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De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn 
vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

1. Veiligheidsmaatregelen
Lees deze "Veiligheidsmaatregelen" zorgvuldig door voordat u de 
airconditioner installeert en zorg ervoor dat u het toestel op de juiste 
wijze installeert.
Laat na het voltooien van de installatie het apparaat proefdraaien om op 
fouten te controleren en instrueer de klant in het gebruik en onderhoud 
van de airconditioner aan de hand van de gebruiksaanwijzing. Vraag de 
cliënt de installatiehandleiding en de bedieningshandleiding bij elkaar te 
bewaren, zodat deze later opnieuw kunnen worden nagelezen.
Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie "apparaten 
niet voor algemeen gebruik".

Betekenis van de WAARSCHUWING en 
VOORZORGSMAATREGELEN mededelingen.

WAARSCHUWING Het niet correct opvolgen van deze 
instructies kan ernstig lichamelijk letsel 
of een dodelijk ongeval veroorzaken. 

VOORZICHTIG Het niet correct opvolgen van deze instructies 
kan schade aan eigendommen of lichamelijk 
letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn 
al naar gelang de omstandigheden.

 WAARSCHUWING
• Laat de installatie door uw dealer of door vakbekwaam personeel 

uitvoeren.  
Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Fouten bij installatie 
kunnen waterlekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

• Voer de installatiewerkzaamheden uit overeenkomstig de 
instructies in deze installatiehandleiding. Wijzig het product niet.  
Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken 
of brand tot gevolg hebben.

• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accessoires en 
onderdelen om het toestel te installeren.  
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen tijdens 
installatie kan het omvallen van de unit, waterlekkage, 
elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. 

• Zorg ervoor dat het juiste type draad wordt gebruikt en dat er op 
de aansluitpunten of draden geen druk wordt uitgeoefend.  
Verkeerd aangesloten of bevestigde draden kunnen abnormale 
warmtestraling of brand veroorzaken.

• Schakel de unit uit alvorens elektrische onderdelen aan te raken.
• Leid de voedingskabels van de voorziene draadboom zodat het deksel 

van de EL. COMPON. KAST van de binnenunit niet omhoog komt en 
maak het deksel goed vast.  
Warmtestraling, elektrische schok of brand kunnen worden veroorzaakt 
als het deksel van de EL. COMPON. KAST niet goed is bevestigd.

• Verscheur en verwijder de plastic zak.  
Kinderen die met de plastic zak spelen, kunnen erin stikken.

 VOORZICHTIG
• Installeer de binnen- en buitenunit, de voedingskabel, de kabel 

voor de afstandsbediening en de verbindingskabels op tenminste 
1 meter afstand van televisietoestellen of radio's. Dit om storing 
van tv en radio voorkomen. 
(Een afstand van 1 meter kan afhankelijk van de ontvangen 
signaalsterkte niet voldoende zijn om de storing te elimineren.)

• Ga uiterst voorzichtig te werk bij het transporteren van het product. 
Gebruik de handgrepen op de verpakking om het product te dragen. 
Draag de verpakking niet aan de polypropyleenband op de 
verpakking, wat gevaarlijk is omdat de polypropyleenband vervormd 
kan raken. 

• Raak het warmtewisselaarelement niet aan. 
Het element ongepast aanraken kan letsel veroorzaken.

• Schakel de voeding van het product niet onmiddellijk nadat het 
product is gestopt uit.  
Wacht altijd minstens 5 minuten voor u de voeding van het 
product uitschakelt.  
Het is anders mogelijk dat er water lekt of dat defecten ontstaan.

• Installeer de airconditioner niet in de volgende plaatsen: 
1. Waar er een hoge concentratie is van minerale oliespray of 

stoom (zoals bijv. in een keuken).  
Plastic onderdelen kunnen worden aangetast, onderdelen 
kunnen losraken en er kan waterlekkage ontstaan. 

2. Waar bijtende gassen voorkomen, zoals zwavelzuurgas.  
Aantasting van koperen leidingen of gesoldeerde verbindingen 
kan lekkage van koelmiddel tot gevolg hebben. 

3. In de buurt van machines die elektromagnetische straling 
opwekken.  
Elektromagnetische straling kan de werking van het besturings-
systeem beïnvloeden en storingen in de unit veroorzaken. 

4. Waar ontvlambare gassen vrijkomen, waar koolstofvezel of 
ontvlambare stoffen in de lucht hangen, of waar licht ontvlambare 
materialen voorkomen, zoals verfverdunner of benzine.  
Het gebruik van de unit onder dergelijke omstandigheden kan 
brand tot gevolg hebben.

[Specifieke instructies voor dit product]
Installeer het product niet in een van de volgende plaatsen.
Olie, teer van sigaretten en stoom veroorzaken plakkerig stof 
op de filter dat niet gemakkelijk kan worden schoongemaakt. 
Bovendien kan plakkerig stof storingen veroorzaken.
Plaatsen met olieachtige rook: restaurants, fabrieken, enz.
Plaatsen met veel sigarettenrook: rookkamer, enz.
Plaatsen met veel vocht of stoom: restaurants, fabrieken, enz.

• De airconditioner is niet bedoeld voor gebruik in een potentieel 
explosieve atmosfeer.

Opmerking
• Laat de klant de airconditioner bedienen terwijl u verwijst naar 

de gebruiksaanwijzing en de correcte bedieningswijze van de 
airconditioner uitlegt en nuttige tips geeft.

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing samen met de 
installatiehandleiding die bij de binnenunit wordt geleverd.

2. Accessoire
Controleer of de volgende bij de airconditioner geleverde 
accessoires allemaal aanwezig zijn. Zie de volgende afbeelding die 
toont waar de accessoires zich bevinden.

Achterzijde van het 
beschermend golfkarton

Een set accessoires
De accessoires bevinden 
zich aan de achterzijde van 
het beschermend golfkarton 
onder het aanzuigrooster.

Luchtaan-
zuigrooster
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Naam
Afstand-

houder (1)
Flexibele 
slang (2)

S-vormige  
leiding (3) Bundel (4) Klem (5)

Hoeveelheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 2 stuks

Vorm

Naam
Aansluit- 
leiding (6) Hulpstuk (7) Afdichting (8) Bundel (9)

Hoeveelheid 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Vorm

Naam
Bevestigings-
houder (10) Schroeven (11) Draadbinder (12)

AndereHoeveelheid 4 stuks 4 stuks 4 stuks 1 stuk

Vorm

• Bedienings-
handleiding

• Installatie-
handleiding

Ga uiterst aandachtig te werk met de volgende items bij het 
uitvoeren van installatiewerkzaamheden en controleer de 
items opnieuw nadat het werk is voltooid.

a.  Test de items nadat het werk is voltooid

Te testen In geval van een 
defect Resultaat

Zijn alle kabels van de airconditioner netjes 
weggestopt en zijn er geen verkeerde of 
ontbrekende aansluitingen?

Storing tijdens 
het werken en 
doorbranden 
van kabels

Bent u zeker dat er geen speling is tussen 
het plafond en het afdichtingsmateriaal? Waterlekkage

Zijn de bevestigingsknoppen (in twee 
punten) van de stofbak goed vastgemaakt?

Trillingen, lawaai 
en verstoorde 

stofverzameling

Zijn de bevestigingsknoppen (in vijf punten) 
van de luchtfilter goed vastgemaakt?

Trillingen, lawaai 
en verstoorde 

stofverzameling
Is het valbeveiligingssnoer voor de stofbak en 
het rooster vastgehaakt aan de montagebeugel? Vallen

Heeft u het deksel van de EL. COMPON. 
KAST, de stofbak, de flexibele slang, de 
S-vormige leiding, het aanzuigrooster en 
de sierdeksels voor hoeken bevestigd?

Lawaai en 
verstoorde 

stofverzameling

* Controleer zeker nogmaals de items in de paragraaf 
"1. Veiligheidsmaatregelen" op pagina 1.

b. Te testen vóór levering
Te testen Resultaat

Is het testen van de airconditioner voltooid?
Heeft u de bedieningsmethode van de airconditioner uitgelegd 
aan de klant aan de hand van de gebruiksaanwijzing? *
Heeft u de modusinstellingen voor automatische filterreiniging 
(instellingen voor automatisch bediende werking of timerwerking met 
een gespecificeerde tijdzone) uitgevoerd en de klant geïnformeerd 
over de bediening van de instelmodus van de airconditioner?
Heeft u de klant de gebruiksaanwijzing overhandigd? 
(Vergeet niet de gebruiksaanwijzing en de 
installatiehandleiding te overhandigen aan de klant.)
Heeft u de klant de aansluitleiding en bevestiging 
overhandigd en de klant gevraagd deze te bewaren?

* Punten voor uitleg van de bediening
Behalve het algemene gebruik van de airconditioner, dient u de 
beschrijvingen van de items gemarkeerd met  WAARSCHUWING 
en  VOORZICHTIG in de gebruiksaanwijzing uit te leggen en de 
klant deze beschrijvingen grondig laten lezen. Deze items bevatten 
namelijk informatie die in acht moet worden genomen om materiële 
schade, ernstig letsel of de dood te voorkomen.

3. Installatielocatie
Dit product biedt selecteerbare luchtuitlaatrichtingen. Een 
sluitingskit (een optioneel accessoire) is vereist om stroompatronen 
in drie richtingen te verkrijgen. Stroompatronen in twee richtingen 
zijn niet beschikbaar voor dit product.

3-1 Kies voor de installatie van de units een 
plaats die aan de onderstaande eisen voldoet 
en de goedkeuring van de klant heeft

• Het oppervlak van het plafond loopt niet duidelijk af.
• Installatie- en onderhoudswerkruimte is voorzien (zie 

de volgende afbeeldingen).
• De paneelindicatielampjes zijn goed zichtbaar.
• De binnen- en buitenunit, de voedingskabel, de 

verbindingskabels en de kabel voor de afstandsbediening 
bevinden zich op tenminste 1 meter afstand van 
televisietoestellen of radio's. 
(Dit om storing van tv en radio voorkomen. Een afstand van 
1 meter kan afhankelijk van de ontvangen signaalsterkte niet 
voldoende zijn om de storing te elimineren.)

3-2 Benodigde installatieruimte
Monteer de binnenunit volgens de installatiehandleiding en de 
volgende afbeeldingen.

Indicator

Inlaat voor 
verzamelen 
van stof

Voorkant van het paneel

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Binnenunit
2 Afvoermof
3 Minstens 1500 mm verwijderd van de muur. Deze 

afstand moet minstens 500 mm bedragen met de 
luchtuitlaat gesloten en blokkeerplaat gemonteerd.

4 Inlaat voor verzamelen van stof
5 Er is een ruimte vereist voor stofverzameling met 

een stofzuiger

3-3 Montagerichtingen van aanzuigrooster
Selecteer een van de volgende montagerichtingen van het 
aanzuigrooster op het paneel.

Leiding Leiding
Afvoermof

Inlaat voor 
verzamelen 
van stof

Afvoermof

Luchtaanzuig-
rooster
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4. Voorbereidingen voor paneel
Opmerking

• Voer alle nodige werkzaamheden in "4. Voorbereidingen voor 
paneel" op pagina 3 uit met het paneel nog in het 
verpakkingsmateriaal (aan de onderzijde).

• Plaats het paneel niet omlaag of omhoog of laat het niet liggen 
op uitstekende onderdelen. 
Anders kunnen er krassen ontstaan op het paneeloppervlak.

• Raak de draaiklep niet aan en oefen geen kracht uit op de 
draaiklep. Dit kan een defect van de unit veroorzaken.

4-1 Verwijderen van aanzuigrooster van het paneel, 
beschermend golfkarton en set van accessoires 

(1) Druk op de knoppen van het aanzuigrooster en trek de 
knoppen omhoog.

SierpaneelKnoppen

Verpakkings-
materiaal (onderkant)

Luchtaanzuigrooster

(2) Open het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° en 
verwijder het aanzuigrooster van het paneel.

45°

(3) Verwijder het beschermend golfkarton. 
Verwijder het beschermend golfkarton (bovenop het paneel) 
samen met de accessoires die aan de achterzijde van het 
beschermend golfkarton zijn bevestigd.

Beschermend golfkarton 
(bovenkant) 
(De accessoires 
bevinden zich aan 
de achterzijde.)

Beschermend 
golfkarton (onderkant)

Opmerking

Oefen geen kracht uit op de draaiklep, borstelunit of luchtfilter 
wanneer u het paneel hanteert.

Paneel

BorstelunitLuchtfilter

Draaiklep

4-2 Verwijderen van sierdeksels voor hoeken

Paneel

Sierdeksel voor hoeken

Sierdeksel voor hoeken
Sierdeksel 
voor hoeken

Sierdeksel voor hoeken 
(met display)

(1) Til het sierdeksel voor hoeken (met het display) op en 
verwijder het in de richting van de pijl.

Opmerking

Oefen geen kracht uit op de voedingsdraden.

Operation/filter cleaning

(2) Verwijder de schroeven aan de achterzijde van het sierdeksel 
voor hoeken (met het display), open het deksel en verwijder 
de connector die is bevestigd aan het voorste uiteinde van de 
voedingskabels vanaf de printplaat.

Deksel

Connector

Voedingskabels

Printplaat

3

1Schroef

2

Sierdeksel voor hoeken 
(met display)

(3) Verwijder de resterende sierdeksels voor hoeken (d.w.z. drie 
deksels) in de richting van de pijl.

Paneel

Sierdeksel voor hoeken

4-3 Verwijderen van stofbak

Bevestigingsknop 
van stofbak en klem

Stofbak Bevestigingsknop van stofbak
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(1) Draai de twee bevestigingsknoppen van de stofbak.

Stofbak

(De voorzijde van het paneel wordt getoond als gemakkelijk voorbeeld.)

Bevestigingsknop

Bevestigingsknop

(2) Verwijder de stofbak van het paneel en let er daarbij op dat 
u het valbeveiligingssnoer niet doet losschieten.

Stofbak

Valbeveiligingssnoer 2

1

(3) Verwijder het valbeveiligingssnoer voor de stofbak van de 
klembeugel van het paneel.

Verwijder het 
valbeveiligingssnoer 
van de klembeugel.

Klem

Stofbak

ValbeveiligingssnoerPaneel

5. Voorbereidingen voor binnenunit

 WAARSCHUWING
Controleer of de binnen- en buitenunits zijn uitgeschakeld 
voordat u werkt aan de leidingen.
Anders kunt u een elektrische schok krijgen.

 VOORZICHTIG
• Voer de volgende werkzaamheden uit nadat u de binnenunit 

heeft uitgevoerd.
• Installeer de binnenunit volgens de installatiehandleiding die 

is meegeleverd bij de binnenunit.

5-1 Afstandshouder bevestigen (accessoire (1))

(1) Verwijder de sluitdop van het omloopgat.

12
2

1 Binnenunit
2 Verwijder de sluitdop van het omloopgat

(2) Trek het papier van de dubbelzijdige tape aan de achterzijde 
van de afstandshouder (accessoire (1)).

(3) Bevestig de afstandshouder (accessoire (1)) op het 
luchtomloopgat. 
Controleer of het luchtomloopgat niet geblokkeerd is nadat 
de afstandshouder is bevestigd.

44

3

1

2

1 Luchtomloopgat
2 Geplakt om uit te lijnen met het luchtomloopgat
3 Lijn de hoeken uit
4 Afstandshouder (accessoire (1))

5-2 Bundel bevestigen (accessoire (4))
(1) Verwijder het deksel van de EL. COMPON. KAST van de 

binnenunit.

Klemmen

Deksel van EL. COMPON. KASTSchroeven 
(2 punten)

Maak de schroeven los (op twee punten) en schuif het deksel van de EL. COMPON. 
KAST in de richting van de pijl om het deksel los te haken van de klauwen.
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(2) Verwijder de doorverbindingsconnector van X70A.
1

X70A

2

1 EL. COMPON. KAST
2 Doorverbindingsconnector 

(3) Verbind de bundel (accessoire (4)) met de connectoren (X35A, 
X39A en X70A) en maak deze vast met de haken aan de unitzijde.

3

1
2

4
5

X35A X70A
X39A

6

1 Connector 
Zorg dat u deze stevig aansluit

2 EL. COMPON. KAST
3 Bundel aan de unitzijde
4 Bundel (accessoire (9))
5 Glazen buis
6 Bundel (accessoire (4))

Opmerking

Zorg dat de connectoren stevig zijn vastgemaakt, anders zal 
de draaiklep, borstelunit of de luchtfilter niet werken.

5-3 Deksel van EL. COMPON. KAST bevestigen
Bevestig het deksel van de EL. COMPON. KAST in de omgekeerde 
volgorde van de procedure in "5-2 Bundel bevestigen (accessoire 
(4))" op pagina 4 (1).

Opmerking

Zorg dat de kabels of glazen buis niet bekneld raken door het 
deksel van de EL. COMPON. KAST.

 VOORZICHTIG

Draai schroeven NIET te hard vast tijdens het montageproces om 
schade te voorkomen.

 WAARSCHUWING
Leg de kabels netjes neer en schroef het deksel van de EL. 
COMPON. KAST stevig vast.
Elektrische kabels die bekneld raken of het deksel van de EL. COMPON. 
KAST dat omhoog komt, kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

6. Paneel bevestigen aan binnenunit
Installeer de binnenunit volgens de installatiehandleiding die is 
meegeleverd bij de binnenunit.

Opmerking

Oefen geen kracht uit op de draaiklep, borstelunit of luchtfilter 
wanneer u het paneel uit het verpakkingsmateriaal (aan de 
onderzijde) verwijdert.

6-1 Controles vóór bevestiging van het paneel
• Controleer de aanwijzingen van de binnenunit en de ingeslagen 

markeringen op het paneel zoals hieronder aangegeven. 
Het leidingenblok naar de PIPING SIDE  en de afvoerslang naar 
de DRAIN SIDE  .

• Zet de tijdelijke vergrendelingsbeugel rechtop.
• Trek de voedingskabels (aan de paneelzijde) uit de opening.

6-2 Paneel bevestigen
(1) Bevestig de twee tijdelijke vergrendelingsbeugels van de 

aanzuigpoort van het paneel (aan de interne omtrekzijde) 
aan de haken van de binnenunit.

Opmerking

Trek uw handen weg nadat u door het zichtvenster hebt gezien dat 
de tijdelijke vergrendelingsbeugels bevestigd zijn aan de haken.

(2) Trek de bundel die in "5. Voorbereidingen voor binnenunit" op 
pagina 4 is bevestigd, uit de opening. 
Trek ook de voedingskabels die in "4. Voorbereidingen voor 
paneel" op pagina 3 zijn losgekoppeld van het sierdeksel 
voor hoeken (met het display) voorzichtig uit de hoekopening 
zodat de voedingskabels niet bekneld raken door de 
montagebeugel.

(3) Bevestig de montagebeugels (op vier punten) op de hoeken van 
het paneel aan de haken van de omtrek van de binnenunit. (Haak 
eerst de montagebeugel ingeslagen met de PIPING SIDE  vast 
en vervolgens de montagebeugel aan de tegenovergestelde 
hoekzijde.) 
Let er daarbij op dat de bundel en de voedingskabels (aan de 
paneelzijde) niet bekneld raken tussen het paneel en de binnenunit.

Opmerking

Trek uw handen weg nadat u hebt gecontroleerd dat de 
montagebeugels bevestigd zijn aan de haken.

(4) Draai de vier zeskantkopschroeven net onder de montagebeugel 
ongeveer 5 mm vast. (Het paneel zal omhoog bewegen.)

(5) Draai het paneel in de richtingen van de pijlen zodat de opening 
op het plafond perfect wordt afgedekt door het paneel.

(6) Draai de schroef (4) ook vast tot de afstand van het onderste 
deel van de haak van de binnenunit tot het onderste deel van 
het paneel 107 à 112 mm bedraagt.

Afvoermof
Leiding

6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)

Haak Zichtvenster

Tijdelijke 
vergrendelingsbeugels

Vóór tijdelijk 
vasthaken

Na tijdelijk 
vasthaken

PIPING SIDE 
ingeslagen 
markering

DRAIN SIDE 
ingeslagen 
markering

Aanpassingen uitvoeren
Opening

Gereedschap (bv. schroevendraaier)

Montagebeugel

6-2 (3)

6-2 (1)

Haak

(4 punten)
Vóór vasthaken Na vasthaken 

Haak

Vóór tijdelijk 
vasthaken

Na tijdelijk 
vasthaken

Tijdelijke 
vergrendelingsbeugels

Zichtvenster
6-2 (1)
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107
~11

2 m
m

6-2 (6)

Paneel

Onderkant 
van het paneel

Binnenunit

Onderste deel van de 
haak van de binnenunit

(Het plafond is 
weggelaten in de 
afbeelding als 
gemakkelijk 
voorbeeld)

10
7~

11
2 

m
m

Afdichting Binnenunit

Onderste deel 
van de haak van 
de binnenunit

Plafond

Montagebeugel
Onderkant van het paneel

Paneel

Dwarsdoorsneden (4 punten)

Opmerking

• Draai de schroeven stevig vast, anders kan een defect zoals het 
onderstaande worden veroorzaakt.

• Pas de hoogte van de binnenunit opnieuw aan als er speling is 
tussen het plafond en het paneel met stevig vastgedraaide 
schroeven.

Luchtlek
Luchtlek 
van de 
plafondzijde.

Productie 
van vuil Dauwcondensatie 

of -druppels

Zorg ervoor dat er geen speling is.

Hoogteaanpassingen aan de unit 
kunnen worden uitgevoerd door 
middel van de openingen op de 
hoeken van de panelen zonder het 
paneel te verwijderen, op 
voorwaarde dat de aanpassingen 
geen invloed hebben op de 
waterpasheid of de afvoerleidingen 
van de binnenunit. Zie de 
montagehandleiding van de 
binnenunit om de werkzaamheden 
uit te voeren.

6-3 Paneel controleren
(1) Verwijder de afdichting van het paneel.

1 2 1

2
3

4

1 Verwijder de afdichting van het paneel
2 Duw de afdichting naar binnen tot deze in contact komt 

met de klem
3 Klem 
4 Afdichting (accessoire (8))

(2) Trek aan de bundel en voedingskabels (aan de paneelzijde).

Paneel

Bundel

Bundels
Voedingskabels 
(aan de paneelzijde)

Voedingskabel 
(aan de paneelzijde)

(3) Sluit de connectoren van de voedingskabels aan en verplaats 
de glazen buis zodat deze het connectorgedeelte bedekt.

Voedingskabels 
(aan de paneelzijde) Bundels

Connector
Zorg dat u deze 
stevig aansluit.

Verplaats de 
glazen buis.

1

2
Glazen buis

(4) Maak beide uiteinden van de glazen buis stevig vast met de 
klemmen op de glazen buis samen met de meegeleverde 
klemmen (accessoires (5)). Snijd de overtollige delen van 
de klemmen van hun basis nadat beide uiteinden zijn 
vastgemaakt.

Span de klemmen aan

Snij de basissen af
Klem (accessoire (5))

(5) Breng de aangesloten voedingskabels terug naar de ruimte 
tussen de binnenunit en het paneel. 
(Plaats de voedingskabels in het gearceerde gebied in 
de afbeelding.)

Opmerking

Plaats de voedingskabels zorgvuldig zodat ze niet in contact 
komen met de luchtfilter.

Aangesloten 
voedingskabels

Aangesloten 
voedingskabelsPaneel

EL. COMPON. KAST 
van de binnenunit
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(6) Leid de voedingskabels door de haak.

21

1 Haak
2 Leid de kabels door de haak

6-4 Spleten tussen het sierpaneel en het plafond 
verwijderen

Als er een spleet is tussen het sierpaneel en het plafond, verwijder 
deze dan met behulp van de bevestigingshouder (10) en 
-schroeven (11) van de accessoires.

(1) Gebruik de schroef A om de bevestigingshouder C te 
bevestigen op het paneel.

(2) Gebruik de schroef B om de bevestigingshouder C te 
bevestigen op de unit.

4×

2×

A

C

B
4×4× 4×

A B C

Opmerking
Gebruik GEEN elektrische schroevendraaier om de schroeven vast 
te draaien.

6-5 De stofbak bevestigen
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Ingeslagen markering aan buiszijde
2 Paneelklem
3 Ingeslagen markering aan afvoerzijde
4 Paneel
5 Valbeveiligingssnoer
6 Stofbak
7 Monteer de stofbak met de kant van de ingeslagen 

markering naar onder gericht.

(1) Haak het valbeveiligingssnoer voor de stofbak aan de 
paneelklem zoals afgebeeld.

1

2
3
4
5

1 Klem
2 Vastgehaakt valbeveiligingssnoer
3 Paneel
4 Valbeveiligingssnoer
5 Stofbak

(2) Bevestig de stofbak in de omgekeerde volgorde van de 
procedure in "4-3 Verwijderen van stofbak" op pagina 3.

Opmerking

Zorg dat het valbeveiligingssnoer niet bekneld raakt door de 
afzuigopening op de stofbak bij het bevestigen van de stofbak. 
Anders werkt de stofbak mogelijk niet naar behoren.

(3) Draai de bevestigingsknoppen (in twee punten) van de stofbak 
maak de stofbak vast.

(De voorzijde van het paneel wordt 
getoond als gemakkelijk voorbeeld.)

Bevestigings-
knop

Bevestigings-
knop

6-6 S-vormige leiding (accessoire (3)) monteren
Monteer de stofkastzijde (met ingeslagen markering A) voordat 
u de borstelzijde (met ingeslagen markering B) monteert.
(Monteer ze zo dat de markeringen overeenstemmen.)

Stofbak

Stofbak

Borstelunit

Zorg dat de 
markeringen 
overeenstemmen.

2

Klauwen 
(2 punten)

Klauw 
(1 punt)

Borstelunit

Borstelunitzijde
S-vormige leiding 
(accessoire (3))

Stofkastzijde

Zorg dat de 
markeringen 
overeenstemmen.

1

Opmerking

Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een 
stofverzamelingsstoring optreden.
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7. Aanzuigrooster en sierdeksels voor 
hoeken bevestigen

Het aanzuigrooster kan worden geroteerd en bevestigd in twee 
richtingen, wat kan worden geselecteerd.
Als er een aantal units geïnstalleerd zijn, past u de richtingen van 
de aanzuigroosters aan indien nodig. Verander de richtingen ook 
als de klant daar om vraagt.

7-1 Aanzuigrooster bevestigen
* Selecteer de haak (A) of (B) en haak de klauwen van het 

aanzuigrooster vast.

Opmerking

Het aanzuigrooster kan beschadigd raken als de verkeerde 
haakzijde wordt geselecteerd.

7-2 Haak (A)
(1) Stel het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° 

en plaats de haken (op drie punten) op het paneel.

45°

Paneel

Paneel

Luchtaanzuig-
rooster

Luchtaanzuig-
rooster

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Montagehoek aanzuigrooster

Display aan
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Haak, zoals afgebeeld, de valbeveiligingssnoeren voor het 
aanzuigrooster aan de hoekklemmen (op twee hoeken).

Wijzig de richtingen van 
de valbeveiligingssnoeren.

Luchtaanzuig-
rooster

Klem
Valbeveiligingssnoer

Klem
Buig de klem 
naar binnen.

Valbeveiligingssnoer

(3) Sluit de flexibele slang (accessoire (2)) aan op de paneelzijde. 
(De flexibele slang (accessoire (2)) heeft geen richtingsbeperkingen.)

Flexibele slangaansluiting 
aan de paneelzijde

Flexibele slang 
(accessoire (2)) 

Flexibele slangaansluiting 
aan de paneelzijde

Bevestig de klauwen 
stevig aan de haken 
(op twee punten).

Haken 
(2 punten)

Opmerking

Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een 
stofverzamelingsstoring optreden.

(4) Duw de flexibele slang die is aangesloten in (3) vast in het 
paneel. 
(Let erop dat de slang niet bekneld raakt door het gesloten 
aanzuigrooster.)

Opmerking

Zorg dat u de flexibele slang niet beschadigt wanneer u de 
flexibele slang vastdrukt.

Flexibele 
slang 

Naar 
aanzuigrooster

Druk de 
flexibele slang 
langs de vorm 
van de hoek.

(5) Sluit het andere uiteinde van de flexibele slang die is 
aangesloten in (3) aan op de aanzuigroosterzijde.
* Roteer de flexibele slangaansluiting op de 

aanzuigroosterzijde in de montagerichting van het 
aanzuigrooster zoals afgebeeld.

Flexibele slangaansluiting 
aan de aanzuigroosterzijde

Flexibele 
slangaansluiting aan 
de aanzuigroosterzijde

Flexibele slang

Sluit de slang 
goed aan.

Opmerking

Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een 
stofverzamelingsstoring optreden.
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(6) Duw het aanzuigrooster eerst langzaam omhoog en bevestig 
ten slotte, terwijl u de twee knoppen indrukt, het rooster stevig 
in het paneel.

PaneelKnoppen 
(2 punten)

Luchtaanzuig-
rooster

Opmerking

Het aanzuigrooster kan de valbeveiligingssnoeren vangen 
wanneer het aanzuigrooster is gesloten.
Controleer of de valbeveiligingssnoeren niet uitsteken voorbij 
het aanzuigrooster voordat u het aanzuigrooster sluit.

Luchtaanzuigrooster Mag niet uitsteken

Valbeveiligings-
snoer

7-3 Haak (B)
(1) Stel het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° en 

plaats de haken (op drie punten) op het paneel.

45
°

Paneel

Aanzuig-
rooster

Aanzuigrooster

Paneel

Montagehoek 
aanzuigrooster

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Display aan
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Haak, zoals afgebeeld, de valbeveiligingssnoeren voor het 
aanzuigrooster aan de hoekklemmen (op twee hoeken).

Wijzig de richtingen van de 
valbeveiligingssnoeren.

Luchtaan-
zuigrooster

Klem
Valbeveiligingssnoer

Klem
Buig de klem 
naar binnen.

Valbeveiligingssnoer

(3) Sluit de flexibele slang (accessoire (2)) aan op de paneelzijde. 
(De flexibele slang (accessoire (2)) heeft geen richtingsbeperkingen.)

Flexibele slangaansluiting 
aan de paneelzijde

Bevestig de klauwen 
stevig aan de haken 
(op twee punten).

Flexibele slang
(accessoire (2)) 

Flexibele slangaansluiting 
aan de paneelzijde

Haken 
(2 punten)

Opmerking

Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een 
stofverzamelingsstoring optreden.

(4) Duw de flexibele slang die is aangesloten in (3) vast in het 
paneel. 
Let erop dat de slang niet bekneld raakt door het gesloten 
aanzuigrooster.

Flexibele 
slang 

Naar aanzuigrooster

Druk de 
flexibele slang 
langs de vorm 
van de hoek.

(5) Sluit het andere uiteinde van de flexibele slang die is 
aangesloten in (3) aan op de aanzuigroosterzijde.
* Roteer de flexibele slangaansluiting op de 

aanzuigroosterzijde in de montagerichting van het 
aanzuigrooster zoals afgebeeld.

Flexibele slangaansluiting 
aan de aanzuigroosterzijde

Sluit de slang 
goed aan.

Flexibele 
slangaansluiting aan 
de aanzuigroosterzijde

Flexibele slang

Opmerking

Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een 
stofverzamelingsstoring optreden.

(6) Duw het aanzuigrooster eerst langzaam omhoog en bevestig 
ten slotte, terwijl u de twee knoppen indrukt, het rooster stevig 
in het paneel.

Paneel Knoppen 
(2 punten)

Luchtaanzuigrooster
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Opmerking

Het aanzuigrooster kan de valbeveiligingssnoeren vangen 
wanneer het aanzuigrooster is gesloten.
Controleer of de valbeveiligingssnoeren niet uitsteken voorbij 
het aanzuigrooster voordat u het aanzuigrooster sluit.

Luchtaanzuigrooster
Mag niet uitsteken

Valbeveiligings-
snoer

7-4 Sierdeksels voor hoeken bevestigen 
(1) Sluit het sierdeksel voor hoeken (met het display) stevig aan 

op de printplaat in de omgekeerde volgorde van de procedure 
in "4. Voorbereidingen voor paneel" op pagina 3.

2 Deksel
3 Schroef

1
Voedings-

kabelsConnector

Sluit de 
connector 
goed aan.

Printplaat

Sierdeksel voor 
hoeken (met display)

Klem

Leg de voedingskabels 
netjes neer zodat de 
klem aan de binnenzijde 
van het deksel zit.

(2) Bevestig het sierdeksel voor hoeken (met het display) aan de 
hoek met de DRAIN SIDE  ingeslagen markering. Duw de 
aangesloten voedingskabels door de hoekopening op de 
achterzijde van de afdichting.

Druk de vijf klauwen op het 
sierdeksel voor hoeken in 
de gaten op het paneel.

Sierdeksel voor 
hoeken (met display)

Voedingskabels

DRAIN SIDE 
ingeslagen markering

(3) Haak alle snoeren van de resterende sierdeksels voor hoeken 
(d.w.z. drie deksels) op de overeenkomstige pen op het 
paneel.

Pen

(4) Bevestig de sierdeksels voor hoeken (d.w.z. de drie deksels) 
op het paneel.

Druk de vijf klauwen op het sierdeksel 
voor hoeken in de gaten op het paneel.

8. Instellingen bedrijfsmodus
Elke van de volgende bedieningsmodi kan worden geselecteerd 
voor de automatische filterreiniging van het zelfreinigend paneel.

Bedrijfsstand Beschrijving
(1)  Werking met 

geplande timer
Voert automatische filterreiniging uit 
gedurende een van de acht periodes.

(2)  Werking van 
00:00-tot-
03:00

Voert automatische filterreiniging uit 
gedurende de standaard periode 
(00:00 tot 03:00).

(3)  Automatisch 
bediende  
werking

Voert automatische filterreiniging uit volgens 
de referentiewaarde.

Stel in overleg met de klant de gewenste werkingsmodus in aan de 
hand van de instructies op  Filter automatisch reinigen  in de 
gebruiksaanwijzing voor het zelfreinigend sierpaneel.
Verwijs bij de levering naar de inhoud van beschrijvingen (1) tot (3) 
in de bovenstaande tabel en leg aan de klant uit wanneer de 
automatische filterreiniging start.

9. Lokale instellingen
Voer de instellingen uit in overleg met de klant in overeenstemming 
met de installatie- en gebruiksomstandigheden van de 
airconditioner. De volgende vier instellingen zijn mogelijk.
Standaard wordt de automatische filterreiniging één keer per week 
uitgevoerd.

9-1 Display stofverzameling
Stel in of het stofverzamelingssymbool al dan niet moet worden 
weergegeven.

9-2 Instellingen stofhoeveelheid
Voer instellingen uit in overeenstemming met de hoeveelheid stof/
grootte van de stofdeeltjes in de kamer, bv. kledingwinkels=kleine 
stofdeeltjes.

9-3 Paneelindicatielampje (groen) Aan/Uit
Het paneelindicatielampje (groen) kan de volgende bedrijfsomstandig-
heden aangeven. Stel de indicatielampjes in volgens de wensen van de 
klant.

Indicator Bedrijfsomstandigheden Opmerkingen

Groen
Brandt Bediening van de 

airconditioning Het indicatielampje 
wordt uitgeschakeld 

vóór verzending.Knippert Automatische 
filterreiniging

Het rode lampje om de klant op de hoogte te brengen van de tijd 
voor stofverzameling zal niet uitgeschakeld zijn.
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9-4 Instellingstabel
Voer de lokale instellingen uit volgens de installatiehandleiding van de 
afstandsbediening. (Instellingen in vette cellen zijn de fabrieksinstellingen.)

Instelitem
Stand

Nr.
Eerste 
code

Tweede codenr.

01 02 03 04 05 06
Display 
Symbool 
voor het 
verzamelen 
van stof 1

10 
(20) (3) Weergeven Geen aanduiding – – – –

Instellingen 
stofhoeveel-
heid (1)

14 
(24) (9)

Standaardhoe-
veelheid stof -  
gemiddelde 
grootte van 
deeltjes

Grote 
hoeveelheid stof 
- gemiddelde 
grootte van 
deeltjes

Standaardhoe-
veelheid stof 
- kleine grootte 
van deeltjes

Grote 
hoeveelheid 
stof - kleine 
grootte van 
deeltjes

– –

Paneelindi-
catielampje 
(groen) 
Aan/Uit

14 
(24) (4)

Aan tijdens de 
werking van de 
airconditioning 
en filterreini-
gingswerking.

Kan alleen 
worden 
ingeschakeld 
tijdens 
filterreiniging.

Uit tijdens de 
werking van de 
airconditioning 
en filterreini-
gingswerking.

– – –

(1) Geldig vanaf de volgende reiniging nadat de instelling is uitgevoerd.

10. Test Operat.
Voer het proefdraaien van het zelfreinigend sierpaneel uit nadat het 
proefdraaien van de binnenunit is voltooid.
U kunt het zelfreinigend sierpaneel niet proefdraaien als 
de binnenunit bezig is.

Opmerking

Voer het proefdraaien van het product uit aan de hand van 
"a. Test de items nadat het werk is voltooid".

10-1 Controleer of de deksels van de EL. 
COMPON. KAST van respectievelijk 
de binnenunit, de buitenunit en het 
zelfreinigend paneel zijn gesloten

10-2 Zet de stroom van de binnenunit aan
Nadat de stroom is aangezet, wordt het paneel geïnitialiseerd.

10-3 Laat het paneel gedurende twee minuten 
proefdraaien nadat de stroom is aangezet

Bevestig de reinigingsfunctie van het filter met de 
afstandsbediening.

Proefdraaien met de afstandsbediening
1. Stop de werking van het paneel als het paneel in de 

airconditioningbedrijfsmodus is.
2. Druk gedurende ten minste 4 seconden op de annuleertoets 

terwijl de achtergrondverlichting brandt. Het menu Service 
instellingen verschijnt.

3. Selecteer  Test filter automatische reiniging  in het menu Service 
instellingen en druk op de Menu/Enter-toets.

4. " " verschijnt op het basisscherm.  
Het display verdwijnt nadat het proefdraaien is voltooid. 
De vereiste proefdraaitijd is ongeveer 10 minuten (indien de 
standaardhoeveelheid stof is ingesteld).

1.
2.

Koel Instellen
Koel 28°C

Houd de annuleertoets 
langer dan 4 seconden 
ingedrukt terwijl de 
achtergrondverlichting 
oplicht.

3.

Terug Instelling

Service instelling lokaal
Status binnenunit
Status buitenunit
Ventilator verplicht AAN
Wissel Hoofd / Sub controller
Filterindicatie UIT
Test auto filterreiniging 

2/3

Druk op de 
Menu/Enter-toets.

4.

Koel Instellen
Koel 28°C

Verzamel stof

Achtergrondverlichting voor LCD
Als u op een toets drukt, zal de achtergrondverlichting gedurende 
ongeveer  
30 seconden branden.
Bedien de toetsen terwijl de achtergrondverlichting brandt (behalve 
de Aan/Uit-toets).

Te testen tijdens het proefdraaien

Te testen Oplossing
Controleer 
resultaat

Draait de filter?
Controleer de 
connectoraan-
sluitingen.

Zijn de kleppen horizontaal 
vastgemaakt?
Wordt "   " weergegeven op het 
scherm van de afstandsbediening?
* De afstandsbediening geeft "AH" weer als er een storing van het 

zelfreinigend paneel is.

Opmerking

Raadpleeg na het proefdraaien van het product "b. Te testen vóór 
levering" in de installatiehandleiding.
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