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VARNOSTNI UKREPIVARNOSTNI UKREPI

• Prosimo, da pred namestitvijo pozorno preberete pričujoča varnostna opozorila.
• Upoštevajte varnostna opozorila, da bi se izognili nevarnosti. Simboli in njihov 

pomen so prikazani spodaj.
OPOZORILO : Pomeni, da lahko neustrezna uporaba enote privede do hudih 

poškodb ali smrti.  
POZOR : Pomeni, da lahko neustrezna uporaba enote privede do telesnih 

poškodb (1*) ali materialne škode (2*).
  *1: Med telesne poškodbe sodijo manjše nesreče, opekline 

ali električni stresljaj, ki ne zahteva hospitalizacije ali 
dolgotrajnega zdravljenja.

  *2: Materialna škoda pomeni večjo škodo premoženja ali 
pripomočkov.

Za splošno javno rabo
Napajalni kabel in povezovalni kabel naprave naj bosta vsaj pregibna kabla, 
prevlečena polikloroprenom (model H07RN-F) ali kabla z oznako 60245 IEC66. 
(Nameščen naj bo v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z napeljavo.)

Naprava mora biti priključena na električno omrežje s pomočjo prekinjala stika ali 
stikala z, za vsaj 3 mm ločenimi, kontakti na vseh polih.

POZOR Za izklop naprave iz napetosti

Preden upravljate z enoto, 
pozorno preberite opozorila v 
tem priročniku.

Ta naprava je napolnjena z R32.

UPORABA HLADILNEGA SREDSTVA R32 ali R410A
Ta klimatska naprava uporablja hladilno sredstvo (R32 ali R410A) s HFC (fl uorirani 
ogljikovodik), ki ne uničuje ozonske plasti.
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NEVARNOST
• UPORABA LE ZA USPOSOBLJENE OSEBE
• IZKLOPITE GLAVNO NAPETOST, PREDEN SE LOTITE KAKRŠNEGAKOLI 

ELEKTRIČARSKEGA DELA. PREPRIČAJTE SE, DA SO IZKLOPLJENA VSA 
NAPETOSTNA STIKALA.

 ČE TEGA NE UPOŠTEVATE, LAHKO TVEGATE ELEKTROŠOK.
• PRAVILNO POVEŽITE KABEL. ČE JE TA NAPAČNO NAMEŠČEN, LAHKO 

POŠKODUJETE ELEKTRIČNE DELE.
• PRED NASTAVITVIJO PREVERITE, DA OZEMLJITEV NI PREKINJENA ALI 

IZKLOPLJENA.
• NE NAMEŠČAJTE BLIZU VNETLJIVEGA PLINA ALI PLINSKIH HLAPOV. 

NEUPOŠTEVANJE TEH NAVODIL LAHKO PRIPELJE DO OGNJA ALI 
EKSPLOZIJE.

• ZA PREPREČITEV PREGREVANJA NOTRANJE ENOTE TER TVEGANJA 
POŽARA, LE-TO POSTAVITE DOVOLJ STRAN (VSAJ DVA 2M) DO VIROV 
TOPLOTE, KOT SO, RADIATORJI, GRELCI, PEČI, ŠTEDILNIKI, ITD.

• ČE HOČETE KLIMATSKO NAPRAVO PREMAKNITI IN JO NAMESTITI NA 
DRUGEM MESTU, PAZITE, DA NAVEDENO HLADILO (R32 ali R410A), NE 
PRIDE V HLADILNI CIKEL, SKUPAJ S KAKRŠNOKOLI DRUGO PLINASTO 
SNOVJO. ČE SE S HLADILOM ZMEŠA KAKRŠENKOLI PLIN, SE PRITISK 
V HLADILNEM CIKLU DVIGNE NAD NORMALO, KAR LAHKO POVZROČI 
EKSPLOZIJO CEVI IN TELESNE POŠKODBE.

• ČE MED NAMESTITVIJO IZ CEVI UHAJA HLADILNI PLIN, TAKOJ 
PREZRAČITE PROSTOR. ČE HLADILNI PLIN NA KAKRŠENKOLI NAČIN 
SEGREVAMO, SE TVORI STRUPENI PLIN.
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OPOZORILO
• Ne spreminjajte enote z odstranjevanjem varnostne zaščite ali tako, da obidete 

varnostna spojna stikala.
• Ne nameščajte enote na mestih, ki ne morejo držati teže le-te.
 Če enota pade, lahko pride do telesnih poškodb ali poškodovanja lastnine.
• Preden se lotite električarskega dela, na kabel namestite odobreni vtikač.
 Poleg tega se prepričajte, da je naprava pravilno ozemljena.
• Naprava naj bo nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z napeljavo.
 Če opazite poškodbo, enote ne nameščajte. Takoj stopite v stik z vašim 

prodajalcem.
• Uporabiti ne smete nobenega drugega hladilnega sredstva kot tistega, ki je 

predpisano za dopolnitev ali zamenjavo.
 V nasprotnem primeru se lahko v hladilnem krogotoku ustvari nenormalno visok 

pritisk, ki lahko povzroči odpoved ali eksplozijo izdelka, pri čemer so možne tudi 
telesne poškodbe.

• Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje postopka odmrznitve ali za čiščenje, 
razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

• Napravo je treba hraniti v sobi brez stalnih virov ognja (na primer: odprt ogenj, 
delujoča plinska naprava ali delujoč električni grelnik).

• Zavedati se morate, da imajo lahko hladilne tekočine močan vonj.
• Ne prebadajte ali zažigajte, saj je naprava pod pritiskom. Naprave ne 

izpostavljajte vročini, plamenom, iskricam ali drugim virom vžiga. V nasprotnem 
primeru lahko eksplodira in povzroči poškodbo ali celo smrt.

• Za montažo je potrebno posebno orodje za hladilno sredstvo R32 ali R410A.
• Debelina bakrenih cevi, ki se uporabljajo pri R32, mora biti več kot 0.8 mm. 

Nikoli ne uporabljajte bakrenih cevi, ki so tanjše od 0.8 mm.
• Po dokončani namestitvi ali servisu zagotovite, da ni izpusta plina hladilne 

tekočine. To lahko ob stiku hladilne tekočine z ognjem povzroči strupen plin.
• Ko je notranja enota povezana z razvejano R32 zunanjo enoto 3M26, 4M27 in 

5M34.
 Prosimo, preberite si vodnik za namestitev zunanje enote IMS in se posvetujte z 

dobaviteljem o minimalni talni površini.
• Upoštevajte državne predpise glede uporabe plina.
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POTREBA PO POROČANJU 
LOKALNEMU DISTRIBUTERJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Prepričajte se, da pred namestitvijo te naprave, o tem poročate lokalnemu distributerju 
električne energije. Če pride do kakršnihkoli problemov ali, če distributer ne dovoli 
namestitve, bo servisna agencija izvedla ustrezne protiukrepe.

■ V zvezi z uporabo hladilne tekočine obstajajo pomembne informacije
 Ta izdelek vsebuje fl uoriran toplogredni plin. 
 Plinov ne izpuščajte v oz-račje.
 Tip hladilne tekočine: R32
 GWP(1) vrednost: 675 * (npr. R32 sklic. AR4)
 (1)GWP = potencial globalnega segrevanja
 Količina hladilne tekočine je navedena na imenski plošči enote.
 * Ta vrednost je osnovana na zakonodaji, ki ureja F-pline 517/2014 

POZOR
• Izpostavljanje enote vodi ali vlagi pred namestitvijo lahko vodi v elektrošok.
 Ne shranjujte je v vlažni kleti in ne izpostavljajte je dežju ali vodi.
• Ko napravo razpakirate, jo podrobno preglejte zaradi možnih poškodb.
• Enote ne nameščajte na mesto, kjer lahko pride do izpusta vnetljivih plinov. 

V primeru izpusta plina se ta nabere okrog enote ter lahko povzroči požar.
• Ne nameščajte naprave na mestu, ki lahko poveča njeno vibriranje. Ne 

nameščajte je na mestu, ki lahko poveča nivo hrupa enote ali kjer bi lahko hrup 
ali izpihan zrak motil sosede.

• Bodite previdni pri ravnanju z deli z ostrimi robovi, da preprečite telesne 
poškodbe.

• Pred namestitvijo enote podrobno preberite navodila. Ta vsebujejo nadaljnje 
pomembne napotke za pravilno namestitev.

• Proizvajalec ne prevzame nikakršne odgovornosti za škodo povzročeno zaradi 
neupoštevanja teh navodil.
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DODATNI DELIDODATNI DELI

DODATNI IN NAMESTITVENI DELI

Št. Ime delov (Količina) Št. Ime delov (Količina)

1

Namestitvena plošča* × 1
2

Brezžični daljinski upravljalnik* × 1

3

Baterija × 2
4

Držalo za daljinski upravljalnik* × 1

5

Filter**
6

Filter**

7
Pritrditveni vijak** Ø4 × 25R× 8

8
Lesni vijak s ploščato glavo Ø3.1 × 16R× 2

9

Izolirni ovoj × 1 (samo pri nekaterih modelih)
!

Drenažni priključek*** × 1 (samo pri modelih z ogrevanjem)

"

Vodoodporni pokrov*** × 2 (samo pri nekaterih modelih)
#

Uporabniški priročnik

$

Namestitveni priročnik

%

Oznaka B × 2 (za model Multi)

* Del se lahko razlikuje od prikazanega.
** Število delov se lahko razlikuje glede na model.
*** Del je pakiran z zunanjo enoto.

Zračni fi ltri
Očistite na 2 tedna.
 1. Odprite zračno rešetko.
 2. Odstranite zračne fi ltre.
 3. Posesajte ali operite ju in ju nato osušite.
 4. Filtra ponovno namestite in zaprite zračno rešetko.

Filter
Vzdrževanje & življenjska doba fi ltra.
Očistite vsake 3-6 mesecev, v primeru prašenja odmaknite ali pokrijte fi lter.
 1. Priporočamo uporabo vakumskega čistilca za izsesavanje prahu, ki se lepi na fi lter ali potopi vanj, ali uporabite pihalnik, da izpihate prah skozi fi lter.
 2. Če je potrebno za čiščenje uporabite vodo, preposto uporabite čisto vodo za pranje fi ltra, posušite na soncu za 3-4 ure ali dokler ni popolnoma čist. 

Sicer za sušenje uporabite sušilnik za lase. Čiščenje z vodo lahko zmanjša učinek fi ltra.
 3. Zamenjajte vsaki dve leti ali prej. (Kontaktirajte vašega prodajalca, da naročite nov fi lter.) (P/N : RB-A620DE)
Opomba: Življenjska doba fi ltra je odvisna od nivoja umazanije v delovnem okolju. Višji nivo umazanije lahko privede do potrebe po pogostejšem čiščenju in 

zamenjavi. V vsakem primeru se priporoča dodaten komplet fi ltrov za večji čistilni in osvežilni učinek klimatske naprave.

Filter
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NAMESTITVENA SHEMA NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTENAMESTITVENA SHEMA NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE

Koda 
dela Ime dela Količina

A

Hladilna cev
Stran s tekočino : Ø6.35 mm
Stran s plinom : Ø9.52 mm
  (RAS-B10, 13U2FVG-E1)
 : Ø12.7 mm
  (RAS-B18U2FVG-E1)

Po ena

B
Material za izolacijo cevi
(polietilenska pena, debela 8 mm) 1

C Kit, izolirni trakovi Po ena

Izbirni namestitveni deli
• Zunanjo enoto namestite s pritrditvenimi vijaki in maticami, če bo le-ta 

izpostavljena močnemu vetru.
• Uporabite sidrne vijake ter matice, debeline Ø8 mm ali Ø10 mm.
• Če je potrebno odvajanje odmrznjene vode, pritrdite odtočni nastavek ! 

in vodotesni pokrovček " na dno spodnje plošče zunanje enote, pred 
namestitvijo le-te.

Montaža zunanje enote s pritrditvenimi vijaki

 2

3

Desna

Desna 
zadaj

Desna 
spodaj

Leva 
zadaj Leva spodaj

Leva

Hladilne cevi izolirajte posebej, ne 
skupaj.

8 mm debela, na vročino 
odporna, polietilenska pena

1

Baterije

8
Lesni vijak s
ploščato glavo 4 Držalo za daljinski 

upravljalnik

Izolirni trak .
Namestite ga, 
ko preizkusite odtok

Brezžični daljinski 
upravljalnik

Objemka

Podaljšana odvodna cev
(ni dodana, priskrbi jo 
instalater)

Zaščitna cev

Zračni fi lter Namestitvena 
plošča

60
0 

m
m

 a
li 

ve
č

100 mm ali več

600 mm ali več

600 mm ali več

V primeru napeljave cevi na desni
ali levi

Odrežite črtkano
območje

Prepričajte se, da je odvodna cev 
nagnjena navzdol.

Ne dovolite, da odvodna cev 
postane ohlapna.

Pomožne cevi lahko priključite na 
levi, levi zadaj, desni zadaj, desni, 
desni spodaj in levi spodaj.

Luknjo cevi 
prirežite malce 
poševno.

 POZOR
Namestite v prostorih, večjih od 13 m³. 
Če v prostoru pride do uhajanja
hladilnega plina, lahko pride do
pomanjkanja kisika.

5 Filter

70
 m

m
 a

li 
ve
č

50 mm ali več

50 mm ali več

6 Filter

7 Pritrditveni vijak 9 Izolirni ovoj

100 mm ali več

w Pri uporabi večsistemske zunanje enote glejte namestitveni priročnik, 
priložen zadevnemu modelu.

Odvajanje

Dovod zraka

Odvod zraka

108 mm

28 mm

600 mm

32
0 

m
m

125 mm

86
 m

m

10
2 

m
m

90 mm

Ø25
 m

m

34
0 

m
m * Odvodni nastavek in 

vodotesni pokrov sta 
zapakirana z zunanjo 
enoto.
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NOTRANJA ENOTANOTRANJA ENOTA

Mesto za namestitev

    Daljinski upravljalnik
• Mesto, kjer ni ovir, recimo zaves, ki lahko motijo signal iz daljinski 

upravljalnik.
• Ne nameščajte daljinskega upravljalnika na mestu, ki je izpostavljeno 

neposredni sončni svetlobi ali blizu toplotnega vira, recimo štedilnika.
• Daljinskega upravljalnik naj bo vsaj 1 m stran od najbližjega TV sistema 

ali stereo naprave. (To je potrebno zato, da se izognete motnjam slike ali 
zvoka)

• Mesto daljinskega upravljalnika naj bo določeno, kakor je prikazano 
spodaj.

Rezanje luknje in montaža 
namestitvene plošče

OPOMBA
• Če vrtate v zid, v katerem se nahaja kovinska ali žična letev, oziroma 

kovinska plošča, uporabite obroček za luknjo za cev, ki ga kupite posebej.

    Rezanje luknje

: Luknja za cev (Ø65 mm)

100 60

(Cevi na zadnji strani)

(Cevi na spodnji strani)

(Cevi na strani)

45 45 45

45

10
060

100 70

1. Ko določite položaj luknje za cevi, luknjo izvrtajte (Ø65 mm) pod rahlim 
naklonom proti zunanji strani. 

Če namestitveno ploščo montirate neposredno 
na zid

1. Dobro privijte namestitveno ploščo v zgornjem in spodnjem delu na zid, 
da lahko nato obesite notranjo enoto.

2. Za montažo namestitvene plošče na betonski zid s sidrnimi vijaki, 
uporabite luknje za sidrne vijake, kakor je prikazano na spodnji skici.

3. Namestitveno ploščo pritrdite vodoravno na zid.

• Mesto, ki zagotavlja dovolj prostora okrog notranje naprave, kakor je prika-
zano na shemi.

• Mesto, ker ni ovir blizu zračnega dovoda in odvoda.
• Mesto, ki dopušča lahko namestitev cevi do zunanje enote.
• Mesto, ki dopušča odpiranje sprednje plošče.  

POZOR

• V primeru kockastega, opečnatega, betonskega ali zidu podobne vrste, 
izvrtajte v vanj luknje Ø5 mm.

• Vstavite sidrne vložke za primerne pritrditveni vijak 7.

POZOR

• Izogibajte se izpostavljanju brezžičnega sprejemnika notranje enote 
neposredni sončni svetlobi

• Mikroprocesor in notranja enota naj bosta dovolj oddaljena od virov 
hrupa.

 (Za podrobnosti si poglejte navodila izdelovalca)  

Če enote ne namestite trdno, lahko, zaradi njenega padca, pride do 
telesnih poškodb in poškodovanja lastnine.

(Pogled s strani) (Pogled od zgoraj)

* : Osna razdalja

O
bseg sprejem

a

Daljinski upravljalnik

Daljinski 
upravljalnik

Obseg sprejema

N
ot

ra
nj

a 
en

ot
a

80°

90
°

7 m
7 m

45° 45°

    Montaža namestitvene plošče

(Enota : mm)
(700)

150

230

670(6
00

)

15

15

59
0

56
0

27
2

15

15

90(2
05

)

Tla

Stena

7

Namestitvena plošča
(Ohranite vodoravno usmeritev)

Luknja Ø5 mm

Sidrni vložek 
(lokalni deli)

Pritrditveni vijak
Ø4 mm × 25R 

Sidrni vijak

Štrlenje
15 mm ali manj



8

OPOMBA
• Luknja naj bo z zunanje strani nagnjena rahlo navzdol.

Odvodna cev 
naj ne bo zvita 
v obliki valov

Ne dvigajte 
odvodne cevi

Konca odvodne 
cevi ne vtikajte 
v vodo

Konca odvodne 
cevi ne vtikajte v 
odtočni jašek

Kako Namestiti Notranjo Enoto

Ravnanje s priključnimi cevmi

Postavitev priključnih cevi

1. Odstranite vstopno zračno rešetko. Odprite vstopno zračno rešetko in 
odstranite jermen.

2. Odstranite sprednjo ploščo (Odvijte 4 vijake).

Sprednja 
plošča

Kljuka

Vstopna zračna
rešetka

1) Z detektorjem za uhajanje plina ali milnico preverite, ali priključki 
prirobničnih matic tesnijo.

2) Da preprečite vrzel v reži, zgornji in spodnji del zlepite s trakom.
3) Reža je prekrita s trakom.
4) Pritrdite s priloženim izolirnim trakom, da preprečite vrzel na vrhu reže.

Kontrola
uhajanja plina

Trak

Odprtina

Trak

9 Izolirni ovoj

Odvajanje
1. Odvodna cev naj visi navzdol.

2. Vodo naj se steka v, za to namenjeno, posodo in to na prostem.
3. Ob namestitvi podaljšane odvodne cevi, priključni del le-te izolirajte z 

zaščitno cevjo.

Zaščitna cev

V sobiOdvodna cev

Podaljšana odvodna cev

100 58

4085

542

6

R
45

11
2

14
8

120°

64

Ø
40

29

85

108

49

6

21
0

16
3

49

47

Priključne cevi

Žice priključnega kabla so potrebne, da lahko odstranite sprednjo
ploščo.
1. Odstranite zaključni pokrov in kabelsko spono.
2. Priključni kabel (v skladu z lokalnimi predpisi) vtaknite v luknjo za cev v 

zidu.
3. Potegnite električni kabel skozi odprtino na zadnji plošči, tako, da sega 

50 cm naprej.
4. Priključni kabel potisnite v priključno sponko in ga močno privijte z vijaki.
5. Vrtilni moment privijanja : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
6. Priključni kabel pritrdite s kabelsko spono.
7. Pritrdite pokrov priključka ter namestite sprednjo ploščo in vstopno 

rešetko.

Priključitev napeljave

• Upoštevajte shemo napeljave, nalepljeno znotraj sprednje plošče.
• Preverite električne kable v hiši in upoštevajte kakršnakoli posebna 

navodila in omejitve v zvezi z napeljavo.

OPOMBA
• Uporabite le pregibni kabel.
• Tip žice : H07RN-F ali 60245 IEC66 (1.0 mm² ali več)

Ozemljitev

Priključna
sponka

Vijak

Kabelska spona

Ozemljitveni vijak

Vijak

Za
kl

ju
čn

i p
ok

ro
v

Kljuka

430 mm

110 mm
Ozemljitev

50 mm

20 mm

10 mm

Obrezana dolžina priključnega kabla

POZOR
Odtočno cev namestite tako, da odvajanje vode iz enote poteka pravilno. 
Nepravilno odvajanje lahko pripelje do vlaženja.

POZOR
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POZOR

Neposredna montaža na tla.
1) Pritrdite noge notranje enote na tla s pomočjo 2 montažnih vijakov.
2) Pritrdite zgornji del notranje enote na steno s pomočjo 4 montažnih 

vijakov.

(Namestitev na tla)

6 vijak
(M4 × 25L)

Odprtina

OPOMBA
• Pri namestitvi brez podstavka, zagotovite, da na levi in desni strani 

glavnega dela izrežete režo.

Odrežite črtkano
območje

Namestitev na steno
1) Pritrdite namestitveno ploščo na steno s pomočjo 4 montažnih vijakov.
2) Postavite notranjo enoto na namestitveno ploščo.
3) Pritrdite zgornji del notranje enote na steno s pomočjo 4 montažnih 

vijakov.

(Stenska namestitev)

4 vijak
(M4 × 25L)

15

4 vijak
(M4 × 25L)

10
00

 m
m

 a
li 

ve
č

10

230

670

15

40
28

8

150

Zagotovite, da na predvidenih mestih pritrdite z vijaki.
Drugače lahko pride do poškodb cevi, ker se lahko komplet prevrne.

Vgradna Namestitev
Poseben način vgradne namestitve notranje enote je prikazan tukaj.
Ne pozabite preklopiti na vgradni način delovanja.
1. Za preklop na vgradni način delovanja
 Če želite preklopiti na vgradni način delovanja, pritisnite in za 20 sekund 

zadržite gumb AIR OUTLET SELECT.
 - Ko nastavite delovanje in zaslišite 5 piskov. Nato bo indikator na 

temperaturnem indikatorju za 5 sekund zasvetil.
 - Če želite preklopiti na vgradni način delovanja, pritisnite in za 

20 sekund zadržite gumb AIR OUTLET SELECT (Izbor zračne izhodne 
odprtine), da zaslišite 5 piskov. Nato bo na temperaturnem indikatorju 
za 5 sekund utripal indikator.

 - Da preprečite kapljanje kondenzata, mora biti zgornji kot plošče ozek.

Za preprečitev
kapljanja kondenzata

Vgradni način

2. Velikost luknje v steni
 Velikost luknje v steni mora biti zadostna, da ohranite razdaljo do 

notranje enote, kot je prikazano na naslednji sliki.

(Pogled od spredaj) (Pogled s strani)(Enota : mm)

70 ali več

800 ali več

(700)

240 do 250

S
te

na

Tla

20 do 30

S
te

na

Tla50 ali večNotranja enota50 ali več

67
0 

al
i v

eč

(6
00

)

3. Namestitev s podporno ploščo
 • Za namestitev enote v obstoječo luknjo v steni, uporabite podporno 

ploščo, da zagotovite namestitev na ustrezni razdalji, če ni mogoče 
ohraniti globine 20-30 mm.

 • Razvrstite vijake in podporno ploščo, kot je prikazano na sliki.
 • Preklopite na vgradni način delovanja. 

(Položaj vijakov na zadnji strani) (Pogled s strani)

(Napajanje)

(N
ap

aj
an

je
)

: Vijačne odprtine (Enota : mm)

670 27
2

24
0

34
0

56
0
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Mesto za namestitev
• Mesto, ki zagotavlja dovolj prostora okrog zunanje naprave, kakor je 

prikazano na shemi.
• Mesto, ki lahko prenese težo zunanje enote in ki ne dovoljuje porasta hrupa 

in vibracij
• Mesto, kjer hrup delovanja in izpihan zrak ne motita sosedov
• Mesto, ki ni izpostavljeno močnemu vetru
• Mesto, kjer ni izpustov vnetljivih plinov
• Mesto, kjer ni oviran prehod
• Če nameravate zunanjo enoto namestiti v dvignjen položaj, zavarujte njene 

noge.
• Dovoljena dolžina priključne cevi.

Modeli 10k 13k 18k
Brez napajanja Manj kot 15 m Manj kot 15 m Manj kot 15 m

Maksimalna dolžina 20 m 20 m 20 m

Polnjenje dodatnega 
hladilnega sredstva

16 - 20 m 
(20g / 1m)

16 - 20 m 
(20g / 1m)

16 - 20 m 
(20g / 1m)

• Dovoljena višina območja namestitve zunanje enote.

Modeli 10k 13k 18k
Največja višina 10 m 10 m 10 m

• Mesto, kjer odtočna voda ne povzroča težav.

• Za odvod vode ne uporabljajte priloženega drenažnega pripomočka. 
Izvedite odvod vode neposredno preko drenažnih lukenj.

• Da bi zunanjo enoto zaščitili pred kopičenjem snega, namestite okvir in 
pritrdite zaščitno ohišje in nadstrešek, ki bosta enoto obvarovala pred 
snegom.

* Ne uporabljajte dvoplastnih modelov.

Zaščitni nadstrešek za sneg

Zaščitno ohišje za sneg

Nivo kopičenja snega

Podporni okvir

Vsaj
50 cm

Namestite vsaj
50 cm nad nivojem
kopičenja snega

Sidrni
vijak

Prednja stran

Ukrepi ob dodajanju hladilnega sredstva
• Uporabite tehtnico, ki je precizna do 10 g na črto indeksa, ko dodajate 

hladilno sredstvo.
 Ne uporabljajte tehtnice za domačo rabo ali česa podobnega.
• Pri polnjenju hladilnega sredstva uporabite utekočinjeno hladilno sredstvo.
 Ker je hladilno sredstvo utekočinjeno, se lahko hitro polni.
 Zato bodite med postopkom polnjena še posebej pazljivi in postopoma 

dolivajte hladilno sredstvo.

Opozorila pri namestitvi na 
območjih s snežnimi padavinami in 

nizkimi temperaturami

4. Pri uporabi mreže
 • Sledite naslednji sliki in zagotovite zadostno razdaljo med mrežo, 

okvirjem in steno.
 • Preklopite na vgradni način delovanja.
 • Mreža mora biti iz lesa.
 • Med zračnim dovodom in izhodom mora biti razdelilna plošča.
 • Odprti del naj bo izveden kot SPREJEMNIK.
 • Odprt del mreže se mora odpreti 70% ali več od luknje v steni.
 • Odprti del mreže mora biti enakomerno razporejen.

(Pogled od zgoraj) (Enota : mm)

Razdelilna plošča

• Pri uporabi večsistemske zunanje enote glejte namestitveni priročnik, 
priložen zadevnemu modelu.

(Pogled od spredaj) 70 ali več
800 ali več

Odprtina za sprejemnik

Razdelilna plošča

67
0 

al
i v

eč

50 ali več 50 ali več

(Pogled s strani)

20 do 30

Odprtina za sprejemnik

Razdelilna plošča

50
0

14
0

POZOR
Ko je zunanja enota nameščena na prostoru, kjer lahko drenažna 
voda povzroča kakršne koli težave, močno zatesnite točko puščanja z 
uporabo silikonskega lepila ali tesnilne mase.



11

SI

POZOR
1. Zunanjo enoto namestite na mesto, kjer ni ovir v bližini njenega zračnega 

vhoda ali izhoda.
2. Ob namestitvi zunanje enote na mesto, ki je nenehno izpostavljeno 

močnemu vetru, na primer ob obali ali na višjem nadstropju stavbe, 
zagotovite normalno delovanje ventilatorja z uporabo cevi ali zaslona.

3. Posebej na vetrovnih območjih je enoto potrebno namestiti za preprečitev 
vstopa vetra.

4. Pri namestitvi na naslednjih mestih lahko pride do težav.
 Enote ne nameščajte na takšnih mestih.
 • Območje z obilo strojnega olja.
 • Slano območje, kot je obala.
 • Območje z obilo žveplenega 

plina.
 • Območje z visokofrekvenčnimi 

valovi, npr. iz avdio opreme, 
varilcev in medicinskih aparatur.
naprav ter varilnikov.

Priključitev hladilnih cevi

1. Cev prerežite z nožem za cevi
2. Pobrusite notranjost koncev cevi.
 Zagotovite, da ostružki ne padejo v cev.
3. Odstranite prirobnične matice, priložene zunanji in notranji enoti, in jih 

vstavite v cev.
4. Razširite cev.
 Preveriti morate premer cevi.
5. Preverite, ali je prirobnica pravilne oblike.

90 Poševnost Neravnost Izkrivljenost

A
B C

Vrezilo Cev

    Pritrjevanje matice na cev

Izčrpavanje
Ko priključite cevi na notranjo enoto, jo lahko izčrpate z vakuumom.

PRAZNJENJE Z VAKUUMOM
Odstranite zrak v priključnih ceveh in notranji enoti s pomočjo 
vakuumske črpalke. Ne uporabljajte hladilnega sredtva v zunanji enoti. 
Za podrobnosti glejte priročnik za vakuumsko črpalko.

POZOR
• Ne praskajte notranjosti robljenega dela kot odstranjujete iglice.  
• Robljenje, ki povzroči praske na notranjosti dela, ki ga robite, lahko 

povzroči puščanje hladilnega plina.

Močan 
veter

Odvajanje vode
• Na spodnji plošči zunanje enote so luknje za zagotavljanje učinkovitega 

odvajanja odmrznjene vode, ki nastane pri ogrevanju.
 Če je pri montaži enote na balkon ali steno potreben centralni odvodni 

kanal, za odvajanje vode upoštevajte spodnje korake.
1. Nadaljujte z zatesnitvijo tako, da namestite vodoodporna gumijasta 

pokrovčka v 2 podolgovati luknji na spodnji plošči zunanje enote.
 [Namestitev vodoodpornih gumijastih pokrovčkov]
 1) Vstavite štiri prste v vsak pokrovček in pokrovčka vstavite v luknji za 

odvajanje vode tako, da ju potisnete na svoje mesto s spodnje strani 
spodnje plošče.

 2) Pritisnite navzdol po zunanjem obodu pokrovčka, da zagotovite tesno 
prileganje.

  (Pri nepravilni namestitvi pokrovčkov lahko pride do puščanja vode, 
če se zunanji rob privzdigne ali pa se pokrovčka zatakneta ali se kaj 
zagozdi med pokrovček in ploščo.)

Vodoodporna gumijasta pokrovčka
(priložena zunanji enoti)

Spodnja plošča

Drenažni priključek

2. Namestite drenažni priključek in komercialno dostopno odvodno cev 
(z notranjim premerom 16 mm) in izčrpajte vodo.

 (Za položaj namestitve drenažnega priključka glejte namestitveno shemo 
za notranjo in zunanjo enoto.)

 • Poskrbite, da je zunanja enota nameščena vodoravno in odvodno cev 
napeljite nagnjeno navzdol, pri tem pa ne sme biti ohlapna.

Spodnja plošča Drenažni priključek

Komercialno dostopna
odvodna cev

Ne uporabite običajne vrtne cevi, ker se takšna cev lahko splošči in
prepreči odvajanje vode.

Cev A B Flare Nut

Zunanji
premer Debelina

RIDGID 
(tip sklopke) 

R32 ali R410A

IMPERIAL 
(tipa krilnih 

matic) 
R32 ali R410A

C Zatezni moment

mm mm mm mm mm mm N·m kgf·m

6.35 0.8 0 do 0.5 1.5 do 2.0 9.1 17 14 do 18 1.4 do 1.8

9.52 0.8 0 do 0.5 1.5 do 2.0 13.2 22 33 do 42 3.3 do 4.2

12.7 0.8 0 do 0.5 2.0 do 2.5 16.6 26 50 do 62 5.0 do 6.2

• Tesnilni obroč za priključitev cevi
Tlak je pri R32 ali R410A višji kot 
pri R22. (Pribl. 1.6 krat). Zato z 
uporabo ključa dobro zatisnite cevi, ki 
povezujejo zunanjo in notranjo enoto, 
z ustreznim tesnilnim obročem. Če je 
katera od cevi nepravilno priključena, 
lahko pride do uhajanja plina in težav 
pri hladilnem ciklusu.

Matica pri
notranji enoti

Matica pri 
zunanji enoti
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Uporabite vakumske črpalko s funkcijo, ki preprečuje, da bi olje iz črpalke 
steklo nazaj v cevi klimatske naprave, ko je črpanje končano.
(Če olje iz vakuumske črpalke pride v klimatsko napravo, ki uporablja
R32 ali R410A, lahko pride do težav s krogotokom hladilnega sredstva.)
1. S polnilno cevjo povežite razdelilni ventil in dovodno odprtino na zapornem 

ventilu za plin.
2. Polnilno cev priključite na odprtino vakumske črpalke.
3. Do konca odprite ročico merilnika za nizek pritisk ob razdelilnem ventilu.
4. Vklopite vakumsko črpalko, da začne s črpanjem. Črpanje naj traja 

15 minut, če je dolžina cevi 20 metrov. (15 minut za 20 metrov) (Če je 
kapaciteta črpalke 27 litrov na minuto) Preverite, da na merilniku za 
pritisk zmesi piše –101 kPa (–76 cmHg).

5. Zaprite ročico merilnika za nizek pritisk ob razdelilnem ventilu.
6. Do konca odprite oba zaporna ventila (za plin in za tekočino)
7. Odstranite polnilno cev z odprtine
8. Dobro privijte zamaške zapornih ventilov

    Uporaba vakumske črpalke

Varnostni ukrepi v zvezi z zapornimi ventili

POZOR
• 6 POMEMBNE TOČKE ZA DELO S CEVOVODOM
 (1) Odstranite prah in vlago (znotraj priključnih cevi)
 (2) Zategnite priključke (med cevmi in enoto)
 (3) Izčrpajte zrak v priključnih ceveh s pomočjo VAKUMSKE ČRPALKE
 (4) Bodite pozorni na uhajanje plina (povezovalne točke)
 (5) Preverite, da ste še pred uporabo popolnoma odprli zapakirane 

ventile.
 (6) V notranjosti ponovno uporabljeni mehanski priključki in zarobljeni 

spoji niso dovoljeni. Če se mehanske priključke ponovno uporabi, 
morate prenoviti zapečatene dele. Ko se ponovno uporabi 
zarobljene spoje, je potrebno ponovno izdelati zarobljen del.

Zaporni ventil za tekočino

Dovodna odprtina (stržen ventila (nastavitvena igla))

Zaporni ventil za plin

Vakumska 
črpalka

Adapter za vakumsko črpalko, 
ki preprečuje nasprotni tok

Polnilna cev 

Ročica-visok pritisk 
(naj bo popolnoma zaprta)

Ventil na razdelilniku

Merilnik pritiskaMerilnik pritiska zmesi

Ročica-nizek pritisk

Polnilna cev 

Priključna cev

–101 kPa (–76 cmHg)

• Odprite trup ventila, da se dotakne zamaška. Ko je v stiku z zamaškom, 
ravnajte previdno in ne uporabljajte prevelike sile.

• Zatisnite trup ventila z obročem, kot v tabeli:

Stran s plinom
(Ø12.70 mm)

50 do 62 N·m
(5.0 do 6.2 kgf·m)

 

Potreben je šesterokotni
(inbus) ključ

4 mm
Stran s plinom
(Ø9.52 mm)

33 do 42 N·m
(3.3 do 4.2 kgf·m)

Stran s tekočino
(Ø6.35 mm)

14 do 18 N·m
(1.4 do 1.8 kgf·m)

Dovodna odprtina 14 do 18 N·m
(1.4 do 1.8 kgf·m)

L N1 2 3Priključna
sponka

Povezovalni kabel Povezovalni kabelNapajalni kabel Napajalni kabel

Ozemljitev

30 30
40 4010 10

10 10

Priključitev Napeljave

Električarsko Delo

1. Odstranite pokrov ventila, pokrov električnih delov in objemko kabla z 
zunanje enote.

2. Priključite priključitveni kabel na terminal ob upoštevanju številk na 
terminalski blokadi notranje in zunanje enote.

3. Natančno vstavite priključno vrvico in spojni kabel v priključno letvico in ju 
dobro privijte z vijaki.

4. Uporabite vinilni trak itd. za izolirati kable, ki jih ne boste več rabili.
 Postavite jih tako, da se ne bodo dotikali električnih ali kovinskih delov.
5. Pritrdite električni kabel in priključitveni kabel s kabelsko objemko.
6. Namestite pokrov električnih delov in pokrov ventila na zunanji enoti.

1. Omrežna napetost mora ustrezati navedeni napetosti na klimatski 
napravi.

2. Pripravite napajalni vir, ki ga boste uporabljali izključno za klimatsko 
napravo.

Modeli 10k 13k 18k

Električna napetost 220–240V ~ 50Hz 220–240V ~ 50Hz 220–240V ~ 50Hz

Največja jakost 
toka 7.60A 8.25A 10.60A

Jakost vtičnice in
varovalke 9.5A 10.5A 13.5A

Napajalni kabel H07RN-F ali 60245 IEC66 
(1.5 mm2 ali več)

H07RN-F ali 60245 
IEC66 

(2.5 mm2 ali več)

Povezovalni kabel H07RN-F ali 60245 IEC66 
(1.5 mm2 ali več)

w Pri uporabi večsistemskih zunanjih enot glejte namestitveni priročnik, 
priložen zadevnemu modelu.

Obrezana dolžina priključnega kabla

• Napačna priključitev na napeljavo lahko povzroči pregoritev nekaterih 
električnih delov.

• Pri priključitvi žic med notranjo in zunanjo enoto spoštujte lokalne 
zakone (velikost žice in način priključitve, itd.).

• Vsaka žica naj bo čvrsto priključena.
• Če je napeljava nepravilna ali nepopolna, lahko pride do vžiga ali 

dima.
• Vir električne energije pripravite za izključno uporabo s klimatsko 

napravo.
• Ta izdelek lahko priključite na omrežje.
 Priključitev na fi ksno električno napeljavo : Stikalo, ki izklopi vse pole 

in ki ima kontakte med sabo ločene za vsaj 3 mm, je treba vgraditi v 
fi ksno napeljavo. 
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Izbira nastavitve A-B na daljinskem 
upravljalniku

Nastavitev za samodejni ponovni zagon

    Kako vklopiti samodejni ponovni zagon

Izdelek je izdelan tako, da če zmanjka elektrike, se samodejno ponovno 
zažene v enakem delovnem načinu kot pred dogodkom.

Informacija
Izdelek ima ob nakupu funkcijo samodejnega zagona izklopljeno. 
Vklopite jo, če je potrebno.

Preizkus uhajanja plina

Za ločeno uporabo daljinskega upravljalnika za vsak notranjo enoto, če sta 
že bila nameščeni dve klimatski napravi.
Nastavitev B na daljinskem upravljalniku
1. S konico svinčnika pritisnite in držite gumb  na daljinskem 

upravljalniku. Na ekranu se pokaže »00«. (Sl. 1)
2. Med držanjem gumba  pritisnite na  . »B« se prikaže na ekranu, 

»00« izgine, klimatska naprava pa se izklopi. Nastavitev B na daljinskem 
upravljalniku se shrani. (Sl. 2)

Opomba: 1. Ponovite zgornji korak, da resetirate daljinski upravljalnik na 
nastavitev A.

  2. Nastavitev A na daljinskem upravljalniku ne prikaže »A« na 
ekranu.

  3. Tovarniška nastavitev daljinskega upravljalnika je A.

1 2

• S pomočjo detektorja 
za uhajanje plina ali 
milnice preverite spoje 
pri maticah.

Kontrolna mesta priključkov prirobničnih
matic (Notranja enota)

Pokrov ventila

Preverite mesta na zunanji enoti.

Preizkus delovanja

Za zagon načina TEST RUN (COOL), pritisnite gumb OPERATION za 10 
sekund. (zaslišal se bo kratek pisk)

1. Pritisnite in zadržite gumb OPERATION na notranji enoti za 3 sekunde, 
da bi nastavili operacijo (3 piski in lučka OPERATION utripa 5-krat/sek 
za 5 sekund).

2. Pritisnite in zadržite gumb OPERATION na notranji enoti za 3 sekunde, 
da bi preklicali operacijo (3 piski, lučka OPERATION pa ne utripa).

 • Če je časovnik VKLJUČEN ali IZKLJUČEN, se ne aktivira.

Nastavitev Izbirnega Stikala
Daljinskega Upravljalnika

• Če sta dve notranji enoti nameščeni v isti sobi ali dveh sosednjih 
prostorih, se lahko zgodi, da obe istočasno prejmeta signal 
daljinskega upravljalnika in začneta delovati. Da bi to preprečili, lahko 
nastavimo bodisi eno notranjo enoto bodisi daljinski upravljalnik na 
nastavitev B (Oba sta tovarniško naravnana na nastavitev A).

• Notranja enota ne prejme signala, če je drugače nastavljena kot 
daljinski upravljalnik.

• Med nastavitvijo A/B ter sobo A/B ni povezave, ko priključujemo cevi in 
kable.

Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika

Če sta dve notranji enoti nameščeni v ločenih sobah, ni potrebno
preklapljati izbirnega stikala

Nastavitev enote B.
 Pritisnite in za več kot 20 sekund zadržite gumb MODE.
 Ko nastavitev A spremenite v nastavitev B : boste zaslišali 5 piskov in 

5 sekund bo utripala indikacijska lučka.
 Ko nastavitev B spremenite v nastavitev A : boste zaslišali 5 piskov.
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