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EN This manual is brief version. Go to the above website and choose language to download full version OPERATING INSTRUCTIONS and 
INSTALLATION MANUAL.

DE Diese Anleitung ist eine Kurzversion. Besuchen Sie die oben stehende Website und wählen Sie die Sprache aus, um die vollständige Version 
von BEDIENUNGSANLEITUNG und INSTALLATIONSANLEITUNG herunterzuladen.

FR Ce manuel est une version abrégée. Rendez-vous sur le site Web ci-dessus et choisissez la langue pour télécharger la version complète de 
la NOTICE D’UTILISATION et du MANUEL D’INSTALLATION.

NL Deze handleiding is een beknopte versie. Ga naar de bovenstaande website en kies een taal om de volledige BEDIENINGSINSTRUCTIES 
en INSTALLATIEHANDLEIDING te downloaden.

ES Este manual es una versión abreviada. Visite el anterior sitio web y elija el idioma para descargar la versión completa del MANUAL DE 
INSTRUCCIONES y del MANUAL DE INSTALACIÓN.

IT Questo manuale è una versione sintetica. Visitare il sito Web indicato sopra e selezionare la lingua per scaricare la versione integrale del 
LIBRETTO D’ISTRUZIONI e del MANUALE PER L’INSTALLAZIONE.

EL

PT Este manual é uma versão abreviada. Aceda ao site Web acima indicado e seleccione o idioma pretendido para descarregar a versão 
completa das INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO e do MANUAL DE INSTALAÇÃO.

DA Denne vejledning er en forkortet udgave. Besøg ovennævnte websted, og vælg sprog for at hente den fulde version af BETJENINGSVEJLEDNINGEN 
og INSTALLATIONSHÅNDBOGEN.

SV Denna handbok är en kortversion. Gå till den ovannämnda webbplatsen och välj språk för att ladda ned fullständig version av BRUKSANVISNING 
och INSTALLATIONSANVISNING.

TR

BG

PL

CS

SK

HU

SL
zgornje spletno mesto, izberite jezik in prenesite ustrezno datoteko.

RO

ET See on juhendi lühiversioon. KASUTUS- ja PAIGALDUSJUHENDI täisversiooni allalaadimiseks minge eelnimetatud veebisaidile ja valige 
keel.

LV

LT
INSTRUKCIJOS ir MONTAVIMO VADOVAS versijas.

HR

SR
RUKOVANJE i UPUTSTVA ZA UGRADNJU.

NO Denne håndboken er kortversjonen. Gå til nettstedet over og velg språk for å laste ned fullstendig versjon av BRUKSANVISNINGEN og 
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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.

 : Vidrör aldrig med våta händer.

 : Stänk aldrig vatten på enheten.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 VARNING
Anslut inte elkabeln till en skarvpunkt, använd en förlängningssladd eller 

• Detta kan orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.

• 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 i nätsladden ur/i 

• 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 återförsäljaren.

• 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.

sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer som saknar vana 
och kunskaper om de inte övervakas av en ansvarig eller instrueras hur 

  under drift.

  • 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 bero på att 

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

• Olämpliga rengöringsmedel kan orsaka skador på plastmaterialen 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.

Inomhusenheten måste installeras i rum med golvutrymme som är större 

• AP50: 1,7 m2

butiker, inom lätt industri och lantbruk, eller för kommersiellt bruk av 

 

• Det kan orsaka personskador.

• Detta kan förorsaka brand eller leda till att enheten deformeras.

• Detta kan skada både husdjur och växter.

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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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 VARNING

• Den bör inte monteras av användaren eftersom monteringen kräver speci-
alkunskaper. En felaktigt monterad luftkonditionering kan orsaka läckage, 
brand eller elektriska stötar.

• En icke avsedd strömförsörjning kan ge upphov till överhettning eller brand.

• 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 tele-
fonens jordledning. Felaktig jordning kan orsaka elektriska stötar.

 

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

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

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

För installation

 

Om enheten startas när de horisontala lamellerna är i öppet läge kanske de inte 

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

• Enheten kan falla och orsaka skada.

• 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.

• Det kan leda till batteriläckage, brand eller explosion.

• 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 elkontakten eller slå 

under drift.

Om enheten kommer att stå oanvänd under en lång tid, dra ut elkontakten 

• Enheten kan samla på sig smuts som kan orsaka överhettning eller brand.

• 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 bort med rent 

• 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 tillsammans med 

• 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 vat-
ten 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.

• Det kan orsaka skador om du eller föremålet faller.

 VARNING
(Felaktig hantering kan få allvarliga påföljder, däribland allvarlig personskada 
eller dödsfall.)

med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer som 
saknar vana och kunskaper om det sker under överinseende eller om de 
instruerats i hur apparaten används på ett säkert sätt och har förstått de 

• Det kan resultera i en olycka pga. funktionsstörningar i den medicinska 
utrustningen eller apparaten.

• Det kan resultera i olyckor pga. funktionsstörningar.

• Det kan orsaka skada på enheten, elstötar eller brand.

• Det kan orsaka skada på enheten, elstötar eller brand.

• Det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontakta din återförsäljare om 
detta inträffar.

(Felaktig hantering kan få påföljder, däribland personskada eller skada på 
byggnaden.)

• Du kan skadas om du ramlar.

• Det kan orsaka funktionsstörningar.

För Wi-Fi-gränssnitt
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Funktionsindikeringslampa

Fjärrkontrollens 
mottagningsfönster

Nöddriftsknapp *2
Horisontell lamell

Fläktskydd

Luftintag

Frontpanel

DELARNAS NAMN

Inomhusenhet

Luftutblås

Utomhusenhet

Utomhusenheternas utseende kan variera.

Wi-Fi-gränssnitt

*1  År och månad för tillverkningen anges på namnplåten 

Värmeväxlare

Nödfallskylning 
COOL

Nödfallsvärme 
HEAT Stopp

FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

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 
klockan 1 minut framåt/bakåt 
(10 minuter om den hålls ned-
tryckt längre).

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

KASSERING

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

*2 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:

  : Tänd
  : Släckt

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.
Denna symbol är i enlighet med direktiv 2012/19/EU ar-
tikel 14, Information till användarna, och bilaga IX, och/
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.

Luftintag (baktill och på sidan)

Avloppsslang

Luftutblås

Avlopp

Köldmedelsrör
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 (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.)

Inställingsknapp TIME (klockslag), TIMER
Ändra tiden framåt/bakåt

WEEKLY TIMER-knappar

Fjärrkontroll

Signalsändningsdel
Signalens räckvidd: 
Cirka 6 m

från inomhusenheten 
när signalen tas emot.

Teckenruta

TIME, TIMER-knappar
  Framåtknapp
  Bakåtknapp

CLOCK-knapp

RESET-knapp

Lucka
Öppna fjärrkontrollen 
genom att skjuta ned 
locket. Skjut ned det 
ytterligare för att komma 
åt knapparna för veckoti-
merinställning.

WEEKLY TIMER-
knappar

Indikator för batteribyte

FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

 OFF/ON (stäng av/slå till)-knapp

 Temperaturknappar

 Varje tryckning höjer eller sänker temperaturen med 1°C.

 Knapp för funktionsval

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

 

 

(AUTO) (Tyst) (Low) (Med.) (High) (Super High)

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SVÄNGNING)

(SVÄNGNING)

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

 i-save-knapp
En enkel hämtningsfunktion gör att du kan hämta en 
föredragen (förinställd) inställning genom att trycka på 

 knappen en gång. Du kan snabbt gå tillbaka till den 
föregående inställningen genom att trycka på knappen igen.

  Knapp för NIGHT MODE
Driftläget NIGHT MODE ändrar ljusstyrkan hos driftindi-
katorn, inaktiverar pipljudet och begränsar ljudnivån på 
utomhusenheten.

OFF/ON (stäng av/
slå till)-knapp

Knapp för styrning av 

knapp vänster-höger

knapp upp-ned

Temperaturknap-
par

Knapp för funk-
tionsval

ECONO COOL-
knapp 

i-save-knapp

Knapp för 
NIGHT MODE
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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.
•  Om smuts syns kan du torka bort den med neutralt diskmedel utspätt med 

ljummet vatten i angiven koncentration. Torka sedan bort rengöringsmedlet 
med en fuktad trasa.

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

1. Lyft frontpanelen tills ett “klick” hörs.
2. Håll i gångjärnen och dra, för att demontera enligt ovanstående bild.

• Torka med en torr, mjuk trasa eller skölj med vatten.
• Lägg den inte i blöt i vatten i mer än två timmar.
• Torka den ordentligt i skuggan innan den monteras.

3. Montera frontpanelen genom att följa demon-
teringsanvisningarna i omvänd ordning. Stäng 
frontpanelen ordentligt, och tryck på de ställen 
som visas av pilarna.

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

Var 3:e månad:

• Avlägsna smuts med en dammsugare.
När smuts inte kan tas bort med dammsugare:

Varje år:

prestanda.
• Artikelnr  MAC-2470FT-E 

Hål

Gångjärn

 Viktigt

• 

• 

Frontpanel

INSTALLATION AV Wi-Fi-GRÄNSSNITT (endast typen VGK)

Detta Wi-Fi-gränssnitt kommunicerar statusinformationen och styr 
kommandona från MELCloud genom anslutning till inomhusenheten.

Obs:
• Anslut Wi-Fi-gränssnittet till routern. Ta hjälp av INSTÄLLNINGSMANUAL 

och SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (INSTÄLLNINGSGUIDE MED 
SNABBREFERENS) som medföljer enheten.

• Gå till webbplatsen nedan för att läsa INSTÄLLNINGSMANUALEN.
     http://www.melcloud.com/Support
• För användarhandbok för MELCloud, gå till webbplatsen nedan.
     http://www.melcloud.com/Support

Wi-Fi-gränssnitt
Frontpanel

Denna information är baserad på 

MODELLBETECKNING
Behandlad artikel

(Namn på delarna)
Aktiva substanser

(CAS Nr.)
Egenskap

Bruksanvisning
(Säkerhetsinstruktioner)

MSZ-AP25/35/42/50VG FILTER

Dimetyloktadecyl[3-(trimetoxysilyl)
propyl]ammoniumklorid
(27668-52-6)
Silvernatriumvätezirkoniumfosfat
(265647-11-8)
2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT)
(26530-20-1)

Virusskydd
Antibakteriell
Antimögelmedel

• Använd denna produkt i enlighet med bruksanvis-
ningen och endast för avsedd användning.

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

MAC-2470FT-E FILTER
Dimetyloktadecyl[3-(trimetoxysilyl)
propyl]ammoniumklorid
(27668-52-6)

Virusskydd
Antibakteriell
Antimögelmedel

• Använd denna produkt i enlighet med bruksanvis-
ningen och endast för avsedd användning.

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

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

• Luftkonditioneringen kan vid drift störa radio- och TV-mottagningen. En sig-
nalförstärkare 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 Inomhus

Effekt
Kyla

Kännbar kW 2,30 3,08 3,23 3,70 

Latent kW 0,20 0,42 0,97 1,30 

Värme kW 2,90 4,00 4,80 5,70 

Ingång kW 0,026 0,026 0,032 0,032

Ljudnivå
(Ljudeffektnivå)

Super High/High/Med./Low/Tyst dB(A) 57/51/45/39/34 57/51/45/39/34 57/53/49/44/36 58/54/50/47/42

Modell
Inomhus

Utomhus

Funktion Kyla Värme Kyla Värme Kyla Värme Kyla Värme

Strömförsörjning ~ /N, 230 V, 50 Hz

Effekt kW 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 5,4 5,0 5,8

Ingång kW 0,60 0,78 0,99 1,03 1,30 1,49 1,55 1,60

Vikt
Inomhus kg 10,5

Utomhus kg 27 eller 30 *1 35 40

Mängd köldmedium (R32) kg 0,55 0,55 0,70 1,00

IP-kod
Inomhus IP 20

Utomhus IP 24

Tillåtet övertryck  
drifttryck

LP ps MPa 2,77

HP ps MPa 4,17

Ljudnivå (SPL)

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

dB(A)
42/36/30/

24/19
45/39/34/

24/19
42/36/30/

24/19
45/38/31/

24/19
42/38/34/

29/21
45/40/35/

29/21
44/40/36/

33/28
48/43/38/

33/28

Utomhus dB(A) 47 48 49 50 50 51 52 52

Inomhus
Utomhus

Kyla
Övre gräns

32°C DB
23°C WB

46°C DB
—

46°C DB
—

Undre gräns
21°C DB
15°C WB

-10°C DB
—

-10°C DB
—

Värme
Övre gräns

27°C DB
—

24°C DB
18°C WB

24°C DB
18°C WB

Undre gräns
20°C DB

—
-15°C DB
-16°C WB

-20°C DB
-21°C WB

Garanterat arbetsområde
Obs:
 Märkdata
 Kylning — Inomhus: 27 °C DB, 19 °C WB
  Utomhus: 35 °C DB
 Uppvärmning — Inomhus: 20 °C DB
  Utomhus: 7 °C DB, 6 °C WB

DB: Torr lampa
WB: Våt lampa

Modell

Ingående spänning DC 12,7 V (från inomhusenhet)

Effektförbrukning MAX. 2 W

Storlek H×B×D (mm) 79×44×18,5 73,5×41,5×18,5

Vikt (g) (inklusive kabel) 60 46

Effektnivå för sändare (MAX.)
17,5 dBm 

@IEEE 802.11b
20 dBm 

@IEEE 802.11b

RF-kanal 1 kanal - 13 kanaler (2 412 - 2 472 MHz)
Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n (20)
Kryptering AES
Autentisering WPA2-PSK
Programvaruversion XX.00

För Försäkran om överensstämmelse, gå till webbplatsen nedan.
http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/


