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English

Specifications in this manual are subject to change without notice in order that HITACHI may bring the latest innovations 
to their customers. 
Whilst every effort is made to ensure that all specifications are correct, printing errors are beyond HITACHI’s control; 
HITACHI cannot be held responsible for these errors.

Español

Las especificaciones de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso a fin de que HITACHI pueda ofrecer las 
últimas innovaciones a sus clientes. 
A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que las especificaciones sean correctas, los 
errores de impresión están fuera del control de HITACHI, a quien no se hará responsable de ellos.

Deutsch

Bei den technischen Angaben in diesem Handbuch sind Änderungen vorbehalten, damit HITACHI seinen Kunden die 
jeweils neuesten Innovationen präsentieren kann. 
Sämtliche Anstrengungen wurden unternommen, um sicherzustellen, dass alle technischen Informationen ohne Fehler 
veröffentlicht worden sind. Für Druckfehler kann HITACHI jedoch keine Verantwortung übernehmen, da sie außerhalb 
ihrer Kontrolle liegen.

Français

Les caractéristiques publiées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, HITACHI souhaitant pouvoir toujours 
offrir à ses clients les dernières innovations. 
Bien que tous les efforts sont faits pour assurer l’exactitude des caractéristiques, les erreurs d’impression sont hors du 
contrôle de HITACHI qui ne pourrait en être tenu responsable.

Italiano

Le specifiche di questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso affinché HITACHI possa offrire ai propri 
clienti le ultime novità. 
Sebbene sia stata posta la massima cura nel garantire la correttezza dei dati, HITACHI non è responsabile per eventuali 
errori di stampa che esulano dal proprio controllo.

Português

As especificações apresentadas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, de modo a que a HITACHI 
possa oferecer aos seus clientes, da forma mais expedita possível, as inovações mais recentes. 
Apesar de serem feitos todos os esforços para assegurar que todas as especificações apresentadas são correctas, 
quaisquer erros de impressão estão fora do controlo da HITACHI, que não pode ser responsabilizada por estes erros 
eventuais.

Dansk

Specifikationerne i denne vejledning kan ændres uden varsel, for at HITACHI kan bringe de nyeste innovationer ud til 
kunderne. 
På trods af alle anstrengelser for at sikre at alle specifikationerne er korrekte, har HITACHI ikke kontrol over trykfejl, og 
HITACHI kan ikke holdes ansvarlig herfor.

Nederlands

De specificaties in deze handleiding kunnen worden gewijzigd zonder verdere kennisgeving zodat HITACHI zijn klanten 
kan voorzien van de nieuwste innovaties. 
Iedere poging wordt ondernomen om te zorgen dat alle specificaties juist zijn. Voorkomende drukfouten kunnen echter 
niet door HITACHI worden gecontroleerd, waardoor HITACHI niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze fouten.

Svenska

Specifikationerna i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande för att HITACHI ska kunna leverera de 
senaste innovationerna till kunderna. 
Vi på HITACHI gör allt vi kan för att se till att alla specifikationer stämmer, men vi har ingen kontroll över tryckfel och kan 
därför inte hållas ansvariga för den typen av fel.

Eλλhnika

Οι προδιαγραφές του εγχειριδίου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου η HITACHI να παρέχει τις 
τελευταίες καινοτομίες στους πελάτες της. 
Αν και έχει γίνει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές είναι σωστές, η HITACHI δεν 
μπορεί να ελέγξει τα τυπογραφικά λάθη και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά τα λάθη.



Български

Спецификациите в това ръководство подлежат на изменения без известяване, така че HITACHI да може 
дапредоставя на своите клиенти последните иновации. 
Полагат се всички усилия, за да се гарантира, че всички спецификации са коректни, но печатните грешки са 
извън обсега на контрола на HITACHI и HITACHI не може да носи отговорност за тези грешки.

Čeština

Aby společnost HITACHI mohla svým zákazníkům poskytovat nejnovější inovace, specifikace uvedené v této příručce 
podléhají změnám bez předchozího upozornění. 
Přestože vynakládáme maximální úsilí, aby všechny specifikace byly správné, tiskové chyby nespadají pod kontrolu 
společnosti HITACHI, která za takové chyby nenese odpovědnost.

Eesti

Käesoleva juhendi tehnilised kirjeldused võivad muutuda ilma ette teatamiseta, selleks et HITACHI saaks tuua oma 
klientideni kõige uuemad innovatsioonid. 
Kuigi püütakse tagada, et kõik tehnilised kirjeldused oleksid õiged, on trükivead väljaspool HITACHI kontrolli; HITACHI ei 
vastuta nende vigade eest.

Magyar

Az alábbi kézikönyvben foglalt előírások előzetes értesítés nélkül változhatnak, annak érdekében, hogy a HITACHI a 
legfrissebb újításokkal szolgálhasson ügyfelei számára.  
Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy minden előírás helyes legyen, a nyomtatási hibák nem 
állnak a HITACHI ellenőrzése alatt; ezekért a hibákért a HITACHI nem tehető felelőssé.

Latviešu

Šīs rokasgrāmatas specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma, lai HITACHI varētu saviem klientiem piedāvāt jaunākās 
inovācijas. 
Lai gan tiek pieliktas visas pūles, nodrošinot, ka visas specifikācijas ir pareizas, drukāšanas kļūdas ir ārpus HITACHI 
kontroles; HITACHI nevar būt atbildīga par šīm kļūdām.

Lietuvių

Šio vadovo specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo, kad „HITACHI“ galėtų pateikti savo klientams paskutines 
naujoves.  
Nors dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad visos specifikacijos būtų teisingos, „HITACHI“ nekontroliuoja 
spausdinimo klaidų; „HITACHI“ negali būti laikoma atsakinga už tokias klaidas.

Polski

Zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia ze 
względu na innowacyjne rozwiązania, jakie firma HITACHI nieustannie wprowadza z myślą o swoich klientach. 
Mimo podejmowanych starań, aby zapewnić poprawność wszystkich podanych tutaj informacji, nie można wykluczyć 
zaistnienia błędów drukarskich, za które firma HITACHI nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Română

Specificațiile din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru ca HITACHI să poată pune la dispoziția 
clienților noștri ultimele inovații.  
Deși depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate specificațiile sunt corecte, erorile de tipărire depășesc 
controlul HITACHI; HITACHI nu poate fi tras la răspundere pentru aceste erori.

Русский

Технические характеристики, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены HITACHI без 
предварительного уведомления, по причине постоянного внедрения последних инноваций. 
Несмотря на то, что мы принимаем все возможные меры для актуализации технических данных, при публикации 
возможны ошибки, которые HITACHI не может контролировать, и за которые не несет ответственности.



! C A U T I O N
This product shall not be mixed with general house waste at the end of its life and it shall be retired according to the ap-
propriated local or national regulations in a environmentally correct way.
Due to the refrigerant, oil and other components contained in Air Conditioner, its dismantling must be done by a professio-
nal installer according to the applicable regulations. Contact to the corresponding authorities for more information.

! P R E C A U C I Ó N
Éste producto no se debe eliminar con la basura doméstica al final de su vida útil y se debe desechar de manera respetuosa con el 
medio ambiente de acuerdo con los reglamentos locales o nacionales aplicables.
Debido al refrigerante, el aceite y otros componentes contenidos en el sistema de aire acondicionado, su desmontaje debe realizarlo un 
instalador profesional de acuerdo con la normativa aplicable. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades 
competentes.

! V O R S I C H T
Dass Ihr Produkt am Ende seiner Betriebsdauer nicht in den allgemeinen Hausmüll geworfen werden darf, sondern entsprechend den 
geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss.
Aufgrund des Kältemittels, des Öls und anderer in der Klimaanlage enthaltener Komponenten muss die Demontage von einem Fa-
chmann entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit den ents-
prechenden Behörden in Verbindung.

! A D V E R T I S S E M E N T
Ne doit pas être mélangé aux ordures ménagères ordinaires à la fin de sa vie utile et qu’il doit être éliminé conformément à la réglemen-
tation locale ou nationale, dans le plus strict respect de l’environnement.
En raison du frigorigène, de l’huile et des autres composants que le climatiseur contient, son démontage doit être réalisé par un installa-
teur professionnel conformément aux réglementations en vigueur.

! AV V E R T E N Z E
Indicazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/EU e D Lgs 4 marzo 2014 n.27
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
L’adeguata raccolta differenziata delle apparecchiature dismesse, per il loro avvio al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento am-
bientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di 
cui è composta l’ apparecchiatura. Non tentate di smontare il sistema o l’unità da soli poichè ciò potrebbe causare effetti dannosi sulla 
vostra salute o sull’ ambiente. Vogliate contattare l’ installatore, il rivenditore, o le autorità locali per ulteriori informazioni.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 50 
e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.

! C U I D A D O
O seu produto não deve ser misturado com os desperdícios domésticos de carácter geral no final da sua duração e que deve ser elimi-
nado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais adequados de uma forma correcta para o meio ambiente.
Devido ao refrigerante, ao óleo e a outros componentes contidos no Ar condicionado, a desmontagem deve ser realizada por um insta-
lador profissional de acordo com os regulamentos aplicáveis. Contacte as autoridades correspondentes para obter mais informações.

! A D VA S E L !
At produktet ikke må smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med de 
gældende lokale eller nationale regler på en miljømæssig korrekt måde.
Da klimaanlægget indeholder kølemiddel, olie samt andre komponenter, skal afmontering foretages af en fagmand i overenss-
temmelse med de gældende bestemmelser.
Kontakt de pågældende myndigheder for at få yderligere oplysninger.

! V O O R Z I C H T I G
Dit houdt in dat uw product niet wordt gemengd met gewoon huisvuil wanneer u het weg doet en dat het wordt gescheiden op een mi-
lieuvriendelijke manier volgens de geldige plaatselijke en landelijke reguleringen.
Vanwege het koelmiddel, de olie en andere onderdelen in de airconditioner moet het apparaat volgens de geldige regulering door een 
professionele installateur uit elkaar gehaald worden. Neem contact op met de betreffende overheidsdienst voor meer informatie.

! F Ö R S I K T I G H E T
Det innebär att produkten inte ska slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan kasseras på ett miljövänligt sätt i enlighet med 
gällande lokal eller nationell lagstiftning. 
Luftkonditioneringsaggregatet innehåller kylmedium, olja och andra komponenter, vilket gör att det måste demonteras av en fackman i 
enlighet med tillämpliga regelverk.
Ta kontakt med ansvarig myndighet om du vill ha mer information.

! Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιχθεί με τα διάφορα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής του και θα πρέπει να 
αποσυρθεί σύμφωνα με τους κατάλληλους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Λόγω του ψυκτικού, του λαδιού και άλλων στοιχείων που περιέχονται στο κλιματιστικό, η αποσυναρμολόγησή του πρέπει να γίνει από 
επαγγελματία τεχνικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις αντίστοιχες αρχές.



! В Н И М А Н И Е
В края на своя технологичен живот този продукт не бива да се изхвърля заедно с общите битови отпадъци и трябва да се 
третира съгласно приетите местни или национални подзаконови нормативни актове по правилен от гледна точка на опазване 
на околната среда начин. Поради охладителя, маслото и останалите компоненти, съдържащи се в климатика, разглобяването 
му задължително се извършва от професионален техник съгласно приложимите подзаконови нормативни актове. За повече 
информация се свържете със съответните органи.

! P O Z O R
Tento výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován v rámci běžného komunálního odpadu, nýbrž ekologickým způsobem v sou-
ladu s příslušnými místními nebo vnitrostátními předpisy.
Vzhledem k chladivu, oleji a dalším komponentům obsaženým v klimatizačním zařízení musí jeho demontáž provádět odborný instalatér 
v souladu s platnými předpisy. Více informací lze získat od příslušných orgánů.

! H O I AT U S
Seda toodet ei tohi kasutusea lõpus ära visata üldiste olmejäätmete hulka ja see tuleb kõrvaldada kooskõlas asjaomaste kohalike või 
riiklike
eeskirjadega vastavalt keskkonnanõuetele.
Kuna õhukonditsioneer sisaldab jahutusvedelikku, õli ja muid komponente, tohib seda lahti võtta ainult paigaldusspetsialist vastavuses 
kohaldatavate
eeskirjadega. Lisateabe saamiseks võtta ühendust vastavate ametiasutustega.

! F I G Y E L M E Z T E T É S
Élettartama végén a termék az általános háztartási hulladékkal nem keverendő; ártalmatlanítását a vonatkozó helyi vagy nemzeti előírá-
soknak
megfelelően, környezetvédelmi szempontból helyesen kell végezni.
A légkondicionálóban található hűtőfolyadék, olaj vés egyéb anyagok miatt ennek szétszerelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően,
szakembernek kell végeznie. További információért forduljon az illetékes hatósághoz.

! U Z M A N Ī B A
Pēc produkta lietošanas beigām to nedrīkst jaukt ar vispārējiem mājsaimniecības atkritumiem, un saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem vai 
nacionālajiem noteikumiem tas jālikvidē videi draudzīgā veidā.
Sakarā ar dzesējošo vielu, eļļu un citām sastāvdaļām, kas atrodas gaisa kondicionētājā, tā demontāža, saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem, jāveic profesionālam uzstādītājam. Sazinieties ar attiecīgajām iestādēm, lai saņemtu plašāku informāciju.

! Į S P Ė J I M A S
Pasibaigus eksploatacijos laikui, šis produktas neturi būti maišomas su buitinėmis atliekomis ir turi būti išmetamas laikantis aplinkosau-
gos požiūriu
tinkamų vietinių ar nacionalinių reglamentų. 
Dėl aušinimo medžiagos, alyvos ir kitų komponentų, esančių oro kondicionieriuje, jo išmontavimą turi atlikti profesionalus montuotojas 
pagal galiojančias taisykles. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su atitinkamomis institucijomis.

! O S T R O Ż N I E
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu, nie należy go wyrzucać z odpadami komunalnymi, lecz dokonać jego usunięcia w 
sposób ekologiczny
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lokalnego lub krajowego.
Ponieważ klimatyzatory zawierają czynniki chłodnicze i oleje oraz innego rodzaju elementy składowe, ich demontaż należy powierzyć 
wskazanemu w obowiązujących przepisach specjalistycznemu podmiotowi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, 
kontaktując się z właściwymi organami władzy samorządowej.

! P R E C A U Ț I E
Acest produs nu trebuie aruncat la gunoiul menajer la sfârșitul duratei sale de viață, ci trebuie scos din uz în conformitate cu regle-
mentările locale
sau naționale adecvate și într-un mod corect din punct de vedere al protecției mediului.
Datorită agentului frigorific, a uleiului și a altor componente ale aparatului de aer condiționat, demontarea acestuia trebuie făcută de un 
instalator
profesionist în conformitate cu reglementările aplicabile. Contactați autoritățile competente pentru mai multe informații.

! П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е
Этот продукт не должен утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами по истечению срока службы, а сдан в 
экологические пункты сбора в соответствии с местными или национальными нормами.
Из-за хладагента, масла и других компонентов, содержащихся в кондиционере, его демонтаж должен выполняться 
профессиональным установщиком в соответствии с действующими правилами. Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с соответствующими органами.



This product contains biocidal substances according to EU Reg. 528/2012
Este producto contiene sustancias biocidas según el Reg. UE 528/2012
Dieses Produkt enthält Biozide nach EU Verordnung 528/2012
Conformément à la Reg UE 528/2012, ce produit contient des substances biocides
Questo prodotto contiene sostanze biocidi ai sensi del Reg. UE 528/2012
Este produto contém substâncias biocidas de acordo com o Regulamento (UE) N.º 528/2012
Dette produkt indeholder biocider i henhold til EU-forordning nr. 528/2012
Dit product bevat biociden volgens Europese Richtlijn 528/2012.
Denna produkt innehåller biocider i enlighet med den europeiska förordningen 528/2012
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει βιοκτόνες ουσίες σύμφωνα με το κανονισμό ΕΕ 528/2012
Този продукт съдържа биоцидни вещества съгласно Регламент на ЕС 528/2012
Tento výrobek obsahuje biocidní látky podle nařízení EU 528/2012
Toode sisaldab biotsiide vastavalt ELi määrusele 528/2012
A termék biocid anyagokat tartalmaz az 528/2012 EU rendelet szerint
Šis produkts satur biocīdās vielas saskaņā ar ES regulu 528/2012
Šiame gaminyje yra biocidinių medžiagų, numatomų ES reglamente 528/2012 
Niniejszy produkt zawiera substancje biobójcze zgodne z rozporządzeniem UE 528/2012
Acest produs conține substanțe biocide conform Regulamentului UE 528/2012
Этот продукт содержит биоцидные вещества в соответствии с Регламентом 528/2012 ЕС.

Biocide property / Propiedad biocida/Biozide Eigenschaft / Propriété biocide / Proprietà biocida / Propriedade biocida / Biocide 
egenskaber / Biocide eigenschappen / Biocidegenskaper / Ιδιότητα του βιοκτόνου / Биоцидно свойство / Biocidní vlastnost / Biotsiidne 
omadus / Biocid tulajdonság / Biocīdu īpašums / Biocidinė savybė / Właściwości biobójcze / Proprietate biocidă / Биоцидный

Antibacterial / Antibacteriana / Antibactérienne / Antibatterica / Antibakterielle / Antibacteriana / Antibakterielle / Antibacteriëel 
/ Antibakteriellt /Αντιβακτηριακές / Антибактериално / Antibakteriální / Antibakteriaalne / Antibakteriális / Antibakteriāls / 
Antibakterinis / Antybakteryjne / Antibacterian / Антибактериальный
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These substances are NOT harmful to human health nor the environment
Estas sustancias no son perjudiciales para la salud humana ni el medio ambiente
Diese Stoffe sind nicht schädlich für die menschliche Gesundheit noch Umwelt
Ces substances ne sont pas nocives pour la santé humaine ni pour l’environnement
Queste sostanze non sono nocive per la salute umana o per l’ambiente
Estas substâncias NÃO são prejudiciais para a saúde humana nem para o ambiente
Disse stoffer er IKKE skadelige for hverken menneskers sundhed eller for miljøet
Deze stoffen zijn NIET schadelijk voor de menselijke gezondheid of voor het milieu
Dessa ämnen är INTE skadliga för människors hälsa eller för miljön
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Тези вещества НЕ са вредни за човешкото здраве и за околната среда
Tyto látky NEJSOU škodlivé pro lidské zdraví ani pro životní prostředí
Need ained EI ole kahjulikud inimese tervisele ega keskkonnale
Ezek az anyagok NEM ártalmasak az emberi egészségre és a könyezetre
Šīs vielas NAV kaitīgas cilvēka veselībai vai videi
Šios medžiagos NĖRA žalingos žmonių sveikatai ar aplinkai 
Substancje te NIE są szkodliwe dla zdrowia ani środowiska naturalnego
Aceste substanțe NU sunt nocive pentru sănătatea umană și nici pentru mediul înconjurător
Эти вещества НЕ вредны для здоровья человека и окружающей среды
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EN
The English version is the original one; other languages are translated from English. Should any discrepancy occur between the English 
and the translated versions, the English version shall prevail.

ES
La versión en inglés es la original, y las versiones en otros idiomas son traducciones de la inglesa. En caso de discrepancias entre la 
versión inglesa y las versiones traducidas, prevalecerá la versión inglesa.

DE
Die englische Fassung ist das Original, und die Fassungen in anderen Sprachen werden aus dem Englischen übersetzt. Sollten die eng-
lische und die übersetzten Fassungen voneinander abweichen, so hat die englische Fassung Vorrang.

FR
La version anglaise est la version originale; les autres langues sont traduites de l’anglais. En cas de divergence entre les versions anglaise 
et traduite, la version anglaise prévaudra.

IT
La versione inglese è l’originale e le versioni in altre lingue sono traduzioni dall’inglese. In caso di divergenze tra la versione inglese e 
quelle tradotte, fa fede la versione inglese.

PT
A versão inglesa é a original; as versões em outras línguas são traduzidas do inglês. Em caso de divergência entre a versão em língua 
inglesa e as versões traduzidas, faz fé a versão em língua inglesa.

DA
Den engelske udgave er originalen, og udgaverne på andre sprog er oversat fra engelsk. Hvis der forekommer uoverensstemmelser mel-
lem den engelske og den oversatte sprogudgave, vil den engelske udgave være gældende.

NL
De Engelse versie is de originele; andere talen zijn vertaald uit het Engels. In geval van verschillen tussen de Engelse versie en de ver-
taalde versies, heeft de Engelse versie voorrang.

SV
Den engelska versionen är originalet, och versionerna på andra språk är från engelska översättningar. I händelse av bristande överens-
stämmelse mellan den engelska och den översatta versionerna, skall den engelska versionen vara giltig.

EL
Η αγγλική έκδοση είναι το πρωτότυπο και οι εκδόσεις σε άλλες γλώσσες μεταφράζονται από τα αγγλικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
διαφορές µεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, η αγγλική έκδοση είναι επικρατέστερη.

BG
Английската версия е оригиналната; други езици се превеждат от английски. В случай на несъответствия между английската 
версия и преведените версии, преобладава английската версия.

CS
Anglická verze je původní a verze v jiných jazycích jsou anglické překlady. V případě nesrovnalostí mezi anglickou verzí a přeloženými 
verzemi je rozhodující anglická verze.

ET
Ingliskeelne versioon on originaal ja teistes keeltes olevad versioonid on ingliskeelne tõlge. Kui ingliskeelne versioon ja tõlgitud versioonid 
erinevad, kehtib ingliskeelne versioon.

HU
Az angol nyelvű változat az eredeti, a többi nyelven pedig az angol fordítások. Az angol nyelvű változat és a lefordított változatok közötti 
eltérések esetén az angol nyelvű változat érvényesül.

LV
Angļu versija ir oriģināls; citas valodas tiek tulkotas no angļu valodas. Ja rodas nesakritība starp angļu valodu un tulkoto versiju, noteicošā 
ir angļu versija.

LT
Anglų kalba yra originali; kitos kalbos išverstos iš anglų kalbos. Atsiradus neatitikimams tarp anglų ir verčiamų versijų, vyrauja anglų kalba.

PL
Wersja angielska jest oryginalna; inne języki są tłumaczone z języka angielskiego. W przypadku rozbieżności między wersją angielską a 
wersją przetłumaczoną, wersja angielska ma pierwszeństwo.

RO
Versiunea în limba engleză este cea originală; alte limbi sunt traduse din limba engleză. În caz de discrepanțe între versiunea în limba 
engleză și versiunile traduse, predomină versiunea în limba engleză.

RU
Английская версия является оригинальной; другие языки переведены с английского. В случае расхождений между английской 
версией и переведенной версией английская версия имеет преимущественную силу.





1 GENEREL INFORMATION

1.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER
Denne publikation, eller dele af den, må ikke reproduceres, 
kopieres, arkiveres eller sendes i nogen form uden forudgående 
tilladelse fra Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, 
S.A.U.

Grundet en politik om fortløbende forbedring af vores produkter 
forbeholder Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, 
S.A.U. sig retten til at lave ændringer til enhver tid, uden at 
give forudgående besked herom eller være nødsaget til at 
implementere ændringerne i produkter solgt herefter. Denne 
manual kan derfor være blevet ændret under produktets levetid.

HITACHI gør sit bedste for at levere korrekt og opdateret 
dokumentation. Printerfejl kan dog ikke udelukkes, og HITACHI 
kan derfor ikke tage ansvar herfor.

Som følge heraf er det muligt, at nogle af de billeder eller 
informationer, der er brugt i denne manual, ikke svarer helt 
til visse modeller. Ingen reklamationer vil blive accepteret på 
baggrund af information, billeder eller beskrivelser i denne 
manual.

Der må ikke laves nogen ændringer til udstyret uden 
forudgående tilladelse fra fabrikanten.

1.2 PRODUKTVEJLEDNING
1.2.1 Forudgående kontrol

? B E M Æ R K
Kontroller, afhængigt af navnet på modellen, typen af det monterede kli-
maanlæg, den forkortede kode og referencen i denne vejledning. Denne 
monterings- og driftsvejledning gælder kun for RCI-(1,0-6,0)FSN4-en-
hederne.

Kontroller, at alle de oplysninger, der er nødvendige for 
at montere anlægget korrekt, findes i de monterings- 
og driftsvejledninger, der følger med indendørs- og 
udendørsenhederne. Ellers skal du kontakte forhandleren.

1.2.2 Klassifikation af indendørsmodeller

Enhedstype (indendørsenhed): RCI

Positions-delene bindestreg (fast)

Kapacitet (HP): (1.0-6.0)

FS: SYSTEM FREE

N: R410A kølemiddel

4 : Serie

XXX – XX FS N 4

1.3 SIKKERHED
1.3.1 Anvendte symboler

Under normalt designarbejde af klimaanlægget eller 
enhedsmontering skal der udvises større opmærksomhed i visse 
situationer, der kræver særlig omhu for at undgå beskadigelse af 
enheden, installationen, bygningen eller anden ejendom.

Situationer, der bringer sikkerheden i fare for omgivelserne 
eller udsætter selve enheden for fare, vil være tydeligt angivet i 
denne vejledning.

En række særlige symboler vil blive anvendt til identificere disse 
situationer tydeligt.

Vær særlig opmærksom på disse symboler og de efterfølgende 
meddelelser, da din og andres sikkerhed afhænger deraf.

! FA R E
•	 Den	tekst,	der	følger	efter	dette	symbol,	indeholder	oplysninger	

og	anvisninger,	der	 er	direkte	 relateret	 til	 din	sikkerhed	og	dit	
fysiske	velbefindende.

•	 Hvis	disse	anvisninger	ikke	overholdes,	kan	det	føre	til	alvorlig	
eller	meget	alvorlig	personskade	eller	være	direkte	 livstruende	
for	dig	og	andre	i	nærheden	af	enheden.

I de tekster, der følger efter faresymbolet, kan du også finde 
oplysninger om sikkerhedsprocedurer under installation af 
enheden.

! A D VA R S E L
•	 Den tekst, der følger efter dette symbol, indeholder oplysninger og 

anvisninger, der er direkte relateret til din sikkerhed og dit fysiske vel-
befindende.

•	 Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det føre til mindre per-
sonskade for dig og andre i nærheden af enheden.

•	 Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det føre til beskadigelse 
af enheden.

I de tekster, der følger efter advarselssymbolet, kan du også 
finde oplysninger om sikkerhedsprocedurer under installation af  
enheden.

? B E M Æ R K
•	 Den tekst, der følger efter dette symbol, indeholder oplysninger eller 

anvisninger, der kan være nyttige, eller som kræver en mere grundig 
forklaring.

•	 Anvisninger vedrørende eftersyn, der skal udføres på  
enhedsdele eller systemer, kan også være inkluderet.

GENEREL INFORMATION
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1.3.2 Yderligere oplysninger om sikkerhed

! FA R E
•	 HITACHI	er	ikke	i	stand	til	at	forudse	alle	omstændigheder,	som	

kan	udgøre	en	mulig	fare.
•	 Hæld	ikke	vand	ind	i	 indendørs-	eller	udendørsenheden.	Disse	

produkter	har	elektriske	komponenter.	Hvis	vand	kommer	i	kon-
takt	 med	 elektriske	 komponenter,	 vil	 dette	 forårsage	 elektrisk	
stød.

•	 Rør	 eller	 juster	 ikke	 sikkerhedsmekanismerne	 inden	 i	 de	 in-
dendørs-	 og	 udendørs	 enheder.	 Håndtering	 eller	 justering	 af	
disse	mekanismer	kan	medføre	en	alvorlig	ulykke.

•	 Afbryd	 forbindelsen	 til	 hovedstrømforsyningen,	 inden	 du	 åb-
ner	servicedækslet	eller	forsøger	at	få	adgang	til	indendørs-	og	
udendørsenhederne.

•	 I	tilfælde	af	brand	skal	du	slukke	for	hovedstrømforsyningen	og	
kontakte	din	serviceleverandør.

•	 Kontroller,	at	jordledningen	er	korrekt	tilsluttet.
•	 Tilslut	enheden	til	en	afbryder	med	den	angivne	kapacitet.

! A D VA R S E L
•	 Udsivning af kølemiddel kan forhindre vejrtrækning, da gassen for-

trænger luften i rummet. Det forudsættes, at dette klimaanlæg med 
varmepumpe betjenes and vedligeholdes af engelsktalende person-
er. Hvis dette ikke er tilfældet, skal kunden mærke enheden med sik-
kerheds- og betjeningsmærkater på personalets modersmål.

•	 Monter indendørs- og udendørsenheden, fjernbetjeningen og led-
ningen mindst 3 meter væk fra kilder med stærke elektromagnetiske 
bølger, som medicinsk udstyr.

•	 Brug ikke spray, insekticider, lak eller emalje, eller andre brændbare 
gasser inden for en meter fra systemet.

•	 Hvis enhedens afbryder eller forsyningssikring tændes ofte, skal du 
stoppe systemet og kontakte serviceleverandøren.

•	 Udfør ikke selv vedligeholdelses- eller kontrolarbejde. Dette arbejde 
skal	udføres	af	kvalificeret	servicepersonale	med	passende	værktøj	
og ressourcer til arbejdet.

•	 Placer ikke fremmedlegemer (grene, pinde, osv.) i enhedens luftind-
tag eller luftudtag. Disse enheder er udstyret med hurtige ventilatorer 
og kontakt med enhver genstand er farlig.

•	 Dette apparat må kun bruges af voksne og kompetente personer, der 
har modtaget den tekniske information eller vejledning i korrekt og 
sikker håndtering af dette apparat.

•	 Børn bør holdes under opsyn, så de ikke leger med apparatet.

? B E M Æ R K
•	 Luften i rummet skal udskiftes og rummet skal ventileres hver 3. eller 

4. time.
•	 Systemmontøren og specialisten skal tilbyde sikkerhed mod udsivn-

ing i overensstemmelse med den lokale lovgivning.
•	 Installations- og systemteknikeren skal sikre anlægget mod lækage 

af kølemiddel i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller 
standarder. Følgende standarder kan være gældende, hvis der ikke 
findes	 lokale	bestemmelser.	Den	 Internationale	Standardiseringsor-
ganisation, ISO5149 eller Europæisk Standard, EN378 eller Japansk 
Standard, KHKS0010.

1.4 VIGTIG MEDDELELSE
Dette klimaanlæg er beregnet til standardafkøling for 
mennesker. Kontakt venligst din HITACHI-forhandler eller 
-servicetekniker ved anvendelse i andre apparater.

Klimaanlægget må kun installeres af en kvalificeret tekniker med 
de nødvendige ressourcer, værktøj og udstyr, som kender de 
sikkerhedsprocedurer, der skal følges for at udføre installationen 
korrekt.

Alt supplerende informationsmaterialer om de anskaffede 
produkter findes på en CD-ROM, som ligger pakket sammen 
med udendørsenheden. I tilfælde af, at CD-ROMMEN mangler, 
eller hvis den ikke er læsbar, bedes du kontakte HITACHIs 
forhandler eller leverandør.

LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN OG FILERNE PÅ 
CDROMMEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DU PÅBEGYNDER 
INSTALLATIONEN AF KLIMAANLÆGGET. Manglende 
overholdelse af anvisningerne vedrørende installation, brug 
og betjening beskrevet i denne dokumentation kan medføre 
driftsfejl, alvorlige defekter eller ødelæggelse af klimaanlægget.

Det formodes, at klimaanlægget vil blive installeret og 
vedligeholdt af ansvarligt personale uddannet til dette formål. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal kunden mærke enheden med 
sikkerheds- og betjeningsmærkater på personalets modersmål.

Installer ikke enheden på følgende steder, da dette kan føre til 
brand, skader, rust eller fejl:

Steder med olie (inkluderet maskinolie).

Steder med en høj koncentration af svovlgas såsom kursteder.

Steder, hvor brandbare gasser kan dannes eller cirkulere.

Steder med en saltholdig, syreholdig eller alkalisk luft.

Monter ikke enheden på steder, hvor der er silikonegas til 
stede. Alle typer silikonegas, som aflejres på overfladen 
af varmeveksleren, vil afvise vand. Som følge heraf vil 
kondensvand sprøjte ud af opsamlingsbakken og ind i elboksen. 
Der kan opstå udsivning af vand eller elektriske fejl.

Monter ikke enheden på steder, hvor udsugningsluftstrømmen 
kan være skadelig for dyr eller planter.

GENEREL INFORMATION
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  � Bevægelsessensorsæt PS-MSK2 (valgfrit tilbehør)

Bevægelsessensorsæt PS-MSK2 (valgfrit tilbehør), må ikke 
installeres på følgende steder.

Det kan medføre fejldetektering, at bevægelsen ikke detekteres, 
eller beskadigelse af bevægelsessensoren.
• Steder, hvor omgivelsestemperaturen ændrer sig drastisk.
• Steder, hvor bevægelsessensoren udsættes for kraftige 

belastninger eller vibrationer.
• Steder, hvor der kan blive dannet statisk elektricitet eller 

elektromagnetiske bølger.
• Steder, hvor der forekommer interferens fra infrarødt lys 

såsom glas eller tåge i detekteringsområdet.
• Steder, hvor bevægelsessensorens linse er udsat for høj 

temperatur og fugtighed i længere tid.
• Steder, hvor der forekommer flydende og korroderende gas.
• Steder, hvor direkte lyskilder såsom sollys eller lygter kan 

påvirke bevægelsessensoren.

• Steder, hvor varm luft fra et varmeapparat mm. påvirker 
bevægelsessensoren direkte.

• Steder, hvor vejret direkte påvirker bevægelsessensorens 
overflade.

• Steder, hvor linsens overflade kan blive tilsmudset eller 
beskadiget som f.eks. i støvede omgivelser.

Vær opmærksom på, at detekteringsfunktionen forringes, hvis 
bevægelsessensorens linse tilsmudses.

I så fald skal snavset tørres af med en vatpind vædet med 
alkohol (det anbefales at anvende isopropylalkohol) eller med en 
blød klud.

Tør forsigtigt snavset af bevægelsessensorens linse.

Hvis der trykkes for hårdt, kan plastlinsen blive beskadiget, 
hvilket kan medføre fejlfunktion såsom fejldetektering, eller at 
bevægelsen ikke bliver detekteret.

2 NAVN PÅ DELE

Enhed. Delens navn
1 Ventilator

2 Ventilatormotor

3 Varmeveksler

4 Strømfordeler

5 Filter

6 Mikrocomputerstyret ekspansionsventil

7 Elboks

8 Rørtilslutning til kølegas

9 Rørtilslutning til kølevæske

10 Afløbsrørtilslutning

11 Afløbsmekanisme

12 Flydekontakt

13 Afløbsbeholder

14 Gummiprop til afløb

15 Udluftningspanel

16 Luftindtagsgitter

17 Luftfilter

18 Luftudtag

19 Luftindtag

20 Dæksel til hjørnehul

C RCI(1.0-2.5): 248 RCI(3.0-6.0): 298

8

10

1

2
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5

6

7

9

11
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13
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3 INSTALLATION AF INDENDØRSENHED

! FA R E
•	 Kontroller,	at	tilbehøret	er	pakket	ned	sammen	med	indendørsen-

heden.
•	 Monter	ikke	indendørsenhederne	ude	i	det	fri.	Hvis	de	installeres	

udendørs,	vil	der	opstå	elektrisk	fare	eller	elektrisk	udladning.
•	 Vurder	luftfordelingen	fra	hver	indendørsenhed	i	forhold	til	rum-

mets	størrelse,	og	vælg	en	passende	placering,	således	at	der	
kan	opnås	en	ensartet	lufttemperatur	i	rummet.	Enheden	må	ikke	
installeres	under	2,3	m	 fra	gulvniveau,	med	en	anbefalet	mon-
tagehøjde	mellem	2,3	og	3	meter	fra	gulvniveau.	Hvis	enheden	
monteres	 højere	 end	 3	meter,	 anbefales	 det,	 at	 der	 bruges	 en	
ventilator,	så	der	kan	opnås	en	ensartet	lufttemperatur	i	rummet.

•	 Undgå	genstande,	som	kan	hindre	luftindtag	eller	-udtag.
•	 Vær	 opmærksom	 på	 nedenstående	 punkter,	 når	 indendørsen-

hederne	monteres	på	et	hospital	eller	andre	steder,	hvor	der	er	
elektroniske	bølger	fra	medicinsk	udstyr	osv.

•	 Monter	 ikke	 indendørsenhederne,	 hvis	 der	 udsendes	 elektro-
magnetisk	stråling	direkte	mod	elboksen,	fjernbetjeningskablet	
eller	fjernbetjeningspanelet.

•	 Klargør	en	stålkasse,	og	installer	fjernbetjeningskontakten	i	den.	
Klargør	et	forbindelsesrør	af	stål,	og	monter	fjernbetjeningsled-
ningen	i	det.	Tilslut	derefter	jordledningen	til	kassen	og	røret.

•	 Monter	et	støjfilter,	hvis	strømforsyningen	udsender	høje	lyde.

•	 Denne	enhed	er	udelukkende	til	indendørs	brug	uden	elvarmer.	
Det	er	ikke	tilladt	at	montere	en	elvarmer	på	stedet.

•	 Anbring	 ikke	 fremmedlegemer	 i	 indendørsenheden,	 og	 kon-
troller,	at	der	ikke	er	fremmedlegemer	i	indendørsenheden	inden	
montering	og	testkørsel.	Ellers	kan	der	opstå	fejl	eller	brand.

! A D VA R S E L
•	 Monter ikke indendørsenhederne i brandfarlige omgivelser for at un-

dgå brand eller eksplosion.
•	 Kontroller, at loftspladen er tilstrækkelig stærk. Hvis den ikke er stærk 

nok, kan indendørsenheden falde ned.
•	 Monter ikke indendørsenhederne i et maskinværksted eller i et køk-

ken, hvor dampe fra olie eller andet kan nå indendørsenhederne. 
Olien vil sætte sig på varmeveksleren og dermed formindske in-
dendørsenhedens ydeevne og kan desuden beskadige denne. I 
værste fald ødelægger olien plastikdelene i indendørsenheden.

•	 For at undgå rust i varmevekslerne må indendørsenhederne ikke 
monteres i et surt eller alkalisk miljø.

•	 Brug	passende	løftestropper	ved	flytning	eller	løftning	af	indendørsen-
heden for at undgå skader, og vær omhyggelig med ikke at beskadige 
isoleringsmaterialet	på	enhedernes	overflade.

3.1 MONTERING AF ENHEDEN
3.1.1 Medfølgende tilbehør

Tilbehør Antal Formål

Skabelonbræt 
(karton) 1

Til justering af 
plads til åbning i 

nedsænket loft og 
placering af enhed

Kontrol af skala 
(klip det ud 

og tag det af 
kartonpladen)

1

Skive med isol-
eringsmateriale 

(M10)
4

Til montering af 
enheden

Skive (M10) 4

Afløbsslange 1
For tilslutning af 

afløbsslange
Spændebånd 1

Tilbehør Antal Formål

Rørisolering 1
For tilslutning af 

kølerørRørisolering 1

Ledningsholder 2 Til fastgørelse af 
ledning til fjern-

betjeningskontakt, 
spjældsensor og 

rørisolering
Ledningsholder 6

Isolering 
(5Tx50x200) 1 For tildækning af 

ledingstilslutning

Isolering 
(5Tx270x270) 1 For tildækning af 

afløbstilslutning

INSTALLATION AF INDENDØRSENHED
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3.1.2 Første kontrol 
• Monter indendørsenheden med tilpas meget luft omkring, 

og vær særlig opmærksom på monteringsretningen for 
rør- og ledningsføring, samt på om der er plads til drift- og 
vedligeholdelsesarbejde som vist nedenfor. 

• Sørg for, at der er en servicedør i nærheden af enhedens 
rørtilslutning i loftet.

(mm)

Servicead-
gangsdør

Service 
adgangsdør

Rør 
tilslutning

Afløbsrørtilslutning

• Kontroller, at afstanden mellem loft og nedsænket loft er 
tilstrækkelig som angivet nedenfor.

• Sørg for, at loftet er plant, så udluftningspanelet kan monteres.
Afstand: 
10-20 mm

Enhedens højde 
i nedsænket loft

Enhedens HP A (mm)
RCI-1,0 til 2,5 HP 238

RCI-3,0 til 6,0 HP 288

Kontroller, at den nedadgående hældning på afløbsrøret 
overholder specifikationerne i kapitlet “5 AFLØBSRØR”

  � Åbning af nedsænket loft 

 - Skær området til indendørsenheden ud i det 
nedsænkede loft, og fastgør boltene som vist nedenfor.

20 20
840

760

20
20

76
0

(mm)

4-12 x 32

Åbningens dimensioner 
860 til 910
(Enhedsstørrelse)

(Mål på ophængningsbolte)

Huller
(til ophængningsbolt)
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86

0 
til

 9
10

Rørtilslutningsside Tilslutningsside 
for afløbsrør

4-Positioner for  
ophængningsbolte  
(M10 eller W3/8)

(medfølger ikke)

• Sørg for, at loftet er helt vandret, da vandet ellers ikke kan 
løbe af.

• Forstærk de åbne dele af det nedsænkede loft.

3.1.3 Montering

  � Montering af ophængningsbolte: 

Monter ophængningsboltene med størrelse M10 (W3/8) som vist 
nedenfor.

Til betonplade:
150 til 160mm Indsats (100 til 150 kg)

Beton

Stål Ankerbolt (W3/8 eller M10)

Til stålbjælke:

Ophængningsbolt 
(W3/8 eller M10)

I-bjælke

  � Montering af indendørsenhed

• Monter møtrikkerne og skiverne på ophængningsboltene. 
Placer skiven således, at overfladen med isoleringen vender 
nedad som vist nedenfor:

Ophængningsbolte (medfølger ikke)
(mm)

Møtrik (medfølger ikke)

Skive med isolering (tilbehør)

Ophængningsbeslag (fastgjort på indendørsenhed)

Skive (tilbehør)

Møtrik (medfølger ikke)

Loftsoverflade C
a.

 5
0

10
0

C
a.

 5
0

• Bestem rørtilslutningssiden, inden indendørsenheden løftes.
• Løft indendørsenheden med hejseværket, og undgå at 

belaste afløbsbeholderen.
• Fastgør indendørsenheden med møtrikkerne og skiverne.

Ophængningsbolt

Ophæng-
ningsbeslag

Afløbsbe-
holder

? B E M Æ R K
•	 Hvis et nedsænket loft allerede er monteret, skal rør- og lednings-

føring foretages over loftet, før indendørsenheden hænges op.
•	 Fastgør	indendørsenheden	med	møtrikkerne	og	flade	skiver.
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  � Justering af luft mellem indendørsenheden og 
åbning i nedsænket loft

 - Juster indendørsenheden til korrekt position, mens du 
holder øje med monteringsskabelonen.

Kontrol af skala for mål på åbning

Skabelonbræt til montering

Pakning (bølgeplade)

  � Til loft, der allerede er forsynet med paneler.

Indendørsenhed

Fastgør denne side af skalaen til 
indersiden af åbningen i loftet Fastgør denne side af skalaen til 

enhedens underside
Indendørsenhed

Fastgør denne 
side af skalaen 
til loftspanelet

Kontrol af skala

Kontroller loftets 
højde ved hvert af 
enhedens hjørner

Kontroller åbningens 
mål på begge sider af 
enheden

Fastgør denne side af 
skalaen til enhedens 
yderside Loftspanel

Kontrol af skala

  � Loft, der endnu ikke er forsynet med paneler.
Monteringsskabelon

Åbningens mål

Enhed

Åbningens mål

Ophængningsbolt

Loftsoverflade

Skabelonbræt til montering

Skrue (M6)

 - Stram møtrikkerne i boltene, efter at justeringen er udført. 
Anvend LOCK-TIGHT-maling på boltene og møtrikkerne 
for at forhindre, at de bliver løse. Hvis dette ikke gøres, 
kan der opstå unormale lyde, og indendørsenheden kan 
rive sig løs.

  � Sensorområde for bevægelsessensorsæt PS-
MSK2 (valgfrit tilbehør), kun som et tilbehør til 
udluftningspanelet P-N23NA2

I nedenstående figur vises bevægelsessensorens 
sensorområde, når bevægelsessensoren sammen med 
udluftningspanelet. 

Øa

h

Bevægelsessensor

Fra gulvniveau 0,8 m

Indendørsenhedens monteringshøjde  
h (m) 2,7 3,2

Bevægelsessensorens sensorområde  
Øa (m) Ca. 7,0 Ca. 8,8

Bevægelsesdetektion Menneskelig bevægelse

? B E M Æ R K
Bevægelsessensoren kan registrere manglende tilstedeværelse, hvis in-
dendørsheden med bevægelsessensoren er monteret i et højt loft (højere 
end	4	m),	selv	om	der	befinder	sig	nogen	i	rummet.
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4 KØLEMIDDELRØR

4.1 RØRTILSLUTNING
4.1.1 Rørplacering

(mm)
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(Rør til kølegas)

(Rør til kølevæske)
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4.1.2 Størrelse af rørtilslutning

  � Rørdiameter
mm (tommer)

Væskerør Gasrør

RCI-(1.0-2.0) Ø 6.35 (1/4) Ø 12.70 (1/2)
RCI-(2.5-6.0) Ø 9.52 (3/8) Ø 15.88 (5/8)

  � Tykkelse af kobberrør
Ø (in) Ø (mm) Tykkelse (mm)

1/4 6,35 0,80
3/8 9,53 0,80
1/2 12,70 0,80
5/8 15,88 1,00

Mål på udvidede rør

Ø (in) Ø (mm) A +0/-0,4 (mm)
1/4 6,35 9,1
3/8 9,52 13,2
1/2 12,70 16,6

5/8 15,88 19,7

  � Mål på omløbsmøtrikker

Nominel  
diameter (in)

Nominel  
diameter (mm) B (mm)

1/4 6,35 17
3/8 9,53 22
1/2 12,70 26
5/8 15,88 29

5 AFLØBSRØR

5.1 GENEREL INFORMATION
FORKERT RIGTIGT

Forkert: Opadgående hældning

Forkert: Hævet del Almindelig rørføring (Min. VP30)

Rør af vinylklorid (VP25)

Min. 100 mm 
(så højt som muligt)

Afløbsrør på siden af 
enheden (Nedadgående hældning fra hævet del)

Dette afløbsrør 
skal være adskilt 
fra andre rør

1/25 til 1/100  
hældning nedad

KØLEMIDDELRØR
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! A D VA R S E L
•	 Sørg	 for,	at	der	 ikke	er	en	opadgående	hældning	 til	afløbsrøret,	da	

afløbsvandet	vil	løbe	tilbage	i	enheden,	og	der	vil	opstå	lækager,	når	
enheden standser.

•	 Tilslut	ikke	afløbsrøret	til	sanitets-	eller	kloakrør	eller	andre	former	for	
afløbsrør.

•	 Når	det	fælles	afløbsrør	tilsluttes	andre	indendørsenheder,	skal	tilslut-
ningsstedet på hver indendørsenhed være placeret højere end det 
fælles	 rør.	 Rørstørrelsen	 på	 det	 fælles	 afløbsrør	 skal	 svare	 til	 en-
hedens størrelse og nummer.

•	 Afløbsrør	skal	isoleres,	hvis	afløbet	monteres	et	sted,	hvor	der	dannes	
kondens	på	ydersiden	af	afløbsrøret,	som	kan	forårsage	drypskader.	
Isoleringen	til	afløbsrøret	skal	vælges,	så	der	sikres	damptætning,	og	
kondensdannelse undgås.

•	 Der bør monteres en vandlås ved siden af indendørsenheden. Denne 
vandlås skal være forskriftsmæssigt udformet, den skal kontrolleres 
med vand (fyldes) og afprøves for korrekt gennemløb. Fastgør ikke 
afløbsrøret	og	kølerøret	til	hinanden.

? B E M Æ R K
Monter	afløbet	i	overensstemmelse	med	nationale	og	lokale	bestemmel-
ser.

Når afløbsrørføring og elektrisk ledningsføring er udført, 
kontrolleres det, at vandet løber jævnt i henhold til følgende 
fremgangsmåde:

  � Kontrol af mekanisme til afløb og flydekontakt

 - Tænd for strømforsyningen.
 - Hæld cirka 2,0 til 2,5 liter vand i afløbsbeholderen 

lidt efter lidt, hvorved flydekontakten hæves, og 
afløbspumpen automatisk går i gang.

 - Sørg for, at vandet løber jævnt inde i den gennemsigtige 
afløbsrørtilslutning, og kontroller om der opstår lækager. 
Hvis der ikke forekommer vand for enden af afløbsrøret, 
hældes der mere vand langsomt i afløbsbeholderen.

 - Hvis der er overløb af vand fra afløbsbeholderen, skal 
afløbsrøret kontrolleres igen.

 - Sluk derefter for strømforsyningen.

? B E M Æ R K
Vær opmærksom på isoleringstykkelsen, når rørene i venstre side mon-
teres. Hvis isoleringen er for tyk, kan rørene ikke monteres i enheden.

5.2 TILSLUTNING AF AFLØBSRØR
1 Placeringen af tilslutningen til afløbsrøret er vist nedenfor. 

55

82

18
4

(mm)

2 Forbered et PVC-rør med en ydre diameter på 32 mm.
3 Fastgør røret til afløbsslangen med klæbemiddel og den 

medfølgende klemme. 

28
m

m

20+5mm

Slangeholder (tilbehør)

Anvend et vinylklorid-
baseret klæbemiddel

Tilspændingsmoment: 
3,0 - 3,5 Nm

Vinkelrør af vinylklorid VP25 
(medfølger ikke)

Vinyltape

Tilslutning af afløbsrør 
for kontrol af afløb (gen-
nemsigtig)

Afløbsslange 
(tilbehør)

Maks. 300 mm

4 Afløbsrøret skal have en nedadgående hældning på 1/25 til 
1/100.

5 a+b+c ≤ 1100mm

b

c ≤ 50mm

Loft

S langeholder 
(tilbehør) a (Maks. 300 mm)

Afløbsslange (tilbehør)

Understøt-
ningsdel

1 til 1,5 m

1/25 til 1/100
Nedadgående 
hældningM

ak
s.

 8
50

 m
m

6 Udsæt ikke afløbsrørtilslutningen for unødvendige 
kraftpåvirkninger. Det kan forårsage beskadigelse.

7 Brug ikke en afløbsslange, der er bøjet eller bukket. Det vil 
forårsage vandlækage.

8 Isoler afløbsrøret efter tilslutning af afløbsslangen.

Slangeholder (tilbehør)

Isolering (5T x 270 x 270) 
(tilbehør)

Afløbsslangen indpakkes 
fuldstændigt for at dække 
slangeholderen.

? B E M Æ R K
Hvis	der	er	for	stor	afstand	mellem	afløbsrørets	tilslutning	og	afløbslange,	
tilføje et forseglingsmateriale mellem de to sider for at forhindre løsnelse 
og	deformation	af	afløbslange.

AFLØBSRØR
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6 ELEKTRISK LEDNINGSFØRING

6.1 GENEREL INFORMATION

! FA R E
•	 Sluk	for	hovedafbryderen	til	indendørsenheden	og	udendørsen-

heden,	før	der	udføres	elektrisk	ledningsføring	eller	periodiske	
kontrolarbejder.

•	 Sørg	for,	at	ventilatorerne	i	 indendørsenheden	og	udendørsen-
heden	er	standset,	før	der	udføres	elektrisk	ledningsføring	eller	
periodiske	kontrolarbejder.

•	 Beskyt	 ledninger,	 afløbsrør,	 elektriske	dele	osv.	mod	 rotter	og	
andre	små	dyr.	Hvis	disse	dele	ikke	beskyttes,	kan	rotter	gnave	i	
ubeskyttede	dele,	og	i	værste	fald	kan	der	opstå	brand.

! A D VA R S E L
•	 Installer en ELB (fejlstrømsafbryder) i strømforsyningskilden.
•	 Brug et parsnoet, afskærmet eller snoet, afskærmet kabel til transmis-

sionsledningerne mellem inden- og udendørsenhederne, og slut den 
afskærmede del til jordskruen i elboksen på indendørsenheden som 
vist nedenfor.

•	 Pak isoleringen (leveres på stedet) rundt om ledningerne, og isæt 
forseglingsmaterialet i ledningsstikket for at beskytte produktet mod 
kondensvand og insekter.

•	 Stram hårdt til for at fastgøre ledningerne med ledningsholderen inde 
i indendørsenheden.

•	 Før ledningerne ud gennem hullet i siden ved brug af en rørledning.

•	 Fastgør kablet til fjernbetjeningskontakten med ledningsholderen i 
den elektriske boks.

  � Almindelig kontrol

1 Sørg for, at vælge nogle passende elektriske komponenter 
på stedet, dvs. hovedkontakter, hovedafbryder, 
ledninger, rørforbindere og ledningsklemmer. Sørg for 
at komponenterne er i overensstemmelse med lokale 
bestemmelser og retningslinjer.

2 Kontroller, at forsyningsspændingen ligger inden for +/-10 % 
af den nominelle spænding. 

3 Kontroller de elektriske ledningers kapacitet. Hvis 
strømforsyningskapaciteten er for lav, kan systemet ikke 
startes på grund af spændingsfald. 

4 Vælg ledningstykkelse iht. europæisk standard EN60 
335-1. Anvend ledninger af mindst samme tykkelse 
som et almindeligt kraftigt, gummiisoleret, fleksibelt 
kabel (kodebetegnelse H05RN-F) eller et almindeligt 
polychloropren-isoleret fleksibelt kabel (kodebetegnelse 
H05RN-F).

5 Kontroller, at jordledningen er tilsluttet korrekt.

6.2 ELEKTRISK LEDNINGSFØRING FOR INDENDØRSENHEDEN
1 Den elektriske ledningsføring for indendørsenheden vises 

nedenfor.
RørføringsdækselLedningsholder

Ledningsunderstøttelses-
plade

Elboks

Printplade

Dæksel til 
elboks

Skrue 
(til elboksens dæksel)

Skrue til ledningsunder-
støttelsesplade under 
rørdæksel

Ledningsstikhul

Klemmebræt (sort) 
1~ 230 V 50 Hz Ledningsføring til 

strømforsyning (mel-
lem indendørsenheder)

Ledningsskrue til jordforbindelse

Skrue til ledningsunder-
støttelsesplade

Ledningsholder

Ledningsunder-
støttelsesplade

Ledning til fjernbetjeningspanelet
Overgangsledningsføring mellem 
inden- og udendørsenheden

Elboks

Klemmebræt 
(hvidt) DC 5 V

2 Fjern dækslet til elboksen (1 skrue).
3 Løsn to (2) skruer for ledningsunderstøttelsespladen.
4 Tilslut ledningen for en fjernbetjeningsknap eller en valgfri 

forlængerledning til klemmerne inde i elboksen gennem 
forbindelseshullet i kabinettet.

5 Forbind strømforsyningen og jordledningerne til 
polklemmerne i elboksen. 

6 Forbind ledningerne mellem indendørsenheden og 
udendørsenheden med polklemmerne i elboksen.

ElboksJordklemme

Klemmebræt (TB2)Klemmebræt (TB1)

H-Link 
Transmissionsledningsføring 

(0.75 mm2)

Jordskrue

Strømførende kabel 
(1~ 230 V 50 Hz)

Fjernstyringskabel
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6.3 INDSTILLING AF DIP-OMSKIFTERE  

  � Antal og position af DIP-omskiftere

0987 6543
21

0987 6543
21

DSW4 DSW5 RSW2

DSW9 DSW6 RSW1 DSW3

DSW7

ON ON

ONON

ON

ON

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2

1 2 3 4

1 2

  � Fabriksindstilling

! A D VA R S E L
Inden DIP-omskifterne indstilles, skal der først slukkes for strømkilden, og 
positionen for DIP-omskifterne skal indstilles. Hvis omskifterne indstilles, 
uden at strømkilden afbrydes, vil indstillingerne ikke få nogen virkning.

? B E M Æ R K
•	 Mærket “n” angiver DIP-omskifternes position. Figurerne viser 

forhåndsindstillingerne eller indstillingerne, efter at de er ændret.
•	 Visningsposition for drejeafbrydere 

0987 6543
21

Visning
Anvend fladhovedet 
skruetrækker

  � DSW3: Indstilling af kapacitetskode

Der kræves ingen indstilling. Denne DIP-omskifter bruges til at 
vælge den kapacitetskode, der svarer til indendørsenhedens 
effekttal (hestekræfter).

Fabriksindstilling:
DSW3

1,0 HP 1,5 HP 2,0 HP 2,5 HP

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

3,0 HP 4,0 HP 5,0 HP 6,0 HP

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

  � DSW4: Indstilling af enhedens modelkode 

Der kræves ingen indstilling. Denne kontakt benyttes 
til at indstille den modelkode, der svarer til typen af 
indendørsenheden

Fabriksindstilling:
DSW4

1 2 3 4

ON

  � DSW5 og RSW2: Indstilling for 
kølekredsløbsnummer

Det er nødvendigt at foretage indstillingen.

Fabriksindstilling:
DSW5 RSW2

ON

1 2 3 4 5 6

0987 6543
21

DSW5 og RSW2 kan indstilles op til 63.
Eks.: Indstilling 5 system

DSW5 RSW2

1 2 3 4 5 6

ON

Alle pins står på OFF

0987 6543
21

Sæt på 5

  � DSW6 og RSW1: Indstilling af enhedsnr.

Det er nødvendigt at foretage indstillingen. 

Fabriksindstilling: 
DSW6 RSW1

ON

1 2 3 4 5 6

0987 6543
21

DSW6 og RSW1 kan indstilles op til 63 
Eks.: Indstilling nr. 15

DSW6 RSW1

1 2 3 4 5 6

ON

PIN nr. 1 står på ON

0987 6543
21

Sæt på 5

  � DSW7: Genindkobling af sikring

Der kræves ingen indstilling. 

Fabriksindstilling: 
DSW7

1 2

ON

Hvis der tilføres højspænding til klemme 1,2 på 
klemmebræt TB2, slår sikringen (0,5) på PCB 
fra. I så fald skal ledningen først tilsluttes til TB2, 
hvorefter kontakt nr. 1 slås til (ON), som vist.

1 2

ON

  � DSW9: (Ikke anvendt)
Der kræves ingen indstilling
Fabriksindstilling: 

DSW9

1 2

ON
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7 FJERNBETJENING
HITACHI anbefaler PC-ARFP(1)E fjernstyring for at opnå 
optimal ydeevne af RCI-(1.0-6.0)FSN4. Se under fjernbetjening 

i installations- og betjeningsvejledningen for oplysninger om 
detaljerede funktioner. 

7.1 FUNKTION FOR INDSTILLING AF HØJ HASTIGHED
Denne funktion gør det muligt at indstille en højere 
luftstrømsvolumen end de normale luftstrømsvolumentrin. Den 
er beregnet til høje lofter på stedet. Indstil ventilatorhastigheden 
på menuen for funktionsvalg på fjernbetjeningen alt efter 
loftshøjde som vist i nedenstående tabel.

Loftshøjde Indstilling af  
fjernbetjeningskontakt1,0 til 3,0 HP 4,0 til 6 HP

Under 2,7 meter Under 3,2 meter Standard

2,7 til 3,0m 3,2 til 3,6m Hurtigudtag (1)

3,0 til 3,5m 3,6 til 4,2m Hurtigudtag (2)

7.2 CIRKULATIONSFUNKTION VED OPVARMNINGSTERMOSTAT OFF
Denne funktion opretholder ventilationen ved den indstillede 
luftstrømsvolumen ved opvarmningstermostat OFF. Den er 

beregnet til at forbedre temperaturfordelingen på et sted med 
højt loft.

7.3 BEVÆGELSESSENSORFUNKTION
Kun for panel P-N23NA2 med Bevægelsessensorsæt PS-MSK2  
og installation af PC-ARFP(1)E fjernstyring.

Bevægelsessensoren registrer menneskelig aktivitet som følge 
af en ændring i det infrarøde lys. Denne funktion gemmer 
klimanlæggets kapacitet (justerer den indstillede temperatur, 
luftstrømmens volumen og retning) automatisk afhængig af en 
situation. Når bevægelsessensoren registrerer et fravær, kan 
driftsmåden indstilles efter ønske til “Running”, “Stand-by” eller 
“Stop” på fjernbetjeningen med kapacitetsbesparelse.

Hvis indendørsenhederne styres af 2 fjernbetjeninger, 
er det kun muligt at indstille bevægelsessensoren fra 
hovedfjernbetjeningen.

? B E M Æ R K
Det er muligt at indstille indendørsenheden uden bevægelsessensor og 
indendørsenheden med bevægelsessensor sammen. I dette tilfælde vil 
indendørsenheden uden bevægelsessensor også standse, når driften 
standses som følge af styring med bevægelsessensoren.

Bevægelsessensoren justerer automatisk følgende forhold alt 
afhængig af omstændighederne. 
• Indstilling af temperatur: Temperaturen justeres 1ºC eller 2ºC 

med henblik på kapacitetsbesparelse.
• Luftstrømsvolumen: Luftstrømsvolumen justeres til et 

volumen, der er et trin, lavere eller til “Slo” (undtagen drift uden 
befugtning).

• Luftstrømsretning: Luftstrømmens retning justeres til vandret.

7.4 INDSTILLING AF FILTERETS VISNINGSINTERVAL
Filterets visningsinverval på fjernbetjeningen kan indstilles til 
forskellige intervaller. Se under fjernstyring i installations- og 

betjeningsvejledningen.

7.5 INDIVIDUEL SPJÆLDINDSTILLING
PC-ARFP(1)E-fjernstyringen gør det muligt at indstille styringen 
af hvert spjæld individuelt. Se under fjernstyring i installations- 

og betjeningsvejledningen.

8 MONTERING AF UDLUFTNINGSPANEL: P-N23NA2

8.1 MEDFØLGENDE TILBEHØR

! A D VA R S E L
Efter udpakning anbringes udluftningspanelet på isoleringsmateriale eller lignende for at beskytte isolationsforseglingen mod ridser

Kontroller, at tilbehøret leveres sammen med udluftningspanelet.

Tilbehør P-N23NA2 Formål

Lang skrue (M6-
krydsskærvsskrue) 4 Til fastgørelse af 

udluftningspanel

Kontakt leverandøren, hvis noget af dette tilbehør mangler.

FJERNBETJENING
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8.2 INSTALLATION

  � Kontroller højden af indendørsenheden fra 
overfladen af det nedsænkede loft

Kontroller afstanden mellem indendørsenheden og det 
nedsænkede loft. Det er 12+5 mm som vist nedenfor. 

12+5
0

Loftsoverflade

Indendørsenhed

I modsat fald skal afstanden justeres ved kontrol af skala og 
fastholdelse af indendørsenhedens vandrette niveau.

  � Fjernelse af luftindsugningsristen fra 
udluftningspanelet.

1 Skub begge ender på knapperne i luftindtagsristen i pilens 
retning, åbn luftindtagsristen, indtil den har en hældning på 
cirka 45° fra overfladen af udluftningspanelet. Hold fortsat 
luftindtagsristen på skrå, og træk luftindtagsristen fremad. 
(Fjern filamenttape (4 dele) der holder luftfilteret fast).

P-AP160NAE

P-AP160NA1

45
°

45
°

Knap

Luftindtagsgitter

Hjørnehulsdæksel (4 dele)

Udluftningspanel

Støttesnor

2 Løft risten, og hold den fortsat på skrå
3 Træk derefter risten over mod det åbne område.

? B E M Æ R K
Luftindsugningsristen monteres ved at udføre afmonteringsprocedure i 
omvendt rækkefølge. Luftindsugningsristen kan fastgøres fra 4 forskel-
lige retninger ved at dreje den. Retningen af luftindsugningsristen kan 
vælges frit.

  � Montering af udluftningspanel

1 Fjern dækslet fra hjørnehullet (4 dele). Fjern det ved at 

trække en del i pilens retning.

A

2 Træk nedad i den U-formede krog (ved 2 positioner), der 
befinder sig på siden af indendørsenheden.

3 Monter udluftningspanelet midlertidigt. Tilpas 
hjørnepositionen af kølerørtilslutningen til indendørsenheden 
og positionen, der er mærket med “Ref. Pipe ”. Sæt derefter 
de C-formede hængsler (2 dele) fast på de U-formede kroge 
(2 dele).

4 Fastgør udluftningspanelet på fastgørelsespladen med de 
medfølgende lange skruer (M6 krydsskærvsskruer).

Lange skruer (antal: 4)C-formet hængsel

Kølerørsholder

Elboks

Kølerørstilslutninger

Indendørsenhed

Udluftningspanel

U-formet krog

Fastgørelsesplade

5 Fastspænd de lange skruer, indtil de rører stopperen 
på fastgørelsespladen. Kontroller, at afstanden mellem 
undersiden af fastgørelsespladen og undersiden af 
hjørnepanelet er 26 mm.

6 De lange skruer spændes fast for at forhindre utætheder, og 
der må ikke være noget mellemrum mellem overfladen af 
det nedsænkede loft og indendørsenheden; den indvendige 
omkreds af udluftningspanelet (position til fastgørelse af 
luftindsugningsristen) kan være lettere deformeret. Det er 
imidlertid ikke unormalt. 
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2
6

1
2

+
5 0

Nedsænket loft

Indendørsenhed

Fastgørelsesplade 
(indendørsenhed)

Lang skrueHjørnepanel

! A D VA R S E L
•	 Hvis de lange skruer ikke strammes tilstrækkeligt, kan det forårsage 

beskadigelse som vist nedenfor.

Luftlækage

Plet Dugdannelse

•	 Hvis der stadig forekommer et mellemrum, selv om skruerne er blevet 
strammet tilstrækkeligt, skal højden på indendørsenheden justeres.

Der må ikke være noget mellemrum

•	 Det er muligt at justere højden på indendørsenheden ved hjælp af 
skruenøglen fra hjørnelommen.

Skruenøgle

•	 For	stor	højdejustering	forårsager	dugdannelse	fra	afløbsbeholderen.
•	 Forsøg ikke at åbne og lukke spjældet manuelt. Hvis spjældet bev-

æges, kan mekanismen tage skade. 

8.2.1 Fastgørelse af dæksel til hjørnehul

Fastgør dækslerne til hjørnehullerne, når udluftningspanelet er 
færdigmonteret.

a. Hægt båndet på bagsiden af dækslet til hjørnehullerne 
fast på tappen på udluftningspanelet som vist.

A
B

Tap

Fastgørel-
seskrog 

Bånd

Fastgørelseskrog 

b. Indsæt og skub fastgørelseskrogene (2 dele) 
i Ⓐ i udluftningspanelet, og indsæt og skub 
fastgørelseskrogen (1 del) i Ⓑ i udluftningspanelet.

B

A

A

  � Fastgørelse af dæksel til hjørnehul med 
bevægelsessensor PS-MSK2 på udluftningspanelet 
P-N23NA2

Hjørnehulsdækslet med bevægelsessensor kan fastgøres til et 
hvilket som helst af hjørnerne. Bestem fastgørelsesstedet efter 
brugerens ønske.

a. Tilslut relækablet (fastgjort i udluftningspanelet) til CN10 
i elboksen.

Plastbånd

Udluftningspanel

Hjørnehul

Tap

Bånd

Hjørnehulsdæksel med 
bevægelsessensor

Relækabel

Plastbånd

Kabeldæksel

Relæstik

Før relækablet over til hjørnehulsdækslet med 
bevægelsessensor gennem den øverste del af 
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fastgørelsespladen for indendørsenhederne. Fastlæg en længde 
på 100 mm til 200 mm fra indendørsenheden til relæstikket.

10
0~

20
0 

m
m

Relæstik

Fastgørelsesplade
Relækabel

Ledningsforbindelse til 
indendørsenheden

Fastspænd den ekstra længde af relækablet med plastbåndet, 
og anbring den inde i loftet.

b. Træk relækablet ud fra hjørnehullet i udluftningspanelet. 
Tilslut ledningen til bevægelsessensoren ved 
hjørnehulsdækslet til relæstikket. Efter tilslutning dækkes 
relæstikforbindelsen med ledningsdækslet, og herefter 
fastgøres dækslet med plastbåndene.

c. Hægt båndet på bagsiden af hjørnehulsdækslet 
med bevægelsessensoren fast på tappen på 
udluftningspanelet som vist.

d. Ledningen skubbes ind i hjørnehullet, og samtidig 
indsættes fastgørelseskrogene (2 dele) ved Ⓐ til 
det firkantede hul i udluftningspanelet, og dækslet til 
hjørnehullet skubbes på plads. Indsæt og skub derefter 
fastgørelseskrogen (1 del) i Ⓑ i det firkantede hul i 
udluftningspanelet. 

? B E M Æ R K
•	 Hægt båndet fast på tappen. I modsat fald kan hjørnehulsdækslet falde 

ned, når det fjernes, og forårsage personskader.
•	 Hægt fastgørelseskrogene på hjørnehulsdækslet fast på udluftning-

spanelet. I modsat fald vil fastgørelseskrogene blive beskadiget.

8.3 LEDNINGSFØRING FOR UDLUFTNINGSPANELET
1 Følgende stikforbindelser anvendes i udluftningspanelet. 

Fjern tapen, der fastgør ledningsstikkene på 
udluftningspanelet, og træk dem ud som vist nedenfor. 
Forbind dem med ledningsstikkene på indendørsenheden.

>P
S<
HS-HB

Elboks

Ledningsføring til motor for auto-
matisk spjældfunktion (på udluft-
ningspanel) (stik til lav spænding: 
18 poler, hvid)

Ledningsføring til motor for auto-
matisk spjældfunktion (på inden-
dørsenhed) (Stik til lav spæn-
ding: 18 poler, hvid)

Drift uden luftindsugningsrist

2 Når ledningsforbindelsen af udluftningspanelet er foretaget, 
fastgøres luftindsugningsristen. Den fastgøres ved at udføre 
afmonteringsproceduren i omvendt rækkefølge.

9 VEDLIGEHOLDELSE
Når displayet i fjernbetjeningen viser “FILTER”, tages luftfilteret 
ud iht. den procedure, der er anført for hver enhed.

Anlægget må tages i drift uden luftfilteret, som beskytter 

varmeveksleren i indendørsenheden mod tilstopning.

Sluk anlægget på hovedkontakten, før du fjerner filtret. (Den 
forrige driftstilstand vil muligvis blive vist).

9.1 FJERNELSE AF FILTERET
1 Åbn luftindtagsgitteret, efter at du har skubbet de to håndtag 

mod pilen.

Knap

Luftindtagsgitter

2 Hold fast i undersiden af luftindtagsgitteret medens 

det holdes på skrå. Fjern krogene i luftfilteret fra 
luftindtagsgitteret, og fjern luftfilteret.

Krog

Filterets øverste del

Filterets nederste del

Luftindtagsgitter

Luftfilter

Krog

VEDLIGEHOLDELSE
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9.2 RENS FILTERET
Rens luftfilteret på følgende måde:

1 Brug en støvsuger, eller skyl luftfilteret med vand for at fjerne 
al snavs.

! A D VA R S E L
Anvend ikke vand, der er varmere end cirka 50ºC

2 Tør luftfilteret i skygge, efter at du har rystet vandet af det.
3 Brug ikke rengøringsmidler eller andre kemikalier.
4 Når luftfilteret er tørret, skal det påsættes og fastgøres 

korrekt på luftindtagsgitteret.

9.3 NULSTILLING AF FILTERINDIKATOREN
Når luftfilteret er gjort rent, nulstilles filtersymbolet i henhold til fjernstyringsproceduren.
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