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Bedankt voor het kiezen van ons product.
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor
gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
Als u de gebruikershandleiding bent kwijtgeraakt, neemt u
contact op met uw importeur.
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Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie of
instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Als
de airconditioner moet worden geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden, neem dan eerst contact op
met de dealer of het plaatselijke servicecentrum om deze uit te voeren. De airconditioner moet
worden geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden door een aangewezen eenheid. Anders kan het
ernstige schade of persoonlijk letsel of de dood veroorzaken.
Frequentieband (en) waarin de radioapparatuur werkt 2401 MHz - 2483 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentieband (en) waarin de
radioapparatuur werkt op 20 dBm
Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU
mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op een
verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiaal te bevorderen.
Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of
neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product
meenemen voor milieuvriendelijke recycling. R32 GWP 675

Uitleg van Symbolen

DANGER

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de
dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

WARNING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan
leiden tot de dood of ernstig letsel. Geeft een gevaarlijke situatie
aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

CAUTION

Duidt op belangrijke maar niet op gevaren betrekking hebbende
informatie, gebruikt om het risico op materiële schade aan te
geven.

N OT IC E

Geeft een gevaar aan waaraan een WAARSCHUWING of
VOORZICHTIG wordt toegewezen.

Clausules
De fabrikant draagt geen verantwoordelijkheid wanneer persoonlijk letsel wordt
veroorzaakt door de volgende redenen.

1.Beschadiging van het product door oneigenlijk gebruik of misbruik van het product;
2.Verander, verander, onderhoud of gebruik het product met andere apparatuur zonder zich te
houden aan de handleiding van de fabrikant;
3.Na verificatie wordt het defect van het product direct veroorzaakt door corrosief gas;
4.Na verificatie zijn defecten te wijten aan onjuiste bediening tijdens het transport van het product;
5.Bedien, repareer, onderhoud de unit zonder u te houden aan de handleiding of aanverwante
voorschriften;
6.Na verificatie wordt het probleem of geschil veroorzaakt door de kwaliteitsspecificatie of prestaties
van onderdelen en componenten die door andere fabrikanten zijn geproduceerd;
7.De schade wordt veroorzaakt door natuurlijke calamiteiten, slechte gebruiksomstandigheden of
overmacht.

Toestel gevuld met ontvlambaar gas R32.
Lees voordat u het apparaat gebruikt eerst de handleiding.
Lees eerst de installatiehandleiding voordat u het apparaat installeert.
Lees eerst de handleiding voordat u onderhoud doet.

Koudemiddel
Om de functie van de airconditioner te realiseren, circuleert een speciaal koelmiddel in het systeem. Het
gebruikte koelmiddel is het fluoride R32, dat speciaal wordt gereinigd. Het koelmiddel is ontvlambaar en
geurloos. Bovendien kan het onder bepaalde omstandigheden tot explosie leiden. Maar de
ontvlambaarheid van het koelmiddel is erg laag. Het kan alleen door vuur worden ontstoken.In
vergelijking met gewone koelmiddelen is R32 een niet-vervuilend koelmiddel zonder schade aan de
ozonlaag. De invloed op het broeikaseffect is ook lager. R32 heeft zeer goede thermodynamische
kenmerken die leiden tot een echt hoge energie-efficiëntie. De installaties
hebben daardoor minder vulling nodig.
Waarschuwing
Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen of schoon te maken, anders dan die door de
fabrikant worden aanbevolen. Neem contact op met uw erkende installateur als reparatie nodig is.
Reparaties door ongekwalificeerd personeel kunnen gevaarlijk zijn. Het apparaat moet worden
opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen. (bijvoorbeeld: open vuur, een
werkend gasapparaat of een werkende elektrische kachel.) Niet doorboren of verbranden.
Toestel moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak groter
dan X m2. (Zie tabel "a" in de sectie "Veiligheid van ontvlambare stoffen" koelmiddel "voor ruimte X.)
Toestel gevuld met ontvlambaar gas R32. Volg voor reparaties uitsluitend de instructies van de fabrikant.
Houd er rekening mee dat koelmiddelen mogelijk geen geur bevatten. Handleiding van de specialist
lezen.
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Voorbereiding

WARNING
Bediening en onderhoud
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als
zij instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat om dit op een veilige manier te
gebruiken.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet
door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Sluit de airconditioner niet aan op een multifunctioneel stopcontact. Anders kan dit brandgevaar
veroorzaken. Koppel de voeding los bij het reinigen van de airconditioner.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Was de airconditioner niet met water om
elektrische schokken te voorkomen.
- Spuit geen water op de binnenunit. Dit kan een elektrische schok of storing veroorzaken.
- Raak na het verwijderen van het filter de lamellen niet aan om letsel te voorkomen. Gebruik geen
vuur of föhn om het filter te drogen om brandgevaar te voorkomen.
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Voorbereiding
WARNING
- Onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde
professionals. Anders kan dit persoonlijk letsel of schade veroorzaken.
- Repareer de airconditioning niet zelf. Dit kan elektrische schokken of
schade veroorzaken. Neem contact op met de dealer als u de
airconditioner moet repareren.
- Steek uw vingers of voorwerpen niet in de luchtinlaat of luchtuitlaat.
Dit kan persoonlijk letsel of schade veroorzaken.
Blokkeer de luchtuitlaat of luchtinlaat niet. Dit kan een storing
veroorzaken.
- Mors geen water op de afstandsbediening, anders kan de
afstandsbediening kapot gaan.
- Als het onderstaande fenomeen zich voordoet, schakel dan de
airconditioner uit en schakel onmiddellijk de stroom uit en neem dan
contact op met de dealer of gekwalificeerde professionals voor service.

● Netsnoer is oververhit of beschadigd.
● Er is een abnormaal geluid tijdens het gebruik.
● Circuitonderbreking valt regelmatig uit.
● Airconditioner verspreidt een brandlucht.
● Binnenunit lekt.
- Als de airconditioner onder abnormale omstandigheden werkt, kan
dit storingen, elektrische schokken of brandgevaar veroorzaken.
- Druk bij het in- of uitschakelen van de unit met de
noodbedieningsschakelaar op deze schakelaar met een ander isolerend
object dan metaal.
- Ga niet op het bovenpaneel van de buitenunit staan en plaats geen
zware voorwerpen. Dit kan schade of persoonlijk letsel veroorzaken.
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Voorbereiding
WARNING
Bijlage
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals.
Anders kan dit persoonlijk letsel of schade veroorzaken.
- Moet de elektrische veiligheidsvoorschriften volgen bij het installeren van
het apparaat.
- Gebruik volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften een gekwalificeerd
stroomcircuit en stroomonderbreking.
Installeer de stroomonderbreking. Zo niet, dan kan dit een storing
veroorzaken.

- Een dubbelpolige scheidingsschakelaar met een contactscheiding van
minimaal 3 mm in alle polen moet worden aangesloten in vaste bedrading.
- Houd rekening met de volgende tabel, inclusief een stroomonderbreking met
geschikte capaciteit.
- Airconditioner moet correct worden geaard. Onjuiste aarding kan elektrische
schokken veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de vereisten van de
airconditioning. Een onstabiele stroomtoevoer of onjuiste bedrading kan leiden
tot elektrische schokken, brandgevaar of defecten. Installeer de juiste
voedingskabels voordat u de airconditioner gebruikt.
- Sluit de stroomdraad, de neutrale draad en de aarddraad van het stopcontact
goed aan.
- Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer afsluit voordat u verdergaat met
werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit en veiligheid.
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Voorbereiding
WARNING
- Schakel de stroom niet in voordat de installatie is voltooid.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn
serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- De temperatuur van het koudemiddelcircuit zal hoog zijn, houd de
verbindingskabel uit de buurt van de koperen buis.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met nationale
bedradingsvoorschriften.
Installatie mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten
van NEC en CEC door geautoriseerd personeel.
- De airconditioning is het eerste klasse elektrische apparaat. Het moet correct
worden geaard met een gespecialiseerd aardingsapparaat door een professional.
Zorg ervoor dat deze altijd goed is geaard, anders kan er een elektrische schok
ontstaan.
- De geelgroene draad in de airconditioning is een aardingsdraad die niet voor
andere doeleinden kan worden gebruikt.
- De aardingsweerstand moet voldoen aan de nationale elektrische
veiligheidsvoorschriften.
- Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is. Alle
draden van binnenunit en buitenunit moeten worden aangesloten door een
professional.
- Als de lengte van de aansluitkabel onvoldoende is, neem dan contact op met de
leverancier voor een nieuwe. Vermijd het zelf verlengen van de draad.
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Voorbereiding
WARNING
- De airconditioner met stekker moet de stekker na voltooiing van de
installatie bereikbaar zijn.
- De airconditioner zonder stekker moet er een stroomonderbreking in de lijn
worden geïnstalleerd.
- Als u de airconditioner naar een andere plaats moet verplaatsen, kan alleen
de gekwalificeerde persoon het werk uitvoeren. Anders kan dit persoonlijk
letsel of schade veroorzaken.
- Kies een locatie die buiten het bereik van kinderen en ver van dieren of
planten is. Als dit onvermijdelijk is, voeg dan om veiligheidsredenen het hek
toe.
- De binnenunit moet dicht bij de muur worden geïnstalleerd. Let op: de unit
is gevuld met brandbaar gas R32.
- Onjuiste behandeling van het apparaat brengt het risico met zich mee van
ernstige schade aan mensen en materiaal. Details over dit koelmiddel vindt u
in het hoofdstuk "koelmiddel".
- Controleer of de onderhoudsruimte of de ruimte voldoet aan de vereisten
van het typeplaatje.

- Controleer of er een brandbron of potentiële brandbron is in het geied.
.
- In de onderhoudsruimte is open vuur verboden; en het
waarschuwingsbord "niet roken" moet worden opgehangen.
- Controleer of het apparaatmerkteken in goede staat is. - Vervang het
vage of beschadigde waarschuwingsmerkteken.
- Gebruik de detector voor brandbaar gas om te controleren voordat u de
container lost en opent.
- Geen vuurbron en roken.
- Volgens de lokale regels en wetten.
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Voorbereiding
WARNING
- De airconditioner mag niet worden gebruikt in een kamer met lopend vuur
(zoals vuurbron, werkende kolen gas ware, werkende verwarming).
- Het is niet toegestaan om gaten te boren of de verbindingsleiding te
verbranden.
- De airconditioner moet worden geïnstalleerd in een kamer die groter is dan
het minimale kameroppervlak. De minimale ruimte is aangegeven op het
typeplaatje of in tabel a.
- Lektest is een must na installatie.
- Instructies voor installatie en gebruik van dit product zijn
geleverd door de fabrikant.
Temperatuur werkgebied
Binnen DB/WB(℃ )
32/23
Maximum koelen
27/Maximum verwarmen

Buiten DB/WB(℃ )
43/26
24/18

NOTITIE
● Het bedrijfstemperatuurbereik (buitentemperatuur) voor
warmtepompeenheid van lage-temperatuurkoeling is -15 ℃ ~ 43 ℃. Voor
warmtepompeenheid van lage temperatuur koelen en verwarmen is -22 ℃
~ 43 ℃.
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Noodbedrijf

Gebruik noodknop als de afstandsbediening verloren of beschadigd is. knop om de
airconditioner in of uit te schakelen. De bediening in detail is als volgt:
Zoals getoond in de Fig. Paneel openen, druk op noodknop om de airconditioner in of
uit te schakelen. Wanneer de airconditioner is ingeschakeld, werkt deze onder
automodus

panel
display
noodknop

WARNING:

Gebruik een geïsoleerd object om op de auto-knop te drukken
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Schoonmaken en onderhoud
Schematisch diagram van onderdelen

Filter
Paneel

Verdamper

Schroefgat
Swing motor
Basis

Kruis gesp
Schroef
Bodem case

Blad
Afvoer slang

Rooster
Luchtuitlaat
schroefdeksel

Swing blad
Sluiting swing
blad

Guide louver
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Schoonmaken en onderhoud
Reiniging melding
Als het apparaat enige tijd heeft gewerkt en het display knippert om " " weer te geven, betekent
dit dat u de airconditioner moet reinigen. Wanneer u de knop " " op de afstandsbediening 3
seconden ingedrukt houdt zal de herinneringsstatus verdwijnen. Als u de airconditioner op dit
moment niet wilt reinigen, drukt u op de combinatieknoppen "MODE + TEMP" om de herinnering
te annuleren.

Warning

Schakel voor onderhoud de
stroom uit. Anders kan dit een
elektrische schok veroorzaken.

Zorg er tijdens het
onderhoudsproces
voor dat de stand
en
Verboden stabiel
betrouwbaar is.
Anders kan dit letsel
veroorzaken.

Verboden

Raak de aluminium
vinnen niet
rechtstreeks met de
hand aan. Anders
Verboden kan dit letsel
veroorzaken.

Ga tijdens de
demontage niet
onder de
airconditioner staan.

Binnendeel schoonmaken
Caution
Gebruik geen vluchtige vloeistof (zoals verdunner, benzine, enz.) Om de airconditioner
schoon te maken. Anders kan het uiterlijk van de airconditioner worden beschadigd.
Gebruik een schone en zachte doek om de omkasting van de airconditioner schoon te
vegen.

Gebruik geen vloeibaar of bijtend schoonmaakmiddel, reinig het apparaat en spuit er geen
water of andere vloeistof op, anders kan het de plastic onderdelen beschadigen en zelfs
elektrische schokken veroorzaken.

Dagelijks schoonmaken (Omkasting / filter schoon)
Veeg de omkasting af
Als er stof op de omkasting van het apparaat zit, veeg
het dan af met een zachte doek; Als het oppervlak vuil is
(zoals vet), gebruik de doek dan in warm water (45 ℃),
en veeg het oppervlak schoon. Je kunt ook een beetje
neutraal wasmiddel gebruiken als dat nodig is.
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Schoonmaken en onderhoud

Filters poetsen:
Houd de hendels aan beide kanten van het
filter met beide handen vast en trek het filter
omhoog om het te verwijderen.

Filter

Hendel

Gebruik schoon water om het te wassen of stofvanger om
het schoon te maken. Als het filter erg vuil is (zoals vet),
gebruik dan warm water (45 ℃) opgelost met een neutraal
schoonmaakmiddel om het schoon te maken en plaats het
op de schaduwrijke plek om het te drogen.

Caution
Gebruik geen heet water (meer dan 45 ℃) om het filter te reinigen om kleurverlies of
vervorming te voorkomen.
Droog het filter niet op het vuur en gebruik geen föhn om het filter te drogen. Anders kan
dit brand of vervorming veroorzaken.

Filter Check

De gebruiker kan de reinigingsperiode bepalen op basis van de feitelijke
omstandigheden en de bedrijfsomgeving.
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Schoonmaken en onderhoud
Onderdelen Schoonmaken
Guide louver schoonmaken

①Druk in de standby-stand op

3s ingedrukt en het display knippert
weergeven
. Ondertussen wordt het
geleidingsluik automatisch geopend.

T-ON

Druk op de gesp aan de linkerkant van
het toestel en druk de lineaal naar de
rechterkant, dan komt deze los met de
zwenkmotor.

Wanneer de geleider automatisch is gedraaid
naar de maximale positie, schakel dan de stroom af

swing motor
klemmetjes
swing blad

Druk met uw linkerhand op de linker
verbindingsstang, houd de geleidingslouvre
met de rechterhand vast en trek de
geleidingslouvrenaar buiten.

Druk met de rechterhand op de kruissluiting aan
de rechterkant van het geleidingsrooster, houd het
geleidingsrooster met de linkerhand vast en trek
vervolgens het geleidingsrooster naar links.

Dompel de doek onder in het warme
water (45 ℃), wring het uit en veeg het
vuile gedeelte een beetje af. Droog het
daarna af.

Wanneer de installatie is voltooid, zet u de
airconditioner weer onder spanning. De
geleidingslamel wordt automatisch gereset en de
unit kan worden bediend.
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Schoonmaken en onderhoud

Luchtuitlaatframe schoonmaken

Caution
De zwarte schroef is de verwijderbare schroef.
Voorkom dat het luchtuitlaatframe valt om letsel te voorkomen.

①Open het paneel met beide handen.

Wanneer het paneel wordt geopend tot de
maximale hoek (wanneer een geluid is
gehoord), kan het paneel worden vastgezet.

Gebruik een schroevendraaier om 3 zwarte
schroeven aan de bovenzijde van het
luchtuitlaatframe te verwijderen. Plaats daarna de
schroeven in de opbergdoos met schroeven.

maximum
paneel

T rek het luchtuitlaatframe naar buiten volgens
Open het schroefdeksel aan de onderkant van
het luchtuitlaatframe en gebruik vervolgens een het onderstaande schema en verwijder het
vervolgens.
schroevendraaier om 2 zwarte schroeven te
verwijderen.

Dompel de doek onder in het warme water (minder dan 45 ℃), wring het uit en gebruik het om
het vuile deel af te vegen en droog het vervolgens af.
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Schoonmaken en onderhoud

Legbak en onderdelen schoonmaken.
1.Trek de afvoerleiding eruit.
Druk tegelijkertijd op de beige borgveer aan
beide uiteinden van de witte afvoerslang en
trek de afvoerpijp vervolgens naar achteren.
Let op: Er kan een restwaterdruppel in de
afvoerleiding zitten. Laat de uitlaat van de
afvoerslang naar boven gericht wanneer de
afvoerslang wordt verwijderd.
Afvoerslang
2.Verwijder het beschermrooster. Druk de veersluiting
aan beide zijden van het beschermnet met beide
handen tegelijk in, trek het naar boven en verwijder de
bescherming.

3.Verwijder waaier
Draai de waaier een beetje en zoek de zilveren
schroef aan de rechterkant van de waaier. Gebruik
de schroevendraaier om de zilveren schroef 2-3
cirkels langzaam tegen de klok in los te draaien.
(Zoals weergegeven in fig.1)
Totdat de waaier naar links kan schuiven om de
status te ontgrendelen (zoals weergegeven in afb.2).

Blad

dicht status

Fig.2

open status

Rechter afvoer
pijp

Caution

Fig.1

Als de schroef bij het demonteren van de waaier onzorgvuldig
wordt verwijderd. Draait u dan de schroef opnieuw in de asbus
van de waaier (2-3 cirkels rechtsom), bevestigt u de waaier op
de binnenunit en bevestig vervolgens de schroef op de
motoras. Draai de schroeven vast zoals weergegeven in de
rechter afbeelding (2-3 cirkels met de klok mee).
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Opmerking: draai de
zilveren schroeven niet
los.

Schoonmaken en onderhoud

③ Verwijder aan beide zijden 4 zwarte schroeven die worden gebruikt voor het bevestigen
van de lekbak.
④ Druk met beide duimen op de aangegeven posities aan beide zijden (zoals weergegeven in
onderstaande afbeelding), houd de onderkant van de behuizing met vier andere vingers vast
en til deze vervolgens omhoog, en verwijder vervolgens de onderkant van de airconditioning.
Druk punt

Druk punt

Caution
Raak de verdamper niet aan wanneer de gebruiker de legbak heeft verwijderd om
verwondingen aan de vingers te voorkomen.
⑤Dompel de doek onder in water (minder dan 45 ℃), wring deze uit en veeg vervolgens het vuil van het
apparaat schoon. Droog daarna de doek af.

Let op: Er zit smeerolie op het rubberen
asblok. Reinig of veeg het niet af.
Let op: Was of veeg de aluminium
steel van de waaier niet af.
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Schoonmaken en onderhoud
Binnendeel weer samenbouwen
Voorzichtigheid
Controleer voordat u de lekbak terugplaatst wanneer
deze is schoongemaakt, of het mes naar links is
geduwd.

1 Plaats de legbak terug
Neem de legbak vast bij het handsymbool en klik deze terug in de originele
positie in de geleiderail.

Hand-symbool
Geleiderail van basis

2 Maak de lekbak vast

Wanneer de onderbehuizing is gemonteerd, haalt u 4
schroeven uit de opbergdoos met schroef in het midden
van de voorbehuizing en gebruikt u vervolgens de
schroevendraaier om deze 4 schroeven aan de
onderbehuizing te bevestigen.

Geblokkeerde positie
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Schoonmaken en onderhoud

3

Trek waaier
Trek de waaier naar de rechterkant tot in de vergrendelingsstatus.
Waaier

Dicht status

4

Open status

Draai de zilveren schroef vast

Zorg dat de waaier vergrendeld is en draai de zilveren schroef vast.

Zilver schroef

5

Installeer beschermrooster

Houd het beschermrooster met beide handen vast en
monteer vervolgens het beschermrooster volgens de
volgende afbeelding.
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Schoonmaken en onderhoud

6

Installeer afvoer slang

Houd de verbinding van de witte afvoerbuis met de hand
vast, installeer de afvoerpijp in de richting van de
afvoermond totdat u een hoofd hoort.

Witte afvoer slang
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Installeer lucht uitlaatframe

Steek de gesp aan de achterkant van het luchtuitlaatframe in de groef van de basis (zoals
weergegeven in fig.3) totdat u een geluid hoort.

Basis
Groef
Gesp

90°

lucht uitlaat frame

Muur

8

Fig.3

Draai de schroeven vast van luchtuitlaat frame
①Draai de 5 schroeven terug erin.
S luit het paneel.
Paneel
Plaats hier de schroeven
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Schoonmaken en onderhoud

9

Installeer uitblaas lineaal
① Houd de uitblaaslineaal met de linkerhand
vast, houd de verbindingsstang met de
rechterhand vast en installeer vervolgens
de "kruisgroef" aan de rechterkant van de
geleidingsluifel bij de "kruissluiting" van
de drijfstang.

Houd de linker verbindingsstang vast met de
linkerhand, houd de uitblaaslineaal vast met de
rechterhand en monteer vervolgens de geleiderol
volgens de richting zoals aangegeven in de
afbeelding.

Druk op de sluitingen van het zwenkmes en
trek het naar de linkerkant en verbind het
vervolgens met de swingmotor.
Swing motor
Gesp

10

Plaats filter

Filter

Caution

- Onderhoud moet worden uitgevoerd door de professioneel persoon.
Omdat er tijdens schoon gebruik water op de geleidingsluik en andere
onderdelen komt, zal het apparaat de droogfunctie uitvoeren wanneer het
voor de eerste keer wordt ingeschakeld.
- Ondertussen zal het displaybord gedurende een bepaalde tijd aftellen. Als
het aftellen voorbij is, schakelt het apparaat over naar de modus die is
ingesteld door de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat alle gedemonteerde schroeven goed vast zitten.
- Als de binnenunit na het inschakelen niet normaal kan werken, controleer
dan de unit: ① Of de uitblaaslineaal goed is gemonteerd; ②of het
luchtuitlaatframe goed is gemonteerd; ③ of de waaier is vastgedraaid
volgens vereiste; ④ Of de luchtinlaat wordt geblokkeerd door vreemde
voorwerpen.
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Veiligheidsmaatregelen voor het installeren en verplaatsen van het apparaat
Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te garanderen.

Warning

- Zorg er bij het installeren of verplaatsen van het apparaat voor dat het koelcircuit vrij blijft van lucht
of andere stoffen dan het gespecificeerde koelmiddel.
- Elke aanwezigheid van lucht of een andere vreemde substantie in het koelcircuit zal leiden tot een
stijging van de systeemdruk of tot het scheuren van de compressor, met letsel als gevolg.
- Vul bij het installeren of verplaatsen van dit apparaat geen koelmiddel bij dat niet overeenkomt
met dat op het typeplaatje of ongekwalificeerd koelmiddel. Anders kan het abnormale werking,
verkeerde actie, mechanische storing of zelfs een serie veiligheidsongeval veroorzaken.
- Wanneer koelmiddel moet worden teruggewonnen tijdens het verplaatsen of repareren van de
unit, zorg er dan voor dat de unit in koelmodus draait. Sluit vervolgens de klep volledig aan
hogedrukzijde (vloeistofklep). Ongeveer 30-40 seconden later, sluit de klep volledig aan de
lagedrukzijde (gasklep), stop de unit onmiddellijk en schakel de stroom uit. Houd er rekening mee
dat de tijd voor het terugwinnen van koelmiddel niet langer mag zijn dan 1 minuut.

- Als het terugwinnen van koelmiddel te lang duurt, kan er lucht worden aangezogen waardoor de
druk stijgt of de compressor scheurt, met letsel als gevolg.

- Zorg er tijdens het terugwinnen van koelmiddel voor dat de vloeistofklep en de gasklep volledig
gesloten zijn en dat de stroom is losgekoppeld voordat de verbindingsleiding wordt losgemaakt. Als
de compressor begint te lopen terwijl de afsluiter open staat en de verbindingsleiding nog niet is
aangesloten, wordt er lucht aangezogen en dit veroorzaakt drukverhoging of compressorbreuk, met
letsel als gevolg.
- Zorg er bij het installeren van de unit voor dat de verbindingsleiding stevig is aangesloten voordat
de compressor begint te draaien.
- Als de compressor begint te lopen terwijl de afsluiter open staat en de verbindingsleiding nog niet
is aangesloten, wordt er lucht aangezogen en dit veroorzaakt drukverhoging of compressorbreuk,
met letsel als gevolg.
- Verbied het installeren van de unit op de plaats waar er mogelijk gelekt corrosief gas of
ontvlambaar gas kan zijn.
- Als er gas rond het apparaat lekt, kan dit een explosie en andere ongelukken veroorzaken.
Gebruik geen verlengsnoeren voor elektrische verbindingen. Als de elektrische kabel niet lang
genoeg is, neem dan contact op met een geautoriseerd plaatselijk servicecentrum
en vraag om een goede elektrische draad.
- Slechte verbindingen kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
- Gebruik de gespecificeerde soorten draden voor elektrische verbindingen tussen de binnen- en
buitenunits. Klem de draden stevig vast zodat hun terminals geen externe spanningen krijgen.
Elektrische draden met onvoldoende capaciteit, verkeerde draadverbindingen en onveilige
draadaansluitingen kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.

Gereedschap
1 Waterpas

2 Schroevendraaier

3 Klopboormachine

4 Boormachine

5 Buis ruimer

6 Momentsleutel

7 Steeksleutel

8 Pijpensnijder

9 Lek detector

10 Vacuum pomp

11 drukmeter

12 multimeter

13 Zeskantsleutel
Notitie:

●

14 Plakband

Contacteer uw installateur voor installatie.

Selectie binnendeel locatie
Basis benodigdheden

Het installeren van het toestel op de volgende plaatsen kan storingen
veroorzaken. Als het onvermijdelijk is, raadpleeg dan uw installateur
1. Plaats met sterke warmtebronnen, dampen, ontvlambare of explosieve
gassen of vluchtige voorwerpen verspreid in de lucht.
2. Plaats met hoogfrequente apparaten (zoals lasapparaat, medische
apparatuur).
3. Plaats nabij kustgebied.
4. Plek met olie of dampen in de lucht.
5. Plek met gezwaveld gas.
6. Andere plaatsen met bijzondere omstandigheden.
7. Het apparaat mag niet in wasplaats of cin chemische fabriek worden
geïnstalleerd.
Indoor unit
1. Er mag geen obstructie zijn in de buurt van de luchtinlaat.
2. Kies een locatie waar het condenswater gemakkelijk kan worden afgevoerd en
geen invloed heeft op andere mensen.
3. Kies een locatie die handig is om de buitenunit en in de buurt van het
stopcontact aan te sluiten.
4. Kies een locatie die buiten het bereik van kinderen is.
5. De locatie moet het gewicht van de binnenunit kunnen weerstaan en het
geluid en de trillingen niet verhogen.
6. Het apparaat moet 2,5 m boven de vloer worden geïnstalleerd.
7. Installeer de binnenunit niet direct boven het elektrische apparaat.
8. Probeer alsjeblieft je best om weg te blijven van de fluorescentielamp.
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Voorwaarden voor elektrische aansluiting
Veiligheid voorschrift
1. Moet de elektrische veiligheidsvoorschriften volgen bij het installeren van het apparaat.
2. Volg de elektrische richtlijnen van uw land. Gebruik alleen gecertificeerde kabel.
3. Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de vereisten van de airconditioning. Instabiele
voeding of onjuiste bedrading of storing. Installeer de juiste voedingskabels voordat u de
airconditioner gebruikt.
4. Sluit de stroomdraad, de neutrale draad en de aarddraad van het stopcontact goed aan.
5. Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer afsluit voordat u verdergaat met werkzaamheden met
betrekking tot elektriciteit en veiligheid. Zorg er bij modellen met een stekker voor dat de stekker na
installatie binnen handbereik is.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant worden vervangen.
6. Schakel de spanning niet in als de installatie niet gereed is.
7.Schakel gekwalificeerd personeel in voor de elektrische aansluiting.

8. De temperatuur van het koudemiddelcircuit zal hoog zijn, houd de verbindingskabel uit de buurt
van de koperen buis.
9. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met nationale bedradingsvoorschriften.
10. Het apparaat wordt geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak
groter dan Xm. (Raadpleeg tabel "a" in het gedeelte "Veilige werking van brandbaar
koelmiddel" voor Space X.)

Houd er rekening mee dat het apparaat is gevuld met brandbaar gas R32. Onjuiste
behandeling van het apparaat brengt het risico met zich mee van ernstige schade aan
mensen en materiaal. Details over dit koelmiddel vindt u in het hoofdstuk "koelmiddel".

Aardingsvereiste
Maak de aarding met een gespecialiseerd aardingsapparaat door een professional. Zorg ervoor dat
deze altijd goed is geaard, anders kan er een elektrische schok ontstaan. De geelgroene draad in de
airconditioning is een aardingsdraad die niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
De aardingsweerstand moet voldoen aan de nationale elektrische veiligheidsvoorschriften. Het apparaat
moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
Een dubbelpolige scheidingsschakelaar met een contactscheiding van minimaal 3 mm.
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Installatie binnendeel
Stap een: kies installatie plek
Stem de installatie plek af met de klant en motiveer dit.
Stap twee: monteer de montage plaat
1. Hang de montage plaat op, gebruik hierbij een waterpas. Monteer de montage plaat met voldoende
schroeven vast aan de muur. Gebruik een stofzuiger. Controleer na het ophangen opnieuw of de
montageplaat recht hangt.

Stap 3: Kies de locatie voor het de leiding doorvoer naar buiten.
Bepaal de locatie voor de leiding doorvoer naar buiten. Als de montageplaat nog in het binnendeel zit buig
dan voorzichtig de leidingen tot op 90 graden naar buiten. Meet de afstand van het leidingenpakket t.o.v.
de montage plaat. Onderkant montageplaat + 1,5cm is onderkant boorgat.
Boor het gaat naar buiten. Zorg dat de boor altijd naar onder een kleine hoek naar onder staat tijdens het
boren. Maak gebruik van een stofzuiger.

Binnen

Buiten

55
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Installatie binnendeel
Stap 4 afvoer slang
Kies of de linker of de rechter achteruitgang.
Of ga links of rechts uit het binnendeel.

Bij linker of rechter uitgang zaag voorzichtig
het poortje open. Maak eerst zorgvuldig uw
keuze.
Links

Rechts

Breekpoortjes

3.Selectie van afvoer slang en afvoerinstallatie en demontagegids
(1) Bepaal de positie van de afvoer slang voordat u de afvoerleiding installeert.
(2) Suggestie voor selectie van afvoeropening: er zijn geen verplichte vereisten voor de richting
van de afvoerslang. Er wordt echter gesuggereerd om hetzelfde te zijn met de richting van de
vloeistofleiding en gasleiding. Daarom wordt u aangeraden om de afvoeropening te selecteren
die zich dicht bij de uitgangsbuis bevindt:

①Haal de afvoerslang uit de karton.
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Installatie binnendeel
Haal de rubber dop uit de gewenste afvoerslang aansluiting

Rubber dop links

Rubber dop rechts

Sluit de afvoerslang aan op de lekbak.

Stap 5 verbind de koelleidingen aan het binnendeel
Gebruik een flareverbinding of een laskoppeling om de leiding
aan te sluiten aan de schroefdraad van het binnendeel. Bij een
flareverbinding gebruik olie! Draai de koppeling eerst handvast
en gebruik vervolgens twee steekleutels om de koppeling op
het juiste koppel vast te draaien.
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Installatie binnendeel
steeksleutel Buis diameter
Φ6
Φ 9.52

wartelmoer
Steeksleutel

Φ 12

buis

Φ 16
Φ 19

Koppel in N.m)
15~20
30~40
45~55
60~65
70~75

Binnendeel buis
Zorg dat de koppelingen geheel voorzien zijn van
isolatie.
isoleer de koppelingen

Stap 6 sluit afvoer slang aan
1. Sluit de afvoerslang van de airco aan op de afvoerbuis naar buiten.
Binnendeel
2. zorg voor een goede verbinding

afvoer buis

afvoer slang

afvoer slang
tape
avoer slang

Notitie:
● ● Voeg een isolerende buis toe aan de
afvoerslang voor binnenshuis om
condensatie te voorkomen.
● ● De plastic expansiedeeltjes zijn niet
aanwezig

Isoleer de buis

Stap 7 sluit de elektrische bekabeling aan

kapje
paneel

1. Open het paneel en draai de schroef van het kapje los

schroef
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Installatie binnendeel
2. Steek de kabel aan de achterzijde naar binnen zie pijl.

3. Draai de trek ontlasting los. Plaats de kabel met de buitenmantel onder de trek ontlasting. Draai de trek
ontlasting weer vast. Sluit vervolgens de aders aan volgens de het onderstaand schema.

Binnendeel aansluiting
N(1)

2

3

blauw zwart bruin geelgroen

4. Plaats het kapje terug. En sluit het paneel.

Notitie:
● Alle draden van binnenunit en buitenunit moeten worden aangesloten door een professional.
Vermijd het zelf verlengen van de draden.
● Voor de airconditioning zonder stekker moet er een stroomonderbreking in de leiding worden
geïnstalleerd. De stroomonderbreking moet uit alle polen bestaan en de afstand voor
contactscheiding moet meer dan 3 mm zijn.
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Installatie binnendeel
Stap acht: Bundel het leidingpakket
1. Bind de leidingen, kabels en afvoerslang met
gepaste kracht bij elkaar met tape

indoor unit

gas
pipe

Leiding pakket

afvoer slang

indoor and
outdoor power cord

band

liquid pipe

3. Tape het gehele pakket.

drain hose

2. Zorg dat de afvoerslang niet helemaal ingetaped
wordt

Notitie
De afvoerslang zit altijd onderin!

Stap 9: Hang het binnendeel op
1. Leg de gebonden pijpen in de muurpijp en laat ze dan door het muurgat gaan.
2. Hang de binnenunit aan het frame voor wandmontage.
3. Vul de opening tussen de buizen en het muurgat met afdichtrubber.
4. Bevestig de muurpijp.
5. Kijk of het binnendeel netjes tegen de muur hangt. Maak het binnendeel schoon.

Boven haak

Onderin klik systeem

Note:
● Let op dat de afvoerslang niet knikt.
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Check na installatie
Controle punt

Mogelijke storing
Het binnendeel kan vallen of bijgeluiden maken.

Is koudemiddel lektest uitgevoerd?

Loopt het condenswater weg?

De lekbak loopt over.

Klopt het ingangs voltage?

Onderdelen kunnen defect raken.

Is de bedrading en het leiding werk juist
aangebracht?

Onderdelen kunnen defect raken.

Is de aarde goed aangesloten?

Lekspanning.

Is de aangesloten kabel volgens voorschriften?
Is de lucht uitblaas vrij?

Werkt niet 100%, storing tot gevolg.

Zorg dat aironditioner vrij is van vuil

Kan storing veroorzaken en defect.

De gas en vloeistof afsluiter zijn open?
Is de muurdoorvoer afgedicht?

Er kan vuil en ongedierte binnenkomen.

Proefdraaien
● Voorbereiding van het proefdraaien
● De klant keurt de airconditioning goed.
● Specificeer de belangrijke opmerkingen voor airconditioning aan de klant.
● Wijze van proefdraaien
● Schakel de voeding in en druk op de AAN / UIT-knop op de afstandsbediening om de werking te
starten.
● Druk op de MODE-knop om AUTO, COOL, DRY, FAN en HEAT te selecteren om te controleren of
de bediening normaal is of niet.
● Als de omgevingstemperatuur lager is dan 16 ℃, kan de airconditioner niet beginnen met koelen.

Onderdelen
Binnendeel
lucht inlaat

filter
paneel

temp.
indicatie

power
indicatie

horizontale louvre
lucht uitlaat

.

scherm
ontvanger
HOLD 3S

WiFi

afstandbediening
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Knoppen op afstandbediening

Notitie:

Deze afstandbediening is multifunctioneel en kan daardoor werken met meerdere type airconditioners.
Mogelijk zijn niet alle functies van toepassing op deze airconditioner.

Indicatie symbool airconditioner is aan.
Symbool licht op als er een signaal verzonden wordt door de afstandbediening.

infrarood zender

ventilator

in bedrijf
toetsblok

mode

temperatuur

timer

swing

functie

knop
turbo

ventilator

mode
knop

knop

knop

aan/uit

T-aan

T-uit

klok

stil

slaap

WiFi

licht

I -feel
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temp

wifi

Uitleg van knoppen op afstandbediening
Opmerking:

● Dit is een afstandsbediening voor algemeen gebruik die kan worden gebruikt voor de airconditioners met
multifunctionele functies. Voor sommige functies, die het model niet heeft, zal als u op de betreffende toets op de
afstandsbediening drukt, het apparaat de oorspronkelijke status behouden.

● Na het inschakelen van de stroomtoevoer maakt de airconditioner een geluid. Bedrijfsindicator " " is AAN (rode
indicator). Daarna kunt u de airconditioner bedienen met de afstandsbediening.
● Als u in de aan-stand op de toets op de afstandsbediening drukt, knippert het signaalpictogram
" op de display
van
" de afstandsbediening eenmaal en geeft de airconditioner het geluid "de". Dat betekent dat het signaal naar de
airconditioner is gestuurd.
● In de uit-stand worden de ingestelde temperatuur en het klokpictogram op de display van de afstandsbediening
weergegeven (als de timer aan, de timer uit en de lichtfuncties zijn ingesteld, worden de bijbehorende pictogrammen
ook op de display van de afstandsbediening weergegeven). In de aan-stand toont de display de bijbehorende
ingestelde functiepictogrammen.

1

AAN/UIT-toets

Door op deze toets te drukken wordt het apparaat ingeschakeld. Als u er nogmaals op drukt, wordt het apparaat
uitgeschakeld. De slaapstand wordt geannuleerd als het apparaat uit staat.
VENTILATOR-

2

(FAN)
Druktoets
op deze
toets om circulair de ventilatorsnelheid in te stellen: Auto, Laag, Midden-laag, Midden, Midden-hoog,
Hoog. Na het inschakelen wordt standaard de automatische ventilatorsnelheid (AUTO) ingesteld. In de droogmodus
(DRY) kan alleen de lage ventilatorsnelheid worden ingesteld.
AUTO

Opmerking:

Lage

snelheid

Midden-lage
snelheid

Midden-hoge
snelheid

Middensnelheid
Hoge snelheid

• In de droogmodus is de ventilatorsnelheid laag.
• X-VENTILATOR-functie (X-FAN): Houd de ventilatorsnelheidstoets in de modus KOELEN of DROGEN twee seconden
ingedrukt. Het pictogram " " wordt weergegeven en de binnenventilator zal enkele minuten blijven werken om het
binnendeel te drogen, ook al heeft u het apparaat uitgeschakeld. Na activering is X-FAN standaard uitgeschakeld. XFAN is niet beschikbaar in de modus AUTO, VENTILATOR of VERWARMING.
Deze functie geeft aan dat vocht op de verdamper van het binnendeel wordt weggeblazen nadat het apparaat is
gestopt om schimmel te voorkomen.
• Als de X-FAN-functie aan staat: Na het uitschakelen van het apparaat door op de AAN/UIT-toets te drukken zal de
binnenventilator nog een paar minuten bij lage snelheid blijven draaien. Houd tijdens deze periode de
ventilatorsnelheidstoets twee seconden ingedrukt om de binnenventilator direct te stoppen.
• Als de X-FAN-functie uit staat: Na het uitschakelen van het apparaat door op de AAN/UIT-toets te drukken wordt het
complete apparaat direct uitgeschakeld.
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Uitleg van knoppen op afstandbediening

3

MODE-toets

Druk op deze toets om circulair de modus Auto, Koelen, Drogen, Ventilator of Verwarmen te selecteren. De automatische
modus is standaard ingesteld terwijl het toestel aan staat. In de verwarmingsmodus is de beginwaarde 28 °C (82 °F). In
andere modi is de beginwaarde 25 °C (77°F).
AUTO

KOELEN
VENTILATOR

DROGEN

VERWARMEN

(Alleen voor apparaat met verwarming. Als het apparaat alleen voor koeling wordt gebruikt zal het geen actie
ondernemen als het een signaal om te verwarmen ontvangt.)

4

+/- toets

5

TURBO-toets

Druk eenmaal op de toets + of - om de ingestelde temperatuur 1 °C (°F) te verhogen of te verlagen. Houd de
toets + of - ingedrukt om de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening snel te veranderen. Bij het loslaten
van de toets nadat de instelling is beëindigd, zal de temperatuurindicator op het binnendeel dienovereenkomstig
veranderen.
Wanneer u TIMER AAN, TIMER UIT of KLOK instelt, drukt u op de + of - toets om de tijd aan te passen. (Zie de toetsen
KLOK, TIMER AAN, TIMER UIT). Wanneer u TIMER AAN, TIMER UIT of KLOK instelt, drukt u op de toets + of
- om de tijd aan te passen. (Zie de toetsen KLOK, TIMER AAN, TIMER UIT)
In de koelings- of verwarmingsmodus kunt u op deze toets drukken om de Turbo-functie in of uit te schakelen. Nadat
de Turbo-functie is ingeschakeld, wordt het signaal van Turbo weergegeven. Het signaal wordt automatisch geannuleerd
als de modus of de ventilatorsnelheid wordt gewijzigd.

6

toets

Druk op deze toets om zijwaartse luchtbeweging in te stellen zoals hieronder:

7

UIT

toets

Druk op deze toets om de bewegingshoek in te stellen, die circulair verandert zoals hieronder:
UIT

Deze afstandsbediening is universeel. Als het drie soorten van volgende status ontvangt, blijft de bewegingshoek
onveranderd.

Als de geleidingsklep tijdens de op- en neerwaartse beweging wordt stilgezet, blijft deze in die positie staan.
geeft aan dat de geleidingsklep in de vijf posities heen en weer beweegt, zoals weergegeven in de figuur.
KLOK-toets
(CLOCK)
Druk op deze toets om de klok in te stellen. Het signaal  knippert en wordt weergegeven. Druk binnen 5 seconden op de
toets + of - om de tijd te veranderen. Als u deze toets 2 seconden lang ingedrukt houdt, wordt de waarde elke halve
seconde met 10 minuten verhoogd. Druk tijdens het knipperen op de toets Klok of Bevestigen. Het signaal  wordt
constant weergegeven en geeft aan dat de instelling geslaagd is. Na het inschakelen is 12:00 uur standaard ingesteld op
de display en wordt het signaal  weergegeven. Als het signaal  wordt weergegeven, betekent dit dat de huidige tijd de
kloktijd is; anders is het een timertijd.

8

9

TIMER AAN/UIT-toets

• Timer bij instelling: Het signaal "AAN" knippert en wordt weergegeven, het signaal  verdwijnt en in het numerieke
gedeelte wordt de timer ingesteld. Druk binnen 5 seconden op de toets + of - om de tijd te veranderen. Elke keer dat u
op de toets drukt, wordt de waarde met 1 minuut verhoogd of verlaagd. Nadat u de toets + of - 2 seconden ingedrukt
houdt, verandert de tijd snel op de volgende manier: Tijdens de eerste 2,5 seconden veranderen de cijfers op de positie
voor 1 minuut. Vervolgens is die positie constant en veranderen de cijfers op de positie voor 10 minuten per 2,5
seconden, en lopen die over in uren. Druk tijdens de 5 seconden knipperen op de Timer-toets om de timer-instelling te
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Uitleg van knoppen op afstandbediening
bevestigen. Als de Timer AAN is ingesteld wordt deze met een druk op de Timer-toets geannuleerd. Voordat u de
timer instelt, moet u de klok aanpassen aan de werkelijke tijd.
• Druk op deze toets om naar de instelling TIMER UIT te gaan. Daardoor gaat het pictogram TIMER UIT knipperen. De
methode van instellen is dezelfde als voor TIMER AAN.
TEMPERATUUR-

10

toets
(TEMP)
• Druk op
deze
toets om de ingestelde binnentemperatuur, de omgevingstemperatuur binnenshuis of de
omgevingstemperatuur buitenshuis opgeen
de display van het binnendeel te zien. De instelling op de afstandsbediening
display
wordt circulair gekozen zoals hieronder:

• Wanneer u "

" met de afstandsbediening of zonder display selecteert, geeft de temperatuurindicator op het binnendeel
de ingestelde temperatuur weer; wanneer u " " selecteert met de afstandsbediening, geeft de temperatuurindicator op
het binnendeel de omgevingstemperatuur binnenshuis weer; wanneer u
"
" selecteert met de afstandsbediening,
geeft de temperatuurindicator op het binnendeel de omgevingstemperatuur buitenshuis weer. 3 seconden later keert
het terug naar de insteltemperatuur of het hangt af van een ander ontvangen signaal binnen 3 seconden.

Let op: Bij weergave van de buitenomgevingstemperatuur is het weergavebereik 0-60 °C. Wanneer dit bereik wordt
overschreden, blijft de drempelwaarde (de laagste 0 °C en de hoogste 60 °C) behouden.
Verwarmingstips: Let er bij het bedienen van de toetsen op het deksel op dat het deksel volledig gesloten is. Opmerking:
Voor sommige modellen is er geen weergave van de buitentemperatuur beschikbaar. In dat geval ontvangt
het binnendeel het signaal "
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", terwijl het de ingestelde binnentemperatuur weergeeft.

toets

Druk op deze toets om de gezonde en luchtreinigingsfuncties in en uit te schakelen. Druk voor de eerste keer op deze
toets om de luchtreinigingsfunctie te starten; het LCD-scherm geeft "
" weer. Druk voor de tweede keer op de toets om
tegelijkertijd de gezonde en luchtreinigingsfuncties te starten; het LCD-scherm geeft "
" en " " weer. Druk voor de
derde keer op deze toets om tegelijkertijd de gezonde en luchtreinigingsfuncties te stoppen. Druk voor de vierde keer op
de toets om de gezonde functie te starten; het LCD-display toont "
handeling te herhalen.

". Druk nogmaals op deze toets om de bovenstaande

OPMERKING: Deze functie is van toepassing op een deel van de modellen.

12

I FEEL-toets

13

LICHT-toets
(LIGHT)

14

WiFi-toets

Druk eenmaal op deze toets om de I FEEL-functie aan te zetten. Vervolgens wordt het symbool van "I FEEL"
weergegeven. Na elke keer dat een andere functietoets wordt ingedrukt, kan I FEEL elke 200 ms eenmaal verzenden
worden. Nadat deze functie is gestart, zal de afstandsbediening de temperatuur elke 10 minuten naar de
hoofdeenheid sturen. Wanneer u deze toets nogmaals indrukt, wordt deze functie uitgeschakeld. Wanneer de I FEELfunctie is ingeschakeld, moet de afstandsbediening worden geplaatst in de ruimte waar het binnendeel het signaal van
de afstandsbediening kan ontvangen.

Druk op deze toets om in Aan of Uit-status, Licht Aan en Licht Uit in te stellen. Na het inschakelen is Licht Aan
standaard ingeschakeld.

Druk op de "WiFi"-toets om de WiFi-functie in of uit te schakelen. Wanneer de WiFi-functie is ingeschakeld, zal
het"WiFi"-pictogram worden weergegeven op de afstandsbediening; druk terwijl de afstandsbediening uit staat,
tegelijkertijd op de toetsen "MODE" en "WiFi" gedurende 1 seconde om de fabrieksinstellingen te herstellen.
 Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.
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Uitleg van knoppen op afstandbediening

15

STIL-toets
(QUIET)

Als u op deze toets drukt, wordt de stilte-status op de Auto Stil-modus gezet (display " " en "Auto"-signaal), de Stilmodus (display " " enkelvoudig) of Stil UIT (er wordt geen signaal van "
" weergegeven). Na het inschakelen, is de
Stil UIT-modus standaard ingesteld.
In de Stil-modus (display " "-signaal).
De Stil-functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.

16

SLAAP-toets
(SLEEP)

1

2

 Druk op deze toets, om Slaap 1 (
), Slaap 2 (
), Slaap 3 ( 3 ) circulair in te stellen of Slaap te annuleren. Na
inschakeling van het apparaat is Slaap Annuleren standaard ingesteld.
 Slaap 1 is Slaapstand 1, in de Koelingsmodus: slaapstand na een uur draaien wordt de temperatuur van de hoofdeenheid
verhoogd met 1°C, na 2 uur wordt de temperatuur verhoogd met 2°C, de eenheid draait op deze temperatuur; in de
Verwarmingsmodus: slaapstand na een uur draaien wordt de temperatuur verlaagd met 1°C, na 2 uur daalt de
temperatuur met 2°C en draait de eenheid verder op deze temperatuur.
 Slaap 2 is slaapstand 2, dat wil zeggen dat de airconditioner zal draaien volgens de vooraf ingestelde temperatuurcurve.
In Koelingsmodus:
(1) Bij het instellen van de begintemperatuur op 16-23°C, wordt na het inschakelen van de Slaapfunctie, de temperatuur
elk uur met 1°C verhoogd, na 3°C wordt de temperatuur gehandhaafd, na 7 uur wordt de temperatuur met 1°C
verlaagd, daarna blijft het apparaat op deze temperatuur draaien;
(2) Bij het instellen van de begintemperatuur op 24-27°C, wordt na het inschakelen van de Slaapfunctie, de temperatuur
elk uur met 1°C verhoogd, na 2°C wordt de temperatuur gehandhaafd, na 7 uur wordt de temperatuur met 1°C
verlaagd, daarna blijft het apparaat op deze temperatuur draaien;
(3) Bij het instellen van de begintemperatuur op 28-29°C, wordt na het inschakelen van de Slaapfunctie, de temperatuur
elk uur met 1°C verhoogd, na 1°C wordt de temperatuur gehandhaafd, na 7 uur wordt de temperatuur met 1°C
verlaagd, daarna blijft het apparaat op deze temperatuur draaien;
(4) Bij het instellen van de begintemperatuur op 30°C, wordt onder deze temperatuurinstelling, na 7 uur, de temperatuur
1°C lager, daarna zal het apparaat op deze temperatuur blijven draaien;
In Verwarmingsmodus:
(1) Onder de vooraf ingestelde begintemperatuur van 16 °C zal het apparaat op deze temperatuur blijven draaien.
(2) Onder de vooraf ingestelde begin temperatuur van 17-20°C, zal na het opstarten van de Slaapfunctie, de
temperatuur elk uur met 1°C dalen, na een daling van 1°C zal deze temperatuur behouden blijven.
(3) Onder de vooraf ingestelde temperatuur van 21-27°C, zal na het opstarten van de Slaapfunctie, de temperatuur elk
uur met 1°C dalen, na 2°C gedaald te zijn, zal deze temperatuur behouden blijven.
(4) Onder de vooraf ingestelde temperatuur van 28-30°C, zal na het opstarten van de Slaapfunctie, de temperatuur elk
uur met 1°C dalen, na een daling van 3°C zal deze temperatuur behouden blijven.
 Slaap 3 - de slaapcurve-instelling onder zelf ingestelde Slaapstand:
(1) Druk in de Slaapstand 3, lange tijd op de Turbo-om de afstandsbediening de individueel ingestelde slaapstand van de
gebruiker te laten gebruiken. Deze zal "1hour" weergeven, de insteltemperatuur "88" zal de overeenkomstige
temperatuur van de laatst ingestelde slaapcurve weergeven en knipperen. (De eerste keer dat de afstandsbediening
wordt weergegeven volgens de beginwaarde van de oorspronkelijke fabrieksinstelling);
(2) Gebruik de + en - toets in om de temperatuur te wijzigen, na aangepast, druk vervolgens op de Turbo-toets om te
bevestigen;
(3) Op dit moment wordt 1 uur automatisch verhoogd bij de timerpositie op de afstandsbediening (met 2 uur, 3 uur of 8
uur), de plaats van temperatuurinstelling "88" geeft de overeenkomstige temperatuur van de laatst ingestelde
slaapcurve weer en knippert;
(4) Herhaal de bovenstaande stappen (2)~(3) tot de temperatuurinstelling van 8 uur is voltooid, de slaapcurve-instelling is
voltooid, op dit moment zal de afstandsbediening de oorspronkelijke timerdisplay hervatten; de temperatuurweergave
wordt hervat tot de oorspronkelijke insteltemperatuur.
 Slaap 3 - de zelf ingestelde slaapcurve-instelling onder Slaapmodus kan worden opgevraagd:
De gebruiker kan de instelling van de slaapcurve overeenstemmen met de vooraf ingestelde slaapcurve door de
individuele gebruikersslaapinstelling te gebruiken. Verander de temperatuur niet, maar druk direct op de Turbo-toets voor
bevestiging.
Opmerking: In de bovenstaande instellings- of onderzoeksprocedure wordt, indien er binnen 10 seconden geen toets
wordt ingedrukt, de status van de slaapcurve-instelling automatisch beëindigd en wordt de oorspronkelijke instelling
opnieuw weergegeven. Als u tijdens de instellings- of aanvraagprocedure op de AAN/UIT-toets, de Modus-toets, de
Timer-toets of de Slaap-toets drukt, wordt de instelling van de slaapcurve of de status van de aanvraag op dezelfde
manier beëindigd.
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Uitleg van knoppen op afstandbediening
AUTO RUN
Wanneer de AUTO RUN-modus is geselecteerd, zal het apparaat automatisch in overeenstemming met de
kamertemperatuur de geschikte bedrijfsmethode selecteren om de omgeving comfortabel te maken.

Turbofunctie
Als u deze functie start, zal het apparaat op superhoge ventilatorsnelheid draaien om snel te koelen of te verwarmen,
zodat de omgevingstemperatuur zo snel mogelijk de vooraf ingestelde temperatuur bereikt.

Slot
Druk tegelijkertijd op de toetsen + en - om het toetsenbord te vergrendelen of te ontgrendelen. Als de afstandsbediening
vergrendeld is, wordt het pictogram
op de afstandsbediening weergegeven en zal bij het indrukken van een
willekeurige toets het pictogram driemaal knipperen. Als het toetsenbord wordt ontgrendeld, verdwijnt het pictogram.

Op en neer bewegen
1. Door meer dan 2 seconden op de toets voor op en neer bewegen te drukken zal de hoofdeenheid op en neer bewegen.
Bij het loslaten van de toets zal de eenheid ophouden met bewegen en wordt die positie van de geleidingsklep
aangehouden.
2. In de modus voor op- en neerwaartse luchtbeweging wordt, wanneer de status van uit naar
deze toets 2 seconden later opnieuw wordt ingedrukt, de status

wordt geschakeld en

direct naar de uit-stand geschakeld; als deze toets

opnieuw wordt ingedrukt binnen 2 seconden, zal de verandering van de luchtbewegingsstatus ook afhangen van de
hierboven vermelde circulatievolgorde.

Zijwaartse beweging
1.

Door deze toets aanhoudend voor meer dan 2 seconden in te drukken zal de geleidingsklep van de hoofdeenheid van
links naar rechts heen en weer bewegen. Bij het loslaten van de toets zal het apparaat stoppen met bewegen en blijft

die positie van de geleidingsklep onmiddellijk behouden.
2. Als in de modus voor heen en weer gaande luchtbeweging deze toets 2 seconden later opnieuw ingedrukt wordt
,
wordt de status
direct uitgeschakeld; als u binnen 2 seconden opnieuw op deze toets drukt, hangt de verandering
van de luchtbewegingsstatus ook af van de hierboven vermelde circulatievolgorde.

Uitleg
van
speciale
functies
ssshakelen
tussen
Fahrenheit
en graden Celsius
Temperatuur
weergave
keuze

Druk in uitgeschakelde status tegelijkertijd op de MODE- en -toetsen om tussen °C en °F te schakelen

Combinatie van TEMPERATUUR- en KLOK-toetsen:
Energiebesparende functie
Druk gelijktijdig op TEMP en CLOCK in de Koelingsmodus om de energiebesparende functie te starten.
De afstandsbediening geeft de aanduiding "SE" weer. Herhaal deze handeling om de functie te sluiten.

Stille
Stille functie
functie

Wanneer de stille functie is geselecteerd:

1. In de koelingsmodus werkt de binnenventilator op 4 verschillende snelheden. 10 minuten later of bij een
binnentemperatuur ≤28°C, zal de binnenventilator op 2 snelheden werken of een stille modus volgens de vergelijking
tussen de omgevingstemperatuur binnenshuis en de ingestelde temperatuur.
2. In de verwarmingsmodus werkt de binnenventilator op 3 snelheden of in de stille modus volgens de vergelijking tussen
de omgevingstemperatuur binnenshuis en de ingestelde temperatuur.
3. In de droog- of ventilatormodus werkt de binnenventilator in de stille modus.
4. In de automatische modus werkt de binnenventilator in de automatische stille modus volgens de ingestelde koel-,
verwarmings- of ventilatormodus.
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Bediening
Algemene werking

1. Druk na het aansluiten op de AAN/UIT-toets om het apparaat te starten. (Opmerking: Als het apparaat wordt
aangesloten, sluit de geleidingsklep van de hoofdeenheid automatisch.)
2. Druk op de MODE-toets en selecteer de gewenste bedrijfsmodus.
3. Druk op de toets + of - om de gewenste temperatuur in te stellen.
4. Door op de FAN-toets te drukken, kan de ventilatorsnelheid ingesteld worden op automatisch, laag, midden-laag, midden,
midden-hoog of hoog (AUTO FAN, LOW, MEDIUM-LOW, MEDIUM, MEDIUM-HIGH of HIGH).
5. Druk op de toetsen
en
om de luchtbeweging te selecteren.

Optionele bediening
1. Druk op de SLEEP-toets om de slaapstand in te stellen.
2. Druk op de TIMER ON en TIMER OFF-toets om de geplande timer aan of uit te zetten.
3. Druk op de LIGHT-toets om het weergavegedeelte van het apparaat aan of uit te zetten. (Deze functie is mogelijk niet
beschikbaar voor sommige apparaten.)
4. Druk op de TURBO-toets om de TURBO-functie aan of uit te zetten.

Batterijen vervangen in de
afstandsbediening
1. Druk op de achterkant van de afstandsbediening met de
markering " " , zoals weergegeven in de afbeelding, en
druk vervolgens het deksel van het batterijvak in de
richting van de pijl naar buiten.
2. Plaats twee droge AAA-batterijen van 1,5V en controleer
dat de polen aan de juiste kant zitten (+ en -).
3. Plaats het deksel van het batterijvak weer terug.

plaatsen

batterij

verwijderen

Deksel van het batterijvak

VOORSCHRIFT

• Richt de zender van het afstandsbedieningssignaal tijdens de werking op de
ontvanger van het binnendeel.
• De afstand tussen de afzender en de ontvanger mag niet meer dan 8 meter
bedragen en er mogen zich geen obstakels tussen beiden bevinden.
• Het signaal kan gemakkelijk worden verstoord door een tl-lamp of draadloze
telefoon; de afstandsbediening moet zich tijdens het gebruik dicht bij het
binnendeel bevinden.
• Vervang nieuwe batterijen door hetzelfde type wanneer vervanging nodig is.
• Verwijder de batterijen als de afstandsbediening lange tijd niet wordt
gebruikt.
• Als de display op de afstandsbediening wazig is of als er geen display is,
vervang dan de batterijen.
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Storingsanalyse
Algemene storingsanalyse
Controleer de onderstaande items voordat u om onderhoud vraagt. Als de storing nog steeds niet kan worden
verholpen, neem dan contact op met de plaatselijke dealer of gekwalificeerde vakmensen.
Probleem

Controleer
• Is er sprake van ernstige
verstoring (door statische
elektriciteit, stabiele
spanning)?

Oplossing
• Trek de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker na
ongeveer 3 minuten weer in het stopcontact en zet het
apparaat weer aan.

• Bevindt de afstandsbediening
• Signaalontvangstbereik is
zich binnen het
8 m.
signaalontvangstbereik?

Het binnendeel
kan het signaal
van de
• Zijn er obstakels?
afstandsbediening • Is de afstandsbediening naar
niet ontvangen
de ontvanger gericht?
of de
afstandsbediening • Is de gevoeligheid van de
afstandsbediening laag;
reageert niet.
wazige display of geen
display?
• Geen display bij bediening van
de afstandsbediening?

• Verwijder obstakels.

• Selecteer de juiste hoek en richt de afstandsbediening op de
ontvanger van het binnendeel.
• Controleer de batterijen. Als het vermogen van de batterijen te
laag is, vervang ze dan.

• Controleer of de afstandsbediening beschadigd lijkt te zijn. Zo
ja, vervang deze.
• Breng de afstandsbediening in de buurt van het binnendeel.
• Is er een tl-lamp in de kamer?
• Schakel de tl-lamp uit en probeer het dan opnieuw.

Geen lucht
uitgestoten
door
binnendeel

Probleem

Airconditioner
werkt niet

• Is de luchtinvoer of
• Verwijder obstakels.
luchtuitgang van het
binnendeel geblokkeerd?
• Wordt in de
verwarmingsmodus de
• Na het bereiken van de ingestelde temperatuur stopt het
binnentemperatuur bereikt om binnendeel met het uitblazen van lucht.
de temperatuur in te stellen?
• Staat de verwarmingsmodus
• Om het uitblazen van koude lucht te voorkomen, wordt het
nu aan?
binnendeel na enkele minuten vertraging gestart. Dat is een
normaal verschijnsel.
Controleer

Oplossing

• Stroomuitval?

• Wacht tot het vermogen is hersteld.

• Is de stekker aangesloten?

• Steek de stekker er weer in.

• Schakelt de luchtschakelaar
uit of is de zekering
doorgebrand?

• Vraag een vakman om een luchtschakelaar of zekering te
vervangen.

• Is er iets mis met de
bedrading?

• Vraag een vakman om het te vervangen.

• Is het apparaat onmiddellijk
na het stoppen van de
werking opnieuw opgestart?

• Wacht 3 minuten en zet het apparaat weer aan.

• Is de functie-instelling voor de
• Stel de functie opnieuw in.
afstandsbediening juist?
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Storingsanalyse
Er komt damp uit
de luchtuitgang van
het binnendeel

• Is de temperatuur en
• Omdat de binnenlucht snel wordt gekoeld. Na een tijdje
luchtvochtigheid binnenshuis
zullen de binnentemperatuur en -vochtigheid afnemen en
hoog?
zal de damp verdwijnen.

Ingestelde
temperatuur kan
niet worden
aangepast

• Overschrijdt uw gewenste
temperatuur het ingestelde
temperatuurbereik?
• Is de spanning te laag?

Koelings- of
verwarmingseffect
is niet goed.

Probleem

• Temperatuurbereik instellen: 16°C ~30°C.

• Stel het temperatuurbereik in de VERWARMING-modus:
8°C ~30°C .
• Wacht tot de spanning weer normaal
wordt.
• Reinig het filter.

• Is het filter vuil?
• Is de ingestelde temperatuur
binnen het juiste bereik?

• Pas de temperatuur aan op het juiste bereik.

• Staat er een deur en/of raam
open?

• Sluit deze.

Controleer

Oplossing

Er komen
geuren uit
het apparaat

• Is er een geurbron,
bijvoorbeeld meubels of
sigaretten?

Airconditioner
werkt
abnormaal

• Is er interferentie,
bijvoorbeeld door onweer of
draadloze apparaten?

Geluid van
"stromend"
water

• Is de airconditioner net in- of • Het geluid is het geluid van het koelmiddel dat in de eenheid
uitgeschakeld?
stroomt. Dat is een normaal verschijnsel.

Krakend
geluid

• Is de airconditioner net in- of
uitgeschakeld?

• Verwijder de geurbron.
• Reinig het filter.

• Ontkoppel de stroomtoevoer, zet de stroom opnieuw aan en
schakel het apparaat weer in.

• Dit is het geluid van wrijving, veroorzaakt door uitzetting en/of
inkrimping van het paneel of andere onderdelen als gevolg van
de verandering van temperatuur.
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Malfunction analysis
Foutmeldingen
• Wanneer de status van de airconditioner abnormaal is, knippert de temperatuurindicator op het binnendeel om de
bijbehorende foutmelding weer te geven. Zie onderstaande lijst voor de identificatie van de foutmelding.
Foutmelding
E5
E8
H6
C5
F0
F1
F2

Probleem oplossen
Het kan worden opgelost na het herstarten van het apparaat. Zo niet, neem dan contact op met
gekwalificeerde vakmensen voor service.
Het kan worden opgelost na het herstarten van het apparaat. Zo niet, neem dan contact op met
gekwalificeerde vakmensen voor service.
Het kan worden opgelost na het herstarten van het apparaat. Zo niet, neem dan contact op met
gekwalificeerde vakmensen voor service.
Neem contact op met gekwalificeerde vakmensen voor service.
Neem contact op met gekwalificeerde vakmensen voor service.

Neem contact op met gekwalificeerde vakmensen voor service.
Neem contact op met gekwalificeerde vakmensen voor service.

H3

Het kan worden opgelost na het herstarten van het apparaat. Zo niet, neem dan contact op met
gekwalificeerde vakmensen voor service.

E1

Het kan worden opgelost na het herstarten van het apparaat. Zo niet, neem dan contact op met
gekwalificeerde vakmensen voor service.

E6

Het kan worden opgelost na het herstarten van het apparaat. Zo niet, neem dan contact op met
gekwalificeerde vakmensen voor service.

Opmerking: Als er andere foutmeldingen zijn, neem dan contact op met gekwalificeerde vakmensen voor service.

WAARSCHUWING

 Wanneer een van onderstaande problemen optreedt, schakel dan de airconditioner uit, sluit de stroom
onmiddellijk af en neem contact op met de dealer of gekwalificeerde vakmensen voor service.
• Het stroomsnoer is oververhit of beschadigd.
• Er is een abnormaal geluid te horen tijdens het gebruik.
• De luchtschakelaar schakelt regelmatig uit.
• De airconditioner geeft een brandgeur af.
• Het binnendeel lekt.
 Repareer of monteer de airconditioner niet zelf.
 Als de airconditioner onder abnormale omstandigheden werkt, kan dit storingen, elektrische schokken of
brandgevaar veroorzaken.
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Configuratie van leidingwerk

Blad 2. Extra hoeveelheid koelmiddel voor R32
Diameter verbindingsleiding
in mm

Debiet binnendeel

Debiet buitendeel

Vloeistofleiding

Gasleiding

Alleen koeling,
koeling en
verwarming (g/m)

Alleen
koeling
(g/m)

Koeling en
verwarming
(g/m)

Ф6

Ф 9,5 of Ф 12

16

12

16

Ф 6 of Ф 9,5

Ф 16 of Ф 19

40

12

40

Ф 12

Ф 19 of Ф 22,2

80

24

96

Ф 16

Ф 25,4 of Ф 31,8

136

48

96

Ф 19

–

200

200

200

Ф 22,2

–

280

280

280

Opmerking: De extra hoeveelheid koelmiddel in tabel 2 is een aanbevolen waarde en dus niet verplicht.
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Veilig gebruik van brandbaar koelmiddel
Kwalificatie-eisen voor installatie- en onderhoudspersoneel
 Iedereen die aan het koelsysteem werkt moet gecertificeerd zijn door de overkoepelende organisatie en gekwalificeerd
zijn voor de omgang met het koelsysteem zoals erkend door de branche. Als andere monteurs nodig zijn voor
onderhoud en reparatie van het toestel, moeten ze onder toezicht staan van de persoon die gekwalificeerd is voor het
gebruik van het ontvlambare koelmiddel.
 Reparatie is uitsluitend mogelijk volgens de methode die door de fabrikant van de apparatuur is opgegeven.

Opmerkingen
Warning
over de installatie
 De airconditioner mag niet worden gebruikt in een ruimte met draaiende brandhaard (zoals open vuur, een werkende
kolengaskachel of een verwarmingselement).
 Het boren van gaten in of branden van de verbindingsleiding is niet toegestaan.
 De airconditioner moet worden geïnstalleerd in een ruimte die groter is dan de minimale ruimte. Het minimale
ruimtegebied is weergegeven op het typeplaatje of in tabel A.
 Na installatie is een lekkagetest verplicht.
Tabel A - Minimaal ruimteoppervlak (m 2)
Capaciteit (kg)
Vloerlocatie

≤1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

2

2,1 2,2

2,3 2,4

2,5

/

14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6

Minimaal
ruimteoppervlak Raammontage
(m2)

/

5,2 6,1

Wandmontage

/
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Opmerkingen over onderhoud

• Controleer of de onderhoudsruimte of de ruimte in de locatie voldoet aan de vereisten van het typeplaatje.
- Het mag alleen worden gebruikt in ruimten die voldoen aan de eisen van het typeplaatje.
• Controleer of het onderhoudsgebied goed is geventileerd.
- De continue ventilatiestatus moet worden aangehouden tijdens het bedrijf.
• Controleer of in het onderhoudsgebied een brandhaard of mogelijke brandhaard voorkomt.
- Open vuur is verboden in het onderhoudsgebied; hang het waarschuwingsbord “niet roken” op.
• Controleer of de aanduiding op het toestel in goede staat is.
- Vervang vervaagde of beschadigde waarschuwingsaanduidingen.

Lassen

• Als u tijdens het onderhoud de leidingen voor het koelmiddelsysteem moet doorsnijden of lassen, ga dan als volgt te
werk:

a. Schakel de eenheid uit en koppel de stroomtoevoer los
b. Verwijder het koelmiddel
c. Leegzuigen
d. Reinig met N2-gas
e. Snijden of lassen
f. Breng terug naar het onderhoudspunt om het te lassen
• Het koelmiddel moet worden gerecycled in de speciale opslagtank.

• Zorg ervoor dat zich bij de uitgang van de vacuümpomp geen open vuur bevindt en dat deze goed geventileerd is.

Koelmiddel
vullen
Vullen

• Gebruik apparatuur voor het vullen van koelmiddel dat speciaal bedoeld is voor R32. Zorg ervoor dat verschillende soorten
koelmiddel elkaar niet verontreinigen.
• De tank met koelmiddel moet rechtop staan tijdens het vullen met koelmiddel.
• Plak een etiket op het systeem na het vullen (of als dit nog niet is voltooid).
• Vul niet teveel.
• Voer na afloop van het vullen een lekkagetest uit voordat u een testrun uitvoert; een lekkagetest moet eveneens worden
uitgevoerd bij het verwijderen.

Veiligheidsaanwijzingen
voor transport en opslag
Lektest

• Gebruik de detector voor brandbaar gas om voor het ontladen en openen van de container een controle uit te voeren.
• Geen brandhaard en niet roken.
• Conform lokale voorschriften en wetten.
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Veilig werken aan ontvlambaar koudemiddel
a. Schakel het apparaat uit en sluit de stroomtoevoer af.
b. Verwijder het koelmiddel.
c. Stofzuigen.
d. Reinig het met N2-gas.
e. Snijden of lassen.

Het koelmiddel moet worden gerecycled in de gespecialiseerde opslagtank.
Zorg ervoor dat er geen open vuur in de buurt van de uitlaat van de vacuümpomp is en dat deze goed geventileerd is.

Koudemiddel vullen
Gebruik de koelmiddelvulapparaten die gespecialiseerd zijn voor R32. Zorg ervoor dat verschillende soorten
koelmiddel niet met elkaar vervuilen.
De koelmiddeltank moet tijdens het vullen met koelmiddel rechtop worden gehouden.
Plak het label op het systeem nadat het vullen is voltooid (of nog niet is voltooid).
Overvul niet.
Nadat het vullen is voltooid, voert u de lekkagedetectie uit voordat u gaat testen; een andere keer van lekdetectie moet

worden gedaan wanneer het wordt verwijderd.

Veiligheidsinstructies voor transport en opslag
Gebruik de detector voor brandbaar gas om te controleren voordat u de container uitlaadt en opent. Geen vuurbron en
roken.
Volgens de lokale regels en wetten.
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Montage Koelleidingen
Opmerking:
Besteed voldoende aandacht bij het monteren, afsnijden e.d. van koelleidingen, dit is namelijk de grootste bron
van koelmiddellekkage.
A: Snijden van de koelleiding
 Bepaal de lengte van de koelleiding
 Snij de koelleiding met een goed snij ijzer.

B: Verwijder de bramen
 Verwijder de bramen met een uitbramer.
 Let op dat de bramen niet in de leiding terecht komen.

C: Schuif isolatie om de koelleiding
D: Gebruik daarvoor bestemde soldeer koppelingen
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