
Handleiding & Installatie
R32 Cassettemodel Miyo 
NIC-35-52-71-105-160

Belangrijk!
Lees deze handleiding aandachtig alvorens te installeren of het bedienen 
van uw nieuwe airconditioning eenheid. Zorg ervoor dat u deze handleiding 
bewaart voor toekomstige referentie.

Controleer de toepasselijke technische gegevens, F-GAS (indien aanwezig) 
en informatie van de fabrikant uit de “Gebruikershandleiding - Productfiche” 
in de verpakking van de buitenunit.
(Alleen producten van de Europese Unie)
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Veiligheidsmaatregelen
Lees de veiligheidsmaatregelen voor gebruik en installatie.
Een onjuiste installatie als gevolg van het negeren van instructies kan ernstige schade of letsel 
veroorzaken. De ernst van mogelijke schade of letsel wordt geclassificeerd als WAARSCHUWING 
of LET OP!

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: REINIGING EN ONDERHOUD WAARSCHUWINGEN

LET OP!

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING VOOR PRODUCT GEBRUIK

Waarschuwing!
Dit symbool geeft de mogelijkheid van per-

soonlijk letsel of overlijden aan.

Let op!
Dit symbool geeft de mogelijkheid van
materiële schade of ernstige gevolgen.

!

!

!

!

!

!

!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte mobiliteit. Dit ap-
paraat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke 
waarneming of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instruc-
ties hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veilig-
heid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Fysieke, 
sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies 
hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en als ze de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen 
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen 
worden uitgevoerd (landen van de Europese Unie).

•	 Schakel het apparaat uit en koppel de stroom los voordat u de airconditioner reinigt. Als u dit niet doet, kan 
dit leiden tot elektrische schokken.

•	 Maak de airconditioner niet schoon met overmatige hoeveelheden water.
•	 Maak de airconditioner niet schoon met brandbare reinigingsmiddelen. Brandbare reinigingsmiddelen kun-

nen brand of vervorming veroorzaken.

•	 Schakel de airconditioner uit en koppel de stroom los als u deze gedurende lange tijd niet gaat gebruiken.
•	 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact tijdens storm.
•	 Zorg ervoor dat watercondensatie ongehinderd uit het apparaat kan weglopen.
•	 Bedien de airconditioner niet met natte handen. Dit kan elektrische schokken veroorzaken
•	 Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
•	 Klim niet op de buitenunit en plaats er geen voorwerpen op.
•	 Laat de airconditioner niet gedurende lange tijd werken met geopende deuren of ramen,of als de 

luchtvochtigheid erg hoog is.

•	 Gebruik alleen het gespecificeerde netsnoer. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen 
door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.

•	 Houd de stekker schoon. Verwijder stof of vuil dat zich op of rond de stekker heeft verzameld. Vuile stekkers 
kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken.

•	 Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd de stekker stevig vast en trek 
deze uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer het kan daardoor beschadigd raken, wat kan leiden tot 
brand of elektrische schokken.

•	 Pas de lengte van het netsnoer niet aan en gebruik geen verlengsnoer om het apparaat van stroom te voorzien.
•	 Deel het stopcontact niet met andere apparaten. Onjuiste of onvoldoende stroomtoevoer kan brand of elek-

trische schokken veroorzaken.
•	 Het product moet correct geaard zijn op het moment van installatie, anders kan er een elektrische schok optreden.
•	 Volg voor alle elektrische werkzaamheden alle lokale en nationale bedradingsnormen, voorschriften en de in-

stallatiehandleiding. Sluit de kabels stevig aan en klem ze stevig vast om te voorkomen dat externe krachten 
de terminal beschadigen. Onjuiste elektrische aansluitingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken, 
en kunnen ook schokken veroorzaken. Alle elektrische aansluitingen moeten worden gemaakt volgens het 
elektrische aansluitschema op de panelen van de binnen- en buitenunits.

•	 Alle bedrading moet correct worden aangebracht om ervoor te zorgen dat de klep van de besturingskaart 
goed kan sluiten. Als de klep van de besturingskaart niet goed is gesloten, kan dit leiden tot corrosie en er-
voor zorgen dat de aansluitpunten op de terminal oververhit raken, in brand vliegen of een elektrische schok 
veroorzaken.

•	 Als de stroom wordt aangesloten op vaste bedrading, een meerpolige ontkoppelingsinrichting met ten minste 
3 mm vrije ruimte in alle polen, en een lekstroom heeft die 10 mA kan overschrijden, de aardlekschakelaar met 
een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA, en ontkoppeling moet worden opgenomen in de vaste 
bedrading in overeenstemming met de bedradingsregels.

•	 Als zich een abnormale situatie voordoet (zoals een brandlucht), moet u het apparaat onmiddelijk uitschake-
len en loskoppelen van de stroom. Bel uw dealer voor instructies om elektrische schokken, brand of letsel te 
voorkomen.

•	 Steek geen vingers, staven of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. De ventilator draait mogelijk 
met hoge snelheden. Dit kan namelijk letsel veroorzaken, 

•	 Gebruik geen ontvlambare sprays zoals haarlak, lak of verf in de buurt van het apparaat. Dit kan leiden tot 
vuur of verbranding.

•	 Gebruik de airconditioner niet in de buurt van brandbare gassen. Uitgestoten gas kan zich verzamelen rond 
het apparaat en een explosie veroorzaken.

•	 Gebruik uw airconditioner niet in een natte ruimte, zoals een badkamer of wasruimte. Te veel blootstelling 
aan water/vocht kan kortsluiting in elektrische componenten veroorzaken.

•	 Stel uw lichaam niet langdurig bloot aan koele lucht.
•	 Laat kinderen niet met de airconditioner spelen. Kinderen moeten onder toezicht staan in de buurt van de 

eenheid te allen tijde.
•	 Als de airconditioner samen met branders of andere verwarmingsapparaten wordt gebruikt, moet u grondig 

de ruimte ventileren om zuurstoftekort te voorkomen.
•	 In bepaalde functionele omgevingen, zoals keukens, serverruimtes, etc., kan het gebruik van speciaal ontwor-

pen airconditioning units sterk worden aanbevolen.
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Installatie handleiding
LET OP DE SPECIFICATIES VAN DE ZEKERING

WAARSCHUWINGEN VOOR PRODUCTINSTALLATIE

OPMERKING OVER GEFLUOREERDE GASSEN (N.V.T. OP DE UNIT DIE R290-KOELMIDDEL GEBRUIKT)

WAARSCHUWING VOOR HET GEBRUIK VAN R32 / R290-KOELMIDDEL

EUROPESE VERWIjDERINGSRICHTLIjNEN

!

!

!

De printplaat (PCB) van de airconditioner is ontworpen met een zekering om overstroombeveiliging te bieden.
De specificaties van de zekering staan op de printplaat, zoals:
T3.15AL / 250VAC, T5AL / 250VAC, T3.15A / 250VAC, T5A / 250VAC, T20A / 250VAC, T30A / 250VAC, ENZ.
OPMERKING: Voor de units die R32 of R290 koelmiddel gebruiken, kan alleen de explosieveilige keramische zek-
ering worden gebruikt.

1. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende dealer of specialist. Defecte installatie kan waterlek-
kage, elektrische schokken of brand veroorzaken.

2. De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan waterlekkage, 
elektrische schokken of brand veroorzaken. (In Noord-Amerika moet de installatie worden uitgevoerd in over-
eenstemming met de vereisten van NEC en CEC alleen door geautoriseerd personeel.)

3. Neem contact op met een geautoriseerde servicetechnicus voor reparatie of onderhoud van dit apparaat. Dit 
apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.

4. Gebruik alleen de meegeleverde accessoires, onderdelen en gespecificeerde onderdelen voor installatie. Het 
gebruik van niet-standaard onderdelen kan waterlekkage, elektrische schokken en brand veroorzaken en kan 
ervoor zorgen dat het apparaat defect raakt.

5. Installeer het apparaat op een stevige locatie die het gewicht van het apparaat kan dragen. Als de gekozen 
locatie het gewicht van het apparaat niet kan ondersteunen, of als de installatie niet correct is uitgevoerd, kan 
het apparaat vallen en leiden tot ernstig letsel en schade.

6. Installeer afvoerleidingen volgens de instructies in deze handleiding. Onjuiste afvoer kan waterschade veroor-
zaken aan uw huis en eigendommen.

7. Voor units met een elektrische hulpverwarming: installeer de unit niet binnen 1 meter (3 voet) van alle brand-
bare materialen.

8. Installeer de unit niet op een locatie die kan worden blootgesteld aan lekken van brandbaar gas. Brandbaar gas 
hoopt zich op rond de unit en kan brand veroorzaken.

9. Schakel de stroom niet in voordat al het werk is voltooid.
10. Raadpleeg bij het verplaatsen van de airconditioner een ervaren onderhoudsmonteurs voor de ontkoppeling en 

herinstallatie van de unit.
11. Lees de informatie in de hoofdstukken “installatie van binnenunits” en “installatie van buitenunits” voor infor-

matie over het installeren van het apparaat op de drager.

1. Deze airconditioning unit bevat gefluoreerde broeikasgassen. Voor specifieke informatie over het soort gas en 
de hoeveelheid verwijzen wij u naar het relevante label op de unit zelf of de “Gebruiksaanwijzing - Product-
kaart” in de verpakking van de buitenunit. (Alleen producten van de Europese Unie).

2. Installatie, service, onderhoud en reparatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een erkend instal-
lateur.

3. Het verwijderen en recyclen van het product moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.
4. Voor apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van 5 ton CO2 equivalent of meer, 

maar met minder dan 50 ton CO2-equivalent, Als het systeem een lekdetectie heeft systeem geïnstalleerd, 
moet het ten minste elke 24 maanden op lekkage worden gecontroleerd.

5. Wanneer de unit op lekkage wordt gecontroleerd, wordt het goed bijhouden van alle controles sterk aanbevolen.

•	 Wanneer brandbaar koelmiddel wordt gebruikt, moet het apparaat worden opgeslagen in een goed geventi-
leerde ruimte waar de grootte van de ruimte overeenkomt met de ruimte zoals gespecificeerd voor gebruik. 
Voor modellen koelmiddel R32: Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een 
ruimte met een vloeroppervlak groter dan X m². Het apparaat mag niet in een niet-vertileerde ruimte worden 
geïnstalleerd als die ruimte kleiner is dan X m² (Zie het volgende formulier).

•	 Herbruikbare mechanische connectoren en uitlopende verbindingen zijn binnenshuis niet toegestaan. (EN-
standaardvereisten).

•	 Mechanische connectoren die binnenshuis worden gebruikt, moeten een snelheid hebben van niet meer dan 
3 g / jaar bij 25% van de maximaal toegestane druk. Wanneer mechanische connectoren binnenshuis worden 
hergebruikt, zullen afdichtingsonderdelen worden vernieuwd. Wanneer uitlopende verbindingen binnenshuis 
worden hergebruikt, moet het uitlopende deel opnieuw worden vervaardigd. (UL-standaardvereisten).

•	 Wanneer mechanische connectoren binnenshuis worden hergebruikt, zullen afdichtingsdelen worden ver-
nieuwd. Wanneer uitlopende verbindingen binnenshuis worden hergebruikt, moet het uitlopende deel 
opnieuw worden vervaardigd. (IEC-standaardvereisten)

•	 Mechanische connectoren die binnenshuis worden gebruikt, moeten voldoen aan ISO 14903.

Deze markering op het product of het bijbehorende informatiemateriaal geeft aan dat afgedankte elektrische en 
elektrische apparatuur niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval.

Dit apparaat bevat koelmiddel en andere mogelijk gevaarlijke materialen. Bij het weggooien van dit apparaat ver-
eist de wet een speciale inzameling en behandeling. Gooi dit product niet weg als huishoudelijk afval of ongesor-
teerd stedelijk afval.
Bij het weggooien van dit apparaat heeft u de volgende mogelijkheden:
•	 Voer het apparaat af op de daarvoor bestemde plaats zoals gemeentelijke inzamelingsfaciliteit voor elektronisch afval.
•	 Bij aankoop van een nieuw apparaat neemt de winkelier het oude apparaat gratis terug.
•	 De fabrikant neemt het oude apparaat gratis terug.
•	 Verkoop het apparaat aan gecertificeerde schrootdealers.

Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Speciale kennisgeving
Het weggooien van dit apparaat in het bos of in een andere natuurlijke omgeving brengt uw gezondheid in 
gevaar en is dat ook slecht voor het milieu. Gevaarlijke stoffen kunnen in het grondwater en in de voedselketen 
terechtkomen.
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Model (Btu/h

≤12000

18000

30000

42000-48000

24000

36000

60000

Hoeveelheid koelmiddel op te laden (kg)

≤1.11

≤1.65

≤3.08

≤4.24

≤2.58

≤3.84

≤4.39

Instalatie hoogte

2.2m

2.2m

2.2m

2.2m

2.2m

2.2m

2.2m

Minimale m² van de ruimte

1

2

7

12

5

10

13



Apparaatspecificaties en kenmerken
DISPLAy BINNENUNIT

OPMERKING: verschillende modellen hebben een verschillend frontpaneel en displayvenster. Niet alle indica-
toren die bovenstaande beschrijving zijn beschikbaar voor de airconditioner die u heeft gekocht. Controleer het 
binnendisplay venster van het apparaat dat u hebt gekocht.

De afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld ter verduidelijking. De werkelijke vorm van uw binnenunit kan iets afwijken. De werke-
lijke vorm is bepalend.
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OPMERKING: Verschillende modellen hebben een ander displaypaneel. Niet alle onderstaande indicatoren zijn 
beschikbaar voor de airconditioner die u hebt gekocht. Controleer het binnendisplay van het apparaat dat u hebt 
gekocht. Illustraties in deze handleiding dienen ter verduidelijking. De werkelijke vorm van uw binnenunit kan 
enigszins anders zijn.Dit displaypaneel op de binnenunit kan worden gebruikt om de unit te bedienen als de 
afstandsbediening niet werken. 

(A-1) (A-2)

Luchtinlaat
Display paneel

Louver
Luchtuitlaat

LED display Infrarood
ontvanger 

Menu knop

FUNC

LED display Infrarood
ontvanger 

Menu knop 

LED display Infrarood
ontvanger

Menu knop

Luchtinlaat

Display paneel
Louver

Luchtuitlaat

Temperature

LED display
and
Infrarood
ontvanger

Menu knop

• Werkingsindicator: 

• Tijd indicatie: 

• PRE-DEF indicatie
(voorverwarmen/ontdooien)

• Alarm indicatie

• Menu-knop : Met deze knop selecteert u de modus in de volgende volgorde: AUTO, FORCED COOL, OFF.

FORCED COOL-modus: In de FORCED COOL-modus knippert het bedrijfslampje. Het systeem zal 
gedurende 30 minuten met een hoge windsnelheid blazen tot de ruimte is afgekoeld. Daarna gaat deze 
weer terug in AUTO. De afstandsbediening wordt uitgeschakeld tijdens deze bewerking.
UIT-modus: Wanneer het displaypaneel wordt uitgeschakeld, wordt het apparaat uitgeschakeld en 
wordt de afstandsbediening opnieuw ingeschakeld.

(A-3)

(B)

Aan/Uit

Aan/Uit

Elektrische 
verwarming indicatie
( sommige modellen)

Tijd indicator PRE-DEF indicator
(voorverwarmen/ontdooien)

Alarm indicatie

Infrared 

Tijd Alarm 

PRE-DEF 

Menu
LED 
display

Luchtinlaat

Luchtinlaat

Luchtuitlaat

Luchtuitlaat

Louver

Louver

Display paneel

Display paneel

Bij draadloze bediening
functie is geactiveerd
( sommige modellen)

LED display

(voorverwarmen/ontdooien)



BEDRIjFSTEMPERATUUR

INVERTER SPLIT TyPE 

TyPE MET VASTE SNELHEID

OPMERKING: Een kamer met relatieve luchtvochtigheid minder dan 80%. Als de airconditioner hoger werkt dan 
deze waarde, kan het oppervlak van de airconditioner condensatie aantrekken. Stel de verticale luchtstroomja-
loezie in op de maximale hoek (verticaal ten opzichte van de vloer) en stel de HIGH-ventilatormodus in.

Om de prestaties van uw apparaat verder te optimaliseren, doet u het volgende:
•	Houd	deuren	en	ramen	gesloten.
•	Beperk	het	energieverbruik	door	de	functies	TIMER	ON	en	TIMER	OFF	te	gebruiken.
•	Blokkeer	geen	luchtinlaten	of	-uitlaten.
•	Inspecteer	en	reinig	luchtfilters	regelmatig.

Als uw airconditioner buiten de volgende temperatuurbereiken wordt gebruikt, kunnen bepaalde veiligheidsvoor-
zieningen worden geactiveerd en kan het apparaat worden uitgeschakeld.

Standaardinstelling
Wanneer de airconditioner opnieuw opstart na een stroomstoring, zal deze standaard teruggaan naar de fabriek-
sinstellingen (AUTO-modus, AUTO-ventilator, 24°C). Dit kan inconsistenties veroorzaken op de afstandsbedien-
ing en het paneel van de unit. Gebruik uw afstandsbediening om de status bij te werken.

Automatisch opnieuw opstarten (sommige modellen)
In het geval van een stroomstoring, zal het systeem: onmiddellijk stoppen. Wanneer de stroom terugkeert,
zal het bedrijfslampje op de binnenunit gaat knipperen. Herstart het apparaat door op de AAN/UIT-knop te druk-
ken op de afstandsbediening. Als het systeem een   AUTO herstartfunctie heeft, zal het apparaat opnieuw op-
starten met de dezelfde instellingen.

Beveiligingsfunctie van drie minuten (sommige modellen) 
Een beveiligingsfunctie voorkomt dat de airconditioner gedurende ongeveer 3 minuten niet kan worden ge-
activeerd wanneer deze onmiddellijk na gebruik opnieuw wordt opgestart.

Geheugenfunctie lamellenhoek (sommige modellen) 
Sommige modellen zijn ontworpen met een geheugenfunctie voor de lamellenhoek. Als de unit opnieuw opstart 
na een stroomstoring, keert de hoek van de horizontale lamellen automatisch terug naar de vorige positie. De 
hoek van de horizontale lamellen mag niet te klein ingesteld worden omdat er zich dan condensatie kan vormen 
en in de pijn kan druppelen. Om de lamellen te resetten, drukt u op de handmatige knop, waarmee de horizontale 
lamelleninstellingen worden gereset.
 
Koelmiddellekdetectiesysteem (sommige modellen) 
In het geval van een koelmiddellek, zal de LED DISPLAy een koelmiddellekfoutcode weer geven en het LED 
indicatielampje zal dan gaan knipperen.

VOOR BUITENUNITS MET 
BASEPAN-VERWARMING OF 
CARTERVERWARMING
Als de buitentemperatuur lager 
is dan 0 ° C, raden we ten zeerste 
aan om de unit altijd aangesloten 
te laten om een   soepele doorlo-
pende prestatie te garanderen

Kamer temperatuur 

Koelen 

Koelen 

16°C-32°CKamer temperatuur 

18°C-43°C

-7°C-43°C
(Voor modellen met lage  temper-

atuur. koeling systemen.)

-18°C-52°C
(Voor speciaal tropische modellen)

16°C - 32°C

0°C - 50°C

-15°C - 50°C
(Voor modellen met lage  

temperatuur. koeling
systemen.)

0°C - 52°C
(Voor speciaal

tropische modellen)

Verwarmen

Verwarmen

0°C-30°C

-7°C-24°C

0°C - 30°C

-15°C - 24°C

Droog

Droog

10°C-32°C

11°C-43°C

18°C-43°C

18°C-52°C
(Voor speciaal tropische modellen)

10°C - 32°C

0°C - 50°C

0°C - 52°C
(Voor speciaal

tropische modellen)

Buiten temperatuur 

Buiten temperatuur 

MOGELIjKHEDEN 
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SCHAKEL UW AIRCONDITIONERSYSTEEM ALTIJD UIT EN ONTKOPPEL DE STROOMTOEVOER, VOORDAT U 
GAAT REINIGEN EN/OF ONDERHOUDT GAAT UITVOEREN.

Gebruik alleen een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen. Als het apparaat bijzonder vuil is, kunt 
u een ligt vochtige doek gebruiken.
•	 Gebruik geen chemicaliën of chemisch behandeld doeken om het apparaat te reinigen
•	 Gebruik geen benzeen, verfverdunner, polijstpoeder of andere oplosmiddelen om schoon te maken. Deze mid-

delen kunnen het plastic oppervlakte beschadigen.(barsten of vervormen)
•	 Gebruik geen water dat warmer is dan 40 ° C om het voorpaneel te reinigen. Dit kan het paneel vervormen of 

laten verkleuren.

Een verstopte airconditioner kan de koelefficiëntie van uw unit verminderen en kan ook slecht zijn voor uw ge-
zondheid. Reinig het filter eens in de twee weken.

VERWIJDER OF REINIG HET FILTER NIET ZELF:
Het verwijderen en reinigen van het filter kan gevaarlijk zijn. 
Verwijdering en onderhoud moeten worden uitgevoerd door 
een gecertificeerde technicus.

1.  Verwijder het luchtfilter.
2. Reinig het luchtfilter door het oppervlak te stofzuigen of    
    te wassen in warm water met een milde reinigings middel.
3. Spoel het filter af met schoon water en laat het aan de     
     lucht drogen. Laat het lter NIET in direct zonlicht drogen. 
4. Installeer het filter opnieuw.

LET OP!

LET OP!

!

!

Onderhoud

VOORDAT U ONDERHOUD PLEEGT OF GAAT REINIGEN!
REINIGEN VAN DE BINNENUNIT Onderhoud – Lange perioden van niet-gebruik

LUCHTFILER REINIGEN 

 
   

Als u een stofzuiger gebruikt, 
moet de inlaatkant moet naar 
het vacuüm gericht zijn.

Als u water gebruikt, moet de 
inlaatzijde naar beneden zijn 
gericht en weg van de waterstroom.

LET OP!!
•	 Voordat u het filter vervangt of reinigt, schakel het  

apparaat uit en koppel het los van het netstroom.
•	 Raak bij het verwijderen van het filter geen metale 

onderdelen in het apparaat aan. De scherpe metalen 
randen kunnen u snijden.

•	 Gebruik geen water om de binnenkant van de unit 
te reinigen. Dit kan isolatie vernietigen en eletrische  
schokken veroorzaken.

•	 Stel het filter niet bloot aan direct zonlicht tijdens het  
drogen. Dit kan het filter doen krimpen.

LET OP!!
•	Eventueel	onderhoud	en	schoonmaken	van	buiten				
   unit moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde
   dealer of een erkende servicemonteur.
•	Eventuele	reparaties	aan	het	apparaat	moeten			
   worden uitgevoerd door een geautoriseerde dealer of  
   een erkend dealer servicemonteur.

ONDERHOUD -INSPECTIE VóóR HET SEIZOEN

Als u van plan bent uw airconditioner een langere 
tijd niet te gebruiken, doe dan het volgende:

Doe het volgende na een lange periode van 
niet-gebruik of voor een periodes van veelvuldig 
gebruik:

Controleer op beschadigde draden Maak het �lter schoon

Controleer op lekkage Vervang de batterijen

Zorg ervoor dat niets alle luchtinlaten en -uitlaten blokkeert

Schakel de FAN-functie in 
tot de unit vollegig droog is

Maak het �lder schoon

Schakel het apparaat uit 
en koppel deze van het 

netstroom

Verwijder de batterijen van 
de afstansbediening



Storings overzicht

Het probleem Oorzaken hiervan

VEILIGHEIDSMAATREGELEN!
Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet zet uw airconditioning dan direct uit!
 - De kabel is beschadigd of abnormaal warm.
 - U ruikt een brandlucht.
 - Het apparaat maakt luide of abnormale geluiden.
 - Zekering is doorgebrand of de stroomonderbreker schakelt regelmatig uit.
 - Als er een voorwerp, water in of uit de unit komt.
Let op! probeer deze  bovengenomde problemen niet zelf te repareren. 
 Neem contact op met een erkende servicemonteur.

De volgende problemen duiden niet op een defecte unit en hebben daarom in de meeste gevallen geen 
reperatie nodig.

De unit gaat niet aan 
wanneer de aan/uit knop 
wordt ingedrukt.

Er komt mist uit de 
binnenunit.

Er komt mist uit de 
binnen- /buiten unit.

De binnenunit maakt 
geluiden. 

Zowel de binnenunit als
de buitenunit maken 
geluiden. 

De instelling verandert 
van koelen/verwarmen 
naar Ventilator modus.

De unit heeft een beveiligingsfunctie van 3 minuten die overbelasting van de unit 
voorkomt. Daarom kunt u het apparaat niet binnen deze 3 minuten aan of uit 
schakelen.  

Een groot temperatuurverschil tussen de kamerlucht en de geconditioneerde lucht 
kan witte mist veroorzaken.

Wanneer het apparaat na het ontdooien opnieuw opstart in de HEAT-modus, kan er 
witte nevel vrijkomen als gevolg van vocht dat vrijkomt bij het ontdooiproces.

Er kan een ruisend luchtgeluid optreden wanneer de jaloezie zijn positie terugzet.

Laag sissend geluid tijdens bedrijf: dit is normaal en wordt veroorzaakt door 
koudemiddel dat door zowel binnen- als buitenunits stroomt.

Laag sissend geluid wanneer het systeem start, net is gestopt met werken of is
ontdooit: dit geluid is normaal en wordt veroorzaakt doordat het koudemiddel wat 
stopt of veranderend van richting.

Piepend geluid: Normale uitzetting en samentrekking van de kunstof en metalen 
onderdelen. Dit wordt veroorzaakt door temperatuurveranderingen tijdens 
het gebruik. 

Er kan een piepend geluid klinken nadat het apparaat in de verwarmings
modus heeft gedraaid. U hoort het uitzetting en samentrekking van de kunstof
onderdelen van de unit.

Het apparaat kan zijn instelling wijzigen om te voorkomen dat er ijsvorming 
ontstaat. Zodra dit is verdwenen zal de unit weer terug gaan op de eerder
ingestelde modus.

De ingestelde temperatuur is bereikt, waarna de unit de compressor 
uitschakelt. De unit blijft werken en zal weer aanslaan als de temperatuur 
koeler of warmer wordt.

Het probleem

Probleem

Oorzaken hiervan

Mogelijke Oorzaak hiervan Oplossing

De buitenunit maakt 
geluiden

Slechte koeling
Prestaties

De fan van de buitenunit
werkt niet 

De unit geeft een nare 
niet frisse geur.

Er komt stof uit de bin-
nen-en/of buitenunit

De buitenunit maakt verschillende geluiden op basis van de ingestelde modus.

De temperatuurinstelling kan hoger zijn
dan omgevingstemperatuur.
De warmtewisselaar aan de binnenzijde
of de buitenunit is vervuilt.

Het luchtfilter is vuil.

De luchtin- of uitlaat van beide
units is geblokkeerd.

Deuren en ramen staan   open.

Er wordt overmatige warmte 
gegenereerd door zonlicht.
Te veel warmtebronnen in de kamer 
(mensen, computers, elektronica, etc.)
Laag koudemiddel door lekkage
of langdurig gebruik.

SILENCE-functie is geactiveerd
(optionele functie)

Verlaag de temperatuursinstelling.

Reinig de betreffende warmtewisselaar.

Verwijder het filter en maak het schoon 
volgens instructies.

Schakel het apparaat uit, verwijder de 
belemming  en zet hem weer aan.

Zorg ervoor dat alle deuren en ramen zijn
gesloten terwijl het apparaat aanstaat.
Sluit ramen en gordijnen tijdens warme 
zonnige dagen.

Verminder het aantal warmtebronnen

Controleer op lekkage, dicht indien nodig 
opnieuw af. Laat koudemiddel bijvullen 
door een gecertificeerde monteur.

SILENCE-functie kan prestaties van de unit 
verlagen. Schakel de SILENCE-functie uit.

Het apparaat kan stof ophopen tijdens langere perioden van niet-gebruik, dat zal 
worden uitgestoten wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Dit kan worden ver-
holpen door het apparaat af te dekken tijdens lange perioden van inactiviteit.

Tijdens het gebruil, wordt de ventilatorsnelheid geregeld om de werking van het 
product te optimaliseren.

Het filter van het apparaat is beschimmeld en moeten worden schoongemaakt.

TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de storingen van uw airconditioner in onderstaande tabel, voordat u contact opneemt met een 
reparatiebedrijf
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De airconditioner kan geuren uit de omgeving opnemen (kooklucht,
sigarettenrook, huisdier geuren enz.).

OPMERKING: Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een plaatselijke dealer of uw dichtstbijzi-
jnde klantenservicecentrum. Geef hen een gedetailleerde beschrijving van de storing van het apparaat en uw 
modelnummer.



Mogelijke oorzaak Mogelijke oorzaken Oplossing

De unit werk niet

Het apparaat start 
en stopt vaak.

Slecht verwarming
prestaties.

De luchtin- of uitlaat 
van beide units is 
geblokkeerd.

Een foutcode verschijnt 
op het display van de 
binnenunit. Deze codes 
beginnen met de
letters:
E (x), P (x), F (x)
EH (xx), EL (xx), EC 
(xx)PH (xx), PL (xx), 
PC (xx)

Stroomstroring

De stroomschakelaar is omgezet. 

De zekering is doorgebrand.

De batterijen van de afstandsbediening 
zijn leeg.

De 3 minuten beveiligingsfunctie
is geactiveerd

Er is te veel of te weinig koudemiddel in 
het systeem

Er is gas of vocht is in het systeem te 
recht gekomen.

De compressor is kapot

De buitentemperatuur is extreem laag.

Er komt koude lucht binnen door 
deuren en/of ramen.

Laag koudemiddel niveau door lekkage 
of langdurig gebruik.

De unit kan stoppen met werken of veilig blijven werken. Als de indicatorlampjes blijven 
knipperen of foutcodes verschijnen, wacht dan ongeveer 10 minuten. Het probleem kan 
uit zichzelf oplossen. Als dit niet het geval is, haal de stroom van het apparaat en sluit 
deze opnieuw aan. Schakel het apparaat opnieuw in. Als het probleem blijft aanhouden, 
haal dan opnieuw de stroom van het apparaat en neem contact op met uw installateur.

De spanning is te hoog of te laag

Vervang de compressor.

Gebruik een extra verwarmingapparaat.

Controleer of allle deuren en ramen zijn 
gesloten.

Vul het systeem opnieuw af met kou-
demiddel. Laat koudemiddel altijd bijvullen 
door een gecertificeerde monteur.

Installeer een manostaat apparaat om de 
spanningsdruk te regelen.

Wacht tot de stroomstoring is hersteld.

Zet de stroomschakelaar weer aan.

Vervang de zekering

Vervang de batterijen in de afstandsbedi-
ening

Wacht drie minuten en start de aircondi-
tioner opnieuw op.

Controleer op lekkage en indien nodig vul 
het systeem met koudemiddel bij. Laat 
koudemiddel altijd bijvullen door een 
gecertificeerde monteur.

Laat al het koudemiddel uit het systeem 
en vul het opnieuw af met koudemiddel. 
Laat koudemiddel altijd bijvullen door een 
gecertificeerde monteur.

TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de storingen van uw airconditioner in onderstaande tabel,voordat u contact opneemt met uw installateur.

OPMERKING: Als uw probleem zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande controles en diagnoses heeft uit-
gevoerd, Schakel uw apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met een erkend instalateur.

Accessoires
Het airconditioningsysteem wordt geleverd met de volgende accessoires. Gebruik alle installatieonderdelen en 
accessoires om de airconditioner te installeren. Een onjuiste installatie kan leiden tot waterlekkage, elektrische 
schokken en brand, of ertoe leiden dat de apparatuur defect raakt. De items die niet bij de airconditioner worden 
geleverd, moeten apart worden gekocht.
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Name Shape Quantity(PC)

Manual

  

Verbindingsleiding:
Onderdelen dien je apart aan te scha�en. 
Raadpleeg de dealerover de juiste pijpmaat 
van:het apparaat dat u hebt gekocht.

Vloeibare kant

Gas kant

Φ6 . 3 5 ( 1 /4i n )
Φ9 . 5 2 ( 3 /8in )
Φ12.7 ( 1 /2in )
Φ9 . 5 2 ( 3 /8in )
Φ1 2 . 7 ( 1 /2 in )
Φ1 6 ( 5 /8in )
Φ1 9( 3/4in )
Φ22 ( 7 /8in )

2~4

1

 Name of Accessories Q‘ty(pc) Shape

1

1

1

1

1

 Name of Accessories Q‘ty(pc) Shape

Geluidsisolatie/isolatiemantel 
(sommige modellen)

1
Geluidsisolatie/isolatiemantel 
(sommige modellen)

Afvoerpijpmantel 
(sommige modellen)

Uitlaatpijpklem 
(sommige modellen)

Anti-schokrubber
(sommige modellen)

Afvoerverbinding
(sommige modellen)

Magnetische ring (wikkel de 
elektrische draden S1 & S2 
( P & Q & E ) twee keer om de 
magnetische ring) 
(sommige modellen)

Magnetische ring (na 
installatie aan de verbindings
kabel tussen binnenunit en 
buitenunit vastmaken.) 
(sommige modellen)

S1&S2(P&Q&E)

Zegelring(sommige modellen) 2

P Q E

Sjabloon voor installatie
papier(sommige modellen)

Throat banderRiem(sommige modellen)

Zelftappende schroef 
(sommige modellen)

1

Plafondhaak 
(sommige modellen) 4

Ophangbout
(sommige modellen) 4

Gashendel 
(sommige eenheden) 1

4

4

2

Anti-shock rubber
1

Er zijn twee soorten afstandsbedieningen: bedraad en draadloos. Selecteer een afstandsbediening 
op basis van de voorkeuren en vereisten van de klant en installeer deze op een geschikte plaats.
Raadpleeg de folder of technische literatuur voor hulp bij het selecteren van een geschikte 
afstandsbediening.

•

Verschilt 
per model

1
Leidinginstallatieplaat 
(sommige modellen)

Optionele accessories



Installatieoverzicht - Binnenunit Onderdelen unit
OPMERKING: De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van lokale en 
nationale normen. De installatie kan in verschillende gebieden enigszins afwijken.
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Illustraties in deze handleiding zijn bedoeld ter verduidelijking. De werkelijke vorm van uw binnenruimte eenheid kan enigszins afwijken. 
De werkelijke vorm is bepalend.

OPMERKING OVER ILLUSTRATIES
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Installeer de buitenunitInstaller de afvoerpijp

1 2 3

45
MC MC

6

Installer de binnenunit

Evacueer de koelingsysteem Sluit de bedrading aan Sluit het koelmiddel pijpen aan

Voer een testrun uitInstaller het frontpaneel

7 8

 

 

(A)

Display

Afvoerpijp

Front paneel

Aansluitleiding
Luchtinlaat
Luchtuitlaat

Afstandsbediening 

Luchtuitlaat
Luchtin;aat

1

2 4 3
6

7

8
8

9

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(B)

Display

Afvoerpijp

frontpaneel

Aansluitleiding
Luchtinlaat
Luchtuitlaat

Bediening

Luchtuitlaat
Luchtinlaat

1

2 43 6

7

8
8

9

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Installatie handleiding

OPMERKING: De installatie van het paneel moet worden uitgevoerd nadat de leidingen en bedrading zijn voltooid.

Stap 1: Selecteer de installatielocatie. 
Voordat u de binnenunit installeert, moet u een geschikte locatie kiezen. De volgende zijn normen die u zullen 
helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het apparaat.

De juiste installatielocaties voldoen aan de volgende normen:
      Er is voldoende ruimte voor installatie en onderhoud.
      Er is voldoende ruimte voor de aansluiting van de leiding en de afvoerleiding.
      Het plafond is horizontaal en de structuur kan het gewicht van de binnenunit dragen.
      De luchtinlaat en -uitlaat zijn niet geblokkeerd.
      De luchtstroom kan de hele ruimte vullen.
      Er is geen directe straling van kachels.

Installeer het apparaat NIET in het volgende locaties:
     In de buurt van elke warmtebron, olieboringen, fracking, stoom of brandbaar gas
     Kustgebieden met veel zout in de lucht
     Gebieden met stroomstoringen, zoals fabrieken
     Gebieden met bijtende gassen in de lucht, zoals warmwaterbronnen
     Afgesloten ruimtes, zoals kasten.
     Keukens die op aardgas werken. 
     Gebieden met sterke elektromagnetische golven 
     Ruimten waar brandbare materialen of gas zijn opgeslagen 
     Kamers met een hoge luchtvochtigheid, zoals: badkamers of wasruimtes

INSTALLATIE-INSTRUCTIES - BINNENUNIT

Aanbevolen afstanden tussen de binnenunit en het plafond.
De afstand tussen de gemonteerde binnenunit en het binnenplafond moet aan de volgende specificaties vol-
doen.
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(A)

A

Frontpaneel

Vloer

Plafondbord

>250cm / 98.4” 

B (plafond uitkeping )

Plafond

(B)

＞400cm / 157.5” 

＞200cm / 78.7” 

＞150cm / 59.1” 

＞150cm / 59.1” 
(200cm / 78.7”  
recommended )

FrontpaneelPlafondbord B (Plafond opening)

Plafond

Plafond

Vloer

BinnenunitBinnenunit

Verlichting

Ventilator

>230cm /  90.6” 

Plafond

TYPE

Compact models

MODEL Lengte van A (mm/inch) Lengte  van H (mm/inch)

18-24 205/8 > 235/9.3

24 245/9.6 > 275/10.8

30 205/8 > 235/9.3

30-48 245/9.6 > 275/10.8

48-60 287/11.3 > 317/12.5

48-60 287/11.3 > 317/12.5

Lengte van B (mm/inch)

880/34.5

940/37.0

Super-Slim
models

260/10.2 > 290/11.4 600/23.6

Afstand van het plafond ten opzichte van de hoogte van de binnenunit

MODEL Lengte van A (mm/inch) Lengte van H (mm/inch)  

18-24 205 /8.03 230 /9.06

30-42 245/9.65 271/10.7

42-60 287/11.3 313/12.3

Lengte van B (mm/inch)

900/35.4

A

H

Afstand van het plafond ten opzichte van de hoogte van de binnenunit
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(A)

60K Super-Slim modellen plafondgatgrootte 

Koelmiddelleidingzijde Afvoerslang zijde

840mm / 33”  (Ophangbout)

900mm / 35.4” (Body)

1020mm / 40.2”  (Paneel)

940mm / 37.0” (Planfond opening)
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18-48K Super-Slim modellen plafondgatgrootte

Koelmiddelleidingzijde Afvoerslang zijde

780mm / 30” (Ophangbout)

840mm / 33”(Body)

950mm / 37.4”(Paneel)
880mm / 34.7”(Plafond opening)
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Compact modellen plafondgatgrootte

545mm / 21.5” (Ophangbout)

570mm / 22.4”(Body)

600mm / 23.6”(Plafond opening)

647mm / 25.5”(Paneel)e
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Koelmiddelleidingzijde
Afvoerslang zijde

>100cm / 39”>100cm / 39”

>100cm / 39” >100cm / 39”

Installation 

Stap 2: Binnenunit ophangen
1. Gebruik de meegeleverde papieren sjabloon om een rechthoekig gat in het plafond te maken, zodat er aan 
    alle kanten minimaal 1 m overblijft. De maat van het uitgesneden gat moet 4 cm groter zijn dan 
    de boby-maat. Zorg ervoor dat u de gebieden markeert waar gaten in het plafond worden geboord.

(A)

(A)

(B)

(B)

770mm / 30.3” (Ophangbout)

830mm / 32.7”(Body)

900mm / 35.4”(Plafond opening)

950mm / 37.4”(Paneel)
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Koelmiddeleidingzijde Afvoerslang zijde

2.
Boor 4 gaten van 5 cm diep op de haakposities 
van het plafond in het binnenplafond. Houd de 
boor in een hoek van 90° ten opzichte van het 
plafond.

Boor 4 gaten van 12 cm - 5,5 cm diep bij de plafond
haakposities in het binnenplafond. Houd de boor 
in een hoek van 90° ten opzichte van het plafond

  

3. Steek met een hamer de plafondhaken in de 
voorgeboorde gaten. Zet de bout vast met de 
meegeleverde ringen en moeren.  

4. Monteer de vier ophangbouten.

5. Monteer de binnenunit. Je hebt twee mensen 
nodig om hem op te tillen en vast te zetten. Steek 
de ophangbouten in de ophanggaten van de unit. 
Zet ze vast met de meegeleverde ringen en moeren.

Let op!

De behuizing van de unit moet perfect in lijn 
liggen met het gat. Zorg ervoor dat de unit en 
het gat even groot zijn voordat u verder gaat.  

Plafond

plafondbord

Hoofonderdeeel

or 24mm 

L

10 - 18mm

OPMERKING: De onderkant van het apparaat moet 
10-18 mm (Super-Slim-modellen) of 24 mm 
(Compacte modellen) hoger zijn dan de plafondplaat. 
Over het algemeen moet L (aangegeven in de 
volgende figuur) de helft van de lengte van de 
ophangbout zijn of lang genoeg om te voorkomen 
dat de moeren loskomen.

!
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Installation 

(B)

OPMERKING: De onderkant van de unit moet
10-25 mm hoger zijn dan de plafondplaat. 
Over het algemeen moet L (aangegeven in 
de volgende figuur) de helft van de lengte 
van de ophangbout zijn of lang genoeg om 
te voorkomen dat de moeren loskomen.   

OPMERKING: Zorg ervoor dat de binnenunit 
waterpas hangt. De unit is voorzien van een 
ingebouwde afvoerpomp en schakelaar. 
Als de unit tegen de richting van de conden-
saatstroom in wordt gekanteld (de kant van 
de afvoerleiding is omhoog), kan de 
schakelaar defect raken en waterlekkage 
veroorzaken. (voor sommige modellen)

    

Water level

Bij installatie van de unit in een nieuwe 
woning kunnen de plafondhaken vooraf 
worden ingebed. Zorg ervoor dat de haken 
niet losraken door betonkrimp. Bevestig na 
installatie van de binnenunit de papieren 
installatiesjabloon op de unit met bouten 
om vooraf de afmeting en positie van de 
opening aan het plafond te bepalen. 
Volg de bovenstaande instructies voor de 
rest van de installatie.     

Zorg ervoor dat het apparaat volledig water-
pas staat. Onjuiste installatie kan ertoe leiden 
dat de afvoerleiding terugloopt in de unit of 
dat er waterlekkage ontstaat.   

Stap 3: Boor een muurgat voor verbindingsleidingen

1. Bepaal de locatie van het muurgat op basis van de 
    locatie van de buitenunit.

 

2. Gebruik een kernboor van 65 mm of 90 mm 
    (afhankelijk van het model) om een gat in de muur 
    te boren. Zorg ervoor dat het gat in een lichte 
    neerwaartse hoek wordt geboord, zodat het 
    buiteneinde van het gat ongeveer 12 mm lager is 
    dan het binneneinde. Dit zorgt voor een goede 
    waterafvoer.

 

3. Plaats de beschermende muurmanchet in het gat. 
     Dit beschermt de randen van het gat en helpt het af 
     te dichten wanneer u klaar bent met het 
     installatieproces.

 

Papieren patroon voor 
installatie
(sommige modellen)

Midden van de 
plafondopening

Bouten

L

52~51

631

Opmerking voor nieuwbouw huisinstalaltie

Let op!

Indoor U
nit

 

(A)

Installatie afvoerleiding binnenshuis 
Installeer de afvoerleiding zoals afgebeeld in de 
volgende afbeelding.

Aansluitpoort
 voor afvoerleiding

Afvoerslang

Metalen klem Isolatie

Zorg ervoor dat u bij het boren van het 
gat in de muur geen draden, loodgieterswerk 
en/of andere gevoelige dingen raakt.

Muur

BinnenBuiten

≈ 12mm  

Stap 4: Sluit de afvoerslang aan.

De afvoerpijp wordt gebruikt om het water van 
de unit af te voeren. Onjuiste installatie kan schade 
aan het apparaat en eigendommen veroorzaken.

 

 

   

Installatie vereist een polyethyleen buis 
(buitendiameter = 2,5 cm of 3,7-3,9 cm) 
(afhankelijk van het model), die verkrijgbaar 
is bij uw plaatselijke ijzerhandel of dealer.

• Isoleer alle leidingen om condensatie te 
   voorkomen, wat kan leiden tot waterschade.
• Als de afvoerleiding verbogen of verkeerd 
  geïnstalleerd is, kan er water lekken en een
  waterniveauschakelaar defect.
• In de HEAT-modus zal de buitenunit water 
  afvoeren. Zorg ervoor dat de afvoerslang op 
  een geschikte plaats wordt geplaatst om 
  waterschade en wegglijden te voorkomen.
• Trek NIET met kracht aan de afvoerpijp. 
  Dit zou de verbinding kunnen verbreken.

(B)

Dalende helling
1/100

Dalende helling
1/100

1-1.5m
(39-59”)

1-1.5m
(39-59”)

1-1.5m
(39-59”)

Let op!

Let op!

Opmerking aankoop van de leidingen



23 24

• Bij gebruik van een verlengde afvoerleiding de
  binnenaansluiting vast maken met extra op-
  hangbevastigin om lostrekken te voorkomen.
• De afvoerleiding moet met een helling van 
  minimaal 1/100 naar beneden aflopen om te 
  voorkomen dat er water terugstroomt in de 
  airconditioner.
• Om te voorkomen dat de buis doorbuigt, 
  moet u deze om de 1-1,5 m . bevestigen.
• Als de uitlaat van de afvoerpijp hoger is dan 
  de pompverbinding, zorg dan voor een 
  opvoerpijp voor de uitlaat van de binnenunit. 
  De hefpijp mag niet hoger dan 75 cm van de 
  plafondplaat worden geïnstalleerd en de 
  afstand tussen de unit en de hefpijp moet 
  minder dan 30 cm zijn (afhankelijk van het model).
  Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat water 
  terugstroomt in de unit en overstroomt.
• Om luchtbellen te voorkomen, houdt u de 
  afvoerslang waterpas of licht betegeld 
  (<75 mm / 3”) (sommige modellen).

  

(A)

(B)

≤75cm 
(29.5”)

≤75cm 
(29.5”)

Plafond

1 - 1.5m 
(39-59”)

1 - 1.5m 
(39-59”)

0 - 75mm 
(3”)

≤30cm (11.8”)

≤53cm 
(20.8”)

22cm 
(8.6”)

OPMERKING: Als u meerdere standleidingen 
aansluit, installeer de leidingen dan zoals 
afgebeeld in de volgende afbeelding.

 

Leid de afvoerslang door het muurgat. Zorg ervoor dat 
het water wordt afgevoerd naar een veilige locatie waar 
het geen waterschade of uitglijden kan veroorzaken.

 
OPMERKING: De afvoer van de afvoerpijp moet 
minstens 5 cm boven de grond. Als het de grond 
raakt, kan het apparaat geblokkeerd raken en/of 
defect raken. Als u het water rechtstreeks op een 
riool afvoert, zorg er dan voor dat de afvoer een U- of 
S-leiding heeft om geuren op te vangen die anders 
het huis in zouden kunnen komen.

      
 

(A)

0-53cm
(20.8”)

≥10cm
(4”)

(B)
Vent

≤75cm 
(29.5”)

Hoe de leidinginstallatieplaat te installeren?
(indien meegeleverd)
1. Bevestig de mantelconnector (niet meegeleverd) op 
    het draadgat van de installatieplaat van de leiding.
2. Bevestig de installatieplaat van de leiding op het 
     chassis van de unit.

De leiding
installatie plaat

 

Schroeven
(niet meegeleverd)

Chassis 

De installatieplaat 
van de leiding

Koordleiding

Opmerking installatie van de afvoerleiding

Installeer het apparaat door de lokale codes en voorschrif-
ten  te volgen; er kunnen enigszins verschillen tussen de 
verschillende regio’s zitten.

Stap 1: Selecteer de installatielocatie:
Voordat u de buitenunit installeert, moet u een geschikte 
locatie kiezen. De volgende normen hieronder zullen u 
helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het apparaat. 

De juiste installatielocaties voldoen aan de volgende Normen:
       Voldoet aan alle ruimtelijke vereisten die worden weergegeven in Installatieruimte-eisen hierboven.
       Goede luchtcirculatie en ventilatie.
       Stevig en solide - de locatie kan het apparaat ondersteunen en zal niet trillen.
       Ruis van het apparaat zal anderen niet storen.
       Beschermd tegen langdurige perioden van direct zonlicht of regen.
       Waar sneeuwval wordt verwacht, plaatst u de unit omhoog om ijsvorming en schade aan de batterij te 
       voorkomen. Monteer de unit hoog genoeg om boven de gemiddelde sneeuwval in het gebied uit te komen.  
       De minimale hoogte moet 45 cm zijn

Stap 8: Monteer de binnenunit 
Als u nieuwe verbindingsleidingen naar de buitenunit hebt geïnstalleerd, doet u het volgende:
1.    Als u de koelleidingen al door het gat in de muur heeft geleid, ga dan verder naar stap 4.
2.   Controleer nogmaals of de uiteinden van de koelleidingen zijn afgedicht om te voorkomen dat vuil of vreemde    
       materialen de leidingen binnen kunnen dringen.
3.    Leid de gewikkelde bundel koelleidingen, afvoerslang en signaaldraad langzaam door het gat in de muur.
4.   Haak de bovenkant van de binnenunit aan de bovenste haak van de montageplaat.
5.    Controleer of de unit stevig vast zit aan de montageplaat door lichte druk uit te oefenen op de linker- en 
       rechterkant van de unit. Het apparaat mag niet schudden of verschuiven.
6.   Druk met gelijkmatige druk op de onderste helft van het apparaat. Blijf naar beneden duwen totdat de unit op 
       de haken aan de onderkant van de montageplaat klikt.
7.     Controleer nogmaals of de unit stevig is gemonteerd door lichte druk uit te oefenen op de linker- en rechterkant   
       van de unit.

Installeer het apparaat NIET op de volgende locaties:
       In de buurt van een obstakel dat luchtinlaten en -uitlaten blokkeert
       In de buurt van een openbare straat, drukke gebieden of waar geluid van het apparaat anderen stoort
       In de buurt van dieren of planten die schade kunnen ondervinden van de hete lucht
       In de buurt van elke bron van brandbaar gas
       Op een locatie die is blootgesteld aan te veel zoute lucht
       Op een locatie die is blootgesteld aan overmatige hoeveelheden zoute lucht

INSTALLATIE-INSTRUCTIES - BUITENUNIT

WIKKEL DE EINDEN VAN DE LEIDINGEN NIET IN 

Houd bij het inpakken van de bundel de uiteinden van de leidingen vrij. U moet ze openen om aan het einde van 
het installatieproces op lekken te kunnen testen (raadpleeg het gedeelte Elektrische controles en lekcontroles 
van deze handleiding)

Installatie buitenunit

 60
 c
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60cm vanaf linkerzijde

30cm vanaf linkerzijde 

200cm

vanaf voorzijde  

30cm vanaf de achter w
and
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SPECIALE OVERWEGINGEN VOOR EXTREME WEER

IN KOUDE KLIMATEN

Als de unit wordt blootgesteld aan harde wind: installeer de unit dan zo dat de luchtuitlaatventilator een hoek 
van 90 ° met de windrichting maakt. Bouw indien nodig een barrière voor de unit om deze tegen extreem harde 
wind te beschermen. Zie onderstaande figuren.

Zorg er in koude klimaten voor dat de afvoerslang zo verti-
caal mogelijk is om een snelle waterafvoer te garanderen. 
Als het water te langzaam wegloopt, kan het in de slang 
bevriezen en de unit onder water zetten.

Als het apparaat vaak wordt blootgesteld aan zware regen of sneeuw: 
Bouw een schuilplaats boven het apparaat om het tegen regen of sneeuw te beschermen. Pas op dat u de 
luchtstroom rond het apparaat niet belemmert. 
Als de unit vaak wordt blootgesteld aan zoute lucht (aan zee): 
Gebruik een buitenunit die speciaal is ontworpen om corrosie te weerstaan.

Installation

Sterke 
windstoten

Sterke windstoten

Sterke windstoten

Windscherm

Stap 2: Afvoerkoppeling installeren (alleen warmtepompeenheid)
Voordat u de buitenunit met bouten bevestigt, moet u de afvoeraansluiting aan de onderkant van de unit 
installeren. Let op dat er twee verschillende soorten afvoerverbindingen zijn, afhankelijk van het type buitenunit.

Als de afvoerverbinding wordt geleverd met een rubberen afdichting (zie afb. A), doe het volgende:
1. Breng de rubberen afdichting aan op het uiteinde van de afvoerverbinding die op de buitenunit wordt aangesloten.
2. Steek de afvoerverbinding in het gat in de bodempan van de unit.
3. Draai de afvoerverbinding 90 ° totdat deze op zijn plaats klikt, naar de voorkant van de unit gericht.
4. Sluit een verlengstuk voor de afvoerslang (niet meegeleverd) aan op de afvoerverbinding om water uit de unit 

te leiden tijdens het verwarmen.

Als de afvoerverbinding niet is geleverd met een rubberen afdichting (zie Afb. B), doe dan het volgende:
1. Steek de afvoerverbinding in het gat in de bodempan van de unit. De afvoerverbinding klikt op zijn plaats.

2. Sluit een verlengstuk voor de afvoerslang (niet meegeleverd) 
aan op de afvoerverbinding om water uit de unit te leiden 
tijdens de verwarmingsmodus.

Afdichtring

Tape de afvoer af

(A) (B)

Bodemgat van de buitenunit

Afdichting
!

AFMETING BUITENNIT 

Stap 3: Veranker de buitenunit
De buitenunit kan worden verankerd in de grond of aan een muurbeugel 
met bouten (M10). Bereid de installatiebasis van de unit voor volgens de 
onderstaande afmetingen.

Hieronder vindt u een lijst met verschillende maten buitenunits en de 
afstand tussen de montagevoeten. Bereid de installatiebasis van de unit 
voor volgens de onderstaande afmetingen. Gesplitste buitenunit

 

 (unit: mm/inch) 
Outdoor Unit Dimensions

W x H x D

Mounting Dimensions

Distance A Distance B

760x590x285 (29.9x23.2x11.2) 530 (20.85) 290 (11.4)

810x558x310 (31.9x22x12.2) 549 (21.6) 325 (12.8)

845x700x320 (33.27x27.5x12.6) 560 (22) 335 (13.2)

900x860x315 (35.4x33.85x12.4) 590 (23.2) 333 (13.1)

945x810x395 (37.2x31.9x15.55) 640 (25.2) 405 (15.95) 

990x965x345 (38.98x38x13.58) 624 (24.58) 366 (14.4)

946x810x420 (37.24x31.9x16.53) 673 (26.5) 403 (15.87) 

946x810x410 (37.24x31.9x16.14) 673 (26.5) 403 (15.87) 

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14) 634 (24.96) 404 (15.9) 

952x1333x415 (37.5x52.5x16.34) 634 (24.96) 404 (15.9) 

845x702x363 (33.27x27.6x14.3) 540 (21.26) 350 (13.8)

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43) 634 (24.96) 404 (15.9)

900x1170x350 (35.4x46x13.8) 590 (23.2) 378 (14.88)

800x554x333 (31.5x21.8x13.1) 514 (20.24) 340 (13.39)

890x673x342 (35x26.5x13.46) 663 (26.1) 354 (13.94) 

Rijen van serie-installatie

L ≤ H
L ≤ 1/2H

L A

25 cm / 9.8” or more

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” or more

L > H Kan niet worden geïnstalleerd

De relaties tussen H, A en L zijn als volgt.

L

H

300 cm / 118
” of m

eer

A

60 cm / 23.6” 

   o
f m

eer

150 cm / 59” 

    o
f m

eer

25 cm / 9.8” 

  of meer
25 cm / 9.8” 

  of meer765x555x303 (30.1x 21.8x 11.9) 452 (17.8) 286(11.3)

805x554x330 (31.7x 21.8x 12.9) 511 (20.1) 317 (12.5)

A

BD

W

H

W

H
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Type of model Capacittei (Btu/h) Leidinglengte Maximale valhoogte

 

<15 K 25/82 10/32.8

≥15 K - <24K 30/98.4 20/65.6

≥24K - <36K 50/164 25/82

≥36K - ≤60K 75/246 30/98.4

Andere Split type 

Noord-Amerika, 
Australië en de
eu-frequentiecon
versie Splitst type

12K 15/49 8/26

18K-24K 25/82 15/49

30K-36K 30/98.4 20/65.6

42K-60K 50/164 30/98.4

10m/32.8ft 
(≥36000Btu/h unit)

6m/20ft 
(＜36000Btu/h unit)

10m/32.8ft 
(≥36000Btu/h unit)

6m/20ft 
(＜36000Btu/h unit)

Binnenunit / buitenunit

Binnenunit / buitenunit

Gasleiding

Vloeistof-
leiding

Olievanger

 

Olievallen 
Als er olie terugstroomt in de compressor van 
de buitenunit, kan dit vloeistofcompressie of 
verslechtering van de olieretour veroorzaken. 
Olieafscheiders in de stijgende gasleiding kun-
nen dit voorkomen. Om de 6 m (20ft) van de 
verticale stijgleiding van de aanzuigleiding 
(<36000Btu/h-eenheid) moet een olieafschei-
der worden geïnstalleerd. Om de 10 m (32.8ft) 
van de verticale stijgleiding van de aanzuiglei-
ding moet een olieafscheider worden geïnstal-
leerd (36000Btu/u-eenheid).

Laat bij het aansluiten van koelmiddelleidingen geen andere stoffen of gassen dan het gespecificeerde koelmid-
del in de unit komen. De aanwezigheid van andere gassen of stoffen zal de capaciteit van de unit verlagen en kan 
een abnormaal hoge druk in de koelcyclus veroorzaken. Dit kan een explosie veroorzaken en letsel.

Zorg ervoor dat de lengte van de koelmiddelleiding, het aantal bochten en de valhoogte tussen de binnen- en 
buitenunits voldoen aan de vereisten in de volgende tabel:

De maximale lengte en valhoogte op basis van modellen. (Eenheid: m/ft.)

! LET OP!

Opmerking over pijplengte:

Aansluiting koelmiddelleiding

Stap 1: het snijden van de buizen
Let er bij het voorbereiden van koelleidingen extra op dat u ze op de juiste manier doorsnijdt en verwijdt. Dit 
zorgt voor een efficiënte werking en minimaliseert de behoefte aan toekomstig onderhoud.
1. Meet de afstand tussen de binnen- en buitenunits.
2. Snijd de buis met een pijpsnijder iets langer af dan de gemeten afstand.
3. Zorg ervoor dat de buis in een perfecte hoek van 90 ° wordt afgesneden.

AANSLUITINSTRUCTIES - KOELLEIDINGEN

Schuin Ruw
Krom

getrokken
90°

Let op!

•	De	aftakleiding	moet	horizontaal	worden	geïn-
stalleerd. Een hoek van meer dan 10° kan storingen 
veroorzaken. 
•	Installeer	de	verbindingsleiding	NIET	voordat	
zowel binnen- als buitenunits zijn geïnstalleerd. 
•	Isoleer	zowel	de	gas-	als	de	vloeistofleiding	om	
waterlekkage te voorkomen.

Wees extra voorzichtig dat u de buis niet beschadigt, deukt of vervormt tijdens het snijden. Dit zal het ver-
warmingsrendement van de unit drastisch verminderen.

LET OP VERVORMING VAN DE BUIZEN

!

Stap 2: Verwijder bramen
Bramen kunnen het luchtdicht verbinden van koelleidingen verhin-
deren. Ze dienen geheel verwijderd te worden.
1. Houd de buis in een neerwaartse hoek om te voorkomen dat er bra-

men in de buis vallen.
2. Gebruik een vijl of ontbramer om de zaagsnee van bramen te ont-

doen..

Stap 3: Buiseinde optrompen
Vakkundig optrompen is essentieel voor een luchtdichte verbinding.
1. Na het verwijderen van bramen van afgesneden buis, verzegelt u de 

uiteinden met PVC-tape om te voorkomen dat vreemde materialen 
in de buis komen

2. Bedek de buis met isolatiemateriaal.
3. Plaats aan beide einden van de buis een optrompmoer. Zorg ervoor 

dat ze de goede kant uitwijzen, want na het optrompen kunt u ze 
niet meer aanbrengen of omdraaien. Zie Fig ▶

4. Verwijder de PVC tape van het pijpeinde wanneer u gereed bent om 
te gaan optrompen.

5. Klem de trompvorm over het eind van de pijp. Het pijpeinde dient 
voorbij de trompvorm te steken.

6.    Plaats de tromptang over de trompvorm.
7.     Draai de tang met de klok mee totdat de pijp geheel getrompt is.     
       Tromp de pijp volgens de afmetingen uit.

Pijp

Vijl

Neerwaarts houden

Optrompmoer

Koperleiding

Tromptang

Pijp

A
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6.    Na het aansluiten van de koperen leidingen op de binnenunit, wikkelt u de voedingskabel, signaalkabel en    
       leidingen samen met bindtape.

OPMERKING:  Verstrengel de signaalkabel NIET met overige bedrading. Zorg ervoor dat de signaalkabel niet
  rondom andere draden verwikkeld raakt wanneer u ze samenbindt.

7.       Steek de pijpleiding door de muur en verbind deze met het buitentoestel.
8.      Isoleer alle leidingen, inclusief de kranen op het buitentoestel 
9.      Open de sluitkranen op het buitentoestel om het koelmiddel door binnen- en buitentoestel rond te laten stromen.

OPMERKING: Gebruik zowel een 
steeksleutel als een momentsleu-
tel wanneer u pijpen verbindt of 
ontkoppelt van het toestel.

Aanhaalmoment (N • m)Buitendiameter (mm)

18~20(183~204kgf.cm)

45~47(459~480kgf.cm)

25~26(255~265kgf.cm)Ø 9.52

65~67(663~683kgf.cm)

75~85(765~867kgf.cm)

36~36(357~367kgf.cm)Ø12.7

Ø 6.35 

Ø 16

Ø 19 

Ø 19 

Flare afmeting (A) 

Min.

M8,4/0,33n.

13,2/0,52

16,2/0,64

19,2/0,76

23,2/0,91

26,4/1,04

MAx.

8,7/0,34

13,5/0,53

16,5/0,65

19,7/0,78

23,7/0,93

26,9/1,06

Flare vorm

GEBRUIK NIET TE VEEL KOPPEL

Bij overmatige kracht kan de moer breken of de koelleidingen beschadigen. U mag de koppelvereisten in de 
bovenstaande tabel niet overschrijden.

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

B

LET OP VERVORMING VAN DE BUIZEN

•	 Vergeet niet om de leiding met isolatiemateriaal te omwikkelen. Direct contact met de leiding kan leiden tot 
brandwonden of bevriezingsverschijnselen.

•	 Zorg ervoor dat de leiding goed is bevestigd. Te strak aandraaien kan de toetermond beschadigen, terwijl te 
slap aandraaien tot lekkage kan leiden.

OPMERKING OVER MINIMUM STRAAL VAN EEN BOCHT
Buig de leiding voorzichtig in het midden, volgens de afbeelding hieronder. Buig de leiding NIET verder dan 90º 
en niet vaker dan 3 keer.

LET OP!!
Verzeker u er na afloop van de installatiewerk-
zaamheden van dat er geen koelmiddel lekt. Als 
er koelmiddel lekt, ventileer de ruimte dan onmid-
dellijk en ontlucht het systeem (zie de sectie Ont-
luchten van deze handleiding).

8.    Verwijder de tromptang en de trompvorm en controleer de pijp op breuken en een gelijkmatige tromp. 

1.     Lijn het midden van de twee leidingen die u gaat aansluiten uit.

Stap 4: Verbind de leidingen:
Sluit eerst de koperen leidingen aan op de binnenunit en vervolgens op de buitenunit. 
Sluit eerst de lagedrukleiding aan en daarna de hogedrukleiding. 
1. Breng bij het aansluiten van de moeren een dunne laag koelolie aan op de ronde uiteinden van de leidingen. 
2. Een lijn het midden van de twee pijpen die u zal verbinden.
3. Draai de moer zo strak mogelijk vast met de hand. 
4. Gebruikt een steeksleutel om de moer op de buis van de unit vast te houden.
5. Terwijl u de moer stevig vastdraait, gebruikt u een momentsleutel om de moer vast te draaien volgens de    
    aanhaalwaarden in bovenstaande tabel.

3. Draai de moer zo strak mogelijk vast met de hand. 
4. Gebruikt een steeksleutel om de moer op de buis van de unit vast te houden.
5. Terwijl u de moer stevig vastdraait, gebruikt u een momentsleutel om de moer vast te draaien volgens de    
    aanhaalwaarden in bovenstaande tabel.

Bij het buigen van koelleidingen 
is de minimale buigradius 10 cm.

MIN. BUIGSTRAAL INSTRUCTIES AANSLUITEN LEIDINGEN OP DE BINNENUNIT

Pijpleiding binnenunit optrompmoer Pijp

≥10cm Radius

Bend the pipe with thumb

min-radius 10cm (3.9”)

• 

• 

binnezijde

binnezijde

binnezijde

buitenzijde

buitenzijde

buitenzijde

Preventieve maatregelen
Om de effciëntie van de gasklep te garanderen, 
moet u de gashendel zo horizontaal mogelijk 
monteren.

Wikkel het meegeleverde anti-schokrubber 
aan de buitenkant van de gasklep om ruis 
te voorkomen.

1      Anti-shock rubber
2      Gashendel

2

1
1       Gashendel 

2       Vloeistofleiding

3       Gasleiding

1

2

3
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Bedrading
LEES DEZE VOORSCHRIFTEN VOORDAT U ELEKTRISCHE WERKZAAMHEDEN UITVOERT!

1. Alle bedrading moet voldoen aan de lokale en nationale elektrische codes en voorschriften en moet worden 
geïnstalleerd door een bevoegde elektricien.

2. Alle elektrische aansluitingen moeten worden gemaakt volgens het elektrisch aansluitschema op de pan-
elen van de binnen- en buitenunits.

3. Als er een ernstig veiligheidsprobleem is met de voeding, stop dan onmiddellijk met werken. Leg uw reden-
ering uit aan de klant en weiger de unit te installeren totdat het veiligheidsprobleem goed is opgelost.

4. De voedingsspanning moet binnen 90-110% van de nominale spanning liggen. Onvoldoende stroomvoor-
ziening kan storingen, elektrische schokken of brand veroorzaken.

5. Als stroom wordt aangesloten op vaste bedrading, moet een overspanningsbeveiliging en hoofdschakelaar 
worden geïnstalleerd.

6. Als de stroom wordt aangesloten op vaste bedrading, moet een schakelaar of stroomonderbreker die alle 
polen loskoppelt en een contactscheiding heeft van ten minste 3 mm (1/8 inch) in de vaste bedrading 
worden ingebouwd. De gekwalificeerde technicus moet een goedgekeurde stroomonderbreker of schake-
laar gebruiken. 

7. Sluit het apparaat alleen aan op een afzonderlijk vertakt stopcontact. Sluit geen ander apparaat aan op dat 
stopcontact.

8. Zorg ervoor dat u de airconditioner goed aardt.
9. Elke draad moet goed worden aangesloten. Losse bedrading kan ertoe leiden dat de terminal oververhit 

raakt, wat kan leiden tot productstoringen en mogelijk opnieuw.
10. Laat de draden de koelmiddelslangen, de compressor of bewegende delen in de unit niet raken of er tegen 

rusten.
11. Als de unit een elektrische hulpverwarming heeft, moet deze op minimaal 1 meter afstand van brandbare 

materialen worden geïnstalleerd.
12. Om een elektrische schok te voorkomen, mag u de elektrische componenten nooit aanraken kort nadat 

de stroomtoevoer is uitgeschakeld. Wacht na het uitschakelen van de stroom altijd 10 minuten of langer 
voordat u de elektrische componenten aanraakt.

13. Zorg ervoor dat u uw elektrische bedrading niet kruist met uw signaalbedrading. Dit kan vervorming en 
interferentie veroorzaken.

14. Het apparaat moet worden aangesloten op het stopcontact. Normaal gesproken moet de voeding een 
impedantie van 32 ohm hebben.

15. Er mag geen andere apparatuur op hetzelfde stroomcircuit worden aangesloten.
16. Sluit de buitendraden aan voordat u de binnendraden aansluit.

WAARSCHUWING!
SCHAKEL DE NETVOEDING NAAR HET SySTEEM 
UIT VOORDAT U ELEKTRISCHE OF BEDRADING-
SWERKZAAMHEDEN UITVOERT.

OPMERKING OVER LUCHTSCHAKELAAR 
Wanneer de maximale stroom van de airconditioner meer 
dan 16A is, moet een luchtschakelaar of lekkagebeveilig-
ingsschakelaar met beveiligingsapparaat worden gebruikt 
(apart verkrijgbaar). Wanneer de maximale stroomsterkte 
van de airconditioner minder is dan 16A, moet het nets-
noer van de airconditioner zijn uitgerust met een stekker 
(apart verkrijgbaar). In Noord-Amerika moet het apparaat 
worden bedraad volgens de NEC- en CEC-vereisten.

Binnenunit

buiten unit

Luchtschakelaar
(apart aangeschaft)

(apart aangeschaft)

Voedingsdraden buitenunit Binne & buiten unit
verbindingsdraden

(A)

Schakel de hoofdstroom naar het systeem 
uit voordat u elektrische of bedradings
werkzaamheden gaat uitvoern.

1. Bereid de kabel voor op aansluitingeen. 
A.  U moet eerst de juiste kabelmaat kiezen. 
      Zorg ervoor dat u H07RN-F-kabels gebruikt.

 

  

 

Nominale stroom 
van apparaat (A)

Nominale dwarsdoorsnede 
(mm²)

> 3  and  ≤ 6 0.75

> 6  and  ≤ 10 1

> 10  and ≤ 16 1.5

> 16  and ≤ 25 2.5

> 25  and ≤ 32 4

> 32  and ≤ 40 6

b. Gebruik draadstrippers om de rubberen mantel 
     van beide uiteinden van de signaalkabel te strippen 
     om ongeveer 15 cm (5,9") draad bloot te leggen.
c. Strip de isolatie van de uiteinden.
d. Gebruik een draadtang om de u-nokken aan 
     de uiteinden te krimpen.

OPMERKING: Volg bij het aansluiten van de 
draden strikt het bedradingsschema dat 
zich aan de binnenkant van het deksel van 
de elektriciteitskast bevindt.

OPMERKING: De grafieken zijn alleen ter 
verduidelijking. Uw machine kan er iets 
anders uitzien. 

Binnenunit
Buitenunit

Luchtschakelaar

(apart aangeschaft)

(apart aangeschaft)

Voedingsdraden binnenunit

binnen & buitenunit
verbindingsdraden

Binnenunit
Buitenunit

Luchtschakelaar

(apart aangeschaft)

Luchtschakelaar

(apart aangeschaft)

(apart aangeschaft)

Voedingsdraden binnenunit

binnen & buitenunit
verbindingsdraden

binnen & buitenunit
verbindingsdraden

Voedingsdraden buitenunit

(C)

binnenunit

buitenunit

Luchtschakelaar

Luchtschakelaar

(apart aangeschaft)

(Only for the North America)

(apart aangeschaft)

(apart aangeschaft)

Voedingsdraden buitenunit

(D)

OPMERKING: Kies in Noord-Amerika het 
kabeltype volgens de plaatselijke elektrische 
voorschriften en voorschriften.

Minimale dwarsdoorsnede van stroom- en 
signaalkabels (ter referentie)

De grootte van de benodigde voedingskabel, 
signaalkabel, zekering en schakelaar wordt bepaald 
door de maximale stroomsterkte van de unit. De 
maximale stroom wordt aangegeven op het type
plaatje op het zijpaneel van de unit. Raadpleeg dit 
typeplaatje om de juiste kabel, zekering of schake-
laar te kiezen. OPMERKING: Kies in Noord-Amerika 
de juiste kabelmaat volgens de minimale stroom-
sterkte die op het naamplaatje van de unit staat 
aangegeven.

   

Bedrading buitenunit

Waarschuwing

Kies de juiste kabelmaat!

!
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WAARSCHUWING

Bedrading binnenunit

ALLE BEDRADINGSWERKZAAMHEDEN MOETEN STRIKT WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET 
HET BEDRADINGSSCHEMA BINNEN DE BEDRADINGSKAP VAN DE BUITENUNIT.

2.   Schroef de afdekking van de elektrische bedrading los en verwijder deze.
3.   Schroef de kabelklem onder het aansluitblok los en leg deze opzij.
4.   Sluit de draad aan volgens het bedradingsschema en schroef de u-lip    
       van elke draad stevig vast op de corresponderende aansluiting.
5.   Nadat u gecontroleerd heeft of elke verbinding goed is, maakt u een lus 
       van de draden om te voorkomen dat  regenwater in de terminal stroomt.
6.   Bevestig de kabel met behulp van de kabelklem aan het apparaat. Schroef   
       de kabelklem stevig vast.
7.    Isoleer ongebruikte draden met elektrische tape van PVC. Leg ze zo neer dat ze geen elektrische of metalen    
       onderdelen raken.
8.   Plaats de draadafdekking terug aan de zijkant van het apparaat en schroef deze op zijn plaats.

1.    Bereid de kabel voor op aansluiting. 
 a. Gebruik draadstrippers om de rubberen mantel van beide uiteinden van de signaalkabel te strippen om  
       ongeveer 15 cm (5,9”) van de draad te onthullen. 
 b. Strip de isolatie van de uiteinden van de draden. 
 c. Gebruik een draadtang om de u-nokken aan de uiteinden van de draden te krimpen. 
2.    Open het voorpaneel van de binnenunit. Verwijder met een schroevendraaier het deksel van de elektrische    
       schakelkast op uw binnenunit. 
3.    Leid de stroomkabel en de signaalkabel door de draaduitgang. 
4.   Sluit de u-lugs aan op de klemmen. Zorg dat de draadkleuren/labels overeenkomen met de labels op het   
       aansluitblok. Schroef de u-lus van elke draad stevig op de bijbehorende aansluiting. Raadpleeg het 
       serienummer en het bedradingsschema op het deksel van de elektrische schakelkast.

   
Afdek
Klep

Schroef

Compact modellen

1         Deksel schakelkast Control
2         Label bedradingsschema
3         Voedingsklemmenblok
4         Klem voor bedrading
5         Bedrading tussen units 
6         Plastic cover
7         Klem (ter plaatse te voorzien)

    

Magnetische ring (indien geleverd en verpakt met deaccessoires)

1   2   3   

Super-Slim modellen

Draaduitgang

Besturingskast

Aansluitschema:Schakelschema

Besturingskast

Haal de riem door het gat 
van de magnetische ring 
om hem aan de kabel te 
bevestigen

Opmerking: De stroomonderbreker/zekering van het type elektrische hulpverwarming 
moet meer dan 10 A toevoegen.

Binnen Power Supply Specificaties

MODEL (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER
Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

 
208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

STROOMONDERBREKER/
ZEKERING(A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODEL (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER
Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase

 
380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

STROOMONDERBREKER/ZEKERING(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

MODEL (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER
PHASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODEL (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER
PHASE 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase

 
380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

STROOMONDERBREKER/ZEKERING(A) 25/20 32/25 32/25 45/35

Buiten Power Supply Specificaties

• Volg bij het aansluiten van de draden strikt het bedradingsschema.
• Het koudemiddelcircuit kan erg heet worden. Houd de verbindingskabel uit de buurt van de 
   koperen buis.

 

  

5. Klem de kabel vast met de kabelklem. De kabel mag niet los zitten of aan de u-ogen trekken.
6. Breng het deksel van de elektriciteitskast weer aan.

Let op!

Stroomspecificaties
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VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

VOLT

Onafhankelijk Power Supply Speci�caties

MODEL (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER 
(indoor)

fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase

 
208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase

 
208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODEL (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER 
(indoor)

fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase

220-240V 220-240V 220-240V220-240V 220-240V

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase

208-240V 208-240V 208-240V208-240V 208-240V

25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

MODEL (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER 
(indoor)

fase 1 fase 1 fase 1 fase fase1 fase

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 3 fase 3 fase 3 fase 3 fase 

 
380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 45/35

MODEL (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER 
(indoor)

fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase

220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

15/10 15/10 15/10 15/10

POWER 
(outdoor)

PHASE 3 fase 3 fase 3 fase 3 fase

 
380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 40/30

Inverter Type A/C Power Speci�caties

Stroomonderbreker
/zekering(A)

Stroomonderbreker
/zekering(A)

Stroomonderbreker
/zekering(A)

Stroomonderbreker /zekering(A)

Stroomonderbreker /zekering(A)

Stroomonderbreker /zekering(A)

Stroomonderbreker /zekering(A)

Stroomonderbreker
/zekering(A)

Lucht en vreemde stoffen in het koudemiddelcircuit kunnen abnormale drukstijgingen veroorzaken, wat de 
airconditioner kan beschadigen, de efficiëntie ervan kan verminderen en kan letsel veroorzaken. Gebruik een 
vacuümpomp en een manometer om het koudemiddelcircuit te evacueren en niet-condenseerbaar gas en vocht 
uit het systeem te verwijderen. De ontluchting moet worden uitgevoerd bij de eerste installatie en wanneer de 
unit wordt verplaatst.

Lees vóór u de meervoudige meter en de vacuümpomp gebruikt, de 
handleidingen zodat u weet hoe u deze moet gebruiken.
1. Verbind de vulslang van de meervoudige meter met de onderhoud-

stoegang op de lagedrukklep van het buitentoestel.
2. Verbind de vulslang van de meervoudige meter met de vacuüm 

pomp.
3. Open de lagedrukzijde van de meervoudige meter. Houd de hoge-

drukzijde gesloten.
4. Zet de vacuümpomp aan om het systeem te ontluchten.
5. Laat de pomp ten minste 15 minuten draaien, of totdat de la-

gedrukmeter -76cmHG (-1x105Pa) aangeeft.
6. Sluit de lagedrukklep van de meervoudige meter en zet de vacu-

ümpomp uit.
7. Wacht 5 minuten en controleer of er verandering is opgetreden in 

de systeemdruk.
8. Als er een verandering in de systeemdruk is, raadpleeg dan het 

gedeelte Gaslekcontrole voor informatie over hoe u op lekken kunt 
controleren. Als er geen verandering in de systeemdruk is, schroef 
dan de dop los 

OPMERKING: Indien er geen verandering is opgetreden in de systeem-
druk, schroef dan de dop van de hogedrukklep (ontluchtingsklep) Als 
verandering optreedt in de systeemdruk dan is mogelijk sprake van 
een gaslek.

VOORDAT U EEN DE ONTLUCHTING UITVOERD.

    Controleer of de verbindingsleidingen tussen de binnen- en buitenunits correct zijn aangesloten
    Controleer of alle bedrading correct is aangesloten.

VOORBEREIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

ONTLUCHTINGSINSTRUCTIES

Ontluchten

Optrompmoer

Dop

Klepromp

Inbusgat/klepventiel
 

Manonmeter

Lage drukmeter

-76cm Hg

Lagerdrukklep
Hogedrukklep

Drukslang /
 laad slang

VulslangVulslang

Vacuűmpomp

Drukmeter

Lage drukklep

LET OP!

•	 Gebruik een vacuümpomp met een drukmeting minder dan -0,1MPa en een ontluchtingsvermogen van meer 
dan 40L/min.

•	 Het buitentoestel hoeft niet ontlucht te worden. Draai de gas en vloeistof stopkranen van het buitentoestel-
NIET open.

•	 Verzeker u ervan dat de lagedrukmeter na 2 uur -0,1Mpa of minder aangeeft. Indien de meter na drie uur 
gebruik nog altijd een waarde hoger dan -0,1Mpa aangeeft, controleer dan op gaslekkage of water in de pijp. 
Vindt u geen lek, herhaal dan de ontluchtingsoperatie na 1 of 2 uur.

•	 Gebruik GEEN koelgas om het systeem te ontluchten.

!
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OPMERKING OVER HET TOEVOEGEN VAN KOELMIDDEL

Draai bij het openen van de klep de inbussleutel totdat deze tegen de stop raakt. Probeer de klep niet te forceren 
om verder te openen.

Plaats het paneel NIET met de voorkant naar beneden op de vloer, tegen een muur of op oneffen oppervlakken.

OPMERKING: Draai de schroeven vast totdat de dikte van de spons tussen het hoofdgedeelte en het paneel is 
verminderd tot 4-6 mm (0,2-0,3”). De rand van het paneel moet goed contact maken met het plafond.

!

9.   Plaats een inbussleutel in de hogedrukklep (ontluchtingsklep) en open de klep door de sleutel een kwartslag 
      naar links te draaien. Luister of u gas aan het systeem hoort ontsnappen en sluit de klep na 5 seconden.
10. Houd de manometer een minuut in de gaten om er zeker van te zijn dat de druk niet verandert. 
      De manometer moet iets hoger zijn dan de atmosferische druk. 
11.  Verwijder de vulslang uit de servicepoort. 
12. Gebruik een inbussleutel om zowel de hogedruk- als de lagedrukkleppen volledig te openen. 
13. Draai de ventieldoppen op alle drie de ventielen (servicepoort, hoge druk, lage druk) met de hand vast. Indien 
      nodig kunt u deze verder vastdraaien met een momentsleutel.

Sommige systemen vereisen extra vulling, afhankelijk van de leidinglengte. De standaard pijplengte varieert 
afhankelijk van de lokale regelgeving. In Noord-Amerika is de standaard pijplengte bijvoorbeeld 7,5 m (25’). In 
andere gebieden is de standaard leidinglengte 5 m (16’). Het koelmiddel moet worden bijgevuld via de servi-
cepoort op de lagedrukklep van de buitenunit. Het extra koelmiddel dat moet worden bijgevuld, kan worden 
berekend met de volgende formule:

OPEN KLEPPEN VOORZICHTIG

Paneelinstallatie

Diameter vloeistofzijde

R32
(Totale leidinglengte -
standaard pijplengte)
x12g (0,13oZ)/m (ft)  

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x24g (0.26oZ)/m (ft)  

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x40g (0.42oZ)/m (ft)

φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

R22 (openingsbuis in de binnenunit)
Totale leidinglengte -
standaard pijplengte)
x30g (0.32oZ)/m (ft)  

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x65g (0,69oZ)/m (voet)  

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x115g (1.23oZ)/m (ft)  

R22(doorlaatbuis in de buitenunit)
(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x15g (0,16oZ)/m (ft)

(Totale leidinglengte -
standaard pijplengte)
x30(0,32oZ)/m(ft) 

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x60g (0.64oZ)/m (ft)

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x65g (0.69oZ)/m (ft)

R410A (openingsbuis in de binnenunit) (Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x30g (0.32oZ)/m (ft)

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x65g (0.69oZ)/m (ft)

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x115g (1.23oZ)/m (ft)

R410A:(doorlaatbuis in de buitenunit) (Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x15g (0,16oZ)/m (ft) 

(Totale pijplengte -
standaard pijplengte)
x30g (0.32oZ)/m (ft) 

Super-Slim modelens

Stap 1: Verwijder het voorrooster.
   1. Duw beide lipjes tegelijk naar het midden 
        om de haak op het rooster te ontgrendelen.
   2. Houd het rooster in een hoek van 45°, til het 
       iets op en maak het los van het hoofdgedeelte.

Stap 2: Verwijder de montagekappen op de vier 
              hoeken door ze naar buiten te schuiven.

Stap 3: Installeer het paneel.
        Lijn het voorpaneel uit met het hoofdgedeelte, 
        rekening houdend met de positie van de leidingen 
        en de afvoerzijden. Hang de vier vergrendelingen 
        van het decoratieve paneel aan de haken van de 
        binnenunit. Draai de schroeven van de paneelhaak 
        gelijkmatig vast op de vier hoeken.

Stel het paneel af door het in de richting van de pijl 
te draaien, zodat de plafondopening volledig bedekt is.

Leidingzijde

Afvoerzijde

Vergrendeling

Schroevendraaier

1. Sluit de twee connectoren van de jaloeziemotor
     aan op de corresponderende draden in 
     de schakelkast.

 

Sluit de jaloeziemotor aan
 

Control Besturingskast

Sluit de jaloezie
motor aan  

(A)

VOORZICHTIG MENG GEEN KOUDEMIDDELTyPES.

Let op!
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2. Verwijder schuimrubbers uit de binnenkant 
     van de ventilator.
3. Bevestig de zijkant van het voorrooster aan 
     het paneel.
4. Sluit de kabel van het beeldschermpaneel aan 
     op de corresponderende draad op het hoofd-
     gedeelte.
5. Sluit het voorrooster.6. Bevestig de montage
    kappen op alle vier de hoeken door ze naar 
    binnen te duwen.

Watercondensatie

Compact models

OPMERKING: Als de hoogte van de binnen
unit moet worden aangepast, kunt u dit 
doen via de openingen op de vier hoeken 
van het paneel. Zorg ervoor dat de interne 
bedrading en afvoerleiding niet worden 
beïnvloed door deze afstelling.

Het niet aandraaien van schroeven kan 
waterlekkage veroorzaken.

Bovenste nu losmakent

Onderste moer afstellen
Tussenruimte niet toegestaan

Als de unit niet correct is opgehangen en er een 
opening is, moet de hoogte van de unit worden 
aangepast om een goede werking te 
garanderen. De hoogte van de unit kan worden 
aangepast door de bovenste moer los te draaien 
en de onderste moer af te stellen.

Stap 1: Verwijder het voorrooster.
    1. Duw beide lipjes tegelijk naar het midden 
        om de haak op het rooster te ontgrendelen.

 

Rooster haak

2. 

2. Houd het rooster in een hoek van 45°, til 
    het iets op en maak het los van het hoofdgedeelte.

Stap 2: Installeer het paneelLijn de indicatie "   " op 
het sierpaneel uit met de indicatie "   " op het 
apparaat. Bevestig het sierpaneel aan de unit met 
de meegeleverde schroeven zoals weergegeven 
in onderstaande figuur.

△
△

Zorg er na het installeren van het paneel voor 
dat er geen ruimte is tussen de unit en het 
sierpaneel. Anders kan er lucht door de opening 
lekken en dauwdruppels veroorzaken. 
(Zie figuur hieronder)

Schroeven (M5) 
(meegeleverd met 
het paneel)

Paneel

Let op!

Let op!

Stap 2: Verwijder de montagekappen op de 
              vier hoeken door ze naar buiten te 
              schuiven.

(B)

Verwijder de roosterschroeven

Rooster schakelaar

Stap 3: Monteer het inlaatrooster.
Zorg ervoor dat de gespen aan de achterkant 
van het rooster goed in de groef van het paneel 
zitten.

Stap 5: Bevestig het deksel van de schakelkast 
              met 2 schroeven.

Stap 6: Sluit het inlaatrooster en sluit 
              de 2 roosterhaken.

Stap 4: Sluit de 2 draden van het sierpaneel 
              aan op het moederbord van de unit.

5-aderige draad

10-aderige draad

Stap 1: Verwijder het voorrooster.
     1. Duw beide lipjes tegelijk naar het midden 
          om de haak op het rooster te ontgrendelen.
     2. Houd het rooster in een hoek van 45°, til het 
          iets op en maak het los van het hoofd
          gedeelte.

45°

Roosterschroefdeksel
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Stap 3: Installeer het paneel.
   Lijn het voorpaneel uit met het hoofdgedeelte, 
   rekening houdend met de positie van de 
   leidingen en de afvoerzijden. Hang de vier 
   vergrendelingen van het decoratieve paneel 
   aan de haken van de binnenunit. Draai de 
   schroeven van de paneelhaak gelijkmatig vast 
   op de vier hoeken

OPMERKING: Draai de schroeven vast totdat de 
dikte van de spons tussen het hoofdgedeelte 
en het paneel is verminderd tot 4-6 mm. 
De rand van het paneel moet goed contact 
maken met het plafond. 

Stel het paneel af door het in de richting van de 
pijl te draaien, zodat de plafondopening volledig 
bedekt is.

Watercondensatie

OPMERKING: Als de hoogte van de binnen
unit moet worden aangepast, kunt u dit doen 
via de openingen op de vier hoeken van het 
paneel. Zorg ervoor dat de interne bedrading 
en afvoerleiding niet worden beïnvloed door 
deze afstelling.

 

Het niet aandraaien van schroeven kan water
lekkage veroorzaken. 

Als de unit niet correct is opgehangen en er een 
opening is, moet de hoogte van de unit worden 
aangepast om een goede werking te 
garanderen. De hoogte van de unit kan worden 
aangepast door de bovenste moer los te draaien 
en de onderste moer af te stellen.

   

4-
6m

m

Draai de bovenste 
                   moer los

1

2 Onderste moer 
afstellen

Tussenruimte niet toegestaan

Leidinginterface

drainage-interface

louver motor

Plafond

Hoofdonderdeel Luchtinlaat

Luchtuitlaat
Paneel schuim  1

Paneel schuim 2

Uitlaatschuim

Paneel

Paneel zijspons

Let op!

Let op!

Hang het inlaatrooster aan het paneel en sluit 
vervolgens de kabelconnectoren van de 
lamellenmotor en de schakelkast op het paneel 
aan op de overeenkomstige connectoren van 
het hoofdgedeelte.

Opnieuw geïnstalleerd in het stijlraster.Plaats de 
installatiekap terug. Bevestig de kabel van de 
installatieafdekplaat aan de pilaar van de instal-
latie afdekplaat en druk de installatieafdekplaat 
voorzichtig in het paneel.

OPMERKING: Na installatie moeten de buttplugs van het display, de schommel, de waterpomp en andere 
draadlichamen in de elektrische schakelkast worden geplaatst.

Bout

Afdekkoord installeren

Paneelhaak
Schuif bij het installeren 
van de afdekking de vier 
ritssluitingen in de 
overeenkomstige sleuven 
op het paneel.
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Instructies voor testrun
Nadat het volledige systeem volledig is geïnstalleerd, moet een testrun worden uitgevoerd. Bevestig de volgen-
de punten voordat u de test uitvoert: 
 a) Binnen- en buitenunits zijn correct geïnstalleerd. 
 b) Leidingen en bedrading zijn goed aangesloten. 
 c) Geen obstakels in de buurt van de in- en uitlaat van het apparaat die slechte prestaties of product  
      storingen kunnen veroorzaken. 
 d) Koelsysteem lekt niet. 
 e) Het afvoersysteem is onbelemmerd en wordt afgevoerd naar een veilige locatie. 
 f)  Verwarmingsisolatie is correct geïnstalleerd. 
 g) Aarddraden zijn correct aangesloten. 
 h) De lengte van de leidingen en de opslagcapaciteit voor extra koelmiddel zijn geregistreerd. 
 i)  De voedingsspanning is de juiste spanning voor de airconditioner.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productver-
betering. Raadpleeg het verkoopbureau of de fabrikant voor details. Alle updates van de handleiding worden 
geüpload naar de servicewebsite,\ controleer voor de nieuwste versie.

1.  Open zowel de vloeistof- als de gasafsluiter. 
2. Zet de hoofdschakelaar aan en laat het apparaat opwarmen. 
3. Zet de airconditioner in de COOL-modus. 
4. Voor de binnenunit een. Zorg ervoor dat de afstandsbediening en zijn knoppen werk nauwkeurig. 
 b. Zorg ervoor dat de lamellen goed bewegen en kunnen worden gewijzigd met de afstandsbediening. 
 c. Controleer nogmaals of de kamertemperatuur correct wordt geregistreerd. 
 d. Zorg ervoor dat de indicatoren op de afstandsbediening en het displaypaneel op de binnenunit goed  
      werken. 
 e. Zorg ervoor dat de handmatige knoppen op de binnenunit goed werken.
 f. Controleer of het afvoersysteem onbelemmerd is en soepel afvloeit. 
 g. Zorg ervoor dat er geen trillingen of abnormale geluiden zijn tijdens het gebruik. 
5. Voor de buitenunit 
 a.Controleer of het koelsysteem lekt. 
 b. Zorg ervoor dat er geen trillingen of abnormaal geluid zijn tijdens het gebruik. 
 c. Zorg ervoor dat de wind, het geluid en het water dat door het apparaat wordt gegenereerd, uw buren   
     niet storen of een veiligheidsrisico vormen. 
6. Afvoertest 
 a. Zorg ervoor dat de afvoerleiding soepel stroomt. Nieuwe gebouwen moeten deze test uitvoeren voor 
     dat het plafond wordt afgewerkt. 
 b. Verwijder het testdeksel. Voeg 2.000 ml water toe aan de tank via de bijgevoegde buis. 
 c. Zet de hoofdschakelaar aan en zet de airconditioner in de COOL-modus. 
 d. Luister naar het geluid van de afvoerpomp om te zien of deze ongebruikelijke geluiden maakt. 
 e. Controleer of het water wordt afgevoerd. Afhankelijk van de afvoerleiding kan het tot een minuut  
     duren voordat de unit begint af te tappen. 
f. Zorg ervoor dat er geen lekken in de leidingen zijn. 
g. Stop de airconditioner. Zet de hoofdschakelaar uit en plaats het testdeksel terug.

WAARSCHUWING

INSTRUCTIES VOOR PROEFDRAAIEN

!
Als u de testrun niet uitvoert, kan dit leiden tot schade aan het apparaat, materiële schade of persoonlijk letsel.

OPMERKING: Als het apparaat niet goed werkt of niet werkt volgens uw verwachtingen, raadpleeg dan het 
gedeelte Problemen oplossen in de gebruikershandleiding voordat u de klantenservice belt.
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Specificaties afstandsbediening         03

Bedienen van de afstandsbediening         04
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Basis functies instellen en gebruiken          09

Geavanceerde functies instellen en gebruiken       12

WEET U NIET WAT EEN FUNCTIE DOET? 
Raadpleeg de secties Hoe u basisfuncties gebruikt en hoe u geavanceerde functies gebruikt in deze handleiding 
voor een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van uw airconditioner.

Model
RG51A(2)/E, RG51A(2)/EU1, RG51A(2)/CE, RG51A10(2)/E,
RG51B(2)/E, RG51B(2)/EU1, RG51B(2)/CE, RG51B10(2)/E,
RG51B10(2)/CE

Nominale spanning 3.0V( Dry batteries R03/LR03×2)

Signaalontvangstbereik 8 m

Milieu -5°C~60°C

Batterijen

Wijs dmet de bediening 
richting de unit

Druk op de aan/uit knop

Selecteer de modus Selecteer de temperatuur

Ventilatiesnelheid

1

6

2

5 4

My  Mode Follow Me
LED

Turbo

Ioniser

Swing

Tim
er

Self Clean

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

AUTO

LOW

MED

HIGH

3
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

•	 Het ontwerp van de knoppen op uw apparaat kunnen enigszins afwijken van het getoonde voorbeeld. 
•	 Als de binnenunit een bepaalde functie niet heeft, heeft het indrukken van de knop van die functie op de 

afstandsbediening geen effect. 
•	 Als er grote verschillen zijn tussen “Handboek afstandsbediening” en “GEBRUIKERSHANDLEIDING” in de 

functiebeschrijving, heeft de beschrijving van “GEBRUIKERSHANDLEIDING” voorrang.

SPECIALE OPMERKING

Specificaties afstandsbediening 
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BATTERIj VERVANGEN/PLAATSEN

Het apparaat kan voldoen aan de lokale nationale voorschriften regelgeving.
•	 In Canada moet het voldoen aan CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
•	 In de VS voldoet dit apparaat aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan het volgende twee 

voorwaarden:
 (1)  Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken,en
 (2)  dit apparaat moet elke storing accepteren ontvangen, inclusief interferentie die kan een    
  ongewenste werking veroorzaken.
Het apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van 
Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden 
tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Het apparatuur genereert en gebruikt radiofre-
quentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de 
instructies, schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing 
zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of tele-
visieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker 
aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
•	 Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne. 
•	 Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 
•	 Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
•	 Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp. 
•	 Veranderingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, 

kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Uw airconditioning wordt mogelijk geleverd met twee batterijen (sommige 
units). Plaats de batterijen voor gebruik in de afstandsbediening.
1. Schuif de achterklep van de afstandsbediening naar beneden, zodat het 
2. batterijcompartiment zichtbaar wordt. 
3. Plaats de batterijen en let erop dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen 

overeenkomen met de symbolen in het batterijvak. 
4. Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

Gebruik van de afstandsbediening 

OPMERKING

LEGE/DEFFECTE BATTERIjEN

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN AFSTANDSBEDIENING

OPMERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN AFSTANDSBEDIENING

Voor optimale productprestaties:
•	 Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar.
•	 Laat geen batterijen in de afstandsbediening zitten als u van plan bent het apparaat langer dan 2 maanden 

niet te gebruiken.

Gooi batterijen niet bij het gewone huisvuil. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor de juiste verwijdering van batterijen.

•	 De afstandsbediening moet binnen 8 meter van de unit worden gebruikt.
•	 Het apparaat piept wanneer een extern signaal wordt ontvangen.
•	 Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen de infraroodsignaalontvanger storen.
•	 Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langer dan 2 maanden niet wordt gebruikt.

!

!

 

Maak uzelf vertrouwd met de afstandsbediening voordat u uw nieuwe airconditioner gaat gebruiken. Hieronder 
volgt een korte inleiding van de afstandsbediening zelf. Voor instructies over het gebruik van uw airconditioner, 
zie het gedeelte Basisfuncties gebruiken in deze handleiding.

KNOPPEN EN FUNCTIES

 

 .

 

Model: RG51A(2)/E, RG51A(2)/EU1
RG51A10(2)/E(20-28 C/68-82 F)
RG51A(2)/CE(Cooling only models,
AUTO mode and HEAT mode are not available)

Temp.
Verhoogt de temperatuur

in stappen van 1O°C
Min. temperatuur

is 16°C
AAN UIT

Schakelt het
apparaat in of uit

Modus 
Blader als volgt door de

bedieningsmodus:
AUTO � KOELEN ->DROGEN �

VERWARMEN�VENTILATOR
OPMERKING: de HEAT-modus

wordt niet ondersteund door het
apparaat dat alleen kan koelen.

Swing
Start en stopt de horizontale

beweging van de jaloezie.
Houd 2 seconden ingedrukt om de

 automatische zwenkfunctie
vande lamellen te starten.

Sleep
Bespaart energie tijdens 

slaapuren

Direct
Gebruiken om de richting van 

de luchtstroom in te stellen.

ECO
Gebruik om naar de 

energiezuinige modus te gaan.

Claen
Wordt gebruikt om de functie 

Self Clean of Active Clean te 
starten/stoppen. (Afhankelijk 

van hetmodel, raadpleeg de 
GEBRUIKERS-EN INSTALLATIE

HANDLEIDING).

Temp.    
Verhoogt de temperatuur
in stappen van 1O°C
Max. Hoogte temperatuur
is 30°C 
OPMERKING: de HEAT-modus 
wordt niet ondersteund door het 
apparaat dat alleen kan koelen.

Ventilator snelheid.
Selecteert ventilatorsnelheden 
in de volgende volgorde:
AUTO � LOW�MED � HIGH 

Timer
Stel de timer in om het apparaat 
in of uit te schakelen

Turbo
Hiermee kan het apparaat de 
vooraf ingestelde temperatuur 
in een korte tijd bereiken.

LED Display
Schakelt het LED-display van de
 binnenunit en de zoemer van de 
airconditioning in en uit 
(afhankelijk van het model), 
wat een comfortabele en stille 
omgeving creëert.

LOCK
Druk tegelijkertijd op de DIRECT 
& TIMER OFF-knoppen 
gedurende 5 seconden om het 
toetsenbord te vergrendelen. 
Druk de twee knoppen 
gedurende 2 seconden samen 
om het toetsenbord te 
ontgrendelen.
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 .

 

Model: RG51B(2)/E, RG51B(2)/EU1
RG51B10(2)/E & RG51B10(2)/CE(20-28 C/68-82 F)
RG51B(2)/CE & RG51B10(2)/CE(Cooling only models,
AUTO mode and HEAT mode are not available)

Temp.
Verhoogt de temperatuur

in stappen van 1O°C
Min. temperatuuris 16°C

AAN UIT
Schakelt het

apparaat in of uit

Modus 
Blader als volgt door de

bedieningsmodus:
AUTO � KOELEN ->DROGEN �

VERWARMEN�VENTILATOR
OPMERKING: de HEAT-modus

wordt niet ondersteund door het
apparaat dat alleen kan koelen.

Swing
Start en stopt de horizontale

beweging van de jaloezie.
Houd 2 seconden ingedrukt om de

 automatische zwenkfunctie
vande lamellen te starten.

Sleep
Bespaart energie tijdens

slaapuren

Direct
Gebruiken om de richting van 

de luchtstroom in te stellen.

Short cut
Stelt en activeert uw favoriete 

voorinstellingen.

Claen
Wordt gebruikt om de functie

Self Clean of Active Clean te
starten/stoppen. (Afhankelijk

van hetmodel, raadpleeg de
GEBRUIKERS-EN INSTALLATIE

HANDLEIDING).

Temp.    
Verhoogt de temperatuur
in stappen van 1O°C
Max. Hoogte temperatuur
is 30°C 
OPMERKING: Druk tegelijkertijd 
op de & knoppengedurende 3 
sec. wordt de temp.weergave 
afgewisseld;tussen de °C

Ventilator snelheid.
Selecteert ventilatorsnelheden 
in de volgende volgorde:
AUTO � LOW�MED � HIGH 

Timer ON/OFF
Stel de timer in om het apparaat 
in of uit te schakelen

Turbo
Hiermee kan het apparaat de 
vooraf ingestelde temperatuur 
in een korte tijd bereiken.

LED Display
Schakelt het LED-display van de
 binnenunit en de zoemer van de 
airconditioning in en uit 
(afhankelijk van het model), 
wat een comfortabele en stille 
omgeving creëert.

LOCK
Druk tegelijkertijd op de DIRECT 
& TIMER OFF-knoppen 
gedurende 5 seconden om het 
toetsenbord te vergrendelen. 
Druk de twee knoppen 
gedurende 2 seconden samen 
om het toetsenbord te 
ontgrendelen.

Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Opmerking: Alle indicatoren in de afbeelding zijn bedoeld voor een duidelijke presentatie.Maar tijdens de 
eigenlijke operatie worden alleen de relatieve functietekens op het display weergegeven.

Wordt weergegeven wanneer gegevens worden verzonden.

Weergegeven wanneer de afstandsbediening AAN staat.

Low speed 

NO display

Medium speed 

High speed 

Auto fan speed 

Wordt weergegeven wanneer de TIMER ON-tijd is ingesteld

Wordt weergegeven wanneer de TIMER OFF-tijd is ingesteld

Aangegeven dat alle huidige instellingen zijn vergrendeld

Toont ingestelde temperatuur of kamertemperatuur, of tijd 
onder TIMER-instelling 

HIGH
MED
LOW

AUTO

HEAT

COOL

FAN

DRY
Mode display

Fan speed indication

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

Wordt weergegeven wanneer de functie Follow ME is
(sommige eenheden)

Wordt weergegeven wanneer de SLEEP-functie is geactiveerd

Wordt weergegeven wanneer de ECO-functie is geactiveerd 
(sommige eenheden)

Wordt weergegeven wanneer de functie FRESH is
(sommige eenheden)

Wordt weergegeven wanneer de TURBO-functie is geactiveerd

Horizontale jaloezie automatisch zwenken

Verticale lamellen auto swing display (sommige eenheden)

Schermindicatoren op afstand
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1
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4
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1

2
4
3

1

2
3

1

2
3

1

2
3

Hoe de basis functies te gebruiken

AANDACHT! Controleer voor gebruik of het apparaat is aangesloten op het stopcontact en dat er stroom 
                         beschikbaar is.

De COOL, FAN, HEAT of DRy functie op basis van de ingestelde tem-
peratuur.
1. 1. Druk op de MODUS-knop om AUTO te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de TEMP-knop of 

met de pijltoetsen ˅˄ 
3. Druk op de AAN / UIT-knop om de unit te starten

OPMERKING: FAN SPEED kan niet worden ingesteld in de AUTO-modus.

1. Druk op de Modus-knop om AUTO te selecteren. Druk op de MODE-
knop om de FAN-modus te selecteren. 

2. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de TEMP-knop of 
met de pijltoetsen ˅˄ 

3. Druk op de AAN / UIT-knop om het apparaat te starten.

OPMERKING: FAN SPEED kan niet worden ingesteld in de DRy-modus.

1. Druk op de MODE-knop om de FAN-modus te selecteren.
2. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid te selecteren: 

AUTO, LAAG, MIDDEL of HOOG.
3. Druk op de AAN / UIT-knop om het apparaat te starten.

OPMERKING: U kunt de temperatuur niet instellen in de FAN-modus. 
Als gevolg hiervan geeft het LCD-scherm van uw afstandsbediening de 
temperatuur niet weer.

1. Druk op de Modus-knop om de HEAT-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de TEMP-knop of 

met de pijltoetsen ˅˄ 
3. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid te selecteren: 

AUTO, LOW, MED of HIGH.
4. Druk op de AAN / UIT-knop om het apparaat te starten.

OPMERKING: Als de buitentemperatuur daalt, kan de prestatie van de 
HEAT-functie van uw unit worden beïnvloed. In dergelijke gevallen raden 
we aan deze airconditioner te gebruiken in combinatie met andere ver-
warmingstoestellen.

1. Druk op de MODus-knop om de COOL-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de TEMP-

knop of met de pijltoetsen ˅˄ 
3. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid te selecteren: 

AUTO, LAAG, MIDDEL of HOOG.
4. Druk op de AAN / UIT-knop om de unit te starten.

BASIS FUNCTIES

Het bedrijfstemperatuurbereik voor units is 17-30 ° C / 20-28 ° C.
U kunt de ingestelde temperatuur verhogen of verlagen in stappen 
van 1 ° C.

TEMPERATUUR INSTELLEN

AUTO MODUS

AUTO MODUS

FAN MODUS

VERWARM MODUS

KOELMODUS 
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TIMER ON instelling

TIMER OFF instelling

TIMER ON & OFF-instelling (voorbeeld)

Druk op de TIMER-knop om de 
AAN-reeks te starten.

Druk op Temp. de omhoog- of omlaagknop
voor meerdere keren om de gewenste tijd
in te stellen waarop het apparaat moet 
worden ingeschakeld.

Druk op Temp. de omhoog- of omlaagknop
voor meerdere keren om de gewenste tijd
in te stellen om het apparaat uit te schakelen

    

Wijs de afstandsbediening naar het 
apparaat en wacht 1 seconde, de 
TIMER ON wordt geactiveerd.

Druk op de TIMER-knop om de 
OFF-tijdsequentie te starten.

Wijs de afstandsbediening naar het apparaat
en wacht 1 seconde, de TIMER OFF wordt 
geactiveerd.

Current
time 1PM

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

Timer start 
Unit gaat

 

ON
Unit gaat

 

OFF

2.5 uu later
5 uu later

3:30PM

Voorbeeld: als de huidige timer 
13:00 uur is, zal het apparaat 2,5 uur 
later (15:30 uur) inschakelen en om 
18:00 uur uitschakelen om de timer 
in te stellen zoals hierboven beschreven.
 

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

1sec

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

1sec

x5

xn

x10

Houd er rekening mee dat de tijdsperioden die u voor beide functies instelt, verwijzen naar uren na de huidige tijd.

NOTITIE:
1. Bij het instellen van TIMER ON of TIMER OFF, wordt de tijd bij elke druk op de knop 30 minuten verlengd, 
tot maximaal 10 uur. Na 10 uur en tot 24 uur neemt het toe in stappen van 1 uur. (Bijvoorbeeld, druk 5 keer 
om 2,5 uur te krijgen, en 10 keer om 5 uur te krijgen.) De timer keert terug naar 0,0 na 24 uur. 
2. Annuleer beide functies door de timer in te stellen op 0,0 uur.

TIMER 

TIMER 

TIMER TIMER 
xn

TIMER ON / OFF - Stel de hoeveelheid tijd in waarna het apparaat automatisch wordt in- / uitgeschakeld.

TIMER INSTELLINGEN GEAVANCEERDE FUNCTIE

SWING

Swing functie

Airflow direction

LED DISPLAY

Press Swing button

De horizontale louvre zal automatisch op en neer 
zwaaien wanneer op de Swing-knop wordt gedrukt.
Druk nogmaals om het te laten stoppen.

Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de jaloezie 
met 6 ° aangepast. Druk op de knop totdat de 
gewenste richting is bereikt.

Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt, 
de verticale jaloezie-zwenkfunctie wordt geactiveerd. 
(Modelafhankelijk)

SWING

2s

DIRCT

LED DISPLAY LED DISPLAY

Houd deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt, 
de binnenunit geeft de werkelijke kamertemperatuur 
weer. Druk nogmaals meer dan 5 seconden om terug 
te keren naar de ingestelde temperatuur;

Druk op deze knop om het display op de 
binnenunit in en uit te schakelen.

5s

Druk op de LED knop Druk langer dan 5 seconden 
op deze knop 
(sommige eenheden)



55 56

ECO function

SHORTCUT functie

SLEEP functie

ECO
Druk op deze knop onder COOL Mode om naar de energiezuinige modus te gaan. 
(Voor model RG51A(2)/E, RG51A(2)/EU1, RG51A(2)/CE, RG51A10(2)/E) 
Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in de COOL-modus.

SHORT CUT

SLEEP

Wordt gebruikt om de huidige instellingen te herstellen of om eerdere instellingen te 
hervatten. (Voor model RG51B(2)/E, RG51B(2)/EU1, RG51B(2)/CE, 
RG51B10(2)/E,RG51B10(2)/CE)

Druk in de koelmodus op deze knop, de afstandsbediening stelt de temperatuur automatisch in op 
24˚C, ventilatorsnelheid van Auto om energie te besparen (alleen wanneer de ingestelde temperatuur 
lager is dan 24˚C. Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 24˚C, drukt u op de ECO-knop, de 
ventilatorsnelheid verandert naar Auto, de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

OPMERKING:Door op de ECO-knop te drukken, of de modus te wijzigen of de ingestelde 
temperatuur aan te passen tot minder dan 24 C/75 F, wordt de ECO-modus gestopt. 
Bij de ECO-modus moet de ingestelde temperatuur 24 C/75 F of hoger zijn, dit kan leiden tot 
onvoldoende koeling. Als u zich ongemakkelijk voelt, drukt u nogmaals op de ECO-knop 
om het te stoppen.

 

Druk op deze knop wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld, het systeem keert automatisch 
terug naar de vorige instellingen, inclusief bedrijfsmodus, instellingstemperatuur, ventilatorsnelheids
niveau en slaapstandfunctie (indien geactiveerd). Als u langer dan 2 seconden drukt, zal het systeem 
automatisch de huidige bedrijfsinstellingen herstellen, inclusief de bedrijfsmodus, de ingestelde 
temperatuur, het ventilatorsnelheidsniveau en de slaapfunctie (indien geactiveerd).

De SLEEP-functie wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en u hebt niet 
dezelfde temperatuurinstellingen nodig om comfortabel te blijven). Deze functie kan alleen worden 
geactiveerd via de afstandsbediening. De slaapfunctie is niet beschikbaar in de ventilator- of 
droogmodus. Raadpleeg de GEBRUIKERSHANDLEIDING voor meer informatie.

FAN SPEED

2s
Houd de Fan-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de Silence-functie te 
activeren/deactiveren (sommige units).

Door de lage frequentie werking van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koel- en 
verwarmingscapaciteit. Druk op de ON/OFF-, Mode-, Sleep-, Turbo- of Clean-knop tijdens het 
gebruik om de stiltefunctie te annuleren.

Silence function

FP function

De unit werkt op hoge ventilatorsnelheid (terwijl de compressor aan staat) 
waarbij de temperatuur automatisch wordt ingesteld op 8˚C.

2

Opmerking: Deze functie is alleen voor airconditioning met warmtepomp.Druk 2 keer gedurende één 
seconde op deze knop in de HEAT-modus en stel de temperatuur in op 16˚C of 20˚C (voor model 
RG51A10(2)/E, RG51B10(2)/E, RG51B10(2)/CE) om de FP-functie te activeren. Druk op Aan/Uit, 
Slaapstand, Modus, Ventilator en Temp. knop tijdens het gebruik zal deze functie annuleren.


