Käyttäjän ohjekirja

Vitoclima 200-S ECO
Sisäyksikkö

VITOCLIMA 200-S

Kiitos, että valitsit tuotteemme.
Laitteen oikean toiminnan takaamiseksi lue tämä käyttöohje
huolellisesti.
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Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on
heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä.
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
Jos ilmastointilaite täytyy asentaa, siirtää tai huoltaa, ota yhteyttä myyjään tai ammattiasentajaan.
Vain valtuutettu asentaja saa asentaa, siirtää tai huoltaa ilmastointilaitetta. Muussa tapauksessa voi
tuloksena olla vakavat aineelliset vahingot, henkilövahinko tai kuolema.
Radiolaite toimii taajuusalueella 2400MHz-2483.5MHz. Radiolaitteen enimmäislähetysteho
taajuusalueilla: 20dBm.
Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden talousjätteiden mukana
kaikkialla EU: ssa. TEstä mahdolliset ympäristövahingot ja ihmisten terveyden
vaarantaminen valvomattomasta jätteen hävittämisestä ja kierrätä laite vastuullisesti
materiaalien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Palauta käytetty laite keräysasemalle
tai jälleenmyyjälle, josta tuote ostettiin. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.
R32: 675

Symbolien selitykset
VAARA

Vaaratilanne, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai hengenvaaraan.

VAROITUS

Vaaratilanne, joka voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai hengenvaaraan.

OLE VAROVAINEN

Vaaratilanne, joka voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.

HUOM!

Tärkeää tietoa tilanteesta, joka voi johtaa aineellisiin
vahinkoihin.
Vaaratilanne
VAROITUS

Poikkeuslausekkeet
Valmistaja ei ole vastuussa, jos henkilö- tai omaisuusvahingot
johtuvat seuraavista syistä.
1. Tuote vahingoittuu vääränlaisen käytön vuoksi
2. Tuotetta on muutettu, käytetty tai yhdistetty muiden tuotteiden kanssa vastoin
valmistajan ohjetta
3. Todentamisen jälkeen tuotteen vika johtuu suoraan syövyttävästä kaasusta
4. Tarkastuksen jälkeen viat johtuvat virheellisestä käytöstä tuotteen kuljetuksen
aikana
5. Laitetta on käytetty, korjattu tai huollettu vastoin käyttöohjetta tai siihen liittyviä
määräyksiä.
6. Todentamisen jälkeen ongelman tai kiistan aiheuttaa muiden valmistajien
tuottamien osien ja komponenttien laatuvaatimukset tai suorituskyky
7. Vahinko johtuu luonnonkatastrofista, huonosta käyttöympäristöstä tai force
majeure -esteestä.

Laitteessa on syttyvää kaasua R32.
Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.
Lue asennusohjeet ennen asennusta.
Lue huolto-ohjeet ennen laitteen korjaamista.

Kylmäaine
Toimiakseen ilmastointilaitteen järjestelmässä kiertää kylmäainetta. Kylmäaine on
R32. Kylmäaine on syttyvä ja hajuton. Se voi myös johtaa räjähdykseen tietyissä
olosuhteissa. Kylmäaineen palamisherkkyys on kuitenkin hyvin alhainen. Se
syttyy vain tulen vaikutuksesta.
Yleisesti käytössä oleviin kylmäaineisiin verrattuna R32 on saastuttamaton
kylmäaine, joka ei vahingoita otsonikerrosta. Kasvihuoneilmiön vaikutus on myös
alhaisempi. R32:lla on erittäin hyvät termodynaamiset ominaisuudet, joiden vuoksi
sillä on hyvin korkea energiahyötysuhde. Siksi sitä käyttävät yksiköt tarvitsevat
pienemmän kylmäainetäytön.

VAROITUS：
Älä käytä mitään muita kuin valmistajan suosittelemia tapoja nopeuttaa sulatusta
tai puhdistusta. Jos laitteeseen tulee korjaustarvetta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi
tai valtuutettuun asentajaan. Valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat
korjaustyöt voivat olla vaarallisia. Laite tulee varastoida tilassa, jossa ei ole
sytytyslähteitä (esim. avotulta, lämmittimiä tai käytössä olevaa kaasulaitetta). Älä
tee kylmäaineputkiin reikiä tai polta niitä.
Laitteen saa asentaa ja sitä saa säilyttää ja käyttää huoneessa, jonka lattiapintaala on suurempi kuin Xm2. (Ks. taulukko a, osiossa Syttyvän kylmäaineen
turvallisuusohjeet).
Laite on täytetty syttyvällä kaasulla R32. Jos laitetta korjataan, on valmistajan
ohjeita noudatettava tarkasti. Huomioi, että kylmäaineet ovat hajuttomia.
Lue tarvittavat ohjeet.

1

Varotoimet
VAROITUS
Käyttö ja huolto
• Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat
heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä
on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
käytön vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella
• Lasten ei tule puhdistaa laitetta tai käyttää sitä ilman
valvontaa.
• Älä kytke ilmastointilaitetta jatkojohtoon, se aiheuttaa
tulipaloriskin.
• Laitetta puhdistettaessa kytke virta pois, vaarana sähköisku
• Jos syöttökaapeli vaurioituu, vain ammattilainen saa sen
vaihtaa. Muutoin se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
• Älä pese ilmastointilaitetta vedellä, vaarana sähköiskut.
• Älä roiskuta vettä sisäyksikköön, tämä voi aiheuttaa
sähköiskun tai toimintahäiriön.
• Älä koske irroitetun suodattimen teräviin ripoihin.
• Älä kuivaa suodatinta liekkien lämmössä tai
hiustenkuivaajalla, laite saattaa epämuodostua tai voi
aiheutua tulipalo.
• Vain valtuutetut ammattihenkilöt saavat suorittaa huoltotöitä.
Muutoin voi tulla henkilö- tai aineellisia vahinkoja.
• Älä yritä koskaan korjata ilmastointilaitetta itse. Se voi
aiheuttaa sähköiskun tai aineellisia vahinkoja. Laitteen
korjaamiseksi ota yhteyttä myyjään.
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Varotoimet
VAROITUS
• Älä työnnä sormia tai esineitä ilmanottoon tai -poistoon.
Se voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurioita.
• Älä peitä ilmanottoa tai -poistoa. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Älä kastele kaukosäädintä vedellä, säädin voi rikkoontua.
• Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee, sammuta
ilmastointilaite, kytke heti virta pois päältä ja ota yhteys
myyjään tai ammattitaitoiseen asentajaan:
o Syöttökaapeli ylikuumenee tai on vaurioitunut.
o Käytössä kuuluu epätavallista käyntiääntä.
o Suojakytkin laukeaa useasti.
o Laitteesta tulee palaneen hajua.
o Sisäyksikkö vuotaa.
• Jos ilmastointilaite toimii epätavallisesti, voi se johtaa
toimintahäiriöön, sähköiskuun tai tulipaloon.
• Jos laite käynnistetään tai sammutetaan hätäkytkimellä,
tulee sitä painaa eristetyllä esineellä, joka ei ole metallia.
• Vahinkojen estämiseksi älä astu ulkoyksikön
kansipaneelin päälle tai aseta sen päälle mitään painavia
esineitä
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Varotoimet
VAROITUS
Asennus
• Vain valtuutetut ammattilaiset saavat suorittaa asennuksen
•
•

henkilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi.
Noudata asennuksessa sähkötöitä koskevia säännöksiä.
Käytä paikallisten turvallisuusmääräystenmukaista
virransyöttöpiiriä ja vikavirtasuojakytkintä.

• Asenna vikavirtasuojakytkin toimintahäiriöiden välttämiseksi
• Kiinteään johdotukseen asennetaan moninapainen
turvakytkin, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm kaikissa
johtimissa.
• Kun asennat kytkintä, tarkista taulukosta sen teho.
Vikavirtasuojakytkin tulee olla varustettu lämpö- ja
magneettisella laukaisulaitteella, jotta se suojaa oikosuluilta ja
ylikuumenemiselta.
• Ilmastointilaite tulee maadoittaa huolellisesti. Väärä
maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun
• Älä käytä vääränlaista syöttökaapelia.
• Varmista että virransyöttö vastaa ilmastointilaitteen
vaatimaa tehoa. Epävakaa virransyöttö tai vääränlainen
johdotus voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Kytke virransyötössä jännitteellinen johdin, nollajohdin ja
maadoitusjohdin oikein.
• Muista katkaista virta ennen sähkö- tai huoltotöiden
aloittamista.
• Älä kytke virtaa ennen asennustöiden suorittamista.
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Varotoimet
VAROITUS
• Jos syöttökaapeli vaurioituu, vain ammattilainen saa vaihtaa
sen vaaratilanteiden välttämiseksi
• Jäähdytyspiirin putken lämpötila on korkea, joten vedä
yksiköiden välinen johto erilleen kupariputkesta.
• Laite asennetaan sähkökytkentöjä koskevien määräysten
mukaisesti
• Asennustöissä täytyy noudattaa voimassa olevia
maakohtaisia määräyksiä ja käyttää sertifioitua huoltoliikettä
ja asentajaa.
• Ilmastointilaite on suojausluokan I sähkölaite. Se täytyy
maadoittaa huolellisesti omalla maadoituslaitteella
ammattilaisen toimesta. Varmista että maadoitus toimii aina
tehokkaasti, muutoin voi aiheutua sähköiskuja
• Ilmastointilaitteen keltavihreä johdin on maadoitusjohdin,
eikä sitä saa käyttää muuhun kytkentään.
• Maadoitusjohtimen tulee olla kansallisten
sähköturvallisuusmääräysten mukainen.
• Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen pääsee
käsiksi.
• Kaikki sisäyksikön ja ulkoyksikön johdot tulee kytkeä
ammattilaisen toimesta.
• Jos virtajohdon pituus on riittämätön, ota yhteyttä
toimittajaan saadaksesi uuden. Vältä johtimen jatkamista
itse.
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Varotoimet
VAROITUS
Pistokkeella varustetun ilmastointilaitteen pistokkeen
tulee olla tavoitettavissa asennuksen jälkeen.
Ilman pistoketta olevalle ilmastointilaitteelle täytyy
virransyöttöön asentaa turvakytkin
Jos ilmastointilaite on siirrettävä toiseen paikkaan, vain
ammattilainen saa suorittaa työn. Muuten se voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaaratilanteen.
Valitse paikka, joka ei ole lasten ulottuvilla ja kaukana
eläimistä tai kasveista. Jos se on mahdotonta, lisää
aita turvallisuussyistä.
Sisäyksikkö tulee asentaa lähelle seinää.
Valmistaja on laatinut tämän tuotteen asennus- ja
käyttöohjeet.
Käyttölämpötila-alue

Enimmäisjäähdytys
Enimmäislämmitys

Sisäpuoli DB/WB(℃
32/23
27/-

huom:

Ulkopuoli DB/WB(℃
43/26
24/18

● Käyttölämpötila-alue (ulkolämpötila) vain jäähdyttävät mallit: -15℃ ~ 43℃;
fKäyttölämpötila-alue (ulkolämpötila) lämpöpumppumallit:
-22℃ ~ 43℃.
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Osien nimet
Sisäyksikkö

ilmanotto
paneeli
suodatin

käsikäyttö

vaakasäleikkö
ilmanpuhallus
lämpötilaindikaattori

virtanäyttö

vastaanostin

(Näytön sisältö tai sijainti voi poiketa yllä olevasta
grafiikasta, vertaa fyysiseen tuotteeseen)

huom:

kaukosäädin

Todellinen tuote voi poiketa yllä olevista grafiikoista, vertaa fyysiseen
tuotteeseen)
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Kaukosäätimen painikkeet
1

On/Off (päälle/pois)

2

Mode (toimintatila

3

Fan (tuuletin)
lämpötilan säätö

4

1

2
4

3

5

6

7

8

6

Sleep (lepotila)

7

Temp (lämpötila)

8

Turbo (tehotila)

9

I Feel (kaukosäätimen anturi)

11 WiFi (langaton käyttö)

12

11

Swing (kierto)

10 Timer (ajastus)

9

10

5

12 Light (valoi)

Kaukosäätimen näytön merkit
Lämpötilan näyttö
Asetuslämpötila :
: Huoneenlämpötila
Ulkolämpötila
Puhallinnopeus

Turbo -toiminto
Signaalin lähetys

Toimintatila

Lapsilukko
lman plasmasuodatus
Ilmanvaihto
8℃:n lämmitystoiminto
Asetuslämpötila
Lepotila
Merkkivalot
I feel -toiminta
X-fan toiminta
Ajan asetus
TIMER ON /TIMER OFF

Automaattinen
Jäähdytys
Kosteudenp.
Puhallus
Lämmitys

Huom:

Ylös-alas puhallus

Tämä toiminto on vain joissain malleissa. Tarkista fyysisestä tuotteesta.



Kaukosäätimen painikkeiden käyttö
huom:

● Tämä on yleiskaukosäädin, ja sitä voidaan käyttää useiden (eri toimintoja sisältävien) laitemallien
kanssa; Jos kaukosäätimestä painetaan toimintoa, jota ilmastointilaitteessa ei ole, säilyttää
kaukosäädin edellisen asetuksen
● Kun virta on kytketty, ilmastointilaite antaa äänen. Toiminnan ilmaisin

palaa.

(punainen ilmaisin, väri on erilainen eri malleissa). Sen jälkeen voit käyttää ilmastointi-laitetta
kaukosäätimellä.
● Kun käyttötila on päällä, paina kaukosäätimen painiketta, kaukosäätimen näytössä oleva
signaalikuvake
vilkkuu kerran ja ilmastointilaite antaa "di" -äänen, mikä tarkoittaa, että
signaali on lähetetty ilmastointilaitteelle.
● Malleissa, joissa on WiFi tai langallinen ohjain, sisäyksikköä on ensin ohjattava tavallisella
kaukosäätimellä automaattitilassa, ja sitten APP voi toteuttaa säädettävän lämpötilan toiminnon
automaattitilassa tai langallinen ohjain.
● Tämä kaukosäädin voi säätää lämpötilaa automaattitilassa. Kun sovitetaan yksikköön, joka ei
sisällä säädettävää lämpötilaa automaattitilassa, asetettu lämpötila automaattitilassa voi olla
virheellinen tai laitteen näytetty lämpötila ei ole sama kuin kaukosäätimen automaattitilassa.

1 On/off

Paina tätä painiketta yksikön käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.

2

MODE
Paina tätä painiketta valitaksesi haluamasi toimintatilan:
Kun painat tätä painiketta, tila valitaan järjestyksessä AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT *
seuraavasti:
* Huom: Vain malleissa, joissa on lämmitystoiminto.
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Fan

Tätä painiketta käytetään tuulettimen puhallusnopeuden asettamiseen AUTO-,
,
ja
sekä takaisin AUTO-asentoon.
Huom:
• Tuulettimen nopeus on pieni kuivassa tilassa
• X-FAN -toiminto: Pidä tuulettimen nopeuspainiketta painettuna 2 sekuntia COOL- tai
on näkyvissä ja sisätuuletin jatkaa toimintaansa muutaman
• DRY-tilassa, ikoni
minuutin ajan sisäyksikön kuivumiseksi, vaikka olisit sammuttanut laitteen. Virran
kytkemisen jälkeen X-FAN OFF on oletusarvo. X-FAN ei ole käytettävissä AUTO-, FANtai HEAT-tilassa. Tämä toiminto osoittaa, että sisäyksikön höyrystimessä oleva kosteus
puhalletaan yksikön pysäyttämisen jälkeen homeen välttämiseksi.
• X-FAN-toiminto päällä: Kun laite on sammutettu painamalla ON / OFF-painiketta,
sisäpuhallin jatkaa toimintaansa muutaman min. ajan pienellä nopeudella. Pidä samalla
tuulettimen nopeuden painiketta painettuna 2 sek. ajan pysäyttääksesi sisätuuletin.
• X-FAN-toiminto on pois päältä: Kun laite on sammutettu painamalla ON / OFFpainiketta,koko yksikkö sammuu.

▲/

▲
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Paina
tai
nostaaksesi / laskeaksesi lämpötilaa. AUTO-tilassa asetettua lämpötilaa ei
voi säätää. Kun asetat ajastimen päälle tai pois päältä, säädä aikaa painamalla
tai
painiketta.



Kaukosäätimen painikkeiden käyttö
5 Swing

Paina tätä painiketta asettaaksesi ylös/alas kääntökulman.

6

Sleep

7

Temp

Kytke lepotila päälle painamalla tätä painiketta jäähdytys- tai lämmitystilassa. Peruuta
lepotila painamalla tätä painiketta uudelleen. Fan, Dry ja Auto -tiloissa tämä toiminto ei
ole käytettävissä.
Paina tätä painiketta, niin näet sisäyksikön näytössä asetetun lämpötilan, sisäilman lämpötilan.
Kaukosäätimen asetus valitaan kiertäen seuraavasti:

Huom:
● Ulkolämpötilan näyttö ei ole käytettävissä kaikissa malleissa. Sisäyksikkö vastaanottaa
silloin
signaalin, kun se näyttää asetetun sisäilman lämpötilan.

8

Turbo

9

I Feel

Paina tätä painiketta aktivoidaksesi / deaktivoidaksesi Turbo-toiminnon COOL tai HEAT -tilassa.
Käynnistä I FEEL -toiminto painamalla tätä painiketta ja
näkyy kaukosäätimessä. Kun
tämä toiminto on asetettu, kaukosäädin lähettää havaitun ympäristön lämpötilan säätimeen
ja yksikkö säätää sisäilman lämpötilan automaattisesti havaitun lämpötilan mukaan. Sulje I
FEEL-toiminto painamalla tätä painiketta uudelleen ja
katoaa.
● Kun I FEEL -toiminto on päällä, kaukosäädin tulee sijoittaa alueelle, jolla
sisäyksikkö voi vastaanottaa kaukosäätimen lähettämän signaalin.
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Timer

● Paina PÄÄLLÄ-tilassa tätä painiketta asettaaksesi ajastimen OFF-tilaan; Aseta ajastin
PÄÄLLE-tilaan painamalla tätä painiketta.
● Paina tätä painiketta kerran, jolloin HOUR ON (OFF) -merkit tulevat näkyviin. Samaan
aikaan paina
tai
painiketta säätääksesi ajastimen asetusta (aika muuttuu nopeasti,
jos pidät
tai
painiketta painettuna). Ajan asetusalue on 0,5 ~ 24 tuntia.
Paina tätä painiketta uudelleen vahvistaaksesi ajastinasetuksen ja HOUR ON -merkin (OFF)
lakkaa vilkkumasta.
Jos merkit vilkkuvat, mutta et ole painanut ajastinpainiketta, ajastimen asetustila poistuu
viiden sekunnin kuluttua. Jos ajastin on vahvistettu, peruuta ajastin painamalla tätä painiketta
uudelleen.

11 WiFi
Paina WiFi-painiketta langattoman verkon toiminnon käynnistämiseksi. Kun WiFi-toiminto on
päällä, ilmestyy kaukosäätimen näyttöön WiFi-merkki. Kun kaukosäädin on pois päältä,
painapainikkeita MODE ja WiFi yhtä aikaa yhden sekunnin ajan, jos haluat langattoman
verkon kortinpalauttavan tehdasasetukset.
Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa.
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Kaukosäätimen painikkeiden käyttö
12

Light

Kytke näytön valo päälle painamalla tätä painiketta ja sammuta näytön valo painamalla tätä
painiketta uudelleen.

Yhdistelmäpainikkeiden käyttö
"▲" ja

painikkeiden yhdistelmä: lukitus

Lukitse tai avaa näppäimistö painamalla "▲" ja
painikkeita samanaikaisesti 3s. Jos
kaukosäädin on lukittu, tulee näyttöön
Tässä tapauksessa minkä tahansa painikkeen
painaminen vilkkuu kolme kertaa.

MODE- ja " ▲ " -näppäinten yhdistelmä: Vaihto
Fahrenheit-asteikon ja celsiusasteikon välillä
Kun laite on OFF-asennossa, paina "MODE" - ja "▲" samanaikaisesti vaihtaaksesi ℃ ja ℉ välillä.

"TEMP"- ja "TIMER"-painikkeiden yhdistelmä:
Tietoja energiansäästötoiminnosta
Käynnistä energiaa säästävä toiminto painamalla "TEMP" ja "TIMER" samanaikaisesti COOLtilassa. Kaukosäätimen Nixie-putkessa näkyy "SE". Lopeta toiminto toistamalla toimenpide.

"TEMP" - ja "TIMER" -painikkeiden
yhdistelmä: 8 ℃ lämmitystoiminto

Paina "TEMP" ja "TIMER" samanaikaisesti HEAT-tilassa aloittaaksesi 8 ℃ -toiminnon
kaukosäätimen Nixie-putkessa näkyy "
" ja valittu lämpötila "8 ℃". (46 ℉, jos
Fahrenheit on käytössä). Lopeta toiminto toistamalla toimenpide.

Kaukosäätimen paristojen vaihto
1. Paina kauko-ohjaimen takaosaa, " ", kuten kuvassa
on esitetty, ja työnnä sitten paristokotelon kansi nuolen
suuntaan.
2. Vaihda kaksi 7# (AAA 1,5 V) kuivaparistoa ja
varmista, että napa "+" ja "-" ovat oikein päin.
3. Asenna paristokotelon kansi takaisin.

Emergency operation

signaalilähetin

patterit

paikalleen
pois
paristokotelon kansi

Jos kaukosäädin katoaa tai vahingoittuu, käytä sisäyksikön päälle/poiskäsikytkintä seuraavasti:Avaa kuvan mukaisesti paneeli ja paina
käsikytkintä ilmastointilaitteen kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Kun
laite käynnistyy, se toimii auto- maattitilassa.
paneeli

VAROITUS

Paina käsikytkintä suojatulla esineellä.
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käsikytkin

Puhdistus ja ylläpito
Varoitus
■ Sammuta ilmastointilaite ja irrota virta ennen ilmastointilaitteen
puhdistamista sähköiskun välttämiseksi.
■ Älä pese ilmastointilaitetta vedellä sähköiskun välttämiseksi.
■ Älä käytä haihtuvaa nestettä ilmastointilaitteen puhdistamiseen.

Puhdista sisäyksikön pinta
Kun sisäyksikön pinta on likainen, pyyhi se pehmeällä, kuivalla tai kostealla liinalla.

HUOM:

● Älä poista paneelia puhdistaessasi sitä.

1

2

Avaa paneeli

3

Avaa paneeli tiettyyn kulmaan
kuvan mukaisesti

Puhdista suodatin

● Puhdista suodatin pölynpuhdistajalla tai vedellä
● Suodattimen ollessa erittäin
likainen pese se lämpimällä
vedellä (alle 45℃) ja kuivata
se varjopaikassa.

Poista suodatin
Poista suodatin
kuvan mukaisesti.

4

Asenna suodatin

Aseta suodatin paikoilleen ja sulje
paneeli.

VAROITUS
• lmansuodatin tulisi puhdistaa kolmen kuukauden välein. Jos huoneessa on paljon
pölyä, voi puhdistuksen tehdä useamminkin.
• Kun suodatin on irrotettu, älä koske kennoa loukkaantumisen välttämiseksi.
• Älä käytä tulta tai hiustenkuivaajaa suodattimen kuivaamiseen, jottei aiheudu
epämuodostumista tai tulipalovaaraa.

HUOM: Tarkasta ennen käyttökautta / käyttökauden jälkeen
12

Vianetsintäkaavio
Yleiset ongelmatilanteet
Tarkista alla olevat kohdat ennen huollon tilaamista. Jos toimintahäiriö ei vieläkään
poistu, ota yhteyttä myyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Ongelma

Tarkista nämä

Ratkaisu

● Aiheuttaako jokin paljon häiriö- ● Vedä pistotulppa irti (tai kytke
tä (staattinen sähkö, jännite)?
pois päältä turvakytkimestä) ja
takaisin noin 3 min. kuluttua ja
käynnistä yksikkö.
● Onko kaukosäädin signaalin
● Signaalin vastaanotto-alue on
vastaanottoalueella?
5 m.
Sisäyksikkö
ei vastaanota kaukosäätimen
signaalia tai
kaukosäädin
ei toimi.

Sisäyksikkö
ei
puhalla
ilmaa.

● Estääkö jokin signaalin?

● Poista esteet.

● Osoittaako kaukosäädin
vastaanotinta?

● Valitse oikea kulma ja osoita
kaukosäätimellä sisäyksikön
vastaanottimeen.

● Onko kauko-ohjaimen
herkkyys matala; sumea tai
pimeä näyttö?

● Tarkista paristot ja tarvittaessa vaihde ne.

● Onko kaukosäätimen näyttö
kokonaan pimeä?

● Tarkista onko kaukosäädin
vaurioitunut. Jos on, vaihda se.

● Onko huoneessa loisteputkivalaisin?

● Vie kaukosäädin lähelle sisäyksikköä.
● Sammuta loisteputkivalaisin.
ja yritä uudelleen.

● Onko sisäyksikön ilmanottotai poistoaukko tukossa?

● Poista tukos.

● Lämmittääkö yksikkö
huoneen asetuslämpötilaan?

● Asetuslämpötilan saavuttamisen jälkeen sisäyksikkö
katkaisee puhalluksen.

● Onko lämmitystoiminto juuri
käynnistetty?

● Jottei sisäyksikkö puhaltaisi
kylmää ilmaa, käynnistyy se
minuuttien viiveen jälkeen,
mikä on normaali toiminto
lämmitystoiminnolla.
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Vianetsintäkaavio
Ongelma

Tarkista nämä

Ratkaisu

● Ilmeneekö virransyöttövika?

● Odota, että virta palaa.

● Onko pistotulppa löysällä?

● Kytke pistotulppa kunnolla.

● Onko vikavirtasuoja lauennut
tai sulake on palanut?

● Pyydä ammattilaista selvittämään syy.

● Onko kyse johdotusviasta?

● Pyydä ammattilaista vaihtamaan johdotus.

● Onko yksikkö on käynnistynyt
uudelleen heti sammutuksen
jälkeen?
● Onko kaukosäätimen toiminto
oikein asetettu?

● Odota 3 minuuttia ja sitten
käynnistä yksikkö uudelleen.

Höyryä tulee
sisäyksikön
puhallusaukosta.

● Onko huoneenlämpötila ja
kosteus korkea?

● Nopea ilman jäähdytys aiheuttaa höyryä. Hetken kuluttua lämpötila ja kosteus
laskevat ja höyryä ei enää
tule.

Asetuslämpötilaa ei
voi säätää.

● Ylittääkö valitsemasi lämpötila asetuslämpötila-alueen?

Ilmastointilaite ei
toimi.

Laite haisee.

● Asetuslämpötila-alue:
16–30 °C.
● Asetuslämpötila-alue
lämmitystilassa: 8–30 °C.

● Onko suodatin likainen?

● Odota että jännite
palaa normaaliksi.
Puhdista suodatin.

● Onko asetuslämpötila
oikealla alueella?

● Säädä lämpötilaa oikealle
tasolle.

● Onko ovi tai ikkuna auki?

● Sulje ovi ja ikkuna.

● Onko jännite liian matala?
Jäähdytys(lämmitys)
teho on
riittämätön.

● Aseta toiminto uudelleen.

● Onko huoneessa jokin haiseva
esine, kuten huonekaluja tai
tupakansavua?
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● Poista hajun lähde.
Puhdista suodatin.

Vianetsintäkaavio
Ongelma

Tarkista nämä

llmastointilai- ● Onko häiriöitä, kuten
ukkosta, langattomia laitteita
te toimii epätms.?
normaalisti
Veden
virtausääni

Naksuva
ääni

● Onko ilmastointilaite juuri
käynnistetty tai sammutettu?

● Onko ilmastointilaite juuri
käynnistetty tai sammutettu?

Error Code

Ratkaisu
● Kytke virta pois ja takaisin
päälle ja käynnistä yksikkö
uudelleen.
● Lämmitystilassa voi
yksiköstä tulla höyryä
sulatuksessa, mikä on
normaali ilmiö.
● Äänen aiheuttaa lämpötilamuutoksesta johtuva kannen
tai muiden osien laajeneminen ja/tai kutistuminen.

● Jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti, sisäyksikön lämpötilanäyttö vilkkuu ja
ilmoittaa vastaavan vikakoodin. Katso luottelosta vikakoodin merkitys:

Vikakoodi

Vikakoodi
E5/E6/E8/
U8/H3/H6
C5/F0/F1/F2

Indikaattorin yläpuolella oleva
Sisäyksikön
kaavio on vain viitteellinen.
näyttö
Katso todellinen indikaattori ja
sijainti fyysisestä tuotteesta.

Merkitys
Vika voidaan poistaa yksikön uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Jos
se ei auta, ota yhteyttä ammattilaiseen.
Ota yhteyttä ammattilaiseen.

Huom. Jos näytössä näkyy joku muu vikakoodi, tilaa huolto valtuutetulta ammattilaiselta.

VAROITUS
• Jos joku seuraavista ongelmista ilmenee, kytke laite pois päältä ja katkaise sähkönsyöttö heti.
Ota yhteys myyjään tai huoltoliikkeeseen.
o Syöttökaapeli ylikuumenee tai on vahingoittunut;
o Toiminnan aikana kuuluu epätavallista käyntiääntä;
o Vikavirtasuoja laukeaa useasti;
o Sisäyksikkö vuotaa
• Älä koskaan korjaa tai asenna ilmastointilaitetta itse, siinä on sähköisku- tai tulipaloriski.
• Jos ilmastointilaite toimii epänormaaleissa olosuhteissa, voi se johtaa sähköiskuun tai
tulipaloon.
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Syttyvän kylmäaineen turvallisuusohjeet
Asentajan ammattivaatimukset
Kaikilla kylmäjärjestelmään osallistuvilla henkilöillä on oltava voimassa olevan
valtuutetun organisaation myöntämä voimassa oleva sertifikaatti ja tämän alan
tunnustama pätevyys kylmäjärjestelmää varten. Jos laitteen huoltoon ja
korjaamiseen tarvitaan muuta teknikkoa, hänen on oltava syttyvän kylmäaineen
käytön pätevyyden omaavan henkilön valvonnassa.
Se voidaan korjata vain laitteen valmistajan ehdottamalla menetelmällä.

Asennus
Ilmastointilaitetta ei saa käyttää tilassa, jossa on tulta (kuten palolähde, toimiva
kivihiilikaasu, toimiva lämmitin).
Reiän poraus tai liitäntäputken polttaminen on kielletty.
Ilmastointilaite on asennettava huoneeseen, joka on suurempi kuin huoneen
vähimmäispinta-ala. Huoneen vähimmäispinta-ala näkyy tyyppikilvessä tai
taulukossa a. Vuototesti on välttämätön asennuksen jälkeen.
taulukko a - Huoneen vähimmäispinta-ala (m 2 )
Kylmäainemäärä (kg)≤1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Huoneen lattia-asennus
vähimmiäisikkuna-asennus
pinta-ala
m2
seinäasennus
kattoasennus

2

2.1 2.2

2.3 2.4

2.5

/

14.5 16.8 19.3 22 24.8 27.8 31 34.3 37.8 41.5 45.4 49.4 53.6

/

5.2 6.1

/

1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6

/

1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1

7

7.9 8.9

10 11.2 12.4 13.6 15 16.3 17.8 19.3
5

5.5

6

3.4 3.7

4

Huolto
Tarkista, vastaavatko huoltoalue tai huonetila tyyppikilven vaatimuksia.
Sitä saa käyttää vain huoneissa, jotka täyttävät tyyppikilven vaatimukset.
Tarkista, että huoltoalue on hyvin tuuletettu.
- Jatkuvan tuuletuksen tila on pidettävä käytön aikana.
Tarkista, onko huoltoalueella palolähdettä tai potentiaalista palolähdettä.
- Avotuli on kielletty huoltoalueella. ja tupakointikielto-kyltti tulisi ripustaa.
Tarkista, että laitteen merkki on hyvässä kunnossa.
- Vaihda epämääräinen tai vaurioitunut varoitusmerkki.

Hitsaus
Jos sinun tulisi leikata tai hitsata kylmäaineputket huollon aikana,
noudata seuraavia ohjeita:
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Syttyvän kylmäaineen turvallisuusohjeet

a. Kytke virta pois päältä ja katkaise virransyöttö.
b. Poista kylmäaine.
c. Tee tyhjiöinti.
d. Puhdista typpikaasulla
e. Leikkaa tai hitsaa.
f. Siirrä laite huoltopaikkaan hitsattavaksi.
- Kylmäaine kerätään talteen tarkoitukseen varattuun säiliöön.
- Varmista ettei tyhjiöpumpun menoyhteen lähellä ole avoliekkiä ja että tilan
ilmanvaihto on riittävä.

Kylmäaineen täyttö

Käytä kylmäaineelle R32 tarkoitettuja täyttölaitteita. Varmista etteivät eri
kylmäaineet pääse sekoittumaan keskenään.
Kylmäainesäiliön täytyy olla pystyasennossa täytön aikana.
Kiinnitä järjestelmään kylmäaineen tarra täytön jälkeen.
Älä täytä liikaa.
Täytön jälkeen tee vuototesti ennen testikäyttöä.

Kuljetuksen ja säilytyksen turvallisuusohjeita
Käytä palavan kaasun ilmaisinta ennen toimituspakkauksen avaamista.
Ei avotulta eikä tupakointia.
Noudata paikallisia määräyksiä ja lakeja.
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Väh. 15cm

Etäisyys kattoon

Asennuskaavio ja -mitat

Etäisyys seinästä
väh.15cm

väh. 15cm

ys

isy

Etä

cm

n

ee

es

te
es
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~ Väh. 250cm

00

.3

h
Vä

Etäisyys lattiaan

etäisyys seinästä

Asennuksen ja uudelleenasennuksen varotoimenpiteet
Varmista turvallinen asennus ja käyttö huomioimalla nämä asiat:

Varoitus
Kun yksikkö asennetaan tai siirretään uuteen paikkaan, varmista, ettei
kylmäainepiiriin pääsee mitään muita aineita kuin siihen tarkoitettua
kylmäainetta.
Jos kylmäainepiiriin pääsee mitään vierasta ainetta, aiheuttaa se toimintapaineen
nousuun tai kompressorin repeämiseen ja täten ilmeisen loukkaantumisvaaran.
Kun tätä yksikköä asennetaan tai siirretään, älä täytä sitä sellaisella
kylmäaineella, jota ei mainita tyyppikilvessä, tai sopimattomalla
kylmäaineella. Muutoin voi tuloksena olla epänormaali toiminta, väärä
käyttö, mekaaninen toimintahäiriö tai jopa vakava onnettomuus.
Kun kylmäaine täytyy ottaa talteen yksikköä siirrettäessä tai korjattaessa,
varmista, että se toimii jäähdytystilassa. Sulje sitten täysin korkeapainepuolen venttiili (nesteventtiili). Noin 30–40 sekunnin kuluttua sulje matalapainepuolen venttiili (kaasuventtiili), pysäytä heti laitteen toiminta ja kytke
se irti verkkovirrasta. Ota huomioon, ettei kylmäaineen talteenotto saa
kestää yli yhden minuutin. Jos kylmäaineen talteenottoon kuluu liian kauan,
voi kylmäainepiiriin imeytyä ilmaa, joka voi aiheuttaa paineen nousun tai
kompressorin repeämisen ja täten ilmeisen loukkaantumisvaaran.
Varmista kylmäaineen talteenoton aikana, että neste- ja kaasuventtiili ovat
täysin kiinni ja laite irti verkkovirrasta ennen kylmäaineputken irrottamista.
Jos kompressori alkaa käydä, kun sulkuventtiili on auki eikä kylmäaineputkea
ole vielä liitetty, kylmäainepiiriin imeytyy ilmaa, joka voi aiheuttaa paineen
nousun tai kompressorin repeämisen ja täten ilmeisen loukkaantumisvaaran.
Varmista yksikköä asennettaessa, että kylmäaineputki on liitetty
huolellisesti ennen kuin kompressori alkaa käydä.
Jos kompressori alkaa käydä, kun sulkuventtiili on auki eikä kylmäaineputkea
ole vielä liitetty, kylmäainepiiriin imeytyy ilmaa, joka voi aiheuttaa paineen
nousun tai kompressorin repeämisen ja täten ilmeisen loukkaantumisvaaran.
Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa voi vuotaa syövyttäviä tai palavia
kaasuja. Jos yksikön ympärille pääsee vuotamaan kaasua, voi se aiheuttaa
räjähdyksen ja muita onnettomuuksia.
Älä käytä jatkojohtoja sähkökytkennöissä. Jos syöttökaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, ota yhteyttä myyjään.
Huonot kytkennät voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Käytä ohjeiden mukaisia johtimia sisä- ja ulkoyksikön välisiin sähkökytkentöihin. Kiinnitä johtimet huolellisesti, jotteivät niiden liittimiin
kohdistu vetoa.
Alimitoitetut sähköjohtimet, väärät kytkennät ja huolimattomasti kytketyt liittimet
voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
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Asennustyökalut
1 Vesivaaka

2 Ruuvimeisseli

3 Porakone

4 Poranterä

5 Laippatyökalu

6 Momenttiavain

7 Kiintoavain

8 Putkileikkuri

9 Vuodonilmaisin

10 Tyhjiöpumppu

11 Painemittari

12 Yleismittari

13 Kuusioavain

Huom.

14 Mittanauha

● Asennuksen saa suorittaa vain tarvittavat luvat omaava asennusliike.
Älä käytä sopimatonta syöttökaapelia.

Asennuspaikan valitseminen
Perusvaatimukset
Laitteen asentaminen seuraaviin paikkoihin voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos
sitä ei voida välttää, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään:
1. Paikka, jossa ilmaan pääsee voimakasta lämpöä, höyryjä, syttyvää tai
räjähtävää kaasua tai haihtuvia esineitä.
2. Paikka, jossa on suurtaajuuslaitteita (kuten hitsauskone, lääketieteelliset
laitteet).
3. Paikka lähellä rannikkoa.
4. Paikka, jossa on öljyä tai höyryjä ilmassa.
5. Paikka rikkihapotetulla kaasulla.
6. Muut erityisolosuhteet.
7. Laitetta ei saa asentaa pyykkitupaan.
8. Sitä ei saa asentaa epävakaalle tai liikkuvalle alustalle (kuten kuorma-auto)
tai syövyttävään ympäristöön (kuten kemikaalitehdas).
Sisäyksikkö

1. Ilmanottoaukon lähellä ei saa olla esteitä.
2. Valitse paikka, jossa kondenssivesi voidaan levittää helposti eikä häiritse
ketään.
3. Valitse paikka, joka on kätevä liittää ulkoyksikkö ja lähellä pistorasiaa.
4. Valitse paikka, joka ei ole lasten ulottuvilla.
5. Sijainnin on kestettävä sisäyksikön paino eikä se saa lisätä melua ja tärinää.
6. Laite on asennettava 2,5 m alustan yläpuolelle.
7. Älä asenna sisäyksikköä suoraan sähkölaitteen yläpuolelle.
8. Yritä asentaa kauas loisteputkivalaisimesta.
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Sähkökytkentöjen vaatimukset
Varotoimet
1. Laitetta asennettaessa on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä.
2. Käytä vikavirtakytkintä paikallisten turvallisuussäänösten mukaisesti.
3. Varmista, että virtalähde vastaa ilmastointilaitteen vaatimuksia. Epävakaa
virtalähde tai väärä johdotus tai toimintahäiriö. Asenna oikeat virtakaapelit ennen
ilmastointilaitteen käyttöä.
4. Liitä jännitteinen johto, nollajohto ja maadoitusjohto oikein pistorasiasta.
5. Katkaise virransyöttö ennen kuin teet mitään sähköön ja turvallisuuteen liittyviä
töitä. Malleissa, joissa on virtapistoke, varmista, että pistoke on ulottuvilla
asennuksen jälkeen.
6. Älä kytke virtaa ennen kuin asennus on valmis.
7. Jos syöttökaapli on vaurioitunut, on valmistajan tai sen edustajan vaihdettava se
8. Kylmäainepiirin lämpötila on korkea, joten pidä liitäntäkaapeli etäällä
kupariputkesta.
9. Laite on asennettava kansallisten sähkökytkentämääräysten mukaisesti.
10. 10. Laitteen saa asentaa, sitä saa käyttää ja varastoida huoneessa, jonka
lattiapinta-ala on suurempi kuin ”X” m2 (katso taulukko 1).
2

Ota huomioon, että sisäyksikkö on täytetty lievästi syttyvällä kaasulla
R32. On riski, että yksikön väärä käsittely johtaa vakaviin henkilö- ja
aineellisiin vahinkoihin. Kylmäaineen tiedot löytyvät kappaleesta
Kylmäaine.

Maadoitusvaatimukset
1. Ilmastointilaite on suojausluokan I sähkölaite. Se täytyy maadoittaa asianmukaisesti omalla maadoituksella, jonka asentaa ammattilainen. Varmista,
että laite on aina maadoitettu tehokkaasti, muuten voi seurata sähköisku.
2. Keltavihreä johdin ilmastointilaitteessa on maadoitusjohto, jota ei saa
käyttää muihin tarkoituksiin.
3. Maadoitusvastuksen tulee olla kansallisten sähköturvallisuusmääräysten
mukainen.
4. Laite on sijoitettava siten, että pistotulppaan pääsee käsiksi.
5. Kiinteään johdotukseen asennetaan turvakatkaisin, jonka napojen väli on
vähintään 3 mm ja joka katkaisee virran kaikista johtimista. Pistotulppaasennuksen ollessa kyseessä varmista, että siihen on vapaa pääsy
asennuksen jälkeen.
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Sisäyksikön asennus
Vaihe yksi: asennuspaikan valitseminen

Suosittele asennuspaikkaa asiakkaalle ja pyydä asiakkaalta varmistus.

Vaihe kaksi: asenna seinälle kiinnitettävä asennuslevy

1. Kiinnitä asennuslevy seinälle; säädä se vaakasuoraan vesivaa'alla ja merkitse
sitten ruuvien kiinnitysreiät seinälle
2. Poraa ruuvien kiinnitysreiät seinään porakoneella (poranterän koon tulee olla
sama kuin muovisten kiinnitystulppien) ja kiinnitä sitten tulpat reikiin.
3. Kiinnitä asennuslevy seinään kierreruuveilla ja (ST4.2X25TA) ja tarkista
vetämällä, että asennuslevy on kunnolla kiinni. Jos kiinnitystulppa on löysällä,
poraa lähelle uusi reikä.

Vaihe kolme: poraa putkitusreikä
1. Valitse putkien läpivientireikä putkien menosuunnan perusteella. Läpivientireiän tulee olla hieman alempana kuin asennuslevy, ks. kuva alla.

AAB:
Seinä

Merkitse keskikohta
Etäisyys
yllä
olevaan
seinään
150mm

Vasen
Φ55mm
Taka-putkitusreikä

AAD:
Vesivaaka

Seinä

Seinä

Merkitse keskikohta
Etäisyys
yllä
olevaan
seinään
150mm

Etäisyys
yllä
olevaan
seinään
150mm

Oikea
Φ55mm
Taka-putkitusreikä

Vasen
Φ55mm
Taka-putkitusreikä

Vesivaaka

Seinä
Etäisyys
yllä
olevaan
seinään
150mm

Oikea
Φ55mm
Taka-putkitusreikä

AAE:
Seinä

Merkitse keskikohta
Etäisyys
yllä
olevaan
seinään
150mm

Vasen
Φ70mm
Taka-putkitusreikä

Vesivaaka

Seinä
Etäisyys
yllä
olevaan
seinään
150mm

Oikea
Φ70mm
Taka-putkitusreikä

Note: Please select the corresponding installation dimensional drawing according to actual wall-mounted plate.
2. Open a piping hole with the diameter of Φ55 or Φ70 on the selected outlet pipe
position. In order to drain smoothly, slant the piping hole on the wall slightly
downward to the outdoor side with the gradient of 5-10°.
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Sisäyksikön asennus
Sisäp.

Huom.

• Kun poraat reikää, kiinnitä
huomiota pölyn estämiseen ja
muihin varotoimiin.
• Muoviset kiinnitystulpat eivät
sisälly toimitukseen, ne täytyy
ostaa erikseen.

Ulkop.

Φ55/
Φ70

5-10

Vaihe neljä: menoputki
2. Jos viet putken ulos vasemmalta
tai oikealta, leikkaa aukko alalevyyn.

1. Putki voidaan johtaa ulos
oikealta, takaoikealta, vasemmalta tai takavasemmalta.

vasen

vasen takavasen

oikea

takaoikea

oikea

leikkaa
aukko

Vaihe viisi: liitä sisäyksikön putki
1. Kohdista putkiliitin vastaavaan putkensuuhun.

putkiliitin laippamutteri putki

2. Esikiristä laippamutteri käsin.
3. Säädä vääntömomentti seuraavan taulukon mukaisesti. Aseta kiintoavain putkiliittimeen ja momenttiavain laippamutteriin. Kiristä laippamutteri momenttiavaimella.
Laippamutteri
Φ6
Φ
9,52
laippamutteri
Φ 12
putki
Φ 16
Φ 19
kiintoavain

momenttiavain

Kiristysmomentti (N.m)
15–20
30–40
45–55
60–65
70–75

sisäyksikön putki

4. Peitä sisäyksikön putken ja liitosputken liitos eristeputkella ja peitä
sitten teipillä.
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eristeputki

Sisäyksikön asennus
Vaihe kuusi: asenna poistovesiletku
1. Liitä kondenssiveden poistoletku
sisäyksikön poistovesiputkeen.
2. Teippaa liitos.

poistovesiputki

poistovesiletku
poistovesiputki

poistovesiletku

teippi

poistovesiletku

Huom.
● Asenna eristeputki sisäyksikön
poistoletkun ympärille
kondensaation estämiseksi.
● Kiinnitystulpat eivät sisälly
toimitukseen.

eristeputki

Vaihe seitsemän: kytke sisäyksikkö

ruuvi

paneeli

1. Avaa kansi, irrota kytkentärasian ruuvi ja
irrota paneeli.
2. Syötä syöttökaapeli sisäyksikön takaosan läpiviennin läpi ja vedä se ulos
etuosasta.

kytkentärasian
kansi

3. Irrota vedonpoistin; kytke syöttökaapeli riviliittimeen värin mukaisesti; kiristä
ruuvi ja kiinnitä syöttökaapeli vedonpoistimella.
09、12K:

18、24K:

N(1)

2

3

sini- mustaruskea keltainenvihreä
nen

Ulkoyksikköön
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N(1)

2

3

sini- mustaruskea keltainenvihreä
nen

Ulkoyksikköön

Sisäyksikön asennus
4. Aseta kytkentärasian kansi takaisin ja kiristä sen ruuvi.
5. Sulje yksikön kansi.
Note:
● Vain ammattilainen saa suorittaa ulko- ja sisäyksiköiden kytkennät
● Jos syöttökaapeli on liian lyhyt, ota yhteyttä myyjään. Älä pidennä
syöttökaapelia itse
● Jos ilmastointilaitteessa on pistotulppa, tulee siihen olla pääsy asennuksen
jälkeen
● Jos laitteessa ei ole pistotulppaa, täytyy virransyöttöön asentaa turvakytkin,
jonka kosketusväli on vähintään 3 mm kaikissa johtimissa

Vaihe kahdeksan: sido putki
1. Sido kylmäaineputki, syöttökaapeli

kylmäaineputki

ja poistoletku nauhalla.
sisäyksikkö

kaasuputki

poistovesiletku

nauha

sisä- ja ulkoyksikön syöttökaapeli

sisäyksikön syöttökaapeli
nauha

nesteputki
poistovesiletku

3. Sido ne tasaisesti.
4. Neste- ja kaasuputki sidotaan
erikseen loppupäässä.
Huom.
● Syöttökaapelia ja yksiköiden
välistä johtoa ei saa vetää ristiin tai
kiertää.
● Poistovesiletku sidotaan alaosaan.

2. Jätä poistoletkun ja syöttökaapelin
pituuteen hieman varaa asennusta
varten, kun sidot ne. Kun sidot tiettyyn
kohtaan asti, erota sisäyksikön syöttöjohto ja sitten erota poistovesiletku.
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Sisäyksikön asennus
Vaihe yhdeksän: ripusta sisäyksikkö
1. Syötä sidotut putket seinäläpivientiputkeen ja vedä ne läpi seinän läpiviennistä.
2. Ripusta sisäyksikkö seinään kiinnitettävään asennuslevyyn.
3. Eristä putkien ja seinän välinen aukko tiivistemassalla.
4. Kiinnitä seinäputki.
5. Tarkista onko sisäyksikkö asennettu tukevasti ja kiinnitetty seinään.
sisäpuoli
seinäputki

yläkoukku

ulkopuoli
tiivistemassa

seinään kiinnitettävän
asennuslevyn alakoukku
Huom.
● Älä taivuta poistovesiletkua liikaa, jottei se mene tukkoon.
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Tarkista asennuksen jälkeen
Tarkista seuraavat kohdat asennustöiden päätyttyä:

Tarkista

Mahdollinen ongelma

Onko yksikkö kiinnitetty huolellisesti? Yksikkö voi pudota heilua tai olla meluisa.
O
testi
Hnk
avoe kyyolm
u äai
donneeen
thevruefotrioger
ant leakage Voi aiheuttaa riittämättömän jäähdytysste
uor
lämm
itysc-)ap
teho
st?itettu?
(heat
ing)
acitny..
Onko putkisto eristetty riittävän
tehokkaasti?

Voi aiheuttaa kondensaatiota ja
veden tippumista.

Poistuuko vesi hyvin?

Voi aiheuttaa kondensaatiota ja veden
tippumista.

Vastaako sähkönsyötön jännite
yksikön tyyppikilven jännitearvoa?

Voi aiheuttaa toimintahäiriön tai
vahingoittaa osia.
Voi aiheuttaa toimintahäiriön tai
vahingoittaa osia.

Onko sähkökytkennät ja putkiliitännät
tehty oikein?

Onko yksikkö maadoitettu huolellisesti? Voi aiheuttaa vuotovirtaa.
ONko syöttökaapeli vaatimusten
mukainen

Voi aiheuttaa toimintahäiriön tai
vahingoittaa osia.

Onko ilmanoton tai -poiston edessä
esteitä?

Voi aiheuttaa riittämättömän jäähdytys(lämmitys-)tehon

Onko asennuksessa syntynyt pöly ja
jäysteet poistettu?

Voi aiheuttaa toimintahäiriön tai
vahingoittaa osia.

Onko kylmäaineputken kaasu- ja
nesteventtiili täysin auki?

Voi aiheuttaa riittämättömän jäähdytys(lämmitys-)tehon

Onko putkiläpiviennin molemmat
aukot täysin suljettuja?

Voi aiheuttaa riittämättömän jäähdytys(lämmitys-) tehon ja energiahukan.

Koekäyttö

1. Koekäytön valmistelut
a. Asiakas hyväksyy ilmastointilaitteen asennuksen.
b. Kerro käyttäjälle ilmastointilaitteen käytön tärkeimmät kohdat.
2. Koekäyttötapa
a. Kytke virransyöttö päälle, paina kaukosäätimestä painiketta ON/OFF ja
käynnistä yksikkö.

b. Valitse MODE-painikkeella toimintatilaksi AUTO, COOL, DRY, FAN ja
HEAT tarkistaaksesi, toimiiko yksikkö normaalisti.

c. Jos huoneenlämpötila on alle 16 °C, ilmastointilaite ei voi aloittaa
jäähdytystä.
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