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• Eftersom denna produkt innehåller rörliga delar och delar som kan 
förorsaka elektriska stötar, bör du läsa “Säkerhetsföreskrifter” innan du tar 
produkten i bruk.

• Eftersom de punkter med varningar som behandlas här är viktiga för 
säkerheten, bör du se till att du följer dem till punkt och pricka.

• När du har läst igenom denna handbok, förvara den lättåtkomlig tillsam-
mans med installationshandboken så att du lätt har tillgång till dem som 
referens.

Varningsmärken och deras betydelse

 VARNING: Felaktig hantering kan mycket lätt förorsaka allvarlig 
fara såsom dödsfall, allvarlig kroppsskada etc.

 FÖRSIKTIGHET: Felaktig hantering kan, beroende på omständighe-
terna, förorsaka allvarlig fara.

Symbolerna som används i denna handbok och deras betydelse

 : Gör ej.

 : Följ instruktionerna.

 : Stå inte på inomhus/utomhusenheterna och placera ingenting på 
dem.

 : Fara för elektrisk stöt. Var försiktig.

 : Se till att du drar ut nätsladden ur vägguttaget.

 : Var noga med att stänga av strömmen.

 : Brandrisk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 VARNING
Anslut inte elkabeln till en skarvpunkt, använd en för-

• Detta kan orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.

Se till att elkontakten inte är smutsig och sätt in den or-

• En smutsig kontakt kan orsaka brand eller elektriska stötar.

• Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Slå inte FRÅN/TILL strömbrytaren och dra inte ut/sätt inte 

• Detta kan ge upphov till gnistor som kan orsaka brand.
• När inomhusenheten har stängts AV med fjärrkontrollen, se 

till att slå FRÅN strömbrytaren eller dra ur elkontakten. 

• Detta kan vara skadligt för hälsan.

• En felaktigt hanterad luftkonditionering kan orsaka brand, 
elektriska stötar, skador, vattenläckor osv. Kontakta åter-
försäljaren.

• Om nätsladden är skadad, måste den för undvikande av fara 
bytas ut av tillverkaren eller av auktoriserad servicepersonal.

• Närvaron av en främmande substans som t.ex. luft kan 
orsaka en onormal tryckökning och leda till explosion eller 
skador. 

• Användning av något annat köldmedium är det som anges för 
systemet kan ge upphov till mekanisk skada, fel i systemet 
eller att systemet slutar fungera. I värsta fall kan de leda till 
allvarliga problem med att säkerställa produktens säkerhet.

med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller 
personer som saknar vana och kunskaper om de inte över-

  

Slå inte FRÅN strömbrytaren utom vid röklukt eller vid 

• Köldmedieläckage är inte detekterbart och detta kan orsaka brand.

Installera inte enheten på en plats som kan fyllas med rök, 

• Använd ingen gasutrustning med propan, butan, metan, 
beläggningsämnen eller sprayer som insektsmedel eller i 
närheten av inomhusenheten.

• Köldmediesensorn reagerar på detta och indikerar ett fel. 
Detta kan leda till att enheten inte körs.

  kamin, släckas och rummet ventileras ordentligt genom 

• Kontakta sedan din återförsäljare.
• Inomhusenheten sprider köldmediet med FAN-läget för att 

undvika brand. Slå inte AV strömbrytaren under detta. 

  
höga hastigheter under drift.

  
rök), stoppa luftkonditioneringen och dra ut kontakten eller 

• Fortsatt drift vid onormala omständigheter kan ge upphov 
till funktionsstörning, brand eller elektriska stötar. Kontakta 
din återförsäljare om detta inträffar.

  

Om luftkonditioneringen varken kyler eller värmer kan det 

konstateras ska rummet ventileras väl och din återförsäl-

Om reparationen omfattar påfyllning av köldmedium, fråga 

• Det köldmedium som används i luftkonditioneringen är 
ofarligt. I normala fall läcker det inte ut. Men om köldmediet 
läcker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvärmnings-

eller spis kommer det att bildas en farlig gas och brandrisk 
föreligger.

• Olämpliga rengöringsmedel kan orsaka skador på plast-
materialen inuti enheten vilket kan leda till vattenläckor. 
Driftfel, rök eller brand uppstår om rengöringsmedel kommer 
i kontakt med de elektriska delarna eller motorn.

• Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor 
(till exempel: öppen eld eller gasanordningar/elektriska 
värmeanordningar som är i kontinuerlig drift).

• Var uppmärksam på att köldmediet kan vara luktfritt.
• Försök inte accelerera avfrostningsförloppet eller rengöra 

utrustningen på något annat sätt än de som rekommenderas 
av tillverkaren. 

•  Får inte punkteras eller brännas.

Denna enhet bör installeras i rum där golvutrymmet 

• Se installationshandboken för utomhusenheten.

användare i butiker, inom lätt industri och lantbruk, eller 

Förklaring till de symboler som visas på inomhus- och/eller utomhusenheten

VARNING
(Brandrisk)

Den här enheten använder ett brandfarligt köldmedium.
Om köldmediet läcker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvärmningskomponenterna kommer det att bildas 
en farlig gas och brandrisk föreligger.

Läs BRUKSANVISNINGEN noggrant innan användning.

Servicepersonal måste läsa BRUKSANVISNINGEN och INSTALLATIONSMANUALEN noggrant innan användning.



Läs bruksanvisningen innan enheten tas i bruk så att den används säkert och på rätt sätt.
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KASSERING

Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och tillverkad av material 
och komponenter med hög kvalitet som kan återvinnas och/eller återanvändas.
Denna symbol betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter, bat-
terier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras separat från hushållsavfall.

batteriet eller ackumulatorn innehåller en tungmetall med en viss koncentration.
Detta anges på följande sätt:
Hg: kvicksilver (0,0005%),  Cd: kadmium (0,002%),  Pb: bly (0,004%)

nade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.
Var vänlig lämna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos din lokala 
mottagningsstation för avfall och återvinning.
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!

Obs:
Denna symbolmärkning gäller bara i EU-länder.

eller direktiv 2006/66/EG artikel 20, Information till slutan-
vändarna, och bilaga II.

När du vill göra dig av med denna produkt – kontakta 
återförsäljaren.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 VARNING

• Den bör inte monteras av användaren eftersom monteringen 
kräver specialkunskaper. En felaktigt monterad luftkonditio-
nering kan orsaka läckage, brand eller elektriska stötar.

• En icke avsedd strömförsörjning kan ge upphov till överhett-
ning eller brand.

Installera ej enheten på platser där brandfarlig gas kan 

• Om ett gasläckage uppstår och gas ansamlas kring enheten, 
kan detta ge upphov till en explosion.

• Anslut inte jordledningen till gas- eller vattenledningar, 
åskledare eller telefonens jordledning. Felaktig jordning kan 
orsaka elektriska stötar.

 

pelvis i områden med hög luftfuktighet) kan du behöva 

• Om en jordfelsbrytare inte installeras, kan detta ge upphov 
till elektriska stötar.

• Om tömningsvägen är felaktig kan vatten droppa ner från 
inomhus/utomhusenheten, och väta ner och förstöra möbler.

Vid onormala förhållanden
 Stoppa genast driften av luftkonditioneringen och kontakta din återförsäljare.

För installation

 

 
Vidrör inte luftintaget eller inomhus/utomhusenhetens 

• Det kan orsaka personskador.

Använd inte insektsmedel eller antändbara gaser på 

• Detta kan förorsaka brand eller leda till att enheten defor-
meras.

• Detta kan skada både husdjur och växter.

Placera ej andra elektriska apparater eller möbler under 

• Vatten kan droppa ner från enheten och kan orsaka fel eller skador.

• Enheten kan falla och orsaka skada.

Stå inte på en ostadig pall när enheten ska sättas igång 

• Du kan skadas om du ramlar.

• Det kan leda till att en del av ledaren går sönder vilket i sin 
tur kan resultera i överhettning eller brand.

Försök aldrig att ladda eller ta isär ett batteri, och kasta 

• Det kan leda till batteriläckage, brand eller explosion.

Använd inte enheten i mer än 4 timmar när luftfuktigheten 

• Det kan göra att kondensvatten i luftkonditioneringen börjar 
droppa vilket kan blöta ned och förstöra möbler.

• Vattenkondensering i luftkonditioneringen kan bidra till att 
svamp bildas, t.ex. mögelsvamp.

• Detta kan både orsaka kvalitetsförsämring och skada djur 
och växter.

• Det kan ge upphov till ofullständig förbränning.

• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.

Innan enheten rengörs, stäng AV den och dra ut elkontak-

höga hastigheter under drift.

• Om ett gammalt batteri används tillsammans med ett nytt 
kan det uppstå överhettning, läckage eller explosion.

Om du får batterivätska på hud eller kläder ska det tvättas 

• Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon, skölj 
ögonen noga med rent vatten och sök genast vård.

Se till att lokalen är välventilerad när enheten används 

• Otillräcklig ventilation kan ge upphov till syrebrist.

• Om åskan slår ner kan enheten förstöras.

• Smuts eller damm i enheten kan orsaka en obehaglig lukt, 
bidra till att svamp bildas, t.ex. mögelsvamp, eller täppa 
igen avloppet. Detta kan leda till att vatten börjar läcka från 
inomhusenheten. Kontakta återförsäljaren för inspektion och 
underhåll eftersom det krävs specialkunskaper.

• Det kan orsaka elektriska stötar.

• Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Trampa inte på eller ställ något föremål ovanpå utom-

• Det kan orsaka skador om du eller föremålet faller.
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DELARNAS NAMN

Före användning: Sätt i väggkontakten och/eller vrid på huvudströmbrytaren.

Montera fjärrkontrollens batterier

1.  Ta av frontluckan.

2.  För in den negativa 
polen på de alkaliska 
AAA-batterierna först.

3.  Sätt tillbaka frontluckan.

4. Tryck på RESET.

Ställ in aktuellt klockslag

1.  Tryck på CLOCK.

4.  Tryck på CLOCK 
igen.

2.  Ställ in tiden genom att trycka 
på TIME-knappen eller TIMER-
knapparna.
Varje knapptryckning ändrar 

tryckt längre).

3.  Ställ in dag genom 
att trycka på DAY-
knappen.

FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

Inomhusenhet
Luftintag (baktill och på sidan)

Köldmedelsrör

Luftutblås

Namnplåt med 

Avlopp

Utomhusenhet

Utomhusenheternas utseende kan variera.

Fläktskydd

Panel

Frontpanel

Namnplåt med 

Luftutblås

Funktionsindikeringslampa

När fjärrkontrollen inte kan användas...
Nödfallsdriften aktiveras när du trycker på nöddriftsknappen (E.O SW) på 
inomhusenheten.

Varje gång E.O SW trycks in ändras driften på följande sätt:

Nödfallskylning COOL

Nödfallsvärme HEAT

Stopp

Ställ in temperaturen på: 24°C
Fläkthastighet: Medium
Horisontell lamell: Auto

Skärm och driftsdel 
(när frontgallret är öppet)

Funktionsindikatorlampa

Nödfallsdrift knappen

Fjärrkontrollens mottagarfönster

E.O
SW
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FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

 (ON-timer) : Enheten slås PÅ vid den inställda tid-
punkten.

 (OFF-timer) : Enheten stängs AV vid den inställda 
tidpunkten.

Tryck på  (framåt) och  (bakåt) för att ställa in 
timerns tid.

Tryck på  för att aktivera veckotimerns inställningsläge.

Tryck på  och  för att välja inställningsdag och 
nummer.

Tryck på  ,  och  för att ställa in ON/OFF, tid och 
temperatur.

Tryck på  för att avsluta och överföra inställningen för 
veckotimern.

Tryck på  för att slå PÅ veckotimern. (  tänds.)

Tryck på  igen för att stänga AV veckotimern. (  
slocknar.)

TIME, TIMER-knappar
Ändra tiden framåt/bakåt

WEEKLY TIMER-knappar

Fjärrkontroll
Signalsändningsdel
Signalens räckvidd: 
Cirka 6 m

inomhusenheten när signa-
len tas emot.

Teckenruta

OFF/ON (stäng av/slå 
till)-knapp

Temperatur-
knappar

Knapp för 
funktionsval

ECONO COOL-
knapp 

Knapp för styrning av 

Lamellinställnings- 
(VANE control) knapp 

TIME, TIMER-knappar
  framåtknapp
  bakåtknapp

CLOCK-knapp

RESET-knapp Lucka
Öppna fjärrkontrollen 
genom att skjuta ned 
locket. Skjut ned det yt-
terligare för att komma åt 
knapparna för veckoti-
merinställning.

i-save-knapp

WEEKLY TIMER-
knappar

OFF/ON (stäng av/slå till)-knapp

Knapp för funktionsval

 (AUTO) (COOL) (DRY) (HEAT) (FAN)

Temperaturknappar

Lamellinställnings- (VANE control) knapp

Tryck på 

• Två korta pip hörs från inomhusenheten när den ställs på AUTO.
•  Om den horisontala/multiflödeslamellen flyttas för hand kan det 

leda till problem.
•  Den horisontala/multiflödeslamellen flyttas automatiskt vid vissa 

mellanrum och återgår sedan till det inställda läget.

sontala lamellerna flyttas och ändra lägen.

ECONO COOL-knapp 
Den aktuella temperaturen och luftströmmens riktning änd-
ras automatiskt av mikroprocessorn.

i-save-knapp
En enkel hämtningsfunktion gör att du kan hämta en fö-
redragen (förinställd) inställning genom att trycka på  
knappen en gång. Du kan snabbt gå tillbaka till den föregå-

ende inställningen genom att trycka på knappen igen.

(AUTO) (Silent) (Low) (Med.) (High)

Lamellinställnings- (VANE control) knapp

Tryck på  för att välja luftutsläpp.
Luften släpps ut från enhetens överdel och framsida 
när 2 FLOW är valt. Luft släpps bara ut från enhe-

 

Multiflödeslamellen ställs automatiskt in på lämpligt läge. 
Luft släpps bara ut från enhetens överdel i följande fall när 2 FLOW är valt:
•  När läget COOL/DRY används: Rumstemperaturen är nära den 

timme.
•  I läget HEAT: Luftflödestemperaturen är låg.

(Under avfrostning, vid start, etc.)
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RENGÖRING

Instruktioner:
• Slå ifrån strömmen eller stäng av strömbrytaren före rengöring.
• Se till att inte röra vid metalldelarna med händerna.
• Använd inte bensen, thinner, polermedel eller insektsmedel.
• Använd bara utspädda, neutrala rengöringsmedel.

• Utsätt inte delarna för direkt solljus, värme eller lågor när de ska torka.
• Använd inte vatten som är varmare än 50°C.
• Använd ej skurborste, hård tvättsvamp eller liknande.
• Den horisontella lamellen får ej blötläggas eller sköljas.

Frontpanel
2. Ta bort frontpanelen genom att dra den mot dig.

• Torka frontgallret med en mjuk och torr trasa eller tvätta det i vatten.
• Lägg den inte i blöt i vatten i mer än två timmar.
• Torka den ordentligt i skuggan innan den monteras.
4. Montera frontpanelen genom att följa demonteringsanvisningarna i omvänd 

ordning.

Luftfilter (Luftreningsfilter)
•  Rengör varannan vecka 
• Ta bort smuts genom att dammsuga eller skölja med vatten.
• Låt torka ordentligt i skugga när det har tvättats med vatten.

 Viktigt
• 

• 

Luftrengöringsfilter 
(Silverjoniserat luftrenarfilter)
Luftfiltrets baksida 

• Avlägsna smuts med en dammsugare.

• Blötlägg filtret och dess ram i ljummet vatten 
innan de sköljs.

 (Utspädda milda rengöringsmedel kan 
används om det är svårt att få bort smuts.)

• Låt torka ordentligt i skugga efter tvätt.

• Byt till ett nytt luftreningsfilter för bästa 
prestanda.

• Artikelnr. 

Denna information är baserad på 

MODELLBETECK-
NING

Behandlad artikel
(Namn på delarna)

Aktiva substanser
(CAS Nr.)

Egenskap
Bruksanvisning

(Säkerhetsinstruktioner)

FILTER

Silvernatriumvätezirkoniumfosfat Antibakteriell
Antimögelmedel

• Använd denna produkt i enlighet med 
bruksanvisningen och endast för avsedd användning.

• Stoppa inte produkten i munnen. Håll barn borta 
från produkten.

Antibakteriell

• Använd denna produkt i enlighet med 
bruksanvisningen och endast för avsedd användning.

• Stoppa inte produkten i munnen. Håll barn borta 
från produkten.

FILTER Antibakteriell

• Använd denna produkt i enlighet med 
bruksanvisningen och endast för avsedd användning.

• Stoppa inte produkten i munnen. Håll barn borta 
från produkten.



SV-6

SV

Manual Download

Om dessa punkter har kontrollerats och problemet trots detta kvarstår 

Symptom Förklaring och kontrollpunkter

Inomhusenhet

Enheten går inte igång. • Är huvudströmbrytaren påslagen?
• Är nätsladdens kontakt ansluten?
• Har ON-timern ställts in?

Enheten kan inte användas under • Detta skyddar enheten enligt instruktioner 
från mikroprocessorn. Vänta.

Imma strömmar ut genom 
inomhusenhetens utsläpp.

• Den kalla luften från enheten kyler snabbt ner 
fukten i rumsluften så att det bildas imma.

Rörelsen av den HORISONTELLA 
LAMELLEN upphör under en kort 
stund för att sedan starta igen.

• Detta är normalt för den HORISONTELLA 
LAMELLENS svängningsrörelse.

under drift.

deslamellens riktning kan inte 
justeras med fjärrkontrollen.

• Om luftströmmens temperatur är för låg vid 
uppvärmning eller om avfrostning utförs, 
ställs den horisontellt lamellen automatiskt i 

på stängt läge.
• När luftkonditioneringen drivs i läget COOL eller 

• 

och återgår sedan till det inställda läget.

Driften stoppas under cirka 

ningen.

• Avfrostning av utomhusenheten pågår.

(När yttertemperaturen är för låg och luftfuk-
tigheten är för hög, kan frost bildas.)

Enheten startar av sig själv 
när huvudströmbrytaren slås 
på även om den inte styrs via 
fjärrkontrollen.

• Dessa modeller är försedda med en automatisk 
omstartningsfunktion. När huvudströmbrytaren 
stängs av utan att enheten först har stängts 
av med hjälp av fjärrkontrollen, och därefter 
sätts på igen, kommer enheten automatiskt 
att starta i samma läge som den var inställd i 
med fjärrkontrollen innan luftkonditioneringen 
stängdes av med huvudströmbrytaren.

 Se “Automatisk omstartningsfunktion”. 

och stängs automatiskt.
tur och luftkonditioneringens drifttid.

Inomhusenheten som inte är i drift blir 
varm, och ett ljud som påminner om 
rinnande vatten hörs från enheten.

• En mindre mängd köldmedium fortsätter att 
strömma in i inomhusenheten trots att denna 
inte är i drift.

Inomhusenheten missfärgas 
över tiden.

• Även om plasten gulnar på grund av påverkan av 
vissa faktorer som ultraviolett ljus och temperatur, 
så har detta ingen effekt på produktens funktioner.

Om värmeläget väljs startar 
inte driften med det samma.

• Om enheten startas medan avfrostning av 
utomhusenheten pågår tar det ett par minu-

Fläkten i utomhusenheten roterar 
ej även om kompressorn är 

stannar den efter en kort stund.

• Om utomhustemperaturen är låg under kyl-

upprätthålla tillräcklig kylkapacitet.

Vatten läcker från utom-
husenheten.

• När luftkonditioneringen drivs i läget COOL 
(KYLA) eller DRY (TORKA), kyls rörled-
ningen och dess anslutningar ned vilket gör 
att vattnet kondenserar.

• I läget uppvärmning, droppar det vatten som 
kondenserat på värmeväxlaren.

• I läget uppvärmning, gör avfrostning att vat-
ten som frusit till is på utomhusanläggningen 
smälter och börjar droppa.

Vit rök strömmar ut från utom-
husenheten.

• I läget uppvärmning, ser den ånga som 
bildas vid avfrostning ut som vit rök.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens display är 
släckt eller diffus. Inomhusen-
heten reagerar inte på signal 
från fjärrkontrollen.

• Är batterierna slut?
• Är batteriernas polaritet (+, -) korrekt?
• Är någon av knapparna på fjärrkontrollen 

eller på någon annan elektrisk utrustning 
intryckt?

Symptom Förklaring och kontrollpunkter

Rummet kan inte kylas 
ner/värmas upp tillräckligt 
mycket.

• Är temperaturinställningen korrekt?
• 

tigheten till High eller Super High.

det på 2 FLOW.

heten rena?
• Finns det något som blockerar luftintaget eller 

luftutblåset på inom- eller utomhusenheten?
• Är några dörrar eller fönster öppna?
• Det kan ta en viss tid att nå den inställda 

temperaturen eller så kan den inte uppnås 
beroende på rummets storlek, omgivnings-
temperaturen och liknande orsaker.

Rummet kan inte kylas ner 
tillräckligt mycket. i rummet, ökas kylbelastningen, vilket resul-

terar i en otillräcklig kyleffekt.
• Om utomhustemperaturen är hög, kanske 

kyleffekten inte är tillräcklig.

Rummet kan inte värmas 
upp tillräckligt mycket.

• Om utomhustemperaturen är låg, kanske 
värmeeffekten inte är tillräcklig.

Luft blåser inte tillräckligt 
snabbt vid uppvärmning.

• Vänta medan enheten förbereder utblåsning 
av varmluft.

Luften från inomhusenheten 
luktar konstigt.

heten rena?
• Enheten kan suga in odörer som sitter i väg-

gar, mattor, möbler, tyg osv., och blåsa ut 
denna dåliga lukt med utblåsluften.

Ljud

Knakande ljud hörs. • Ljudet uppkommer vid expansion/sam-
mandragning av panelen m.m., på grund av 
temperaturförändringar.

Ett porlande ljud hörs. • Detta ljud kan höras när utomhusluft absor-
beras från dräneringsslangen vilket gör att 
vatten i dräneringsslangen sprutar ut vid 

 Detta ljud kan även höras om utomhusluft blå-
ser in i dräneringsslangen vid kraftiga vindar.

Ett mekaniskt ljud hörs från 
inomhusenheten.

• Det är det ljud som uppstår vi omkoppling (påsätt-

Ljudet av rinnande vatten 
hörs.

• Detta är ljudet av köldmedium eller kondens-
vatten som strömmar i enheten.

Ett väsande ljud hörs ibland. • Detta ljud uppkommer när det köldmedium 
som strömmar i enheten byter riktning.

Ljudet från motorn och ett 
virvlande ljud hörs från inom-
husenheten.

• Detta är ljudet av vatten som kondenseras 
under COOL/DRY-driften när det dräneras 
från inomhusenheten.

• Ljud av rinnande vatten kan även höras från 
inomhusenheter som inte är i drift. (Ljudet 
upphör automatiskt. Vänta.)

Timer

Veckotimern fungerar inte 
enligt inställningarna.

• Är ON/OFF-timern inställd?
• Överför inställningsinformationen för vecko-

timern till inomhusenheten igen. En lång 
ljudsignal hörs från inomhusenheten när 

naler hörs om information inte kan tas emot. 
Kontrollera att informationen har tagits emot. 

• Inomhusenhetens inbyggda klocka anger fel 
tid om ett strömavbrott inträffar och ström-
men bryts. Det kan göra att veckotimern inte 
fungerar som den ska.

 Se till att fjärrkontrollen placeras på en plats 
där signalen kan tas emot av inomhusenhe-
ten.

Enheten startas/stoppas av 
sig själv.

• Är veckotimern inställd?

NÄR DU TROR ATT DET HAR UPPSTÅTT PROBLEMV
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SPECIFIKATIONER

Använd ej luftkonditioneringen, och kontakta din återförsäljare i följande fall:
• När vatten läcker eller droppar från inomhusenheten.
• När vänster funktionsindikeringslampa blinkar.
• Om säkringen ofta löser ut.

• Luftkonditioneringen kan vid drift störa radio- och TV-mottagningen. En signalförstärkare kan komma att behövas för den utrustning som störs.
• När onormala ljud hörs.
• När det uppstår ett köldmedelsläckage.

NÄR DU TROR ATT DET HAR UPPSTÅTT PROBLEMV

Modell

Aggregatets namn — — — — 

Inomhus

Utomhus —  — — — 

Funktion Kyla Värme Kyla Värme Kyla Värme Kyla Värme

Strömförsörjning

Effekt kW — — — — — — — —

Ingång kW 0,020 0,024 0,020 0,024 0,052

Vikt Inomhus kg

IP-kod Inomhus IP20

Tillåtet övertryck  
drifttryck

LP ps MPa —

HP ps MPa

Ljudnivå (singel)
Inomhus (Super High/
High/Med./Low/Tyst)

dB(A)

(singel)
Inomhus (Super High/
High/Med./Low/Tyst)

m  / min

Ljudnivå (multi)
Inomhus (Super High/
High/Med./Low/Tyst)

dB(A) — —

(multi)
Inomhus (Super High/
High/Med./Low/Tyst)

m  / min — —

Inomhus Utomhus

Kyla
Övre gräns

Undre gräns

Värme
Övre gräns

—

Undre gräns
20°C DB

—

Obs:

 Uppvärmning — Inomhus: 20°C DB

gen.

Garanterat arbetsområde

DB: Torr lampa
WB: Våt lampa

Modell

Kylkapacitet
kännbar Prated,c kW 2,45

latent Prated,c kW 0,52

Uppvärmningskapacitet Prated,h kW 4,00

Total tillförd elektrisk effekt Pelec kW 0,024 0,024 0,052

Ljudeffektnivå
(per hastighet, om tillämpligt)

LWA dB(A)


