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Tack för att du valde ett INNOVA luftkonditioneringsagreggat.
För korrekt användning, läs denna manual noggrant innan enheten tas i drift och förvara den lättåtkomligt för senare bruk.

MANUAL • DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL

KÄYTTÖOHJE • INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

INNOVA – IWMV09NI (Indoor unit)
INNOVA – IWMV09NO (Outdoor unit)

INNOVA – IWMV12NI (Indoor unit)
INNOVA – IWMV12NO (Outdoor unit)

INNOVA – IWMV18NI (Indoor unit)
INNOVA – IWMV18NO (Outdoor unit)

Kiitämme ilmastointilaitteen hankinnasta.
Jotta laite toimisi oikein,  lue käyttöohje huolellisesti ja säästä se myöhempää tarvetta varten.

Thank you for choosing INNOVA air conditioner.
For correct operation, please read this owner’s manual carefully before operating the unit and keeps it carefully for consultation.

Dzi�kujemy za wybór klimatyzatora INNOVA. 
W celu zapewnienia prawidłowego działania prosimy o uwa�ne przeczytanie instrukcji u�ytkownika przed uruchomie-

niem jednostki. Prosimy równie� o przechowywanie instrukcji u�ytkownika celem ewentualnej porady technicznej.
DS215:1311
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INNEHÅLL

Drift och Underhåll
•	 Att tänka på vid drift
•	 Att tänka på vid användning
•	 Namn och funktion för delar
•	 Användning av fjärrkontroll
•	 Nöddrift
•	 Rengöring och underhåll
•	 Felsökning         

Installation
•	 Att tänka på vid installation
•	 Installationsskiss
•	 Installation av inomhusdel
•	 Testkörning och kontroll efter installation
•	 Installation och underhåll av hälsofilter
•	 Beräkning anslutningsrör och tillkommande köldmediemängd

 Försök aldrig.     Var noga med att följa denna instruktion.

Den fysiska produkten kan skilja sig från ritningen i denna handbok för olika displayer. 
Om det finns några skillnader mellan dem, se den fysiska produkten.

Barn bör övervakas så att de ej kommer i farlig närhet av anordningen.

Släng inte denna produkt som osorterat avfall.
Sådant avfall bör samlas in för särskild behandling.
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Vid för hög spänning kan 
komponenterna i enheten 
lätt skadas. Vid för låg 
spänning kan kompressorn 
vibrera kraftigt och 
kylsystemet kan skadas. 
Spänningen måste vara 
stabil och utan stora 
variationer.

Stäng av strömmen när 
luftkonditioneringen inte 
ska användas under en 
längre tid.

 
Den kan annars samla 
damm och detta kan orsaka 
överhettning, brand och 
andra olyckor.

Skada inte strömsladden 
och använd inte 
ospecifierad nätsladd.

Detta kan annars leda 
till brand på grund av 
överhettning i nätsladden.

Luftkonditioneringens 
kapacitet kan minska om 
dörrar och fönster hålls 
öppna under en längre tid 
när anläggningen körs.

Blockera inte luftintag eller 
utsläpp på inomhus- eller 
utomhusdelen då detta kan 
leda till reducerad kapacitet 
eller fel på enheten.

Strömförsörjningen skall 
innehålla brytare med 
tillräcklig kapacitet. Enheten 
slås av och på automatiskt i 
enlighet med inställningarna 
och skall inte slås av eller 
på manuellt alltför ofta då 
detta kan leda till fel på 
enheten.

Om ovanliga fenomen 
uppstår (t.ex. lukt av 
bränt), stäng av strömmen 
omedelbart och ta kontakt 
med service på telefon 
0771-27 18 00.

Om detta fenomen 
fortsätter kan 
luftkonditioneringen vara 
skadad eller till och med 
orsaka en elektrisk stöt eller 
brand.

Håll brandfarliga material 
minst en meter från 
enheten.

Brand- eller explosionsrisk 
föreligger.

Försök inte att reparera 
enheten själv.

Felaktiga reparationer kan 
leda till elstötar eller brand, 
därför skall reparationer 
utföras av servicepersonal.

Säkerhetsföreskrifter - Läs följande meddelanden innan apparaten tas i drift.
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Kapa eller skada inte nätsladdar eller 
kontrollkablar. Om någon av dessa är 
skadad, kontakta service på telefon 0771-
27 18 00.

För att ändra luftflödesriktning, justera det 
vertikala och horisontella luftflödet med 
hjälp av fjärrkontrollen.

Vertikala luftspridare    Horisontella luftspridare

Stoppa inte in händerna i luftintag eller 
luftutsläpp.

Detta kan orsaka kroppsskador.

Undvik att rikta luftströmmen direkt mot 
växter eller djur.

Detta kan vara skadligt för dem.

Undvik att utsätta Er för kalla luftströmmar 
under längre tid.

Detta kan orsaka hälsoproblem.

Använd inte luftkonditioneringsanlägg-
ningen för andra syften, t.ex för att 
konservera mat eller torka kläder.

Undvik att stänka vatten på aggregatet.

Detta kan resultera i elchock och 
funktionsstörningar.

Säkerhetsföreskrifter



Drift- och Skötselmanual Innova IWMV09/12/18

5

S
V

EN
S
K

A

Att tänka på vid användning
Arbetssätt och specialfunktioner för kylning

Arbetssätt:
Luftkonditioneringsanläggningen absorberar värmen i rummet och överför den till 
utomhusdelen så att rumstemperaturen sänks. Den maximala kylkapaciteten ökar eller 
minskar beroende på utomhustemperaturen.

Köldskyddsfunktionen:
Om enheten är i COOL-läge och omgivningstemperaturen är låg kan frost bildas på 
värmeväxlaren.	När	temperaturen	på	inomhusdelens	värmeväxlare	sjunker	under	0˚C	stannar	
kompressorn för att skydda enheten.

Arbetssätt och specialfunktioner för uppvärmning

Arbetssätt:
•	 Luftkonditioneringsanläggningen absorberar värmen i utomhusluften och överför den till 

inomhusdelen så att rumstemperaturen höjs. Uppvärmningskapaciteten minskar vid låga 
utomhustemperaturer.

•	 Om utomhustemperaturen är väldigt låg behövs även annan typ av uppvärmningsutrustning.

Avfrostning:
•	 När utomhustemperaturen är låg men luftfuktigheten är hög kan frost bildas på 

utomhusdelen vid längre tids drift vilket reducerar uppvärmningskapaciteten. 
Uppvärmningsdriften kan ibland stanna i ca 8-10 minuter under automatisk avfrostning.

•	 Vid automatisk avfrostning stannar fläktarna på utomhus- och inomhusdelen.
•	 Under avfrostning blinkar inomhusdelens indikatorljus och utomhusdelen kan släppa ut 

vattenånga. Detta är helt normalt.
•	 Efter avslutad avfrostning startar uppvärmningsfunktionen automatiskt.

Anti-kalluft funktionen.
Om inomhusdelens värmeväxlare inte når en viss temperatur kommer inte inomhusdelens 
fläkt att starta, detta för att förhindra att kalluft blåses ut. (Under följande 3 tillstånd): 
1. Uppvärmningsfunktionen startas. 
2. Efter att Autoavfrostning är färdig. 
3. Vid uppvärmningsläge vid låga temperaturer.

Restvärme
I följande situationer kan inomhusdelen fortsätta att köra under en kortare tid för att blåsa ut 
restvärmen i systemet:
1. I värmeläge stannar kompressorn vid uppnådd temperatur men inomhusdelens fläkt 

fortsätter att gå i ca 60 sekunder.
2. Om enheten stängs av i värmeläge stannar kompressorn men fläkten fortsätter att gå i ca 

10 sekunder.
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Att tänka på vid användning
Märkskylten anger enhetens klimattyp.

Arbetstemperaturområdet	(utomhus)	för	enhet	med	endast	kyla	är	18˚C~	43˚C.	För	enhet	
med	värmepump	är	området	-7˚C~	43˚C

Arbetstemperaturområde
Inomhusdel DB/WB(°C) Utomhusdel DB/WB(°C)

Maximal kylning 32/23 43/26
Maximal uppvärmning 27/- 24/18
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Namn på delar

Inomhusenhet Luft in

Luft ut

1. Frontpanel

2. Filter

3. Horisontellt spjäll

4.	Väggrör

5. Tejp

6. Anslutningsrör

7. Dräneringsrör

8. Fjärrkontroll
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Användning av fjärrkontroll

OBS: Se till att det inte finns några 
hinder mellan inomhusdelen och 
fjärrkontrollen. Tappa inte eller kasta 
fjärrkontrollen, låt inte vätska komma 
in i fjärrkontrollen och placera inte 
fjärrkontrollen i direkt solljus eller på 
någon plats där det är mycket varmt. 
Observera: Detta är en generell 
fjärrkontroll; Vissa knappar på 
fjärrkontrollen som inte är tillgängliga 
för den här luftkonditioneringen 
kommer inte att beskrivas nedan.

ON/OFF
Används för att starta och stoppa driften.

 -  Temperaturinställning (minskande)

+ Temperaturinställning (ökande)

FAN
Ställer in fläkthastigheten.

MODE
Val av driftläge 
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT).

I FEEL (sidan 9)

Används för att ställa in HEALTH (hälso)-
funktionen. (Denna funktion finns endast 
på vissa modeller)

Används för att ställa in AIR-funktionen.

CLOCK
Används för att ställa klockan.

TIMER ON
Används för att ställa in auto-on timern.

Tryck på denna för att ställa in 
svingvinkeln.

X-FAN (sidan 10)
OBS: X-FAN är ett alternativt namn för 
BLOW.

TEMP (sidan 10)

TIMER OFF
Används för att ställa in auto-off timern.

TURBO (sidan 10)

SLEEP (sidan 11)

LIGHT
Tryck på denna knapp för att tända och 
släcka fjärrkontrollens belysning.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Användning av fjärrkontroll

18 22

19

23

20

24

21

25

26

MODE-symbolen:
Om MODE-knappen trycks ner kommer 
symbolen för valt driftläge (AUTO), 

(COOL), (DRY), (FAN) eller 
(HEAT: endast för modeller med 

värmepump) att visas.”

SLEEP-symbolen:
visas genom att trycka på SLEEP-

knappen. Tryck på denna knapp igen 
för att ta bort symbolen.

TEMP-symbolen:
För varje tryck på TEMP-knappen stegar 
man igenom  (inställd temperatur), 

(omgivningstemperatur inomhus), 
(omgivningstemperatur utomhus), 

ingen symbol.
OBS: -funktionen är endast 
tillgänglig på vissa modeller.

Svingvinkel-symbolen:

 visas när man trycker på knappen 
för svingvinkelinställning. Vid ett 
ytterligare tryck släcks symbolen.

LIGHT-symbolen:
 visas när man trycker på LIGHT-

knappen. Vid ett ytterligare tryck släcks 
symbolen.

LOCK-symbolen:

 visas när man trycker på - och + 
knapparna samtidigt. Vid ett ytterligare 
tryck släcks symbolen.

TIDSINSTÄLLNING-symbolen:
Efter att man tryckt på TIMER-knappen 
blinkar ON eller OFF. Här visas den 
inställda tiden.

TURBO-symbolen:
 visas när man trycker på TURBO-

knappen. Vid ett ytterligare tryck släcks 
symbolen.

SIFFER-displayen:
Här visas den inställda temperaturen. 
Under avfrostning visas ”H1”.
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Användning av fjärrkontroll

27 30

28

31

29

AIR-symbolen:
 visas när man trycker på AIR-

knappen. Vid ett ytterligare tryck släcks 
symbolen.
OBS: Denna funktion är endast 
tillgänglig på vissa modeller.

I FEEL-symbolen:

 visas när man trycker på I FEEL-
knappen. Vid ett ytterligare tryck släcks 
symbolen.

FAN SPEED-symbolen:
Tryck på FAN-knappen för att välja 
önskad fläktinställning (AutoLow-Med-
High). Ditt val visas i LCD-displayen 
förutom vid AUTO-hastighet.

HEALTH-symbolen:

 visas vid tryck på HEALTH-
knappen. Vid ett ytterligare tryck släcks 
symbolen.

X-FAN-symbolen:
 visas när man trycker på X-FAN-

knappen. Vid ett ytterligare tryck släcks 
symbolen.
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Användning av fjärrkontroll
Beskrivning av fjärrkontrollen

ON/OFF :
Tryck på denna knapp för att sätta på enheten. Tryck på knappen en gång till för att 
stänga av enheten.

-
Tryck på denna knapp för att minska inställd temperatur. Håll inne knappen i minst 2 
sekunder för att snabbt minska inställd temperatur. Temperaturen kan inte ändras i 
AUTO-läge.

+
Tryck på denna knapp för att öka inställd temperatur. Håll inne knappen i minst 2 
sekunder för att snabbt öka inställd temperatur. Temperaturen kan inte ändras i AUTO-
läge.

FAN :
Denna knapp används för att ställa in fläkthastigheten i sekvens som går från AUTO,   

, , och sedan tillbaka till AUTO.

Låg hastighet  Medelhög hastighet  Hög hastighet

MODE :
Denna knapp används för att ställa in driftläget i sekvens som går från AUTO, COOL, 
DRY, FAN, och HEAT*  enligt nedan:

  * Notera: Endast för modeller med värmefunktion.
Efter påslag av enheten är AUTO-läge inställt. I AUTO-läge visas inte inställd temperatur 
i LCD-displayen och enheten kommer automatiskt att välja lämpligt driftläge på grundval 
av inomhustemperaturen. 

I FEEL:
Tryck på denna knapp för att sätta på I FEEL-funktionen. Enheten kommer att justera 
temperaturen automatiskt beroende på avkänd temperatur. Tryck på knappen igen för 
att stänga av  I FEEL-funktionen.

Tryck på denna knapp för att sätta på eller stänga av HEALTH-funktionen. Vid påslag 
av anläggningen är HEALTH-funktion påslagen.

Tryck på denna knapp för att sätta på eller stänga av AIR-funktionen.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Användning av fjärrkontroll
CLOCK :
Vid tryck på CLOCK-knappen blinkar -symbolen. Tryck på ”+” eller ”-”-knappen 
inom 5 sekunder för att ställa in tiden. Vid tryck på någon av knapparna i mer än 2 
sekunder ökar eller minskar tiden med 1 minut varje 0,5 sekund och sedan med 10 
minuter var 0,5 sekund. När tiden ställts in blinkar fortfarande siffrorna, tryck på 
CLOCK-knappen igen för att bekräfta inställningen.  visas då kontinuerligt.

TIMER ON :
Tryck på denna knapp för att sätta på Auto-ON-timern. Tryck på knappen igen för att 
stänga av funktionen.
Symbolen  försvinner och ON blinkar. 00:00 visas som ON-tid. Tryck på + eller 
- knappen inom 5 sekunder för att ställa in tiden. Varje gång du trycker på knappen 
ändras tidsinställningen med 1 minut. Håll inne endera knappen för att snabbt ändra 
tiden med 1 minut i taget och sedan 10 minuter i taget. Tryck på TIMER ON knappen 
inom	5	sekunder	för	att	bekräfta.	(För	funktion	TIMER	OFF,	se	punkt	14)

Tryck på denna knapp för att ställa in svingvinkeln upp&ner. Vid varje tryck på knappen 
väljs läge enligt figuren nedan:

Detta är en generell fjärrkontroll. Om något av lägena eller väljs så 

kommer läge  att användas.  indikerar att spjället svänger enligt:

X-FAN:
Vid tryck på X-FAN knappen i COOL- eller DRY-läge visas symbolen  och fläkten i 
inomhusdelen kommer att fortsätta i ca 2 minuter efter avstängning av enheten. Efter 
påslag av enheten är X-FAN-läge inte aktivt. X-FAN kan inte användas i AUTO, FAN 
eller HEAT-läge.

TEMP:
Vid ett tryck på denna knapp visas inställd rumstemperatur och vid ytterligare ett tryck 
visas aktuell rumstemperatur på inomhusdelens display. Inställningarna väljs i steg 
enligt nedan:

” ” betyder inställd rumstemperatur. ” ” betyder aktuell rumstemperatur. ” ” 
betyder aktuell uteluftstemperatur.

9

10

11

12

13

ingen symbol
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Användning av fjärrkontroll
Observera:
•	 Denna modell har inte funktionen för uteluftstemperatur. Även om symbolen ” ” 

lyser är det inställd rumstemperatur som visas.
•	 Efter påslag av enheten visas inställd rumstemperatur.
•	 Endast för modeller med temperaturindikator på inomhusdelen.

TIMER OFF :
Tryck på denna knapp för att sätta på Auto-OFF-timern. Tryck på knappen igen för att 
stänga av funktionen. TIMER OFF ställs in på samma sätt som TIMER ON.
(För funktion TIMER ON, se punkt 10)

TURBO:
Tryck på denna knapp för att aktivera TURBO-funktionen. Denna funktion ser till att 
enheten når inställd temperatur på kortast möjliga tid. I COOL-läge kommer enheten att 
blåsa en stark kall luftström med fläkten i högsta läge. I HEAT-läge kommer samma sak 
att ske men med varm luftström. (Denna funktion finns bara på vissa modeller).

SLEEP :
Tryck på denna knapp för att slå på SLEEP-läge. Tryck på knappen igen för att stänga 
av funktionen. Denna funktion kan användas i COOL och HEAT-läge. (HEAT-läge endast 
i de modeller som har värmefunktion).

LIGHT:
Tryck på LIGHT-knappen för att tända fjärrkontrollens belysning. Tryck på knappen igen 

för att släcka belysningen. Om belysningen är påslagen visas . Om belysningen 
släcks försvinner symbolen.

Kombination av + och - knapparna: Låsa fjärrkontrollen.
Tryck på + och - samtidigt för att låsa eller låsa upp fjärrkontrollens tangenter. Om 
fjärrkontrollen är låst visas . Vid tryck på någon knapp blinkar symbolen 3 gånger.

Kombination av MODE och - knapparna. Växla mellan Farenheit och Celsius.
Tryck samtidigt på knapparna MODE och - när enheten är avstängd för att växla mellan 
˚C	och	˚F.

14

15

16

17

18

19
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Användning av fjärrkontroll

Byte av batterier

1. Skjut luckan med symbolen i pilens riktning för att 
öppna locket till batteriutrymmet. (Se fig. 1)

2. Ta ut de gamla batterierna.
3. Sätt in 2 nya AAA1.5V batterier, var noga med 

polariteten. (Se fig. 2)
4.	 Sätt tillbaka locket.

OBS:
•	 Var noga med att inte använda gamla batterier 

eller batterier av fel sort. Detta kan resultera i att 
fjärrkontrollen slutar fungera.

•	 Om fjärrkontrollen inte skall användas under en 
längre tid, ta ur batterierna för att undvika att 
batterivätska läcker ut och skadar fjärrkontrollen.

•	 Se till att enheterna är inom mottagningsavstånd.
•	 Se till att fjärrkontrollen är minst 1m från TV och 

stereoapparater för att undvika störningar.
•	 Om fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt, ta 

ur batterierna i minst 30 sekunder och stoppa in 
dom igen. Om detta inte löser problemet, ersätt 
batterierna med nya.

•	 Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot 
huvudenhetens mottagare för att säkerställa att 
signalen går fram ordentligt.
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Nödåtgärder

Om fjärrkontrollen är trasig eller borttappad skall den manuella omkopplaren slås till. Detta 
gör att anläggningen ställer sig i AUTO RUN-läge.

Gör så här:
•	 Stäng av enheten och tryck sedan på ON/

OFF-knappen. Anläggningen går över i AUTO 
RUN-läge och kommer automatiskt att välja 
COOL, HEAT eller FAN-läge beroende på 
aktuell rumstemperatur för att bibehålla en 
komfortabel temperatur i rummet.

•	 För att stoppa enheten trycker du på den 
manuella omkopplarens ON/OFF-knapp.

Manuell omkopplare
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Rengöring och skötsel

Varning

•	 Stäng av strömmen och dra ur sladden innan rengöring påbörjas.
•	 Stänk inte vatten på inomhusdelen på grund av risken för elektrisk stöt.
•	 Brandfarliga vätskor (t.ex thinner eller bensin) skadar anläggningen. Använd en torr trasa 

eller en trasa lätt fuktad med vatten eller milt rengöringsmedel.

Rengöra frontpanelen
 c Ta av frontpanelen
Lyft panelen i pilarnas riktning samtidigt som du håller 
i bägge öppningarna på panelen och drar den utåt med 
kraft.

 d Rengöring
Använd en mjuk borste, vatten och ett milt 
rengöringsmedel och torka sedan av panelen. Om 
enheten har en temperaturindikator skall denna tas 
bort	först.	Använd	inte	vatten	varmare	än	45˚C	
eftersom detta kan deformera eller missfärga plasten.

 e Sätta tillbaka frontpanelen
Placera de två stödbenen i sina respektive skåror i 
pilarnas riktning och tryck frontpanelen i läge, som 
visas i figuren till höger.



Drift- och Skötselmanual Innova IWMV09/12/18

17

S
V

EN
S
K

A

Rengöring och skötsel

Rengöring av luftfiltren 
(Rekommenderas var 3:e månad)
Notera: Om enheten är väldigt dammig bör filtren rengöras 
oftare. Rör inte inomhusdelens flänsar för att inte skada 
fingrarna.

 c Ta ur luftfiltren
Fäll ut frontpanelen och ta ut luftfiltren enligt skissen.

 d Rengöring
Använd antingen en dammsugare eller tvätta filtren med 
varmvatten	(max	45˚C)	och	ett	milt	rengöringsmedel	
om de är mycket smutsiga med t.ex oljefläckar. Torka 
sedan filtret på en skuggig plats.

NOTERA:	Använd	inte	vatten	varmare	än	45˚C	
eftersom detta kan deformera eller missfärga plasten.

 e Sätta tillbaka filtren
Sätt tillbaka filtren enligt pilen och tryck tillbaka 
frontpanelen och lås den.

Kontrollera innan användning
1. Var noga med att ingenting blockerar luftintag eller utblås.
2. Kontrollera att jordkabeln är ordentligt ansluten.
3. Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen är OK.
4.	 Kontrollera att utomhusenheten är ordentligt monterad. Tillkalla service på telefon 

0771-27 18 00 om den är skadad.

Underhåll efter användning
1. Slå från spänningen till aggregatet.
2. Rengör filter samt ute och innedelarnas skal.
3. Rengör utedelen från damm och hindrande föremål.
4.	 Rengör utedelen från ev. rost och skyddsmåla för att förhindra rostspridning.



Drift- och Skötselmanual Innova IWMV09/12/18

18

S
V

EN
S
K

A

Felsökning

Varning

Försök inte att reparera luftkonditioneringen själv, det kan orsaka en elektrisk stöt eller 
brand. Kontrollera följande punkter innan kontakt med servicepersonal.

Felbeskrivning Felsökning/Lösning

Enheten fungerar inte. Om anläggningen stoppats, kommer den 
inte att starta förrän efter ca. 3 minuter för 
att undvika skador på aggregatet.

Konstig lukt kommer ur utblåset efter start. Lukten kan komma från från smuts 
som fastnat filtret eller kondensvatten 
i dräneringskaret, rengör filter och kör 
sedan aggregatet igen.
Om problemet kvarstår behöver 
anläggningen rengöras ordentligt. 
(Kontakta service på telefon               
0771-27 18 00.)

Ljudet av rinnande vatten hörs under drift. Ljudet kommer från köldmedium som 
flödar i maskinens rör. Det är helt normalt.

Vid drift i KYL-läge kommer en dimma ur 
enhetens utblås.

Detta fenomen uppstår då inomhusluften 
är väldigt varm och fuktig. Vid snabb 
nedkylning kondenseras fukten och dimma 
uppstår. Efter en stunds drift kommer 
dimman att försvinna.

Ett knäppande ljud hörs vid start och stopp 
av enheten.

Detta beror på att plasten vrider sig något 
vid temperaturförändringar.
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Felsökning

Felbeskrivning Felsökning/Lösning

Enheten går inte. •	 Är strömmen bruten?
•	 Har strömsladden lossnat?
•	 Är säkringen hel?
•	 Är spänningen för hög eller för låg? (Test 

utförs av yrkesman)
•	 Är TIMER riktigt inställd?

Kyl / Värme kapaciteten är dålig. •	 Är temperaturinställningarna riktiga?
•	 Är ute eller innedelen igensatta?
•	 Är filtret smutsigt?
•	 Är fönster och dörrar stängda?
•	 Är fläkthastigheten satt på LOW (låg)? 

Om så prova ändra till högre hastighet.
•	 Finns några andra värmekällor i rummet?

Fjärrkontrollen fungerar inte. •	 Finns det magnetiska eller elektriska 
störningar i närheten som lågenergilampor 
eller lysrörsarmaturer? Slå från 
spänningen och slå till spänningen igen 
efter ca 30 sekunder.

•	 Är fjärrkontrollen inom räckvidd? Hindrar 
något signalen från att nå fram? Behöver 
batterierna laddas eller bytas?

•	 Kontrollera om fjärrkontrollen kan vara 
skadad.

Vattenläckage inomhus. •	 Luftfuktigheten är hög.
•	 Kondensvatten rinner över.
•	 Inomhusdelens dräneringsrör har lossnat.

Konstigt ljud kommer från innedelen. •	 Fläkt och kompressorrelä avger ljud vid av 
och påslag.

•	 Ljud uppstår även när 
avfrostningsfunktionen slås av och på. 
Detta beror på att köldmediet byter 
flödesriktning.
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Felsökning

Felbeskrivning Felsökning/Lösning

Innedelen avger ingen luft. •	 När anläggningen körs i HEAT-läge och 
värmeväxlaren i innedelen fortfarande är 
kall, kan enheten sluta blåsa luft i upp till 2 
minuter för att förhindra att kall luft blåses ut 
i rummet.

•	 I HEAT-läge, när utetemperaturen är låg 
eller har hög luftfuktighet bildas frost på 
utomhusdelens värmeväxlare. Detta gör att 
enheten går in i avfrostningsläge i 3-12 min. 
Innedelen upphör under denna tid att blåsa in 
luft. Under avfrostningen kan vatten läcka ut 
eller ånga bildas från utomhusdelen.

•	 I avfrostningsläge kan vatten eller vattenånga 
släppas ut.

•	 I avfutningsläge kan inomhusdelens fläkt 
stanna i 3-12 minuter för att undvika att 
kondenserat vatten övergår i vattenånga igen.

Fukt uppstår på innedelens utblås. •	 Om enheten körs vid hög luftfuktighet 
under en längre tid, kan luft kondensera på 
utloppsgallret och forma droppar.

Värmeindikatorn blinkar: På i 10 sekunder 
och AV i 0,5 sekunder. Avfrostning.

•	 Detta är normalt.

C5: Felfunktion i kontaktbygeln. •	 Kontrollera att kontaktbygeln är ordentligt 
ansluten. Om kretskortet behöver bytas, ta 
bort det gamla först.

F1: Fel på sensorn för 
omgivningstemperatur.

•	 Kontrollera att sensorn för 
inomhustemperatur är ordentligt ansluten.

F2: Fel på sensorn för förångartemperatur. •	 Kontrollera att sensorn för 
förångartemperatur är ordentligt ansluten.

H6: Inomhusdelens fläkt fungerar snurrar inte. •	 Kontrollera att fläktmotorn är korrekt ansluten.
•	 Byt ut fläktmotorn eller kretskortet.

•	 Skarpa ljud hörs vid igångsättning
•	 Obehagliga lukter sprids vid drift.
•	 Vatten läcker in i rummet
•	 Säkerhetsbrytare eller säkringar löser ut 

ofta
•	 Vatten stänks oavsiktligt över anläggningen
•	 Elsladden eller kontakten är ovanligt varma.

I följande situationer skall anläggningen 
omedelbart stoppas och göras strömlös. 
Kontakta sedan service på

 0771 - 27 18 00  
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Installationsanvisning

Viktigt

1. Installation skall utföras av kvalificerad personal i enlighet med kraven i starkströms-
föreskrifterna samt instruktionerna i denna manual.

2. Om luftkonditioneringsanläggningen inte har normal elkontakt utan är ansluten direkt till 
elnätet skall denna vara avsäkrad.

Grundläggande krav vid placering av inomhusdelen
Installation vid följande ställen kan orsaka fel på anläggningen. (Kontakta återförsäljare eller 
servicecenter för rådgivning):
•	 Platser där starka värmekällor, ångor, brännbara eller lättflyktiga gaser finns närvarande
•	 Platser med högfrekventa radiovågor.
•	 Platser med hög salthalt i luften, t.ex nära havskuster.
•	 Platser med oljeförekomst i luften.
•	 Platser med hög svavelförekomst i luften.
•	 Andra platser med speciella omständigheter.

Val av placering av inomhusdelen
1. Luftinlopp och utblås får inte blockeras, luften måste kunna blåsa i hela rummet.
2. Välj en plats där kondensvatten enkelt kan ledas bort och anslutning till utomhusdel kan 

göras på enkelt sätt.
3. Välj en plats där barn inte kan nå anläggningen.
4.	Välj	en	plats	och	ställ	som	klarar	anläggningens	vikt	och	vibrationer	och	som	inte	ökar	

ljudnivån.
5. Se till att tillräckligt utrymme för underhåll finns. Anläggningen bör placeras minst 250 cm 

över golvet.
6. Välj en plats med minst 1m avstånd från TV-apparater och andra elektriska apparater.
7. Se till att filtren lätt kan tas ut.
8. Installationen av inomhusdelen skall följa installationsskissens mått.



Drift- och Skötselmanual Innova IWMV09/12/18

22

S
V

EN
S
K

A

Installationsanvisning
Säkerhetsföreskrifter för elektriska apparater
1. Strömförsörjningen skall ha rätt märkspänning och växelströmsmatning. Nätsladdens diameter 

skall vara enligt specifikationer.
2. Dra inte onödigt hårt i nätsladden
3. Anläggningen måste vara ordentligt jordad och installeras av kvalificerad personal.
4.	Minimiavståndet	mellan	enheten	och	brännbara	material	är	1.5	meter.

Notera:
•	 Se till att fas, nolla och jord inte ansluts fel eller är kortslutna.

•	Felanslutning kan orsaka brand.

Krav på jordning
1. Luftkonditioneringsanläggningen är en elektrisk apparat av klass 1, därför måste tillses att 

jordningen fungerar.
2. Den gul-gröna ledaren är jordledningen och kan inte användas för andra syften. Den får inte 

kapas av eller skuvas fast i något, detta kan leda till elektriska stötar.
3. Jordningens motstånd skall uppfylla nationella bestämmelser.
4.	En	ordenlig	anslutning	för	jordledningen	måste	finnas.	Anslut	inte	jordledningen	i	något	av	

följande:
c Vattenledning
d Gasledning
e Avloppsrör
 Något annat ställe som av yrkesmän anses vara osäkert

Annat
1. Alla anslutningar, externa som interna, skall ske enligt kretsschemat som sitter på enheten. 
2. Modell och nominellt värde på säkringen skall överensstämma med etiketten på enheten eller 

säkringen.
3. Apparaten skall installeras i enlighet med nationella bestämmelser.
4.	Barn	skall	övervakas	för	att	säkerställa	att	de	inte	leker	med	apparaten.
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Installationskiss

Avstånd till innertak

Avstånd till vägg

Minst

Minst Minst

Minst
Luftutblåssida

Minst

Avstånd till golv

Avstånd till vägg
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Installation av inomhusenhet

Installation av monteringsplatta
1. Montera alltid den bakre panelen horisontellt. Om dräneringsröret skall placeras till vänster 

skall panelen monteras med denna sida något lägre i förhållande till högersidan och 
tvärtom om dräneringsröret placeras till höger så att kondensvattnet kan rinna ut.

Borra hål för rör.
1. Vinkla rörhålet (ø55) på väggen svagt nedåt mot 

utomhussidan.
2. Sätt i rörhålskragen i hålet för att förhindra att rör och 

kabeldragning skadas när de passerar genom hålet.

Installation av dräneringsslang
1. Anslut dräneringsslangen till inomhusenhetens 

utloppsrör. Täta fogen med isoleringsband.

2. För in dräneringsslangen i isoleringsslangen.

3. Linda isoleringsslangen med brett isoleringsband för 
att förhindra förskjutning av isoleringsslangen. Vinkla 
dräneringsslangen neråt en aning för god dränering av 
kondensvatten.

Obs: Isoleringsslangen skall anslutas tillförlitligt till 
utloppsrörets krage. Avloppsslangen ska lutas nedåt något, 
utan vrängning, utbuktning eller böjar. Placera inte utloppet 
i vattnet.

UtomhusInomhus
Rör

Tätningsmaterial

utbuktning vrängning

Översvämmad

inomhusenhetens 
utloppsrör

dräneringsslang

dräneringsslang

isoleringsslang

isoleringsslangansluten

inomhusenhetens 
utloppsrör

inomhusenhetens 
utloppsrör

inomhusenhetens 
utloppsrör

isoleringsband

isoleringsband
isoleringsband

(Bakre rörgenomföring) (Bakre rörgenomföring)

Markera mitten Lutning
VäggVägg

Minsta 
avstånd 
till vägg 
150mm

Minsta 
avstånd 
till vägg 
150mm

Vänster Höger

2. Skruva fast panelen.
3. Kontrollera att panelen 

monterats ordentligt nog 
att klara tyngden av en 
vuxen person på 60kg 
och att vikten fördelas 
jämnt på alla skruvar.
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Installation av inomhusenhet

Anslutning av elkablage för inomhus- och utomhusenhet
1. Öppna frontpanelen.
2. Ta bort skruvarna som håller skyddslocket och ta loss det.
3. Dra nätsladden genom hålet på baksidan av inomhusdelen.
4.	All kabeldragning skall göras enligt kretsschemat på enheten.
5. Dra in nätsladden i spåret, sätt på skyddslocket och skruva fast locket så att sladden hålls 

fast ordentligt.
6. Sätt tillbaka frontpanelen.
7. För kyl- och värmeenheter kan signalledningen dras mellan inomhus- och utomhusdelen. 

Använd trådklämman på undersidan för att dra åt kabeln. 

OBS:
Alla ledningar mellan inomhus- och utomhusenheten måste installeras av elektriker.

•	 Elektriska ledningar måste anslutas på rätt sätt. Felaktig anslutning kan orsaka fel.
•	 Dra åt skruvarna på anslutningsplinten ordentligt.
•	 Efter att ha dragit åt skruvarna, dra i kabeln något för att bekräfta att den sitter ordentligt.
•	 Se till att de elektriska anslutningarna är jordade på rätt sätt för att förhindra elektriska 

stötar.
•	 Se till att alla anslutningar är säkra och täckplattorna installeras på rätt sätt. Dålig 

installation kan orsaka brand eller elektriska stötar.
•	 Automatsäkring och luftstyrd brytare med korrekt kapacitet måste vara installerade.

Skyddslock

blå svart brun gul-
grön

anslutning för utomhusenhet
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Installation av inomhusenhet

Installation av inomhusenhet
Rören kan valfritt ledas ut på höger sida, höger baksida, 
vänster sida och vänster baksida.
1. Om rörpaketet leds ut från vänster eller höger kan de 

förmärkta urtagen skäras bort. (Som framgår av fig. 2)
1. Om endast kablage skall ledas ut, ta bort urtag 1
2. Om både kablage och rörpaket skall ledas ut, ta 

bort urtag 1 och 2 (eller 1, 2, 3)
2. Ta ut rörledningarna och kablarna, tejpa ihop allt och 

dra ut alltihop genom hålet i väggen (Se Fig.3)
3. Häng monteringsfästena för inomhusenheten på de 

övre fästena på den bakre panelen och kontrollera att 
den	är	fastsatt	ordentligt.	(Se	Fig.4)

Installera rörkoppling
1. Rikta in varje rörkoppling mot motsvarande ventil
2. Skruva in rörkopplingarna för hand och dra sedan åt 

med skiftnyckel och momentnyckel enligt nedan:
3. 

Mutterdiameter Åtdragningsmoment	(N	•	m)
ø 6 15	~	20

ø 9.52 31	~	35
ø 12 50	~	55
ø 16 60	~	65
ø 19 70	~	75

OBS: Anslut röret först till inomhusenheten, sedan till utomhusenheten. Kontrollera rörpake-
tets böjning. Se till att röret och anslutningar inte är skadade. Kopplingsmuttern får inte dras 
åt för hårt, läckage kan uppstå.

Urtag 1
Urtag 2
Urtag 3

Gasledning
Vätske-
ledning

Isolering 
gasledning

Vira slutligen 
med tejp

Vätske-
ledning
Däneringsrör

Vänster

Höger
Vänster baksida

Monterings-
plattaMonterings-

platta

Isolering

Elkablage extern 
koppling

Höger baksida

Fästkrok

Konisk mutter Rör

Nyckel

Rörkoppling 
inomhusenhet

Momentnyckel
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Kontroller efter installation samt drifttest

Kontroller efter installation

Punkter att kontrollera Eventuella fel

Är delen monterad korrekt? Enheten kan skaka, ramla ner eller låta.

Har läckagetest utförts? Läckage kan resultera i dålig kyl- eller 
värmeförmåga.

Är värmeisoleringen tillräcklig? Kan orsaka kondensation och dropp.

Är enheten väldränerad? Kan orsaka kondensation och dropp.

Är spänningen i enlighet med den nominella 
spänning som anges på märkskylten?

Kan orsaka elektrisk funktionsstörning eller 
skada på enheten

Är el och rördragning installerad på ett 
korrekt och säkert sätt?

Kan orsaka elektrisk funktionsstörning eller 
skada på enheten

Har enheten anslutits till jord på ett korrekt 
sätt?

Kan orsaka läckströmmar och elchock.

Är nätsladden korrekt? Kan orsaka elektrisk funktionsstörning eller 
skada på enheten

Är inlopp eller utblås täckta? Läckage kan resultera i dålig kyl- eller 
värmeförmåga.

Har längden på rören och köldmedietmängd 
registrerats?

Kapaciteten på aggregatet kan skilja sig 
från uppgivna värden.

Drifttest
1. Innan drifttest

1. Slå inte på strömmen innan installationen är helt klar.
2. Elledningar måste vara korrekt och säkert monterade.
3. Eventuella avstängningsventiler ska öppnas.
4.	Alla orenheter och smuts måste avlägsnas.

2. Drifttest

1. Sätt på strömmen genom att trycka på ”ON / OFF” knappen på den trådlösa 
fjärrkontrollen.

2. Använd MODE knappen för att testa COOL, HEAT lägen och FAN funktionen.
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Installation och underhåll av mikrofilter

Installation av mikrofilter
1. Lyft upp frontpanelen i dess bägge ändarna som fram-

går av pilens riktning och ta sedan bort luftfiltret. (som 
visas i Fig.a)

2. Fäst mikrofiltret på luftfiltret, (som visas i Fig.b). Om 
luftfiltret inte kan installeras monteras hälsofiltret på 
frontkåpan (se Fig. c).

3. Montera luftfiltret ordentligt längs med pilens riktning i 
Fig.d och stäng panelen.

Rengöring och underhåll
Ta bort microfiltret och installera om det efter rengöring enligt monteringsanvisningen. 
Silverjonsfilter kan inte rengöras med vatten. Använd inte en borste eller hårda saker för att 
rengöra filtret. Efter rengöring, se till att torka filtret i skuggan.

Livslängd
Den allmänna livslängden för mikrofiltret är cirka ett år under normala förhållanden. När det 
gäller silverjonfiltret, är det förbrukat när dess yta blir svart (grön).
Denna kompletterande instruktion refererar till enheten med mikrofilter. Om grafiken som 
anges här skiljer sig från den faktiska produkten, se den aktuella produkten. Mängden 
hälsofilter är baserat på den faktiska leveransen.

Luftfilter

Microfilter

Microfilter
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Konfiguration av anslutningsrör och 
volym för tillägg av köldmedium

1. Standardlängd för anslutningsrör 5m, 7,5m och 8m

2. Minimilängd för anslutningsrör. 
För enheten med standard anslutningsrör 5m finns det ingen begränsning för min. 
längd av anslutningsrör. För enheten med standard anslutningsrör 7,5m och 8m är 
minimilängden för anslutningsrör 3m.

3. Maxlängd för anslutningsrör

Maxlängd för anslutningsrör (Enhet: m)

Kapacitet Maxlängd för 
anslutningsrör Kapacitet Maxlängd för 

anslutningsrör
5000 Btu/h
(1465	W) 15 24000	Btu/h

(7032 W) 25

7000 Btu/h
(2051 W) 15 28000 Btu/h

(8204	W) 30

9000 Btu/h
(2637 W) 15 36000 Btu/h

(10548	W) 30

12000 Btu/h
(3516 W) 20 42000	Btu/h

(12306 W) 30

18000 Btu/h
(5274	W) 25 48000	Btu/h

(14064	W) 30

4.	Beräkningsmetod	för	ytterligare	köldmedieolja	och	mängd	köldmedium	efter	
förlängning av anslutningsrör.

Vid förlängning av anslutningsröret med 10m i förhållande till standardlängd bör du lägga 
till 5 ml av köldmedieolja för varje ytterligare 5m av anslutningsrör.

Beräkningsmetoden för tillägg av köldmediemängd (utifrån vätskeröret):

(1) Mängd tillägg av köldmedium = vätskerörets förlängning (m) x tilläggsmängd 
köldmedium per meter

(2) När anslutningsrörets längd är över 5m, tillsätt köldmedium enligt förlängning av 
vätskeröret.

Mängden tillägg av köldmedium per meter är olika beroende på vätskerörets diameter. 
Se blad 2.
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Blad	2.	Mängd	köldmedietillägg	för	R134A,	R407C	och	R410A

Anslutningsrörets diameter (mm) Inomhusdel tillägg Utomhusdel tillägg

Vätskeledning Gasledning Endast kyla, kyla och 
värme (g/m)

Endast 
kyla (g/m)

Kyla och 
värme 
(g/m)

ø6 ø9.5 eller ø12 20 15 20
ø6 eller ø9.5 ø16 eller ø19 50 15 50

ø12 ø19 eller ø22.2 100 30 120
ø16 ø25.4	eller	31.8 170 60 120
ø19 - 250 250 250
ø22.2 - 350 350 350

Obs: Mängden köldmedietillägg i blad 2 är ett rekommenderat värde, inte ett obligatoriskt 
värde.

Konfiguration av anslutningsrör och 
volym för tillägg av köldmedium
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Egna noteringar
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Ahlsell Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
117 98 Stockholm
Sweden

Telefon:	+46	(0)8	685	70	00
Fax:	+46	(0)8	685	70	96
Email: ahlsell.kyl@ahlsell.se
Web: www.ahlsell.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. 
Vi reserverar oss för ev tryckfel.


