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Säkerhetsanvisningar

Tag hänsyn till följande vid användning av aggregatet

Elektriska stötar kan orsaka allvarliga personskador.• 
Koppla ifrån elen innan arbete utföres på aggregatet.• 
Installation får endast utföras av ackrediterad personal.• 

Stick aldrig in främ-• 
mande föremål genom 
fläktgallret. 
Placera aggregatet • 
utanför barns räckvidd

Installera alltid ute-• 
delen så att den ej 
stör omgivningen.

Placera ej föremål • 
framför aggregatet som 
kan orsaka att lufttill-
förseln äventyras. 
Maskinen får ej • 
övertäckas.

  
Rengör filtret varannan • 
vecka.
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Luftriktare(upp / ned) 

Luftriktare  (höger / vänster) 

Luft�lter

Frontlucka

Kontroll sensor

Indikering filter

Indikering avfrostning

Indikering fläkt
Autoindikator

Timerindikator

Driftsindikator

Av/på knapp

Inomhusdel översikt
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Underhåll

Modell Beskrivning Var 4:de 
vecka

Var 4:de 
månad

En 
gång/år

Innedel Rengöring av luftfilter X (1)
Rengör droppskål (2) X
Rengöring av värmeväxlare (2) X
Rengöring av kondensrör (2) X
Byt batterier på fjärrkontrollen X

Utedel Rengöring av värmeväxlarer på utsidan av 
aggregatet (2)

X

Rengöring av värmeväxlarer på insiden av aggre-
gatet (2)

X

Rengöring av elektriska komponenter med tryck-
luft (2)

X

Kontrollera alla elektriska anslutningar (2) X
Rengöring av fläkt (2) X
Rengöring av droppskål (2) X

Kontroll och underhåll är viktiga för aggregatets funktion och effektivitet. Intervallen på underhåll varierar 
med hänsyn till omgivande miljö.

(1) Intervallen på underhåll varierar med hänsyn till omgivande miljö.
(2) Utföres av kvalificerad personal.

Funktioner aktiverade vid specifika driftsfall

Driftsfall Beskrivning Drift Aktiveres vid...
För kall luft ur aggregat Fläkt inomhusdel stängs Värmepumpsdrift Drift
Avfrostning Fläkt inomhusdel stängs Värmepumpsdrift Drift
Frost på batteri inom-
husdel

Kompressor stängs Kyldriftt Drift

Startfördröjning kom-
pressor vid start

Fördröjning av kompres-
sorstart

Kyla och värmedrift Vid uppstart och ändring 
av driftsläge

OBS! När aggregatet går i värmepumpsläge vid temp under +5°C bildas det is på batteriet i 
utedelen och för att ta bort isen går aggregatet in i ett avfrostningsläge. Vid detta tillfälle kommer 
utefläkten att stanna för att sedan starta när aggregatet återigen går i värmepumpsläge.
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Luftriktare justering

Aggregatet är försett med manuellt justerbara vertikala och 
horisontella luftriktare. 
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Anmärkningar vid drift

Ämne Anmärkning

Avfrostning

Vid temperaturer under +5°C kommer det att bildas is på 
utedelens växlare vid värmepumpsdrift. 

När detta sker:
aggregatet kommer att stoppa.• 
aggregatet växlar om till avfrostning.• 

Brukaren behöver ej göra ngt då detta är helt normalt. 
Efter att avfrostningen är avslutad startar aggregatet åter i 
värmepumpsläge. 

Hög inne- och utomhustemperatur

När både inne- och utomhustemperaturen är hög och 
aggregatet går i värmepumpsläge, kommer kompressorn 
och fläkten att stanna med jämna mellanrum. Detta är helt 
normalt, aggregatet återstartar när värmebehov föreligger.

Strömbortfall Vid strömbortfall kommer aggregatet att starta automatiskt 
när strömmen kommer tillbaka.

Följande bör uppmärkas vid drift av aggregatet:

Modell Driftsområde Utanför tempgräns

Kyla

Inomhustemperatur: 16°C~ 
32°C En säkerhetsbrytare stoppar • 

systemet;
Utomhustemperatur: 
-15°C~24°C

Värme
Inomhustemperatur: under 27°C En säkerhetsbrytare stoppar • 

systemet;Utomhustemperatur: -15°C~ 
24°C

Arbetsområde
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Rengöring av aggregat

För att aggregatet skall fungera på bästa vis bör den regelbundet 
rengöras och dammsug eller spola av luftfiltret.
OBS!  Kontrollera att aggregatet är strömlöst innan rengöringen påbörjas.

1 Öppna frontgallret genom att trycka på sidorna och i mitten.

2 Tag ut filtret. Dammsug, borsta eller spola av med varmt vattten (max 
40°C). Låt filtret torka innan det sätts tillbaka i aggregatet.

3 Sätt tillbaka filtret i aggregatet.

4 Stäng frontgallret.

Om inte filtret rengöres regelbundet kommer aggregatets effektivitet att • 
försämras.

Obs! Efter rengöring av aggregatet skall Filter Reset knappen på 
fjärrkontrollen tryckas in.

Note  

Fast monterad  �ärrkontroll Standard  fjärrkontroll (TypeA) Fjärrkontroll (TypeB)
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Felsökning - lösning på vanliga problem

Problem Förklaring/lösning
Aggregatet fungerar ej Kontrollera att strömtillförseln är tillslagen

Kontrollera säkringen till aggregatet
Kontroller att Off Timer ej är aktiverad

Temperaturen går inte att justera Kontrollera att ej endast fläktdrift är aktiverad
Maskinen går inte i värmeläge Kontrollera att aggregatet även är avsedd för värmedrift

Kontrollera om fjärrkontrollen är inställd i värmeläge 
Aggregatet kyler/värmer ej Kontrollera att rätt temp är inställd på fjärrkontrollen

Kontrollera att rätt driftsläge är inställt. Välj HEAT, COOL, 
AUTO eller DRY 
Kontrollera att filtren ej är helt igensatta
Kontrollera att utomhusdelen ej är blockerad av ev hinder
Kontrollera att aggregatet ej står i direkt solljus
Kontrollera att inga fönster eller dörrar står öppna
När aggregatet startas tar det  ca. 3 minuter innan kom-
pressorn startar

Fläkthastigheten går ej att justera Om AUTO eller DRY är vald går fläkthastigheten ej att 
justera

Fjärrkontrollen fungerar ej Kontrollera batteriernas kondition. Byt batterier
Kontrollera att fjärrkontrollens sensor ej är blockerad

Den fast monterade fjärrkontrollen fungerar ej
(tillval)

Om symbolen           visas på kontrollen. Stäng av aggre-
gatet och tag ut aggregatets säkring. Kontakta service-
firman  

Timer är inte markerad Kontrollera om du tryckt på         knappen efter att du valt 
tid 

Aggregatet startar eller stoppar ej vid aktiv-
ering via den fast monterade fjärrkontrollen 
(tillval)

Kontrollera att kontrollen är inställd på kontrollgrupp

Inomhusdelens indikator blinkar Tryck       knappen och starta igen. Slå på och av huvud-
brytaren eller aggregatets säkring

Konstiga ljud hörs från aggregatet Ljud kan höras när trycket ändras i rörledningarna
När man trycker           knappen kan det komma ljud från 
dräneringspumpen inne i aggregatet

Vatten rinner ut från utomhusdelen Helt normalt vid värmedrift i samband med avfrostning
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Notering
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