när fjärr-
kontrollen används?

Är utblås eller luftintag blockerade på inne-
delen?

Har rumstemperaturen uppnåts till inställt
värde vid värmedrift?

Har värmedrift nyligen valts?

Finns det spänning? 

Är arbetsbrytare aktiverad, är säkringarna
hela?

Är elanslutningar/ledningar OK?

Är aggregat återstartat direkt efter frånslag?

Är fjärrkontrollens inställningar riktiga?

Gör aggregatet strömlöst (ej bara till/från).
Efter 3 min. strömsätt och återstarta. 

Maximalt avstånd för mottagning är 8 m.
Tag bort störande föremål.

Rikta den mot innedelen.

Kontrollera batterierna och byt ev. ut.

Kontrollera om fjärrkontrollen är skadad.
Byt ut.

Placera fjärrkontrollen bredvid innedelen.
Stäng av lysrörsarmaturen och försök igen.

När inställd rumstemp. erhållits slutar
innedelens fläkt att blåsa.

För att undvika att kall luft blåses ut är det
en fördröjning några minuter innan värme-
driften startar (normalt).

Kontrollera och åtgärda.

Låt auktoriserad personal kontrollera.

Vänta 3 minuter innan återstart.

 

Finns det någon mämmm rkbar sttttööörö nnnin ng, t ex statisk
elektrisitet, spännnnnnnningsfall?

Finns dded t lyyyysrsrsrsrööörö sarrmrmrmaturer i rrrrummmmmet? 

Tag bobobbort blockering.

Är fjärrkontrolleelelen inom räätätä t aaaavstånd 
eller finns dett oooobjekt t tt memememellllll annnan fjfjfjärärärrkrkrkononontrtrtrololollll ococochhh
innedel som ststststopoppoppapapapar signalen?

Är fjärrkontrtrtrtrololoolleleleennn n iriktktadadadad moototot innnnnnnedededeleleleeeen?

Är fjärrkonononnttttrollen käääännnnslighhhghetttt låg?
Är ikonernrnnrna i fjärrennnns disspsps laaaay otyddddllililiga???

fj gg g

 Visas intetetete ikonernnnnaaaa i dissspsplalaaayen nänänänär fjäääärrrr-  
kontrollllllleeene  använnnnddsdd ?

ÄrÄÄ uuuutbtbtbtbllås eller r  lllul ftintag bloccckerade på innnnnnne-
deedelllennn?n

HaHaHarrr rrurumsmsmsmsteetetempmpmmperereratatat rururenenen uuppppppnånånånåtstststs ttttililiilllll ininininställt
värde vid värmedrift?

Gör aggregatet strömlöst (ej bara till/från).
Efter 3 min. strömsätt och återstarta. 

Maximalt avstånd för mottagning är 8 m.
TTag boboortrtrtrt störande föremål.

RiRiRiktktktaaa ddded n mot innedelen.

Kontrollera batterierna och byt ev. ut.

Kontrollera om fjärrkontrollen är skadad.
Byt ut.

Placera fjärrkontrollen bredvid innedelen.
Stttänänänängggg avavaav lyssssrrrör rsrsrrsarararmamamaatututturen occcchhh föf rsrsrsrsököökö  igegeegen.nn..

När inställd rumstemp. erhållits slutar
innedelens fläkt att blåsa
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Vid ett eventuellt fel blinkar temp. visningen på inomhusdelen och visar en felkod. 
Kontrollera nedan dess betydelse.

Kan åtgärdas genom att stänga av aggregatet och åter sätta på det. 
Om detta inte hjälper kontaktas behörig tekniker.

Kontakta behörig tekniker. 
Kontakta behörig tekniker
Kontakta behörig tekniker

Anm.: Om andra felkoder visas kontaktas behörig tekniker för hjälp. 

Är rumstemp. och fuktighet höga?

Är driften inställd på AUTO? 

 

Är den önskade rumstemp. utanför aggre-
gatets driftområde?

Är några dörrar/fönster öppna?

Är spänningen för låg?
Är luftfiltren rena?
Är den inställda temp. inom gällande
temp. område?

Finns det någon odörkälla ( t ex möbel
cigaretter etc.?

Finns det någon störande källa (t ex lyse,
trådlösa enheter etc.?

Har värmedift valts?

Har anläggningen nyligen stängts av
eller startat?

Har anläggningen nyligen stängts av
eller startat?

Rumsluften kyls snabbt. Vänta tills 
innetemp. och fuktighet sänks så
försvinner detta.

Rumsltemperaturen kan inte justeras
i AUTO-läge. Ändra driftsätt och temp.-
justering önskas.

Temperaturområdet är 16-30°C.

Vänta till den blir normal.
Rengör luftfiltren.
Justera temp. inom tillgängligt
område.
Stäng dörrar och fönster.

Åtgärda odörkällan.
Rengör luftfitren.

Gör aggregatet strömlöst
(inte endast ON/OFF) och återanslut. 
Starta anläggningen igen.

Detta är normalt under avfrostning.

Ljudet uppstår av köldmedieflödet
inuti aggregatet och är normalt.

Detta uppstår vid expansion och/eller
sammandragningar av höljet vid
temp. växlingar.

Kan åtgärdas genom att stänga av aggregatet och åter sätta på det. 
Om detta inte hjälper kontaktas behörig tekniker.

Kan åtgärdas genom att stänga av aggregatet och åter sätta på det. 
Om detta inte hjälper kontaktas behörig tekniker.

Vid ettt t evevevevevenenenentutututuelelelelltltltlt ffffelelelell bbbblililililinkn ar temememememp.p.p.p.p vvvvisisisisninininingngngngenenenen pppppåå åå å inomhuhuhuhuussdsdsds ele enn och vissar en felkl od. 
Kontrollerrrrraaaa nenenenedadadadannnn dedededessssssss bbbbbetetetee ydydydydy eleleleelsesesese..

cigaretter etc.?

FiFFiFinnnns s dedet åånågon ststtststörande kkkkäläälälällalalaala (((ttt t exexex lllysysyseee,
trttrtrtrådåådådådlölölöölösa e hhnh teterrrrr eeeeetc.?

Har värmedififffftt tt valttltltts?s?s?s?s?

Har anläääääggggggggggnnnningen nnnnnyyyyly igeeenene sssssttängtsssss aaav
eller starrrrrtatttt t?

Har anannnnläggningngngngngen nnnnnylylyligigigigi en stäääätänngts aavvvvv
eller r ssstss artat?

Rengör luftfitren.

Gör agagagagaggrgrgrgregegatatatteetee  strömlöst
(iii((i tntnte enendadadaadaststststst ON/OFF) och återanslut. 
StStStStStarararartttatata anläggningen igen.

DDDetttta ärärärärä  normalt under avfrostning.

Ljudet uppstår av köldmedieflödet
inuti aggregatet och är normalt.

Detta uppstår vid expansion och/eller
sasasammmmmmananandrdrdragagagnininingngnggararar aaavvv höhöhöljljljetetet vvvididid
temp. växlingar.
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•
•
•
•
•
•
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INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
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INSTALLATIONSVARNINGAR

Placering av enheter

7.

4.

PPPPPlllllaaaaaccccceeeering av enhettttter

7.
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Elanslutningar
 

.

2.

Aggregatet är fyllt med lättantändligt köldmedium R32. Felaktig användning av detta medium
kan utsätta människor och material för allvarliga skador. Mer detaljer för detta köldmedium
finns i början av denna manual.  

INSTALLATION

2.

Aggregatet är fyllt meeedddd lättananananantätätätätändndn liliiigtgtgt kkkölölöldmdmdmededediuiuiummm R3R3R322.2. FFFelelelakakaktitt g användning av detta medium
kakakakan utsätta människokokokok r ococococo hhhh material för allvarliga skador. Merr r r dededeeetaljer för detta köldmedium
finnnnsnnsn  i början av dennnnnnanananana manual.  

INSTALLATIONNNN
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Använd plastbussning i väggenomföring.

Det finns många sätt för rördragning. 

Inne

5-10

Ute

Φ55/
Φ70

 

Annnnvävävävännnnd plastttbubbubussnnnningngngng i väggggggggenoooomfmfmfmföring.

DeDDD t finns många sättttttt föföföförrrr rördragngngngning. 

Inne

5-10

Ute

Φ55/
Φ70
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Anslut utloppsslangen till kondensvattenledningen som
monteras av insttallatör.
Tejpa skarven.

 
Anm.: 
• Isolera kondensvattenledningen inomhus för att förhindra kondensdropp.

 

AnAnAnAnsslslutttt uuuutltltlt oopoo pspspspsslanananangegegeennnn titititilllllll kondennsnn vattenledniiini gen som
monterasaasa aavv ininststtatallllattatatörörörör.
Tejpa skkkarrrrven.
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• 
• 
• 
• 

••••
•
•
•
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Installation av utomhusdel & Elinkoppling
Alla elanslutningar hänvisas till elschemor som levererats med aggregatet. Om utomhusdelen monteras
högre än inomhusdelen måste oljefälla installeras. Utomhusdelen måste installeras utomhus och i våg
samtidigt som minimiavstånd enligt måttangivelserna respekteras för fullgod drift samt åtkomlighet vid
service. Aggregatet är byggt för att tåla utomhusinstallation och behöver inte skyddas på annat sätt.
Se dock till att värmeväxlarbatteriet inte blir utsatt för kraftigt slagregn/hagel. Vid väggmontage kontrolleras
att konsoll och underlag tål aggregatets vikt. Tövatten under värmedrift kan ledas till lämpligt ställe för att
undvika halkrisk (is).

Handhavande

Kontrollera att innehållet är oskadat och 
komplett vid uppackningen.

Allt handhavande av produkten måste utföras
av kvalificerad och utbildad personal samt
lämpligt material för installation av anläggningen.

Utomhusdelen måste alltid hållas stående
och inte liggande. 

inne ute

vägg-
bussning

tätning

övre
upphängning

undre
upphängning

9: Upphängning av inomhusdel
1. För in de ihoptejpade rören i väggens håltagning.
2. Häng upp innedelen på monteringsplåten.
3. Täta genomföringen i vägg.
4. Kontrollera upphängningen och att den är dikt mot vägg.

Anm.:
• Undvik många böjningar på kondensvattenledning för att förhindra stopp.

1. Lossa klamman och anslut elmatning och signalkabel (endast aggregat med kyla/värme)
och anslut enligt nedan:

Drag åt skruvarna.

52-70 27-35

3
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Se till att det finns tillräckligt serviceutrymme runt aggregatet.

Installera anslutning och tövattenledning (endast
utförande med värmepump)  
Detta tövatten måste ledas bort dit det inte finns någon 
olycksrisk på grund av isbildning. 
Anslutning utförs enligt skiss nedan.

• Håll alla köldmedierörs ändar slutna tills
anslutningar skall utföras för att undvika
nedsmutsning. Var noga med att inget smuts
kommer in i rören eller systemet som t ex
damm, vatten etc.

• Köldmedierörens godstjocklek måste vara
0,8 mm eller mer.

• Använd endast köldmedium R32.

• Om köldmedierörens längd ökas med 10 m
jämfört med standardlängden, tillsätt 5 ml
köldmedieolja för varje 5 m extra rörlängd.

• Beräkning av extra köldmediemängd (vätskeledning):
stl. 27,35 och 52 = 20 g/m
stl. 70 = 50 g/m.

 
Vid installation mot vägg eller på tak 
måste man se till att aggregatet är fast 
förankrat så att det inte kan förflytta sig
vid ev. vibrationer eller starka vindar. 

 Installera inte i schakt eller hålrum samt
vid luftutblås. 

Använd lämplig utrustning för att ansluta
köldmedierör avsedda för R32.

Spänn ihop köldmedierör och anslutningar. 

Installation måste utföras av ackrediterat kylföretag och enligt instruktioner i denna manual. 

Installera anslutning och tövattenledning (endast
utförande med värmepump)  
Detta tövatten måste ledas bort dit det inte finns någon
olololycycycy ksksksriririsksksk ppppååå grgrgrg ununund ddd av isbildning. 
Anslutning utförsss enenennnligt skiss nedan.

•••• HHHålå l allllaaaaa kkkkkööööldmdmdmdmdmedededdieieieeierörörörrörrrs ääääändndnddaararaar ssslluluuuttntntnaaaaa ttittt llllllss••••
anslut iiininingngnngngarar sskakkkak llll uu fftftftfööörörö as ffffföörörö aatttt uundndviviiikkkkaka
nen dsmutst ningg. Var nogag  med attt ingget smuts
kommer in i rören eller systemet som t ex
damm, vatten etc.

ViViViViViddd installation mot vägg eleeee ler på takkkkk
måste man se till att aggrrrrgreeeege atet är ffafafaf stttt 
förankrat så att det inte kakkkk n förflytttttatatt ssssiiiigi
vid ev. vibrationer eller r r ssssts arka vvvvvinininindddadad r.r..

Installera inte i schahahahaakt eller hhhhhålåååå rummm mm sasasaaamt
vid luftutblås. 

AAAnAnvävä dndnd lllämämplplplpligiggigig uuutttrtrusustntniiiningggg föföförr atatt t anan llslslutututututaa
köldmedierör avsedda för R32.
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Använd endast utrustning avsedd för köldmedium 
R32.  

Använd inte mineraloljor för rengöring av aggregatet. 

Har aggregatet monterats på ett säkert sätt? Aggregatet kan falla, röra sig eller orsaka kraftigt 
oljud.

Har rörisoleringen utförts på rätt sätt? Risk för kondens och droppande vatten. 

Har läcksökning av köldmediesystem utförts? Risk för otillräcklig kyl-/värmeeffekt.

Fungerar kondensvattentömningen ordentligt? 

Stämmer elmatningen med den som är angiven på
aggregatets dataskylt? Risk för felaktig funktion eller skador på komponenter. 

Vacuumpump

Fukt inuti köldmediesystemet kan orsaka kompressorhaveri.
Efter sammankoppling av inomhus- och utomhusdel
måste systemet vacuumsugas.

(1) Skruva av och tag bort ventilhattarna från 2-vägs och
3-vägsventilerna.

(2) Skruva av och tag bort ventilhatten på serviceventilen.
(3) Anslut vacuumpumpen till serviceventilen.
(4) Kör vacuumpumpen i 10-15 minuter tills man nått

absolut vacuum på 10 mm Hg.
(5) Medans vacuumpumpen fortfarande är i drift stäng

lågtrycksventilen på vacuumpumpskopplingen. Stoppa
vacuumpumpen.

(6) Öppna 2-vägsventilen 1/4 varv och stäng den efter
10 sekunder. Kontrollera alla kopplingar/skarvar för
läckage.

(7) Öppna 2-vägs- och 3-vägsventilerna. Koppla loss
vacuumpumpslangen.

(8) Sätt tillbaka alla ventilhattar och drag åt dom.

Vacuumpump Vacuumpump

INOMHUS-
DEL

Anslut till
inomhusdel

Flödesriktning köldmedium

3-vägsventil

(8) Drag åt
(2)Vrid (2)

(7)Turn to open fully

Skruva av

Ventilhatt

Ventilhatt

Service-
ventil

(2)Skruva av

(8) Drag åt

(8) Drag åt

2-vägsventil

(6) Öppna 1/4 varv

(7)Öppna helt

Ø 6,35 15-20
Ø 9,52 35-40

Risk för kondens och droppande vatten. 

Annvändd endassstttt t utrustststststninnnn ng aaaaavsedd för r kkök ldmmmmem dium 
R3R3R3R3322.2.2  

Använd inte mineralllloljor för rengöring av aggregatet. 

Vacuuuuuumuumpump

vacuumpumpslangen.
(8) Sätt tillbaka alla ventilhattar och drag åt dom.

INOMHUS-
DEL

Anslut till
inomhusdel

Flödesriktning köldmedium

3-vägsventil

(8888)) Draaagg åt
(2)))VVriV d (2)

(7))))TuTuTTurn tto open fully

Skruva av

Ventilhatt

Ventilhatt

Service-
ventitiventillven ii

(2)Skruva av

(8) Drag åt

(8) Drag åt

2-vägsventil

(6) Öppna 1/4 varv

(7)Öppna helt

Ø 6Ø 6Ø 6Ø 6Ø 6,35,35,353535 15-1515 202020200
Ø 9Ø 9Ø 9Ø 9Ø 9 555252,52 35----5-444044
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Har köldmedierören och elanslutningar utförts rätt? Risk för felaktig funktion eller  skador på komponenter. 

Har skyddsjordning utförts rätt?

Uppfyller elmatningen kraven för anläggningen? 

Finns det några hinder i luftutblås/intag? 

Har damm och andra partiklar efter installationen tagits
bort? 

Är sug- och vätskeventilerna helt öppna? 

Har köldmedierörens längd och fyllningsmängden 
antecknats?

Det är svårt att avgöra mängden tilläggsfyllning
annars.

Anslut ström och tryck på ON/OFF knappen på fjärrkontrollen.
Tryck på MODE och välj AUTO, COOL, DRY, FAN och HEAT för att kontrollera att aggregatet arbetar normalt.
Om omgivande temperatur är under 16°C kan inte kyldrift starta. 

1. Standardlängder: 5, 7,5 och 8 m.
2. Minimumlängd: 3 m.
3. Maximal rörlängd och max. höjdskillnad:

Modell  Maximal
rörlängd 

   Maximal
höjdskillnad 

27 15 10

35 20 10

52 25 10

70 25 10

Extrafyllning av olja och köldmedium. 
• Om rörlängden överstiger standardlängden med 10 m fyller man på 5 ml köldmedieolja för varje

extra 5 m.
• Beräkning av mängd extra köldmedium:

extra påfyllning = extra längd på vätskeledning x tillägg köldmedium per m.

RÖRDIMENSION TILLÄGGSFYLLNING

Vätskelednig (mm) Sugledning (mm)  (g/m) 

27-35 6,35 9,52 20
52 6,35  12,7 20 
70 6,35  15,88 50 

Risk spänningsförande delar. 

Risk för felaktig funktion eller  skador på komponenter. 

Risk för otillräcklig kyl-/värmeeffekt.

Risk för felaktig funktion eller  skador på komponenter. 

Risk för otillräcklig kyl-/värmeeffekt.

Anslut ström och tryck på ON/OFF knappen på fjärrkontrollen.
Tryck på MODE och välj AUTO,,, CCCOOOOOOOOL,L,L, DDDRYRYRY,,, FAFFAFFANNN ocococchh HEH AT för aaattttt kkkkononononontrtrtrtrtrololololollelelelelerrrara aaaaatttttttttt aaggggggggggregatet arbetar normalt.
Om omgivannnndededede ttttemememmempepeperatur är under 16°C kan inte kyldrift starta.

1. Stanananandaddardrdrdrdlängder: 5, 7,5 och 8 8 8 8 mmm.m
2.. MiMMMinimumllllänänänängd: 3 m.
333.3. Maximal rörrrrläänänängd och max.. höhöhöhöjdjdjdjdskskskskililillnlnlnadadadad:

Modell  Maxiiimammm l
rörlänäänängd 

MMMMaaxiimimimal
hööö djddsssskillnadddd 

27 11151  11011  

35 20 10

52525252 25555 10 

70000 25 10 
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SÄKERHET VID ARBETEN MED BRANDFARLIGT KÖLDMEDIUM INSTALLATÖR 

Personalkrav för installation och underhåll

Installation

Underhåll

Påfyllning av köldmedium

Säkerhetsföreskrifter vid transport och förvaring

Hårdlödning

UnUnUnUnUndedededederhrhrhrhrhålålålålållllll

Hårdlödning
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Felaktigt flarearbete är den vanligaste orsaken till köldmedieläckage. Rätt utförande enligt nedan:

• Kontrollera rörlängden mellan inomhus- och
utomhusdel.
• Kapa röret med en röravskärare.

• Tag bort rörgrader med gradverktyget. Håll röret
så att inga grader kan komma in i röret.

• Skruva bort anslutningsmuttern på utomhus-
delens ventil och för på den på röret.

 

Använd flareverktyg. 

OBS.: 
• "A" varierar enligt rördimension:

A (mm) 

Max. Min. 

6.35 (1/4") 1.3 0.7 

9.52 (3/8") 1.6 1.0 

12,7(1/2") 1,8 1,0 

15,88(5/8") 2,4 2,2 

Kontrollera den utförda flaringen. Om den verkar
defekt utförs samma procedur igen.

Rördimension
utomhusdel

(mm)

 

• Tag bort rörgrader mememeeeddddd grgrgrgrgradadadadadveveveveverkrkrkrkrktytytytygegegeget.t.tt HHHHålållålållllll rörörörörörererererettttt
så att inggggaaa grgrgrgradadadadeerer kkkkkannaanan kkkomoomommamama iiinnn iii röröörörereereret.

S• S• Skrkrkruvuvuvaaa bobobortrtrt aaansnsnslululutntntnininingssgsgsgsmumm ttern nn nn på uuuuutttotot mhmmhmhususus--
delens ventil och för påå dddden påååå röröröröröret.t.t...

A (mm)

Max. Min. 

6666.3333535 (1/1/4"4")))) 1.3 0.7 

9.52 (3/8") 1.6 1.0 

12,7,, (1(( /2/ ") 1,8 1,0 

15,88(55555/888"88 ) 2,4 2,2 

KKKoKK ntrollera den utförda flaringen. Om den verkar
dededefefefektktkt uuutftftförörörsss sasasammmmmmaaa prprprocococedededdururur iiigegegenn.n.

Rördimension
utomhusdell

(mm)m)m)m)m)(mm)


