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ONTWERP EN AFMETINGEN

Binnenmodule: FWC02AAFNMV1 / FWC03AAFNMV1 / FWC04AAFNMV1 / FWC05AAFNMV1 /
FWC06AAFNMV1

Model A B  C D E F G H I J K

FWC02AAFNMV1 820 820 363 335 28 930 930 642 622 555 555

FWC03AAFNMV1 820 820 363 335 28 930 930 642 622 555 555

FWC04AAFNMV1 820 820 363 335 28 930 930 642 622 555 555

FWC05AAFNMV1 820 820 363 335 28 930 930 642 622 555 555

FWC06AAFNMV1 820 820 363 335 28 930 930 642 622 555 555

Opmerking:
• Waterinlaat 1* moet gekoppeld zijn met wateruitlaat 1 en inlaatventiel 1. (*1 verbinding met koeler)

• Waterinlaat 2* moet gekoppeld zijn met wateruitlaat 2 en inlaatventiel 2. (*2 verbinding met boiler)

• De dop op het inlaatventiel is rood geverfd ter identificatie.

• Alle aansluitingen moeten vastgeschroefd worden met een “O” -ring. Wikkel witte Teflon-band om de

schroefdraad, om te garanderen dat de aansluitingen waterdicht zijn.

• Draai alle schroefverbindingen goed vast, om lekkages te voorkomen.

Alle afmetingen zijn in (mm)
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WATERUITLAAT 2

WATERINLAAT 1

WATERUITLAAT 1

INLAATVENTIEL 1

WATERINLAAT 2

INLAATVENTIEL 2
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

! ATTENTIE
Neem bij installatie s.v.p. notitie van de volgende belangrijke
punten.
• Controleer, of de afvoerleidingen correct aangesloten zijn.

Indien de afvoerleidingen niet correct aangesloten zijn
kan water uitlekken en het meubilair beschadigen.

• Controleer, na onderhoud of installatie, of het paneel
van het apparaat gesloten is.

Indien de panelen niet goed afgesloten zijn, veroorzaakt
het apparaat tijdens bedrijf veel lawaai.

• De aansluiting voor de luchtwaaier en voor de LED kabel
moet binnen de besturingskast liggen.

• Scherpe randen en de oppervlakken van de spiralen zijn
plaatsen, waar u zich gemakkelijk kunt blesseren.
Vermijdt contact met deze plaatsen.

• Voordat u de stroom uitschakelt, moet u de ON/OFF toets
op de afstandsbediening op "OFF" zetten, om
onaangename verrassingen te vermijden. Heeft u dit niet
gedaan, dan begint de ventilator van het apparaat automatisch
te lopen, zodra de stroom weer ingeschakeld wordt en kan
aldus een gevaar vormen voor onderhoudspersoneel en
gebruiker.

• Gebruik geen verwarmingsapparaat te dicht bij de
airconditioner. Door de excessieve hitte hiervan zou het
plasticpaneel kunnen smelten of vervormen.

• Zorg ervoor, dat de kleuren van de draden van het
binnenmodule en van de aansluitingsmarkeringen
dezelfde zijn als de respectievelijke van het buitenmodule.

• BELANGRIJK : INSTALLEER OF GEBRUIK DE
AIRCONDITIONER NOOIT IN EEN WASKEUKEN.

! WAARSCHUWING
• Installatie en onderhoud moeten uitgevoerd worden door

gekwalificeerd vakpersoneel, dat vertrouwd ismet de
plaatselijke wetten en voorschriften en ervaring heeft met
dit type apparaten.

• De bedrading ter plaatste moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de nationale
bedradingsvoorschriften.

• Voordat u met de bedrading volgens het bedradingsplan
begint, moet u controleren, of denominale spanning van
het apparaat overeerstemt met die, welke op het typeplaatje
is aangegeven.

• Het apparaat moet GEAARD worden om, mogelijke
gevaren door slechte isolatie te vermijden.

• Geen enkel deel van de bedrading mag in contact komen
met de waterleidingen of met bewegende delen van de
ventilatormotoren.

• Controleer, of het apparaat uitgeschakeld is, voordat u
met installatie of onderhoud van het apparaat begint.

• Risico van elektrische schok, die ernstig letsel of de dood
tot gevolg kan hebben. Schakel alle ingeschakelde
stroomvoorzieningen uit, voordat u met
reparatiewerkzaamheden begint.

• TREK NOOIT de stroomkabel uit, wanneer het apparaat
nog ingeschakeld is. Dit kan een ernstige elektrische
schok veroorzaken en brandgevaar met zich meebrengen.

• Houdt binnen- en buitenmodule, stroomkabel en
transmissiekabels, minstens 1m weg van tv's en radio's,
omvervormde beelden en statische ontladingen te
vermijden {afhankelijk van het type en de bron van de
elektrische golven, kunnen statische entladingen zelfs ook
nog gehoo-rd worden bij afstanden van méér dan 1m.}.

ATTENTIE
   Afvalvereisten

Uw airconditioner is gekenmerkt met dit symbool. Dit betekent, dat elektrische en elektronische producten niet
samen met ongesorteerde huisafval verwijderd mogen worden.
Haal het systeem niet zelf uit elkaar: De demontage van de airconditioner, de verwerking van koelmiddel, olie en
andere delen moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde installateur, in overeenstemming met de geldende
plaatselijke en nationale wetgeving.
Airconditioners moeten in speciaal hiervoor gecreëerde bedrijven verwerkt worden voor hergebruik, recycling en
recuperatie. Wanneer u ervoor zorgt, dat dit product met de juiste afval verwijderd wordt, helpt u potentiële negative
uitwerkingen op het milieu en op de menselijke gezondheid te vermijden. Contacteer de installateur of de plaatselijke
autotiteit voor nadere informaties.
Batterijen moeten uit de afstandsbediening verwijderd worden en met separate (speciale) afval verwijderd worden, in
overeenstemming met de geldende plaatselijke en nationale wertgeving.
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2. Installeren module
• Meet en markeer de positie van de ophangstaaf. Boor het gat voor de

hoekschroef en bevestig de staaf.
• De installatiesjabloon kan uitzetten door temperatuur en vochtigheid.

Controleer de afmetingen ter plaatse.
• De afmetingen van de installatiesjabloon zijn dezelfde als de afmetingen

van de plafondopeningen.
• Voordat u het plafond weer pleistert, moet u de installatiesjabloon op het

binnenmodule passen.

Opmerking: Bespreek de boorwerkzaamheden in ieder geval met de
        betreffende installateur.

3. Ophangen module
• Controleer de afstand van de ophangstaaf.
• Houdt het module vast en hang het op aan de ophangstaaf met de moer en

de dichting.
• Corrigeer de hoogte van het module op ongeveer 35,00 mm tussen de

onderkant van het binnenmodule en het plafond.
• Controleer met een waterpas, of het module precies horizontaal hangt en

draai moer en schroef goed vast, om uitval van het apparaat en vibratie te
vermijden. vermen.

• Open de plafondplaat langs de buitenlijnen van de papieren
installatiesjabloon.

890,0 mm (openingin plafondplaat)

790,0 mm (ophangstaaf)
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35.0 mm

Plafondplaat

Binnenmodule

4. Werkzaamheden afvoerpomp
• De afvoerpijp moet een aflopend verhang hebben voor goede afwatering.
• Verleg de afvoerbuis niet met op en af lopende krommingen, om te

vermijden, dat het water terugloopt.
• Pas op, dat u bij installatie, niet teveel kracht uitoefent op de

afvoeraansluiting van het binnenmodule.
• De buitendiameter van de afvoeraansluiting voor de flexibele afvoerslang

is 20mm.
• Isoleer de afvoerleiding tegen hitte (polyethyleenschuim van meer dan

8,00 mm dikte) om te vermijden, dat condens in de kamer druppelt.

Binnenmodule

Buisklem

Goed Slecht

INSTALLATIE VAN HET BINNENMODULE

Min. 0,5 m Min. 0,5 m Min. 0,5 m
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1. Vooroverzicht locatie

• Stroomvoorziening en installatie moeten voldoen aan wetten en voorschriften van plaatselijke autoriteiten (bv. energiebedrijf).
• Fluctuaties in de spanning mogen niet hoger zijn dan ±10% van de nominale spanning. De stroomvoorziening moet onafhankelijk

zijn van de stroomvoorziening voor lastransformatoren, die hoge fluctuaties in de voorziening kunnen veroorzaken.
• Vergewist u zich ervan, dat de locatie geschikt is om draden, leidingen en afvoer te installeren.
• Het binnenmodule moet zo geïnstalleerd worden, dat de afvoer van koele lucht en de terugstroom van warme lucht niet door

obstakels behinderd wordt en een goede luchtcirculatie in de gehele ruimte mogelijk is.
• Zorg ervoor, dat voldoende afstand bestaat, tussen binnenmodule en muur/obstakels, zoals te zien is in de afbeelding.
• De installatieplaats moet stevig genoeg zijn, het viervoudige gewicht van het binnenmodule te dragen, om te vermijden, dat

lawaai en vibratie versterkt worden.
• De installatieplaats (ophanging aan plafond) moet precies horizontaal en de hoogte in het plafond 350 mm of meer zijn.
• Het binnenmodule moet ver genoeg weg zijn van verwarmings- of stoombronnen (vemijdt installatie bij ingang).

Obstakel
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6. Aansluiting waterleiding
• Het binnenmodule is uitgerust met een aansluiting voor de wateruitlaat en een voor de waterinlaat. Een luchtventiel is geïnstalleerd,

met een aansluiting om de leidingen met lucht te kunnen doorspoelen.
• Een drieweg-elektroventiel is nodig, om het koude water te laten circuleren of voorbij te leiden.
• Smidstalen , polyethreen en koperen buizen zijn aanbevolen voor de installatie. Alle types buizen en verbindingen moeten

geïsoleerd worden met polyethreen (van het type ARMAFLEX of soortgelijk), om condensatie te vermijden.
• Gebruik geen aangetaste of beschadigde buizen of armaturen voor de installatie.
• Somige hoofdarmaturen, zoals schuifafsluiters, onlastingsventielen, twee- of drieweg elektroventielen, filters, slijkvangers, enz.

zijn nodig in het systeem, om de capaciteit te verbeteren en het onderhoud gemakkelijker te maken.

5. Afvoertest
• Sluit op de hoofdafvoerbuis de flexiebele afvoerslang aan.
• Vul via de flexibele slang water, om op leidinglekkages te controleren.
• Wanneer de test afgesloten is, kunt u de flexibele afvoerslang aansluiten

op de afvoeraansluiting van het binnenmodule.

Opmerking: Dit binnenmodule benut een afvoerpomp voor de afwatering
        van condenswater. Installeer het module precies horizontaal, om
        lekkage of condensatie van water bij de luchtuitlaat te vermijden.

7. Installeren paneel
• Controleer, alvorens het voorpaneel te installeren, of u de installatiesjabloon

verwijderd hebt.
• Open het luchtinlaatrooster, door de klemmen terug te trekken en het, samen met de

filter, van het voorpaneel af te nemen.
• Installeer het frame van het voorpaneel op het binnenmodule met 4 schroeven en

maak het goed vast, om te voorkomen, dat koele lucht uitlekken kan.
• Sluit de draad van de LED en van de luchtwaaier op het binnenmodule aan.
Opmerking:
Maak het frontpaneel goed vast, om te vermijden dat koude lucht uitlekt, hetgeen
condensatie en water druppelen veroorzaakt.

V a n
voor-
paneel

LED-draad

Luchtwaaierdraad

Koeler FCU FCUFCU

Goede regeling Slechte regeling Slechtste regeling

Schuifafsluiter

Schuifafsluiter

Schuifafsluiter

Schuifafsluiter

Schuifafsluiter

Schuifafsluiter

2-weg ventiel3-weg ventiel

Van
besturing
-skast

Hoofdafvoerbuis

Watertoevoe

Flexiebele afvoerslan

OPEN

Schroef
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DEELNUMMER: 08 02 4 091942
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220~240V
1PHASE 50HzAAN DE KLEP VAN

3-WEG VENTIEL
AAN DE KLEP VAN
3-WEG VENTIEL

AANSLUITING ELEKTRISCHE BEDRADING

Dit is het bedradingsontwerp. Het kan veranderen, navenant het koelapparaat en moet voldoen aan de plaatselijke en nationale

wetten en voorschrifen.

L/L1 N/L2 N/L2

FCU 1 FCU 2 FCU 3

HVLV CVLV L/L1 N/L2 N/L2HVLV CVLV CVLVL/L1 N/L2 N/L2HVLV

3WV 3WV 3WV 3WV3WV 3WV

X1 X2 X3

R
S
T
N

3WV
X1,X2,X3

=

=

3-WEG VENTIEL
RELAIS (220-240V,10A)KOELER

DEELNUMMER: 70034071317-02

SENSOR VERWARMINGSSPIRAAL
SENSOR KOELSPIRAAL
SENSOR RETOURLUCHT

Model : FWC02AAFNMV1 / FWC03AAFNMV1 / FWC04AAFNMV1 / FWC05AAFNMV1 / FWC06AAFNMV1 (W2.0-4P)

STROOMVOORZIENINGDRADEN
MET JUMPER VOOR WARMTEPOMP
ZONDER JUMPER VOOR KOELING
MET JUMPER VOOR VENTIELAANWENDING
ZONDER JUMPER ZONDER VENTIELAANWENDING

Model FWC02AAFNMV1  FWC03AAFNMV1 FWC04AAFNMV1 FWC05AAFNMV1 FWC06AAFNMV1
Spanningsbereik** 220-240V/1Ph/50Hz + !
Aanbevolen zekering* (A) 2 2 2 2 2
Doorsnede stroomtoevoerkabel* (mm2) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Aantal geleiders 3 3 3 3 3

Opmerking : Het apparaat wordt standaardmatig geleverd met een warmtepomp en is uitgerust voor ventielaanwending.

BELANGRIJK :  *Deze waarden zijn alleen maar ter informatie. Ze moeten gecontroleerd en geselecteerd worden,
om te voldoen aan de plaatselijke en/of nationale wetten en voorschriften. Ze zijn ook afhankelijk
van het type installatie envan de grootte van de geleiders.

** Het juiste spanningsbereik moet gecontroleerd worden aanhand van het typeplaatje op het apparaat.
     Het vaste leidingsysteem moet een hoofdschakelaar hebben , of een andere mogelijkheid het apparaat
     uit te schakelen, met contactonderbreking van alle polen, conform de geldende plaatselijke en nationale

wetgeving.

 Alle draden moeten vast aangesloten zijn.
• Geen van de draden mag in contact komen met de waterleiding of met bewegende delen van de ventilatormotor.
• De stroomvoorzieningskabel moet gelijkwaardig zijn met H05VV-F (60227 IEC 52 of 60227IEC53), hetgeen de minimumeis

is, en moet in een beschermende buis worden verlegd.

VERDRADE
BESTURING

LER/DE ONTVANGER VAN IRL
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WERKINGSBEREIK

Bedrijfslimieten:
Warmtedrager : Water
Watertemperatuur : 5~65°C
Maximale waterdruk : 16 bar
Luchttemperatuur : (zie hieronder)

Koelapparaat
Temperatuur Ts °C/°F Th °C/°F

Minimale
16,0 / 60,8 11,0 / 51,8binnentemperatuur

Maximale
32,0 / 89,6 23,0 / 73,4binnentemperatuur

Minimale
16,0 / 60,8 -buitentemperatuur

Maximale
46,0 / 114,8 -buitentemperatuur

Warmtepomp

Ts: Droge boltemperatuur           Th: Natte boltemperature.

Temperatuur Ts °C/°F Th °C/°F

Minimale
16,0 / 60,8 -binnentemperatuur

Maximale
30,0 / 86,0 -binnentemperatuur

Minimale
-5,0 / 23,0 -6,0 / 21,2buitentemperatuur

Maximale
24,0 / 75,2 18,0 / 64,4buitentemperatuur

• Het binnenmodule heeft voorgestanste luchtinlaat- en een luchtuitlaatgaten om een luchtcirciut aan te sluiten. Het luchtuitlaatkanaal
kan echter slechts op één zijde aangesloten worden.

• Het gebruik van een luchtcircuit voor de luchtuitlaat verbetert de luchtverdeling, indien deze behinderd wordt door obstakels (bv.
een verlichting) of in een lange smalle of L-vormige kamer. Het is ook praktisch, wanneer de airconditioner tegelijkertijd voor
twee kamers benut wordt.

TOEBEHOORDELEN

Mogelijke afmeting aansluitopeningen luchtcircuitMogelijke richting voor luchtuitlaat en -inlaat

Opmerking:
• Vermijdt het gebruik van een luchtcircuit, waarvan het luchtuitlaatrooster compleet gesloten kan worden, om te voorkomen

dat de verdamper bevriest.
• Om condensvorming te voorlomen, moet u bij de installatie van de luchtkoker ervoor zorgen, dat voldoende tegen hitte

geiïsoleerd wordt en geen koude lucht uitlekken kan.
• Houdt de toevoer van frisse lucht binnen 20% van de totale luchtstroom. Installeer een kast met een extra ventilator.

Voorgeslanst gat voor luchtuitstroming
Voorgestanst

gat voor
luchtinlaat

10 50 50 50 50 50 10

20
70

20
10

9

11
9

90

Ø100

PCD Ø140

115 20 115

Luchtinlaat

LuchtuitstromingLuchtuitstroming

Luchtuitstroming Luchtuitstroming

Afdichtingsmateriaal

• Het is mogelijk één van de vier luchtuitlaatopeningen af te dichten.(wanneer u twee of meer uitlaatopeningen afdicht kunnen
hierdoor storingen veroorzaakt worden).

• Verwijder het voorpaneel en doe het afdichtingsmateriaal in de luchtuitlaatopening van het binnenmodule, om de luchuitlaat af te
dichten.

• Het afdichtingsmateriaal moet dezelfde lengte hebben als de langste luchtuitlaatopening. Wanneer u de korte luchtuitlaatopening
wenst af te dichten, moet u het dichtingsmateriaal op lengte snijden.

• Duw het afdichtingsmateriaal naar binnen, tot ongeveer 10 mm van de onderkant van het binnenmodule, zodat het niet in contact
komt met de luchtlamellen.

• Vergewist u zich, dat u het materiaal niet meer dan 10mm naar binnen heeft geduwd.

AUTOMATISCHE TOEVALSFUNCTIE VOOR HERSTART

Indien tijdens het bedrijf de stroom uitvalt, hervat het apparaat automatisch in dezelfde bedrijfsfunctie, zodra de
stroomvoorziening weer hersteld is.
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 Storingsbeschrijving LED koeling Storingsindicatie
 Storing sensor kamer   1 knipperen E1
 Storing sensor leidingwater  2 knipperen E2
 Storing waterpomp  6 knipperen E6
 Storing temperatuur leidingwater  5 knipperen E5
*Venster open geactiveerd  3 knipperen -
*Antivriesmodus geactiveerd  7 knipperen -
*Ontlastingsmodus geactiveerd  8 knipperen -

INDICATORLAMPJES

Afstandsbediening
Zodra het infrarode bedrijfssignaal voor de aftandsbediening werkt, geeft de signaalontvanger van het binnenmodule een
<pieptoon> af, ter bevestiging dat de signalen ontvangen worden.

*Betreft alleen 4-buis systeem

INSTELLING VENTILATORLUCHTKOELER OP BESTURINGBORD

A) MODELKEUZE

Het standaardbesturingsbord ( W 2,0 ) komt met de fabrieksinstelling voor:- Model 4. Kies het model met de dienovereenkomstige
jumper.

Model 3

Model 4

Systeem Model Functie

M4

M3

L

COMP

TRANSFORMATOR

4-buis M3 -  Alleen koeling met boiler

systeem Model 3 FCU Minikoeler (alleen koeling)

FCU  Boiler

M4 -  Koeling of verwarming met boiler

Model 4 FCU Minikoeler (koeling / verwarming)

FCU Boiler
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B) VENTIEL, VERWARMING EN VENTILATOR VOORRANGSKEUZE

Jumper
Met jumper

Zonder jumper(Standaard)

Jumper ventilatorvoorrang Door gebruiker ingestelde snelheid of
langzaam, wanneer op automatisch.

Ventilator stopt, wanneer thermostaat
uitgeschakeld wordt

Ventieljumper Voor ventielbesturing Voor besturing zonder ventiel

Jumper
ventilatorvoorrang VerwarmingsjumperVentieljumper

C ) ANDERE OPTIES

Het besturingsbord komt met andere opties.

Niet-bezet modus

Antivriesmodus

Open venster modus

Ontlastingsmodus

i) Niet-bezet functie

Indien het droge contact gesloten is, is de niet-bezet modus geactiveerd. en vise versa. Wanneer de aanschakeltimer actief is,
gaat het systeem terug naar de bezet-modus,
De verbindingspunten van het droge contact kunnen parallel verbonden worden met de schakelborden van andere
ventilatorluchtkoelers (FCU's). Indien het droge contact gesloten is, wordt de niet-bezet modus geactiveerd voor alle
ventilatorluchtkoelers, die parallel verbonden, zijn zoals hierboven geïllustreerd.

Verbindt met niveauschakelaar

VENTILATOR VENTIEL VERWARMING

L

HTR

TRANSFORMATOR

U
N

O
C

P

L

HTR

TRANSFORMER

A
_F

R
Z

W
_O

P
E

N
T

F
U

LL
S

H
E

D

Verwarmingsjumper Voor warmtepomp Alleen voor koeling
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ii) Antivriesmodus

De anrivriesmodus heeft de hoogste prioriteit van alle airconditionerfuncties. De antivriesmodus wordt alleen geactiveerd, indien het
droge contact gesloten is en omgekeerd.

iii) Open venster modus

De verbindingspunten van het droge contact kunnen parallel verbonden worden met de schakelborden van andere ventilatorluchtkoelers
(FCU's). Indien het droge contact gesloten is, wordt de open venster modus geactiveerd voor alle ventilatorluchtkoelers, die parallel
verbonden zijn, zoals hieronder geïIlustreerd.

iv) Ontlastingsmodus

De verbindingspunten van het droge contact kunnen parallel verbonden worden met de schakelborden van andere ventilatorluchtkoelers
(FCU's). Indien het droge contact gesloten is, wordt de ontlasting geactiveerd voor alle ventilatorluchtkoelers, die parallel verbonden
zijn, zoals hieronder geïIlustreerd.

Via de ingangsbus van de netwerkcommunicatie kunnen globaal niet-bezet, globaal open venster en globale ontlasting, met of zonder
de bovengenoemde verbindingen, ook geactiveerd worden door de hoofdbesturing. (Hangt van beschikbaarheid voor deze eigenschap
af.)

Opmerking:

i) De automatische ventilatormodus is alleen beschikbaar voor model 3. ( AAAlleen koeling met boiler )

ii) De ventilatormodus is niet beschikbaar bij ventielloze besturing.

iii) De bedrade afstandsbediening heeft een sensor voor de binnentemperatuur. Installeer de bedrade afstandsbediening niet op
geïsoleerde plaatsen, waar de kamertemperatuur niet correct afgelezen kan worden.

ALGEMENE CONTROLE

• Controleer de volgende dingen, vooral of:-
1. Het apparaat goed vastgemonteerd is en goed op zijn plaats blijft zitten.
2. Leidingen en verbindingen geen lekkages hebben.
3. De bedrading correct uitgevoerd is.

•  Afvoercontrolet: Schudt een beetje water aan de linkerkant in de afvoerbak (afvoer is aan de rechterkant van het apparaat).

Opmerking:
• De installatiegids hierboven betreft alleen een apparaat met koelspiraal. Voor de installatie van buitenapparaten

(minikoelers, enz.) verwijzen wij naar de installatiegids van een zulk apparaat.

• De installatie van een apparaat met koelspiraal kan variëren navenant het type buitenapparaat.

• De installatie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel, dat vertrouwd is met dit soort product.

  SW
GLOBALE
SCHAKELAAR

FCU1 FCU2 FCU3
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REPARATIE EN ONDERHOUD

Wanneer u merkt, dat uw airconditioner niet correct functioneert, schakel dan meteen de stroom van het apparaat
uit. Controleer de volgende storingsomstandigheden en -oorzaken voor een paar eenvoudige oplossingstips.

PROBLEEMOPLOSSINGEN

Oorzaken / Actie

- Beveiliging tegen te vaak starten. Wacht 3 tot 4 minuten,
totdat de compressor begint te werken.

- Stroomuitval, of een zekering moet vervangen worden.

- De stekker is uitgetrokken.

- Eventueel is de vertragingstimer verkeerd ingesteld.

- Indien, na deze controles, de fout nog altijd bestaat, moet u
de installateur van de airconditioner informeren.

- De luchtfilter is vuil.

- Deuren of vensters staan open.

- Luchtaanzuiging of - uitlaat zijn verstopt.

- De ingestelde temperatuur is niet hoog genoeg.

- Reuk kan veroorzaakt worden door sigarettenrook,
rookpartiekeltjes, parfum, enz., die op de spiraal kleven.

- Dit wordt veroorzaakt door de luchtvochtigheid , nadat het
apparaat zeer lang gelopen is.

- De ingestelde temperatuur is te laag; verhoog de ingestelde
temperaturenen laat het apparaat met hoge snelheid lopen.

- Schakel het apparaat uit en bel de handelaar.

Indien de storing blijft bestaan, bel dan de handelaar / service ter plaatse.

Vervangdelen

Luchtfilter binnen

Binnenmodule

Onderhoudsprocedures

1. Verwijder alle stof van de filter met een stofzuiger of was de filter in
lauwarm water (beneden 40°C/104°F) met een neutraal
reinigingsmiddel.

2. Spoel de filter goed uit en laat hem drogen, voordat u hem weer terugzet
in het apparaat.

3. Gebruik geen gasoline, vervliegende substanties of chemicaliën om de
filter te reinigen.

1. Veeg alle vuil en stof van rooster of paneel met een zachte doek,
gedompeld in lauwwarm water(bendeden 40°C/104°F) met een
neutraalreinigingsmiddel.

2. Gebruik geen wasbenzine, vluchtige stoffen of chemicaliën om de filter
te reinigen.

Periode

Minstens eens in de 2
weken.

Zonodig vaker.

Minstens eens in de 2
weken.

Zonodig vaker.

Storing

1. De compressor werkt, 3 minuten nadat de airconditioner
gestart is, nog steeds niet.

2. De airconditioner functioneert niet.

3.   De luchtstroom is te gering.

4. De uitstromende lucht ruikt slecht.

5. Condensatie op het voorrooster van het binnenmodule.

6. Water loopt uit de airconditioner.



 MEMO
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