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DIREKTE EKSPANSIONSSPOLEENHED TIL LOSSNAY

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E
Installationsvejledning (Til forhandlerens/installatørens brug)

Dette produkt skal installeres korrekt med henblik på at sikre en optimal funktion og sikkerhed.
Læs venligst denne installationsvejledning, inden du går i gang med installationen.
l Installationen skal udføres af forhandleren eller godkendt installatør. Bemærk, at en forkert installation kan give anledning til funktionsfejl og ulykker.

"Betjeningsvejledningen" samt denne manual skal overdrages til kunden efter afslutning af installationen.

Sikkerhedsanvisninger
Nedenstående symboler angiver, at der er risiko for dødelig eller alvorlig personskade, hvis de anvisninger, der er beskrevet herunder, ikke overholdes.

 ADVARSEL

Kun R410A

Må ikke adskilles

Forsøg ikke at skille apparatet ad eller ændre det.
(Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller tilskadekomst).

Forbud mod brug 
i badeværelse og 

brusebad

Enheden og fjernbetjeningen må ikke installeres på steder med megen fugt som f.eks. 
badeværelser eller andre vådrum.
(Dette kan resultere i elektrisk stød eller strømlækage).

Tilslut 
jordledningen.

Sørg for, at produktet forbindes korrekt til jord.  
(Funktionsfejl eller lækstrøm kan resultere i elektrisk stød).

De angivne 
instruktioner skal 

følges.

Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af enheden må der kun anvendes det 
specificerede kølemiddel (R410A) til fyldning af kølemiddelrørene. Det må ikke blandes 
med nogen anden type kølemiddel, og der må ikke være luft tilbage i rørene.
Hvis der blandes luft sammen med kølemidlet, kan det forårsage et unormalt højt tryk i 
kølemiddelrøret og resultere i en eksplosion og andre farlige situationer.
Hvis der bruges andre kølemidler end det, der er specificeret for systemet, forårsager det 
mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i systemet eller nedbrud i enheden. I værste fald 
kan det føre til en alvorlig hindring for produktsikkerheden.
Spænd alle brystmøtrikker efter specifikationerne med en momentnøgle. Hvis der 
spændes for stramt, kan brystmøtrikken knække efter et stykke tid.

Vær særlig opmærksom på 
installationen af kølemiddelrøret. 
Sørg for, at der ikke trænger 
stoffer, såsom støv, fugt, damp i 
kølemiddelkredsløbet.
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Sikkerhedsanvisninger (fortsat)

De angivne 
instruktioner skal 

følges.

Når installationen er afsluttet, skal der kontrolleres for kølemiddellækager. Hvis 
kølemiddel løber ud i rummet og kommer i kontakt med åben ild (f.eks. flammen på en 
opvarmningsenhed eller et transportabelt kogeudstyr), vil der opstå giftige gasser.
Ventiler rummet, hvis der opstår kølemiddellækage under driften. Hvis kølemidlet kommer 
i kontakt med åben ild, afgives der giftige gasser.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, 
serviceteknikeren eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
Det er nødvendigt at isolere kølemiddelrøret for at undgå kondensdannelse. Hvis 
kølemiddelrøret ikke isoleres ordentligt, vil der dannes kondensvand.
Anbring varmeisolering på rørene for at forhindre kondensdannelse. Hvis drænrøret ikke 
installeres korrekt, kan det medføre vandlækage og dermed beskadigelse af loftet, gulvet, 
møbler eller andre ejendele.
Hvis DX-spoleenheden installeres i et lille rum, skal der tages forholdsregler til at 
forhindre, at kølemiddelkoncentrationen i rummet overstiger sikkerhedsgrænsen i 
tilfælde af kølemiddellækage. Hvis der opstår lækage af kølemidlet, som forårsager 
overskridelse af koncentrationsgrænsen, kan der opstå livsfare på grund af manglende ilt 
i rummet.
Anvend apparatet med den foreskrevne strømstyrke og spænding. 
(Anvendelse af en ukorrekt strømforsyning eller spænding kan resultere i brand eller elektrisk 
stød).
Vælg et tilstrækkeligt solidt sted med henblik på en sikker installation af hovedenheden.
(Hvis den falder ned, kan det give anledning til tilskadekomst).
Ledningsarbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk og under overholdelse af gældende 
sikkerheds- og tekniske standarder samt reglerne for anvendelse af forlængerledninger til 
elektrisk udstyr.
(Dårlige forbindelser eller ukorrekt ledningsføring kan resultere i elektrisk stød eller brand).
Der skal installeres en jordafledningsindikator for alle på strømforsyningssiden i henhold 
til gældende love og forskrifter for elektriske anlæg. Alle forsyningskredsløb skal 
afbrydes, før der skaffes adgang til stik og terminaler. Brug kabler af den specificerede 
størrelse, og fastgør disse forsvarligt for at forhindre afbrydelse, hvis der trækkes i dem. 
(Hvis der opstår fejl i tilslutningen, er der risiko for brand).
Kanaler, der er fremstillet af stål, skal installeres med forsigtighed for at undgå enhver 
elektrisk forbindelse mellem metal, ledninger, rustfri stålplader eller andet.
(Strømlækage og kortslutning kan resultere i brand).

 ADVARSEL
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Sikkerhedsanvisninger (fortsat)

 FORSIGTIG

Forbudt

Anbring ikke apparater med åben ild på steder, hvor de udsættes direkte for luftstrømmen 
fra enheden.
(Dette vil kunne give anledning til ulykker på grund af ufuldstændig forbrænding).
Anvend ikke apparatet på steder, hvor det udsættes for høje temperaturer (40˚C eller 
derover), åben ild eller brandbare dampe. 
(Dette kan resultere i brand).
Apparatet må ikke anvendes på steder som f.eks. kemiske fabrikker, hvor der genereres 
farlige gasser som f.eks. syregasser, basiske gasser, organiske opløsningsmiddeldampe, 
malingsdampe eller gasser, der indeholder ætsende komponenter. 
(Dette kan resultere i funktionsfejl).
Dette produkt må ikke installeres på steder, hvor det udsættes for ultraviolet lys. 
(UV-lys kan skade isoleringen på dækslerne).
Tilslut ikke en kommercielt tilgængelig drænpumpe til det designerede drænrør for at 
dræne vand.
(Vand kan lække på grund af fejl i drænpumpe. Dette kan gøre loft, gulv og andre vigtige 
genstande våde).
Installér ikke enden af drænrøret nedsænket på steder som f.eks. tagrender.
(Hvis der er megen sne, fryser tagrenderne, og drænvandet kan ikke løbe ud. Dette resulterer i 
vand, der lækker fra enheden).

De angivne 
instruktioner 
skal følges.

Anvend handsker under installationsarbejdet. 
(Det kan forårsage personskade).
Sørg for, at der er slukket på hovedafbryderen på målertavlen, hvis Lossnay-apparatet 
ikke benyttes i længere tid efter installationen. 
(Manglende overholdelse af dette kan give anledning til elektrisk stød, kortslutning eller brand på 
grund af ødelagt isolation).
Benyt altid de specificerede ophængningsbolte, møtrikker og skiver eller wire/
kædeophæng af passende styrke. 
(Anvendelse af hardware med utilstrækkelig styrke kan medføre, at produktet falder ned).
Dækslet på kontrolboksen skal lukkes efter installationen. 
(Støv eller fugt kan resultere i strømlækage eller brand). 
Tilslut drænrørene sikkert i henhold til installationsvejledningen. Sørg for, at vandet 
drænes. Foretag isoleringsarbejde for at forhindre dannelse af dugkondens.
(Utilstrækkeligt rørarbejde forårsager vandlækage. Dette kan gøre loft, gulv og andre vigtige 
husholdningsgenstande våde).
Isolér sidekanalen for SA (forsyningsluft), systemkomponenter og drænrør.
(Dugkondens, der dannes under luftkonditionering kan forårsage elektrisk lækage eller 
beskadige husholdningsgenstande).
Når enheden installeres på steder, såsom hospitaler eller 
kommunikationsservicestationer, skal der tages de nødvendige forholdsregler for at 
afskærme støjgenererende kilder.
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Systemkonfiguration

Systemmønster X [ en fjernbetjening]

Systemmønster Y [ to fjernbetjeninger]

Systemmønster Z [ sammenlåst med City Multi-indendørsenhed (M-NET-forbindelse) ]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Udendørsenhed
Lossnay-enhed

Strømforsyning
Lossnay-fjernbetjening
(PZ-61DR-E)

Strømforsyning

Dx-spoleenhed

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Udendørsenhed
Lossnay-enhed

Strømforsyning
Lossnay-fjernbetjening
(PZ-61DR-E, hvis nødvendigt)MA-fjernbetjening

(hvis nødvendigt)

M-NET-systemstyreenhed
(hvis nødvendigt)

City Multi-indendørsenhed 
(sammenlåsning med Lossnay)

Strømforsyning

Dx-spoleenhed

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Udendørsenhed
Lossnay-enhed

Strømforsyning

Strømforsyning

Dx-spoleenhed

Den dedikerede fjernbetjening til Dx-spoleenheden 
er beskrevet som "PZ-01RC" i denne manual.
Det er ikke et officielt modelnavn.

1. Betjening fra fjernbetjeninger
Systemmønster X Systemmønster Y Systemmønster Z

TIL/FRA Fra PZ-01RC Fra PZ-01RC eller  
PZ-61DR-E *1

Fra én af fjernbetjeningerne, eller hvis 
indendørsenheden er slået TIL/FRA *2

Betjeningstilstand 
[Opvarmning/Afkøling/Blæser]

Fra PZ-01RC Fra PZ-01RC Kun fra PZ-01RC *3

Temperaturindstilling Fra PZ-01RC Fra PZ-01RC Kun fra PZ-01RC *3
Blæserhastighed 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

Fastsat ved FS4 *4 Kan ændres fra 
PZ-61DR-E.

Kan ændres fra PZ-61DR-E, M-NET-
systemstyreenhed eller MA-fjernbetjening 
(for indendørsenhed). De valgbare 
blæserhastigheder afhænger af 
fjernbetjeningsmodellen.

Ventilationstilstand 
[Varmegendannelse/bypass/
automatisk]

Fastsat ved automatisk 
tilstand *5

Kan ændres fra 
PZ-61DR-E.

Kan ændres fra PZ-61DR-E eller M-NET-
systemstyreenhed.

Bemærkninger - - Dx-spoleenheden kan ikke overvåges eller 
betjenes fra M-NET-systemstyreenheden.

*1: Hvis én af de to fjernbetjeninger slås TIL/FRA, slås den anden fjernbetjening også TIL/FRA samtidigt.
*2: Hvis én af de tre fjernbetjeninger slås TIL/FRA, slås de andre fjernbetjeninger også TIL/FRA samtidigt.

 Eller hvis indendørsenheden slås TIL/FRA, slås Lossnay-enhedens system og Dx-spoleenheden også TIL/FRA samtidigt.
*3: Kan ikke kontrolleres med M-NET-systemstyreenhed eller MA-fjernbetjeningen for indendørsenheden.
*4: Blæserhastigheder kan ændres med 0-10 V DC-indgang eller en spændingsfri kontakt og kan fastsættes ved blæserhastighed 3, hvis det 

er nødvendigt.
*5: Ventilationstilstanden er indstillet til varmegendannelsestilstand under opvarmning og blæsertilstande.
 Ventilationstilstanden kan indstilles til bypass-ventilationstilstanden med en spændingsfri kontakt, hvis det er nødvendigt.

OA: Udeluft
EA: Udgang til luftudblæsning

SA: Forsyningsluft
RA: Returluft
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Systemkonfiguration (fortsat)
2. Driftsområder

Lossnay Dx-spoleenhed PZ-01RC
Udendørsluft -15 ˚C til +40 ˚C *1 - -

Returluft *2 +40 ˚C, 80 % relativ fugtighed eller 
mindre - -

Omgivende 
temperatur

0 ˚C til +40 ˚C, 80 % relativ 
fugtighed eller mindre

0 ˚C til +40 ˚C, 80 % relativ 
fugtighed eller mindre 0 ˚C til +40 ˚C

*1: -15 ˚C til -10 ˚C : Intermitterende drift tager 60 min. for TIL og 10 min. for FRA.
 -15 ˚C eller derunder: Intermitterende drift tager 55 min. for FRA og 5 min. for TIL.
*2: Luftkonditioneret rumluft.

Garanterede driftsområder 
[udendørs]

Udendørsenhed
PUHZ-ZRP35 og 50 PUHZ-ZRP71, 100 og 125

Afkøling *3 -15 ˚C til +46 ˚C -15 ˚C til +46 ˚C
Opvarmning -11 ˚C til +21 ˚C -20 ˚C til +21 ˚C

*3: Den valgfrie luftbeskyttelsesskærm er nødvendig, hvis den omgivende temperatur er mindre end -5 ˚C.

3. Tilsluttelig Lossnay-enhed og udendørsenhed for hver funktion

[RA (returluft) temperaturkontrol]
Dx-spoleenhed GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Tilsluttelig Lossnay LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Tilsluttelig udendørsenhed PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[SA (forsyningsluft) temperaturkontrol]
Dx-spoleenhed GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Tilsluttelig Lossnay LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Tilsluttelig udendørsenhed PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Bemærk: GUG-01SL-E kan ikke anvendes til temperaturstyringsfunktionen for SA (forsyningsluft). Se side 12 for information om rørstørrelse.

4. Tekniske bemærkninger
Nummer Element Indhold

1 Blæserhastighed 1 og 2 Hvis Lossnay-forsyningsblæseren er blæserhastighed 1 eller 2, slår Dx-spoleenheden altid termo 
FRA.

2 Nat-rensning Når Lossnay-enheden er i tilstanden Night purge (nat-rensning), slår Dx-spoleenheden altid termo 
FRA, og PZ-01RC er det samme som den normale driftsskærm.
PZ-61DR-E eller AE-200E er nødvendig til nat-rensningsfunktionen.

3 Opvarmning stopper, når den 
omgivende temperatur er 19 ˚C eller 
højere

[GUG-03SL-E, kun temperaturstyring af SA (forsyningsluft) og opvarmningstilstand]
Hvis den omgivende temperatur er 19 ˚C eller højere, slår Dx-spoleenheden termo FRA for at 
beskytte udendørsenhedens kompressor.

4 Intermitterende drift - Hvis OA-temperaturen (udvendig lufttemperatur) er mellem -10 ˚C og -15 ˚C, kører Lossnay 60 
minutter TIL og 10 minutter FRA. Under de ‘10 minutter FRA’, slår Dx-spoleenheden termo FRA.

- Hvis OA-temperaturen (udvendig lufttemperatur) er mindre end -15 ˚C, kører Lossnay 5 minutter 
TIL og 55 minutter FRA. Under de ‘5 minutter TIL’, slås Dx-spoleenheden termo FRA.

5 Afisning- og standbytilstand Under afisnings- og opvarmningsstandbytilstand stopper Lossnay-forsyningsblæseren, men 
udstødningsblæseren fortsætter med at køre som fabriksindstilling.

6 Fejlangivelse Under opvarmnings- eller afkølingstilstand viser PZ-01RC en fejlkode på skærmen.
Under blæsertilstand skifter PZ-01RC til opvarmningstilstand og viser en fejlkode. Hvis automatisk 
skift til opvarmningstilstand ikke er nødvendigt, skal du indstille funktion nummer 7 til mønster B. 
Se side 20 for yderligere detaljer.

7 Drænpumpe Drænpumpen er aktiv under afkølingstilstand og kører i 6 minutter, efter Dx-spoleenheden stopper. 
Når drænpumpen er aktiv, afgiver den en lyd.

8 En-til-en-forbindelse For systemet skal Lossnay-enhed, Dx-spoleenhed, PZ-01RC og udendørsenhed være én. Det er 
ikke tilladt at forbinde flere enheder.

9 PZ-43SMF-E
PZ-60DR-E

PZ-43SMF-E og PZ-60DR-E må ikke anvende Lossnay-systemet og Dx-spoleenheden.

10 Sammenlåsning med Mr. Slim-
indendørsenhed

Sammenlåsning af Mr. Slim-indendørsenhed med Lossnay-enheden ved hjælp af et CN2L-stik er 
forbudt.

11 Et system i én gruppe Hvis systemet er på M-NET, kan der kun anvendes et system i en gruppe. Flere systemer i én 
gruppe er ikke tilladt. Ligeledes er et system og Lossnay-enhed(er) i én gruppe heller ikke tilladt.

12 M-NET-adapter Anvend ikke M-NET-adapteren til udendørsenheden.
13 Afmålt elektrisk opladningsfunktion 

for AE-200E
Ikke tilgængelig
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Skifter og mål

Model Vægt 
GUG-03SL-E 28 kg

Enhed (mm)
Model A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Vægt 

GUG-01SL-E 811 812 330 147 593 520 146 200 41 77 100 166 44 85 208 192 6,35 12,7 21 kg
GUG-02SL-E 1033 1034 394 170 600 750 132 250 59 56 165 207 86 84 258 242 9,52 15,88 26 kg

Enhed (mm)

Luftindtag fra 
Lossnay

Luftindtag fra 
Lossnay

Loftophængsbeslag

Loftophængsbeslag

GasrørφT 

Gasrørφ15,88 

VæskerørφS 

Væskerørφ9,52 

Vedligeholdelsesdæksel til termistor for SA (forsyningsluft)

Vedligeholdelsesdæksel til drænpumpe, termistor 
på Indtagsluft og vandregistreringssensor

Vedligeholdelsesdæksel til drænpumpe, termistor 
på Indtagsluft og vandregistreringssensor

Varmeudveksler

Varmeudveksler

Kontrolboks

15
0 

til
 2

00

15
0 

til
 2

00

Kontrolboks

Drænpumpe

Drænpumpe

Drænrør (udv. dia.φ32)

Drænrør (udv. dia.φ32)

Inspektionsåbning 
450 x 450 eller 

mere

Inspektionsåbning 
450 x 450 eller 

mere

SA
(forsyningsluft)

SA
(forsyningsluft)

Loftophængsbeslag 
(4-13 X 20 oval)

Loftophængsbeslag 
(4-13 X 20 oval)

Strømforsyningskablets 
åbning

Strømforsyningskablets åbning

GUG-01SL-E, GUG-02SL-E

GUG-03SL-E

Vedligeholdelsesdæksel til termistor for SA 
(forsyningsluft) (kun GUG-02SL-E)

En inspektionsåbning er nødvendig for 
installation og regelmæssig vedligeholdelse 
(kontrol) af drænpumpen. Hvis 
temperaturstyringen for SA (forsyningsluft) er 
valgt, er en anden inspektionsåbning eventuelt 
nødvendig foran enheden for udskiftning af 
termistor for SA (forsyningsluft), men kun hvis 
der er opstået en fejl på termistoren for SA 
(forsyningsluft).

En inspektionsåbning er nødvendig for 
installation og regelmæssig vedligeholdelse 
(kontrol) af drænpumpen. Hvis 
temperaturstyringen for SA (forsyningsluft) er 
valgt, er en anden inspektionsåbning eventuelt 
nødvendig foran enheden for udskiftning af 
termistor for SA (forsyningsluft), men kun hvis 
der er opstået en fejl på termistoren for SA 
(forsyningsluft).
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Installationseksempler

Bemærk 
• Afstanden mellem Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden 

skal være mellem 25 cm og 5 m, når kanalen er lige. 
• Længden på forbindelseskablet (tilbehør) mellem de to 

enheder er ca. 6 meter. Installér de to enheder således, at 
kablet kan forbindes.

Bemærk 
• Kanalen mellem de to enheder kan være bøjet som på 

figuren.

Sidevisning (for installation med lige kanal)

Topvisning (for installation med lige kanal)

Sidevisning (for at minimere pladsen med hældende kanal)

Topvisning (for installation med bøjet kanal)

Forbindelseskabel (tilbehør)

Forbindelseskabel (tilbehør)

M
in

 1
50

*

Kanal (feltforsyning)

Kanal (feltforsyning)

* For at tage styringsdækslet af.
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Tilbehørsdele

Nummer Element
Antal

Bemærkninger Figur
GUG-01/03 GUG-02

1 Fjernbetjening PZ-01RC 1 1 -

2 Krydskærvsskruer med rundt hoved M4 
x 30 2 2

Til installation af PZ-01RC

3 Træskrue 4,1 x 16
(Til direkte væginstallation) 2 2

4 Forbindelseskabel (ca. 6 meter) 1 1
For forbindelse mellem 
Lossnay-enhed og Dx-
spoleenhed.

5 Drænslange 1 1 -

6 Bindebånd 200 mm 2 2 -

7 Bindebånd 300 mm 2 2 Samme som nr. 17

8 Limet isolering A 2 2 150 x 60 x 10t

9 Limet isolering B 1 1 200 x 60 x 10t

10 Rørisolering for væskerør 1 - L=180 mm

11 Rørisolering for væskerør - 1 L=235 mm

12 Rørisolering for gasrør 1 - L=160 mm

13 Rørisolering for gasrør - 1 L=225 mm

14 Ikke-limet isolering C 2 - 150 x 100 x 10t

15 Ikke-limet isolering D - 2 165 x 165 x 10t

16 Ikke-limet isolering E - 2 50 x 110 x 10t

17 Bindebånd 300 mm 4 4 Samme som nr. 7

* Nr. 5 til 9 er til installation af drænrør.
* Nr. 10 til 17 er til installation af kølemiddelrør.
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Installationsmetode
1. Klargøring af ankerboltene (M12)
 Montér skiverne (udvendig diameter >21 mm til M10, >24 mm til 

M12) og møtrikkerne på ankerboltene med forskåret gevind (M10 
eller M12), som vist herunder.

 [Ved anvendelse af vibrationsdæmpere af gummi (leveret af kunden)]
 Når der anvendes vibrationsdæmpere af gummi (leveret af kunden), 

er der risiko for, at disse medfører en reduceret styrke, hvorfor vi 
anbefaler følgende konstruktion.

2. Montering af Dx-spoleenhed
(1) Hæng loftsophængsbeslagene på ankerboltene.
(2) Tilspænd grundigt ved hjælp af to møtrikker.

FORSIGTIG
• Under ophængningen under loftet må enheden ikke håndteres 

på en sådan måde, at kontrolboksen bliver belastet.
• Installér ankerboltene på en sådan måde, at de kan 

modstå produktets vægt eller belastning i forbindelse med 
jordskælv. (Der kan også anvendes wire/kædeophæng af 
passende styrke)

• Installér enheden hældende mellem 0° og 1°, og mål vinklen 
som vist nedenfor.

• For at dræne vandet korrekt skal der anvendes et vaterpas 
for at holde enheden i vater under ophængning. Kontrollér, at 
enheden er i vater ved at placere vaterpasset direkte under 
drænporten i bunden af enheden. Når dette er kontrolleret, 
skal enheden og hængeboltene fastgøres ved at tilspænde 
hængeboltenes møtrikker grundigt (to møtrikker for at forhindre 
løshed). Sørg for, at enhedens loftophængsområde er i vater, 
eller at drænrøret er placeret under (inden for 1 °) 

• Hvis ovenstående installationsforholdsregler ikke overholdes, 
kan det forårsage urenheder (såsom fordampningsbundfald) 
i drænvandet, på grund af at vandet ikke drænes korrekt, og 
forårsage vandlækage.

Ankerbolt (M12)

Ankerbolt (M12)

Møtrik

Møtrik

Skive 

Skive 

Møtrik

Møtrik

Vibrationsdæmper af gummi

FORSIGTIG
BRUG TO MØTRIKKER

FORSIGTIG
BRUG TO MØTRIKKER

Skive Møtrik

Vaterpas
Indenfor 0 til 1°

Indenfor 0 til 1°

Enhed i 
langsgående 
retning

Enhed i 
tværgående 
retning

3. Forbindelseskanal til Loosnay-enhed
(1) Afstanden mellem Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden skal 

være mellem 25 cm og 5 m, når kanalen er lige. (Se side 7)
(2) Fastgør kanalen til kanalforbindelsesflangen og indhyl leddene 

i aluminiumstape (feltforsyning), således at der ikke er nogen 
luftlækage.

 Brug skruen til at fastgøre kanalen og kanalforbindelsesflangen, 
således at der ikke er nogen luftlækage.

(3) Hæng kanalerne fra loftet, således at deres vægt ikke vil påvirke 
Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden.

4. Tilslutning af forsyningskanalen
(1) Fastgør kanalen til kanalforbindelsesflangen og indhyl leddene 

i aluminiumstape (feltforsyning), således at der ikke er nogen 
luftlækage.

(2) Hæng kanalerne fra loftet, således at deres vægt ikke vil påvirke 
Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden.

(3) Forsyningskanaler skal dækkes med varmeisoleringsmateriale 
for at forhindre kondens på overfladen.

Skruer (efter behov)

Model
Rektangulær 
kanalstørrelse

GUG-01SL-E 520 x 200 mm
GUG-02SL-E 750 x 250 mm
GUG-03SL-E 750 x 250 mm
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Installation af drænrør
[Fig. 1] [Fig. 1]

[Fig. 2]

[Fig. 3, 4] [Fig. 5]

Drænrør (hældende nedad 1/100 eller mere)
Hængering 

Isoleringsmateriale
(tilbehør)

1 Drænslange
(tilbehør)

Isoleringsmateriale
(Feltforsyning)

2 Bindebånd
(200 mm)
(tilbehør)

M
ak

s.
 5

50
 m

m
 fr

a 
bu

nd
en

 
af

 e
nh

ed
en

Maks. 350 mm

[Lynvejledning]
1 Sæt drænslangen (grå side) i drænrøret på enheden.
2 Fastgør drænslangen ved hjælp af et bindebånd (200 mm).
3 Pak drænslangen ind i limet isolering A. (Dobbeltbundet)
4 Fastgør limet isolering A ved hjælp af to bindebånd (300 mm).
5 Pak limet isolering B rundt om limet isolering A.

[Afprøvning]
Foretag afprøvningen, når den elektriske installation er fuldendt.
1. Fjern vedligeholdelsesdækslet til drænpumpen.
 GUG-01, 02SL-E: 7 skruer GUG-03SL-E: 6 skruer
2. Hæld vand (1.000 ml) ind i drænrøret.
 (Hæld ikke vand ind i pumpen direkte).
3. Tænd for DIP-SW 11-1 til PCB B.
4. Kontrollér drænet.
5. Sluk for DIP-SW 11-1 til PCB B.
6. Sæt vedligeholdelsesdækslet tilbage til dets oprindelige position.

Vedligeholdelsesdæksel

Skrue

[Bemærk]
1. Sørg for, at drænrøret hælder nedad (hældning over 1/100) mod den udendørs side (udløb). Undgå blokeringer eller uregelmæssigheder 

undervejs.
2. Sørg for, at eventuelt krydsende drænrør er kortere end 20 m (fraregnet højdeforskellen). Hvis drænrøret er langt, skal der anvendes 

metalbeslag for at forhindre det i at bøjes. Brug aldrig et luftventilationsrør. Ellers kan drænet bliver kastet ud.
3. Brug et rør i hård vinylchlorid (udvendig diameter på 32 mm, feltforsyning) til drænrør.
4. Sørg for, at samlede rør ligger 10 cm lavere end enhedens drænåbning.
5. Brug ikke en lugtfanger på drænudløbsåbningen
6. Placer enden af drænrøret et sted, hvor der ikke genereres lugt.
7. Placer ikke enden af drænrøret i et dræn, hvor der genereres ioniserede gasser.
8. Sæt drænslangen (tilbehør) ind i drænåbningen (indsættelsesmargen: 25 mm).
 (Drænslangen må ikke bøjes mere end 45° for at forhindre, at slangen knækker eller tilstoppes).
 (Sæt røret på med lim og fastgør det med båndet (lille, tilbehør)).
9. Påsæt drænrøret. (udvendig diameter 32 mm, feltforsyning) 
 (Sæt røret på med lim og fastgør det med båndet (lille, tilbehør)).
10. Isolér drænrøret og muffen (inklusive albuen).
11. Kontrollér drænet.
12. Sæt isoleringsmaterialet på, og sæt det fast med båndet for at isolere drænåbningen.



Dan-11

D
ansk

Installation af kølemiddelrør
Sikkerhedsforanstaltninger
Enheder, der bruger R410A-kølemiddel
• Brug ester-olie, ether-olie eller alkylbenzen-olie (i lille mængde) som 

kølemiddelolie til at smøre på de opkravede sektioner.
• Brug C1220 kobber-fosforlegering, for sømløse rør af kobber og 

kobberlegering, til at samle kølemiddelrør. Brug kølemiddelrør 
med den tykkelse, der er angivet i skemaet nedenfor. Kontrollér 
at det indvendige af rørene er rene og ikke indeholder skadelige 
forureninger som f.eks. svovlholdige blandinger, oxidanter, affald 
eller støv.

 ADVARSEL:
Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af klimaanlægget 
må der kun anvendes det specificerede kølemiddel (R410A) til 
fyldning af kølemiddelrørene. Det må ikke blandes med nogen 
anden type kølemiddel, og der må ikke være luft tilbage i rørene.
Hvis der blandes luft sammen med kølemidlet, kan det forårsage 
et unormalt højt tryk i kølemiddelrøret og resultere i en eksplosion 
og andre farlige situationer.
Hvis der bruges andre kølemidler end det, der er specificeret for 
systemet, forårsager det mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i 
systemet eller nedbrud i enheden. I værste fald kan det føre til en 
alvorlig hindring for produktsikkerheden.

Rørstørrelse (mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88
Tykkelse (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• Anvend ikke rør med mindre tykkelse end angivet ovenfor.

Forbindelsesrør
• Når der anvendes almindelige kobberrør, pakkes væske- og gasrør 

ind i almindeligt isoleringsmateriale (varmebestandigt indtil 100 °C 
eller derover, tykkelse 12 mm og derover).

• De indendørs dele af drænrøret skal pakkes ind i 
isoleringsmaterialer af polyethylenskum (massefylde på 0,03, 
tykkelse på 9 mm eller derover).

• Kom et tyndt lag køleolie på rør og samlingsoverflade, før stramning 
af brystmøtrik A.

• Anvend to skruenøgler til at spænde rørforbindelse B.
• Brug den medfølgende isolering til kølemiddelrørene til at 

isolere tilslutningerne til indendørsenheden. Foretag isoleringen 
omhyggeligt.

A Skæremål for kraver

Kobberrør udv. 
dia (mm)

Kravemål φA 
dimensioner (mm)

φ6,35 8,7 - 9,1
φ9,52 12,8 - 13,2
φ12,7 16,2 - 16,6

φ15,88 19,3 - 19,7
φ19,05 23,6 - 24,0

B Tilspændingsmoment for brystmøtrik

Kobberrør udv. 
dia (mm)

Brystmøtrik, 
udv. dia (mm)

Tilspændingsmoment 
(N·m)

φ6,35 17 14-18
φ6,35 22 34-42
φ9,52 22 34-42
φ12,7 26 49-61
φ12,7 29 68-82

φ15,88 29 68-82
φ15,88 36 100-120
φ19,05 36 100-120

C Påfør kølemaskineolie på hele opkravningssædets overflade.
D Anvend de korrekte koniske møtrikker, der passer til udendørsenhedens 

rørstørrelse.

A B

C

D

A

R0,4 - R0,8

45°± 2°

90
°±

 0
,5

°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 ADVARSEL:
Tilslut omhyggeligt rørene, før kompressoren startes, når 
enheden installeres.

Kobberrør udv. dia
(mm)

B (mm)
Kravenøgle til R410A

Koblingstype
φ6,35 (1/4”) 0 - 0,5
φ9,52 (3/8”) 0 - 0,5
φ12,7 (1/2”) 0 - 0,5

φ15,88 (5/8”) 0 - 0,5

E Matrice
F Kobberrør

E

F

B
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Installation af kølemiddelrør (fortsat)
Installation for kølemiddelrør
Når tilslutningen af kølemiddelrøret er fuldendt, skal stikket 
isoleres (kraveforbindelse) ved hjælp af det påsatte isoleringsrør 
som vist i følgende figurer.
• Sørg for, at der ikke er mellemrum mellem det isolerede rør og 

indendørsenhederne samt det isolerede rør og feltkølemiddelrøret.
• Forkert isolering kan forårsage, at der dannes kondens, som kan 

resultere i vandlækage.

Information om rørstørrelse

Dx-spoleenhed - GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E
Referencerørstørrelse 

for enhed A/B 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88

Udendørsenhed - PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71, 
100, 125

Referencerørstørrelse 
for enhed C/D 6,35/12,7 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88

Rørstørrelse 
mellem Dx-
spoleenhed og 
udendørsenhed.

E/F 6,35/12,7 6,35/12,7 *1 9,52/15,88 9,52/15,88

*1: For at ændre rørstørrelse skal PAC-SH30RJ og PAC-SH50RJ være 
installeret på Dx-spoleenhedssiden.

A

B

E

F

D

C

Dx-spoleenhed

Udendørsenhed

For GUG-01 og 03SL-E
1. Sæt brystmøtrikken i feltkølemiddelrøret, træk isoleringsmaterialet, 

når der foretages rørudvidelse og sæt isoleringsmaterialet tilbage, 
således at kobberøret ikke er blotlagt.
* Der kan forekomme kondens.

2. Træk isoleringsmaterialet rundt om kraveforbindelsen og 
feltkølemiddelrøret (der må ikke være nogen åbning) og fastgør 
midlertidigt ved hjælp af tape til rørkonstruktion. (Tapen klippes af 
isoleringsrørene, der skal fastgøres, som beskrevet i trin 3).

3. Træk isoleringsrøret rundt om kraveområdet og fastgør hvert enkelt 
isoleringsrør med et bindebånd.

* Sørg for at foretage konstruktionen således, at der ikke er en åbning 
i det isolerede rørsamlingsområde. (Der kan forekomme kondens i 
det udvidede område).

4. Sæt tape til rørkonstruktion rundt om leddet mellem det isolerede 
rør og feltkølemiddelrøret for at forhindre det isolerede rør i at blive 
blotlagt.

Isoleringsmateriale Træk

Brystmøtrik
Træk den tilbage

Isoleringsmateriale
Brystmøtrik

* Der må ikke være nogen åbning

Ikke-limet isolering C 
(tilbehør)

Kølemiddelrør 
(feltforsyning)

*  Der må ikke være nogen åbning 
på kølemiddelrørkroppen (der kan 
forekomme kondens)

Isoleringsmateriale 
kan stikke ud fra det 
isolerede rør

Isoleret rør 
(tilbehør)

Kropsidepanel

*  Der må ikke være nogen 
åbning på enhedskroppen

Kølemiddelrør 
(feltforsyning)

Enhedskrop

Samling er den øverste 
side (mål: inden for 30° til 
højre eller venstre fra lige 
ovenover)

*  Der må ikke være 
nogen åbning (der 
kan forekomme 
kondens)

Isoleret rør 
(tilbehør)

*  Der må ikke være nogen åbning 
(der kan forekomme kondens)

Bindebånd 
(tilbehør)

[Godt 
eksempel]

[Dårligt 
eksempel]

Enhed (mm)

Kølemiddelrør 
(feltforsyning)

(Feltforsyning) 
Tapeomviklet område

Enhedskrop
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Installation af kølemiddelrør (fortsat)

For GUG-02SL-E med PUHZ-ZRP71
1. Sæt brystmøtrikken i feltkølemiddelrøret, træk isoleringsmateriale, 

når der foretages rørudvidelse og anbring isoleringsmaterialet 
således, at kobberøret ikke er blotlagt.
* Der kan forekomme kondens.

2. Træk isoleringsmaterialet rundt om kraveforbindelsen og 
feltkølemiddelrøret (der må ikke være nogen åbning) og fastgør 
midlertidigt ved hjælp af tape til rørkonstruktion. (Tapen klippes af 
isoleringsrørene, der skal fastgøres, som beskrevet i trin 3).

3. Træk isoleringsrøret rundt om kraveområdet og fastgør hvert enkelt 
isoleringsrør med et bindebånd.

* Sørg for at foretage konstruktionen således, at der ikke er en åbning 
i det isolerede rørsamlingsområde. (Der kan forekomme kondens i 
det udvidede område).

4. Sæt tape til rørkonstruktion rundt om leddet mellem det isolerede 
rør og feltkølemiddelrøret for at forhindre det isolerede rør i at blive 
blotlagt.

Isoleringsmateriale Træk

Brystmøtrik
Træk den tilbage

Isoleringsmateriale Brystmøtrik

* Der må ikke være nogen åbning

Ikke-limet isolering D 
(tilbehør)

Kølemiddelrør 
(feltforsyning)

*  Der må ikke være nogen åbning 
på kølemiddelrørkroppen (der kan 
forekomme kondens)

Isoleringsmateriale 
kan stikke ud fra det 
isolerede rør

Isoleret rør 
(tilbehør)

Kropsidepanel

*  Der må ikke være nogen 
åbning på enhedskroppen

Kølemiddelrør 
(feltforsyning)

Enhedskrop

Samling er den øverste 
side (mål: inden for 30° til 
højre eller venstre fra lige 
ovenover)

*  Der må ikke være 
nogen åbning (der 
kan forekomme 
kondens)

Isoleret rør 
(tilbehør)

*  Der må ikke være nogen åbning 
(der kan forekomme kondens)

Bindebånd 
(tilbehør)

[Godt 
eksempel]

[Dårligt 
eksempel]

Enhed (mm)

Kølemiddelrør 
(feltforsyning)

(Feltforsyning) 
Tapeomviklet område

Enhedskrop

For GUG-02SL-E med PUHZ-ZRP50
Brug Φ12,7 mm for gasrør og Φ6,35 mm for væskerør.
Både PAC-SH30RJ-E og PAC-SH50RJ-E er nødvendige.

1. Sæt PAC-SH30RJ-E og PAC-SH50RJ-E på Dx-spoleenhedens 
kølemiddelrør. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

2. Sæt brystmøtrikken i feltkølemiddelrøret, træk isoleringsmateriale, 
når der foretages rørudvidelse og træk isoleringsmaterialet tilbage, 
således at kobberøret ikke er blotlagt.
* Der kan forekomme kondens.

3. Træk isoleringsmaterialet E og D rundt om kraveforbindelsen og 
feltkølemiddelrøret (der må ikke være nogen åbning) og fastgør 
midlertidigt ved hjælp af tape til rørkonstruktion. (Tapen klippes af 
isoleringsrørene, der skal fastgøres, som beskrevet i trin 4).

4. Se nr. 3 til venstre

5. Se nr. 4 til venstre

Isoleringsmateriale Træk

Brystmøtrik Træk den tilbage

Isoleringsmateriale Brystmøtrik

* Der må ikke være nogen 
åbning

PAC-SH30RJ-E eller 
PAC-SH50RJ-E

Ikke-limet isolering D 
(tilbehør)

Ikke-limet isolering E 
(tilbehør)

Kølemiddelrør 
(feltforsyning)

*  Der må ikke være nogen åbning 
på kølemiddelrørkroppen (der kan 
forekomme kondens)
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Elektrisk installation 
Elektrisk installation
Ledningsføringen i dette produkt kan variere afhængig af 
systemdesignet.
Alle elektriske installationer skal overholde gældende lokal lovgivning 
på området.
Der skal altid benyttes dobbeltisolerede PVC-kabler som 

tilslutningskabler.
* Alt ledningsarbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk.
* Alle forsyningskredsløb skal afbrydes, før der skaffes adgang til stik 

og terminaler.

Navne på komponenter i kontrolboksen

SW11

TM104

Ferrit

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

PCB A
PCB B

1. Skru de sorte skruer ud og afmontér dækslet 
på kontrolboksen

Sorte skruer

2. Tilslutning af strømforsyningskablet
Før strømforsyningskablet gennem bøsningen*, og slut det til 
klemrækken TB6 ved hjælp af de runde polskruer. Forbind jordlederen 
til skruen og stram bøsningen. (* Benyt et produkt, der kan fastholde 
kablet som f.eks. en PG-kabelforskruning). 

A  Udendørsenhedens strømforsyning
B  Fejlstrømsafbryder *1, *2
C  Automatsikring eller sikkerhedsafbryder
D  Udendørsenhed
E  Tilslutningskabler til Dx-spoleenheden/udendørsenheden
F  Dx-spoleenhed

*1. Hvis den installerede fejlstrømsafbryder ikke har en funktion til 
overstrømsbeskyttelse, skal der installeres en afbryder med den 
funktion langs den samme el-ledning.

*2. En afbryder med mindst 3,0 mm kontaktseparation i hver pol skal 
være til stede. Brug jordstrømsafbryder (NV).
Afbryderen skal være til stede for at sikre frakobling af alle 
forsyningens aktive faseledere.

Bemærk
I overensstemmelse med IEE-regulativer skal ledningsafbryderen/
ledningsadskilleren, der sidder på udendørsenheden, installeres med låsbare 
anordninger (sundhed og sikkerhed).

El-i
nds

talla
tion

-
Led

nin
gsn

um
-

me
r × 

stø
rrel

se 
(mm

²) Dx-spoleenhed - Udendørsenhed  *3
4 × 0,75 (polær)

Dx-spoleenhed - Udendørsenhed, jordforbindelse  *3

Kr
ed

s-
løb

sn
orm

e-
rin

g Dx-spoleenhed - Udendørsenhed S1-S2  *4 230 V AC

Dx-spoleenhed - Udendørsenhed S2-S3  *4 24 V DC

*3. Maks. 45 m
*4. Værdierne angivet i den venstre tabel måles ikke altid ift. 

jordværdien.
Bemærkninger
1. Ledningsnettets dimensioner skal være i overensstemmelse med de 

gældende lokale og nationale regler.
2. Kablerne mellem Dx-spoleenheden/udendørsenhedens 

forbindelsesledninger må ikke være lettere end bøjelige indkapslede 
polychloropren-gummikabler. (Design 60245 IEC 57)
Forsyningsledninger til Dx-spoleenheden må ikke være lettere end 
bøjelige indkapslede polychloropren-gummikabler. (Design 60227 
IEC 53)

3. Installér en jordforbindelse, der er længere end andre kabler.

 FORSIGTIG
• Sørg for, at der altid er en afstand på mindst 5 cm mellem 

strømforsynings- og transmissionsledningen for at undgå 
funktionsfejl på enheden. 

• Hvis der afisoleres for meget af strømforsyningskablet, kan 
lederne komme til at røre hinanden og give anledning til 
kortslutning.

• Skruerne i klemrækken må ikke strammes med et moment på 
over 0,5 Nm. Dette vil kunne beskadige printkortet.

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Strømforsyningskabel

Stik hul med cutter
Skrue til jordledning

TM1

Bøsning

PG-kabelforskruning
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3. Tilslutning af PZ-01RC
Slut transmissionsledningen fra fjernbetjeningen til 
indgangsklemrækken (TM104). (Ingen polaritet)

 Ledningstype: Skærmet ledning med to ledere
 Ledningsdiameter 0,3 mm2

 Sørg for, at den samlede længde på transmissionsledningen mellem 
Dx-spoleenheden og fjernbetjeningen ikke overstiger 200 m.

Bemærk
• Skruerne i klemrækken må ikke strammes med et moment på over 0,5 

Nm. Dette vil kunne beskadige printkortet.
• Tilslut ikke strømforsyningskablet. 
• Fjernstyringskablet skal drejes 3 gange rundt om ferritten.
• Enkeltlederledninger som f.eks. PVC-ledninger kan ikke tilsluttes. 

4. Tilslutning af blywirekablet (tilbehør)
Slut blywirekablet (tilbehør) til CN120 (GRØN) på PCB B for Dx-
spoleenheden og CN20 (GRØN) på PCB for Lossnay-enheden.

Dx-spoleenhedsside

Lossnay-enhedsside

Ferrit

CN120 (GRØN)

Tilslutningskabel
(tilbehør)

CN20 
(GRØN)

Tilslutningskabel
(tilbehør)

Elektrisk installation (fortsat)
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Elektrisk installation (fortsat)

Ledningsdiagram
Bemærk
1. TB6, TM104 og CN120 vist med stiplede linjer er feltarbejde.
2. Sørg for at tilslutte jordledningen.
3. Før der opnås adgang til de elektriske dele, skal strømforsyningen afbrydes (til Dx-spoleenheden, Lossnay-enheden og udendørsenheden) i 

mere end fem minutter.
4. Apparatet skal installeres i overensstemmelse med nationale ledningsføring regler.

Definition af symboler     
Printkort A Printkort B

TB6 : Terminal for strømforsyning fra udendørsenheden TM104 : Terminal for fjernbetjening PZ-01RC
TAB1 : Stik (jord) SW11 : Kontakt (funktionsvalg)
SW1-SW4 : Kontakt (funktionsvalg) LED11 : Inspektionsindikator
SW6 : Kontakt (funktionsvalg) LED12 : Strømforsyningsindikator
LED1 : Strømforsyningsindikator CN1 : Stik (strømforsyning)
LED2-5 : Driftsstatus CN2 : Stik (primær transformator)
LED 6, 7 : Aflæsning eller skrivning af data til SD-kort CN3 : Stik (drænpumpe)
CN105 : Stik (IT-kommunikation) CN4 : Stik (sekundær transformator)
CN20 : Stik (TH1, softwarebrug) CN5 : Stik (IT-kommunikation)
CN21 : Stik (TH2, væskerørtemperatur) CN6 : Stik (udgang til PCB A)
CN22 : Stik (fjernbetjening) CN9 : Stik (TH9, forsyningslufttemperatur)
CN23 : Stik (TH11, indtagslufttemperatur) CN10 : Stik (vandsensor)
CN29 : Stik (TH5, gasrørstemperatur) CN120 : Stik (kommunikation til Lossnay)
CN82 : Stik (tvungen komp. FRA)   ◎ : Terminalblok
  ◎ : Terminalblok   ○ : Stik på PCB
  ○ : Stik på PCB

Termistor for SA (forsyningsluft)
 (GUG-02 og GUG-03SL-E)

Dedikeret fjernbetjening PZ-01RC
 (tilbehør)

Til Lossnay
 (CN20)

(RØD)

(RØD)

CN20:RØD
CN23:BRUN
CN29:SORT
CN22:BLÅ
Andet: HVID

(RØD)

(GUL)

(HVID)

(HVID)

(HVID)

(GRØN)

Til udendørsenhed

CN105

LED1

S1 L

N

E

S2

S3

TB6

CN9

CN10

CN120

CN3

CN2CN4

CN6

CN5

CN1

SW11

TM104

LED12
LED11

SW1
SW6

TAB1

CN20

CN23CN21CN29

CN22 CN82

TH11

TH2

TH5

SW2

SW3

SW4
LED5
LED4
LED3
LED2

LED6
LED7

TH9

Printkort 
B

Printkort 
A

TRANS

DRÆNPUMPE

VANDSENSOR

* PZ-61DR-E kan ikke tilsluttes.

Sikring 15 A 250 V

Sikring 
5 A 250 V



Dan-17

D
ansk

Indledende indstillinger
1. Vælg funktionskontakterne

Nummer Funktionsoversigt PCB Kontakt nummer

1 Valg af temperaturstyring for RA (returluft) eller SA (forsyningsluft)

PCB A for Dx-
spoleenhed

SW1-7

2 Fast driftstilstand SW2-1, 2-2

3 Fast indstillet temperatur SW2-3, 2-4, 2-5

4

Indtagslufttemperaturens punkt for termo FRA (kun i temperaturstyringstilstanden SA 
(forsyningsluft)) 
* Gælder kun temperaturstyring for SA (forsyningsluft)”

SW3-4, 3-5

5 Afprøvning af drænpumpe

PCB B for Dx-
spoleenhed

SW11-1

6 Nulstilling af drænpumpens driftstimer SW11-2

7 Valg af handling, når der opstår en fejl SW11-3

8 Valg af model (ved PCB-udskiftning) SW11-9, 11-10

9 Indstilling for, hvorvidt Dx-spoleenhed er tilsluttet eller ej
PCB for Lossnay-

enhed

SW7-1

0
Valg af driftstilstand fra ”Prioritetstilstand for temperatur” eller ”Prioritetstilstand for 
blæserhastighed” SW7-2

Nr. 1 Valg af temperaturstyring for RA (returluft) 
eller forsyningsluft

Indstil SW1-7 som nedenfor.

PCB SW1-7 Kontrol af 
indstilling Indhold

PCB A 
for Dx-
spoleenhed

FRA Temperaturstyring af SA 
(forsyningsluft)

TIL
(Fabriksindstilling)

Temperaturstyring af RA 
(returluft)

[RA (returluft) temperaturkontrol (fabriksindstilling)]
Systemet i Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden er designet til at 
fastholde returlufttemperaturen tæt på indstillingstemperaturen.
[SA (forsyningsluft) temperaturkontrol]
Systemet i Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden er designet til at 
fastholde forsyningslufttemperaturen tæt på indstillingstemperaturen.
GUG-01SL-E kan ikke anvendes til temperaturstyringsfunktionen for 
SA (forsyningsluft).

* Det anbefales, at indstillingstemperaturen er den samme eller tæt på 
luftkonditioneringsenhedens indstillingstemperatur.

Nr. 2 Fast driftstilstand

Indstil SW2-1 og SW2-2 som nedenfor.

PCB SW2-1 SW2-2 Kontrol af 
indstilling Indhold

PCB A 
for Dx-
spoleenhed

FRA FRA
Ikke fast indstillet (alt efter 
fjernbetjening)
(Fabriksindstilling)

TIL FRA [Køling] fast indstillet
FRA TIL [Opvarmning] fast indstillet
TIL TIL Indstil ikke

Når driftstilstanden er fast indstillet, kan tilstanden ikke ændres fra 
fjernbetjeningen PZ-01RC.

Nr. 3 Fast indstillet temperatur

Indstil SW2-3, SW2-4 og SW2-5 som nedenfor.

PCB SW2-3 SW2-4 SW2-5 Kontrol af 
indstilling Indhold

PCB A 
for Dx-
spoleenhed

FRA FRA FRA
Ikke fast indstillet 
(fjernbetjeningsindstilling)
(Fabriksindstilling)

TIL FRA FRA
Afkøling, Auto 19 ˚C/
opvarmning 17 ˚C fast 
indstillet

FRA TIL FRA 20 ˚C fast indstillet
TIL TIL FRA 22 ˚C fast indstillet
FRA FRA TIL 24 ˚C fast indstillet
TIL FRA TIL 26 ˚C fast indstillet
FRA TIL TIL 28 ˚C fast indstillet

TIL TIL TIL
Afkøling 30 ˚C/
opvarmning, Auto 28 
˚C fast indstillet

Når måltemperaturen er fast indstillet, kan indstillingstemperaturen ikke 
ændres fra fjernbetjeningen PZ-01RC.

Nr. 4
Indtagslufttemperaturens punkt for termo 
FRA (kun i temperaturstyringstilstanden for 
SA (forsyningsluft))

Denne indstilling er kun aktiv, når temperaturstyring for SA 
(forsyningsluft) er valgt. Udendørsenhedens kompresser er 
tvungen til at stoppe, når indtagslufttemperaturen er tæt på 
indstillingstemperaturen for at reducere hyppig start og stop under 
belastningsforhold med lav opvarmning/afkøling.

Punktet for termo FRA kan indstilles med SW3-4 og SW3-5 som nedenfor.

PCB SW3-4 SW3-5 Kontrol af 
indstilling Indhold

PCB A 
for Dx-
spoleenhed

FRA FRA 1 ˚C
FRA TIL 2 ˚C
TIL FRA 3 ˚C (Fabriksindstilling)
TIL TIL 4 ˚C

Hvis forskellen er lille, er det mest sandsynligt, at Dx-spoleenheden 
er termo TIL, men det er også sandsynligt at TÆND/SLUK-cyklussen 
finder sted.

Dx-spoleenhed

Indtagslufttemperatur

Indstillingstemperatur
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Nr. 5 Afprøvning af drænpumpe

Se side 10 for proceduren for afprøvning af drænpumpen.

Nr. 6 Nulstilling af drænpumpens driftstimer

Efter 2.100 driftstimer i afkølingstilstand, vil LED11 blinke (blinker fem 
gange).
Hvis drænpumpen efterses eller udskiftes med en ny, skal SW11-2 
indstilles til ON og derefter til OFF for at nulstille driftstimerne.
Se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger om krav til 
inspektion og udskiftning.

Nr. 7 Valg af mønster, når der opstår en fejl

Vælg følgende mønster. Dette valg skal foretages for X (et 
fjernbetjeningssystem). 
Når systemet er FRA (stopper), vises der IKKE en fejlkode på 
fjernbetjening PZ-01RC. 
For system Y og Z vises der en fejlkode på PZ-61DR-E og/eller 
M-NET-systemstyreenheden.

PCB SW11-3 Kontrol af 
indstilling Indhold

PCB B 
for Dx-
spoleenhed

FRA
(Fabriksindstilling) Mønster A

TIL Mønster B

[Mønster A (Fabriksindstilling)]
Hvis der er en fejl Lossnay-enheden, Dx-spoleenheden eller 
udendørsenheden under blæsertilstand, ændres displayet på PZ-
01RC-fjernbetjeningen automatisk til opvarmningstilstand. Fejlkoden 
vises derefter efter cirka 3 minutter.

[Mønster B]
Selv om der er en fejl i Lossnay-enheden, Dx-spoleenheden eller 
udendørsenheden under blæsertilstand, vises fejlkoden IKKE på PZ-
01RC-fjernbetjeningen.
Forbered fejlindikatoren ved hjælp af den anden metode.

Nr. 8 Valg af model (ved PCB-udskiftning)

Kontrollér kontakterne for modelvalg.
Kontakt 11-9 og 11-10 på PCB B er til at identificere modellen for PCB. 
Ved udskiftning til en ny PCB skal den samme indstilling som den 
gamle anvendes som angivet nedenfor.

PCB SW11-9 SW11-10 Kontrol af 
indstilling Indhold

PCB B 
for Dx-
spoleenhed

FRA FRA Ny PCB til udskiftning
TIL FRA GUG-01SL-E
FRA TIL GUG-02SL-E
TIL TIL GUG-03SL-E

* Fabriksindstillingen må ikke ændres.
 Hvis ændret, skal den stilles tilbage til fabriksindstillingen.

Nr. 9 Indstilling af, om Dx-spoleenheden er 
tilsluttet eller ej.

Indstil SW7-1 som nedenfor.

DIP-SW Kontrol af 
indstilling

PZ-61DR-E Kontrol af 
indstilling IndholdKontakt 

(SW) nr. Indstilling Funktion 
nummer Indstillingsdata

SW7-1
(PCB for 
Lossnay-
enhed)

- -

71

0 
(Fabriksindstilling)

DIP-SW-
prioritet

FRA
(Fabriksindstilling) 1

Hvis Dx-
spoleenheden 
IKKE er 
tilsluttet 
Lossnay

TIL 2

Hvis Dx-
spoleenheden 
er tilsluttet 
Lossnay

Indstil SW7-1 til TIL.
Denne funktion kan også indstilles fra PZ-61DR-E. Efter indstilling fra 
PZ-61DR-E, venligst sluk for mere end to minutter. Og derefter tænde 
igen.
Hvis SW7-1 er TIL, men blywirekablet (tilbehør) ikke er korrekt tilsluttet, 
vises fejlkode 0206. Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet.

Indledende indstilling (fortsat)
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Indledende indstilling (fortsat)
2. Kontrollér kontakterne
DIP-SW nedenfor skal indstilles til fabriksindstillingen. Hvis ændret, 
skal den stilles tilbage til fabriksindstillingen.

PCB Kontakt nummer Indstilling

PCB A for Dx-
spoleenhed

SW1-2
SW1-3
SW1-6

Skal være TÆNDT

SW1-1
SW1-4
SW1-5
SW1-8

SW2-6~2-8
SW3-1~3-3
SW3-6~3-8
SW4-1~4-8
SW6-1~6-2

Skal være SLUKKET

PCB B for Dx-
spoleenhed SW11-4~11-8 Skal være SLUKKET

PCB for Lossnay-
enhed SW7-3~7-10 Skal være SLUKKET

3. Lossnay-enhedsfunktioner
Nedenstående tabel viser Loosnay-enhedens funktioner, som ikke kan 
anvendes eller er begrænsede, når Dx-spoleenheden er tilsluttet.

Nummer Funktion Bemærkninger

5

Automatisk 
gendannelsesindstilling 
efter strømafbrydelse.

Før denne funktion indstilles, skal 
funktion nr. 1 på PZ-01RC indstilles 
til Ikke tilgængelig. Se side 20 for 
yderligere oplysninger.

6

Indendørs negativ 
trykindstilling
[2 ned]

Dx-spoleenheden kan indstilles til 
termo TIL, når forsyningsblæseren 
kører ved FS3 eller FS4. Hvis "2 
ned" er aktiveret, aktiverer Dx-
spoleenheden IKKE termo.

15 Indstilling af 
sammenlåsningstilstand

Det er ikke tilladt at bruge "Ekstern 
indgangsgiven prioritet”.

38
Displayindstilling 
for beregnet 
forsyningslufttemperatur

"Beregnet forsyningslufttemperatur" vil 
afvige fra forsyningslufttemperaturen 
fra Dx-spoleenheden.

51

Automatisk 
ventilationstilstand

Selv om en indendørsenhed 
er sammenlåst med Lossnay-
enheden, anvender Lossnay-
enheden betingelserne for 
indstillingstemperatur og tilstand 
(afkøling/opvarmning/blæser) for 
Dx-spoleenheden for automatisk 
ventilationstilstand.

57

Det er ikke tilladt at 
bruge eftervarmeren. 

Ved at anvende 
operationsmonitorudgangen 
kan Lossnay-enheden sluttes til 
eftervarmeren. Det er dog ikke tilladt 
at bruge eftervarmeren sammen med 
Dx-spoleenheden.

* Nummeret i tabellen viser funktionsindstillingsnummeret i 
installationsvejledningen og den tekniske vejledning til Lossnay-
enheden.

Nr. 10
Valg af driftstilstand fra "Prioritetstilstand 
for temperatur" eller "Prioritetstilstand for 
blæserhastighed”

Indstil SW7-2 som nedenfor.

DIP-SW Kontrol af 
indstilling

PZ-61DR-E Kontrol af 
indstilling IndholdKontakt 

(SW) nr. Indstilling Funktion 
nummer Indstillingsdata

SW7-2
(PCB for 
Lossnay-
enhed)

- -

72

0 
(Fabriksindstilling)

DIP-SW-
prioritet

FRA
(Fabriksindstilling) 1 Prioritetstilstand 

for temperatur

TIL 2
Prioritetstilstand 
for 
blæserhastighed

Denne funktion kan også indstilles fra PZ-61DR-E.
Denne funktion skal indstilles, når Lossnay-enhedens blæserhastighed 
kontrolleres af en ekstern indgang (0-10 VDC (CN26) eller en 
spændingsfri kontakt (CN17)).
[Prioritetstilstand for temperatur (fabriksindstilling)]
Det er kun muligt at anvende ekstern blæserhastighedskontrol, hvis 
driftstilstanden er i blæsertilstand. Dx-spoleenheden vil bevare termo 
TIL så længe som muligt. I opvarmnings- og afkølingstilstand vil 
Lossnay-enhedens blæsertilstand ikke være blæserhastighed 1 eller 2.

[Prioritetstilstand for blæserhastighed]
Ekstern blæserhastighedskontrol er tilgængelig. 
Ventilationsluftstrømmen reduceret til minimum. 
Under blæserhastighed 1 eller 2 er Dx-spoleenhedens termo 
SLUKKET.

Driftstilstand Blæserhastighedsrækkefølge 
fra ekstern indgang

Aktuel blæserhastighed
Prioritetstilstand 
for temperatur

Prioritetstilstand for 
blæserhastighed

Opvarmning 
eller afkøling

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS3 FS2
FS1 FS3 FS1

Blæser

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS2 FS2
FS1 FS1 FS1

Bemærk
Hvis den indendørs negative trykindstilling (1 ned), benyt 
prioritetstilstand for blæserhastighed.
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Fjernbetjening (PZ-01RC)
3. Indledende indstillinger
(1) For temperaturstyring af SA (forsyningsluft) skal rumtemperaturen 

indstilles til ikke at blive vist ved hjælp af følgende trin.
Bemærk
For temperaturstyring af RA (returluft), hvis denne visning er 
nødvendig, skal du springe dette trin over.

[Standarddisplay]

[Trin 1]
Fra hovedskærmen skal du vælge "Main menu" (Hovedmenu) 
-> "Initial setting" (Indledende indstilling) -> "Display details" 
(Displaydetaljer).

[Trin 2]
Flyt markøren til "Room temp." (Rumtemperatur) op 
indstillingsskærmen for displaydetaljer, og vælg "No" (Nej) med F3- 
eller F4-knappen. (Fabriksindstillingen er "Yes" (Ja)).

[Trin 3]
Kontrollér, at "Room temperature" (Rumtemperatur) ikke vises.

Fri

Mode Temp.

Room

Cool Set temp.

Main menu:
Cursor Page

Initial setting menu        1/2
Main/Sub 
Clock
Main display
Contrast
Display details

Select:
Cursor Cursor

Display details
Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h
°C / °F / 1°C
Yes / No
Yes / No

Fri

Mode Temp.

Cool Set temp.

Bemærk 
Lossnay-fjernbetjeningen beskrives ikke i dette afsnit. Se 
installationsvejledningen og instruktionsbogen til Loosnay-enheden.

1. Installation
For nedenstående indhold henvises der til bilaget i denne 
installationsvejledning.

Nummer Indhold Se bilaget
1 Sikkerhedsanvisninger side 1
2 Systemkrav side 3
3 Komponentnavne og medfølgende dele side 3
4 Feltforsynede dele/nødvendige værktøjer side 4
5 Valg af et installationssted side 4
6 Installation/ledningsføring side 5
7 Vigtigt side 8
8 Fjernbetjeningens knapfunktioner side 9
9 Sådan tændes der for strømmen side 10
10 Afprøvning side 10
11 Indledende indstillinger (fjernbetjeningsindstillinger) side 10
12 Servicemenu side 13
13 Kontrol af fjernbetjening side 16

2. Menuliste
Nedenstående tabel viser den funktionsmenu, der kan anvendes.

Main menu (Hovedmenu) Bemærkninger
Vane/Louvre/Vent. (Vinge/jalousi/ventilation) (Lossnay) Ikke tilgængelig -
High power (Høj effekt) Ikke tilgængelig -
Timer

On/Off timer (Timer til/fra) Tilgængelig *4
Auto-Off timer (Automatisk slukning af timer) Tilgængelig *4

Weekly timer (Ugetimer) Tilgængelig *4
OU silent mode (udendørsenhed lydløs tilstand) Ikke tilgængelig -
Restriction (Begrænsning)

Temp. range (Temperaturområde) Tilgængelig *5
Operation locked (Driftslås) Tilgængelig *5

Energy saving (Energibesparelse)
Auto return (Automatisk retur) Tilgængelig *5
Schedule (Tidsplan) Ikke tilgængelig -

Filter information (Filterinformation) Ikke tilgængelig *5
Error information (Fejlinformation) Tilgængelig *5
Maintenance (Vedligeholdelse)

Auto descending panel (Automatisk nedadgående panel) Ikke tilgængelig -
Manual vane angle (Manuel vingebladsvinkel) Ikke tilgængelig -

Initial setting (Indledende indstillinger)
Main/Sub (Primær/sekundær) Tilgængelig *1
Clock (Ur) Tilgængelig *5
Main display (Hoveddisplay) Tilgængelig *5
Contrast (Kontrast) Tilgængelig *5
Display details (Displaydetaljer) Tilgængelig *3
Auto mode (Automatisk tilstand) Tilgængelig *2
Administrator password (Administratoradgangskode) Tilgængelig *5
Language selection (Sprogvalg) Tilgængelig *5

Service
Test run (Afprøvning) Tilgængelig *5
   Drain pump test run (Afprøvning af drænpumpe) Ikke tilgængelig -
Input maintenance info. (Indtast vedligeholdelsesinformation) Tilgængelig *5
Function setting (Indstilling af funktioner) Tilgængelig *5
Check (Kontrol) Tilgængelig *5
   Request code (Anmod om kode) Tilgængelig *5
   Other than request code (Anden kode end anmodningskode) Ikke tilgængelig -
Self check (Selvkontrol) Tilgængelig *5
Maintenance password (Vedligeholdelsesadgangskode) Tilgængelig *5
Remote controller check (Kontrol af fjernbetjening) Tilgængelig *5

*1: Der kan ikke anvendes to fjernbetjeninger i et system, så undlad at 
ændre fra fabriksindstillingen.

*2: Automatisk tilstand er kun tilgængelig for temperaturstyringen af RA 
(returluft).

*3: Indstillingsændring er nødvendig for temperaturstyring af SA 
(forsyningsluft). Se næste side.

*4: Hvis PZ-61DR-E også anvendes, skal timerindstillingen indstilles fra
 PZ-61DR-E.
*5: Brug og indstilling er det samme som for MA-fjernbetjeningen PAR-

31MAA, så der henvises til bilaget i installationsvejledningen og 
instruktionsbogen.
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Kontrolpunkter
Efter installationen skal følgende punkter kontrolleres omhyggeligt. Hvis der findes nogen problemer, skal disses korrigeres.

(1) Kontrolpunkter - installation af enheden
 Er de udvendige kanaler omviklet med isolerende materiale? [Se installationsmetode] side 9
 Er de udvendige kanaler installeret korrekt?  [Se installationseksempler] side 7
 Er der foretaget varmeisolering for kølemiddel- og drænrør? [Se installation af drænrør, installation af kølemiddelrør] side 10
 Er kølemiddel- og drænrør korrekt placeret? [Se installation af drænrør, installation af kølemiddelrør] side 10
 Er kølemidlet R410A? [Se installation af kølemiddelrør] side 11
 Er der foretaget kontrol af gaslækage? [Se installation af kølemiddelrør] side 11
 Er der foretaget kontrol af afdræning? [Se installation af drænrør] side 10
 Er det blevet kontrolleret, at ventilerne i hhv. høj- og lavtryksside er helt åbne?      [Udendørsenhed]
  Er der tilført strøm i mere end 12 timer før en afprøvning? [Se Afprøvning] side 22

(2) Kontrolpunkter - ledningsarbejde
 Er spændingen på strømforsyningen korrekt?  [Udendørsenhed] 
 Er ledningsføringen i overensstemmelse med ledningsdiagrammet?  [Se Ledningsdiagram] side 16
 Er strømforsyningskablet korrekt sluttet til terminalen (TB6)?  [Se Tilslutning af strømforsyningskablet] side 14
 Er jordledningen korrekt sluttet til skruen?  [Se Tilslutning af strømforsyningskablet] side 14
 Er kabler og ledninger korrekt fastgjort ved hjælp af ledningsklemmen og PG-kabelforskruning?  [Se Tilslutning af strømforsyningskablet] side 14

Fjernbetjening (PZ-01RC)
(2) Funktionsindstilling fra PZ-01RC-fjernbetjeningen.
 (Indstilling af automatisk gendannelse)
[Funktion nummer 01]
Skift denne funktion til "Not available" (Ikke tilgængelig). 
Hvis det er nødvendigt at anvende automatisk gendannelse, 
skal denne funktion indstilles fra Lossnay-enheden Se 
installationsvejledningen til Lossnay-enheden for yderligere 
oplysninger.

Funktion 
nummer Indstillingsdata Kontrol af 

indstilling Indhold

01
1 Ikke tilgængelig
2

(Fabriksindstilling) Tilgængelig

Funktionsindstillingen nedenfor skal indstilles til fabriksindstillingen. 
Hvis ændret, skal den stilles tilbage til fabriksindstillingen.

Nummer Fabriksindstillingsdata
02 1
03 1
04 2
05 2
06 2
07 3
15 1
16 1
17 1
21 1
24 2
28 2

Bemærk
Fabriksindstilling for nummer 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26 og 27 er ikke indstillet, og funktionen er ikke tilgængelig.
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Afprøvning
Før afprøvning
► Efter installation, ledningsføring og rørføring af indendørs- og 

udendørsenheder er afsluttet, kontroller da for udsivning af kølemiddel, 
om ledningsføring til strømforsyning eller styring er løs og for fejlagtig 
polaritet, samt at der ikke er afbrydelse af en fase i strømforsyningen.

► Brug et 500-Volts megaohmmeter for at kontrollere, at modstanden 
mellem strømforsyningsklemmerne og jordforbindelsen er mindst 1,0 MΩ.

► Udfør ikke denne test på styreledningsføringens 
(lavspændingskredsløb) klemmer.

 ADVARSEL:
• Brug ikke Dx-spoleenheden, hvis isoleringsmaterialets 

modstand er mindre end 1,0 MΩ.
• Tænd for strømmen mindst 12 timer før start af driften.
- Hvis driften startes straks efter, at hovedafbryderen er tændt, kan 

der opstå alvorlige skader på de indvendige dele. Sørg for, at 
hovedafbryderen er tændt i hele driftssæsonen.

Afprøvning
■ Sørg for at læse betjeningsvejledningen inden testkørslen. (Især sikkerhedsrelaterede emner)

Trin 1  Tænd for strømmen.

● Fjernbetjening: Systemet går i opstarttilstand, og fjernbetjeningens strømlampe (grøn) og "PLEASE WAIT" (Vent venligst) blinker. 
Fjernbetjeningen kan ikke betjenes, mens lampen og beskeden blinker. Vent, indtil "PLEASE WAIT" (Vent venligst) ikke længere vises, inden du 
betjener fjernbetjeningen. Når du har tændt for strømmen, vises "PLEASE WAIT" (Vent venligst) i ca. 2 minutter. 

● PCB A for Dx-spoleenhed LED 1 lyser, LED 2 lyser eller slukker, og LED 3 vil blinke.
● Kontrolkort på udendørsenhed: LED 1 (grøn) og LED 2 (rød) lyser. (Når systemets opstartstilstand er gennemført, slukkes LED 2). Hvis 

kontrolkortet på udendørsenheden bruger et digitalt display, vises [- ] og [ -] skiftevis hvert sekund.
 Hvis funktionerne ikke fungerer korrekt, efter at procedurerne i trin 4 og derefter er blevet udført, skal følgende årsager overvejes og udelukkes, 

hvis de forefindes.
 (Symptomerne nedenfor indtræffer under afprøvningstilstanden. "Startup" (Opstart) i tabellen henviser til LED-displayet ovenfor).
● Hvis systemet til Lossnay-enheden og Dx-spoleenheden er i M-NET, skal du vente, indtil M-NET-systemet er klar til brug.

Symptomer i afprøvningstilstand

ÅrsagFjernkontroldisplay
KORT PÅ UDENDØRSENHED – LED-

display
< > indikerer digitalt display.

Fejernbetjeningen viser "PLEASE WAIT" 
(Vent venligst) og kan ikke betjenes.

Efter at "startup" (opstart) vises, lyser kun 
grøn. <00>

• Når strømmen er slået til, vises "PLEASE WAIT" 
(Vent venligst) i 2 minutter under opstart af systemet. 
(Normal)

Efter at strømmen tændes, vises 
"PLEASE WAIT" (Vent venligst) i 3 
minutter, hvorefter fejlkoden vises.

Efter at "startup" (opstart) vises, blinker 
grøn (én gang) og rød (én gang) skiftevis. 
<F1>

• Forkert forbindelse til udendørs forbindelsesklemme 
(R, S, T og S1, S2, S3).

Efter at "startup" (opstart) vises, blinker 
grøn (én gang) og rød (to gange) skiftevis. 
<F3, F5, F9>

• Stikket til udendørsenhedens beskyttelsesanordning 
er åbent.

Intet display vises, når fjernbetjeningen 
tændes. (Driftslampen lyser ikke).

Efter at "startup" (opstart) vises, blinker 
grøn (to gange) og rød (én gang) skiftevis. 
<EA. Eb>

• Ukorrekt forbindelse mellem indendørs- og 
udendørsenhederne (ukorrekt polaritet for S1, S2, 
S3).

• Fjernbetjeningens transmissionsledning er for kort.

Efter at "startup" (opstart) vises, lyser kun 
grøn. <00>

• Der er ingen udendørsenhed med adressen 0. 
(Adressen er en anden end 0).

• Fjernbetjeningens transmissionsledning er åben.
Displayet vises, men forsvinder hurtigt, 
også selvom fjernkontrollen betjenes.

Efter at "startup" (opstart) vises, lyser kun 
grøn. <00>

• Efter annullering af funktionsvalg er betjening ikke 
mulig i ca. 30 sekunder. (Normal)

Trin 2  Afprøvning af Lossnay-enheden
Se installationsvejledningen til Lossnay-enheden for afprøvning.

Trin 3  Afprøvning af drænpumpen
Se side 10.

Trin 4  Slå fjernbetjeningen (PZ-01RC) over på "Test run" (Afprøvning).

1 Vælg "Test run" (Afprøvning) fra menuen Service, og tryk på 
knappen [Vælg]. (Fig. 1)

2 Vælg "Test run" (Afprøvning) fra menuen Test run, og tryk på 
knappen [Vælg]. (Fig. 2)

3 Afprøvningen starter, og skærmen Test run (Afprøvning) vises.
Bemærk:
(1) Hvis Lossnay-enhedens blæserhastighed er 1 eller 2, vil Dx-

spoleenheden IKKE være termo TIL. Vælg blæserhastighed 3 eller 
4 fra fjernbetjeningen eller anden metode.

(2) Hvis OA-temperaturen (udvendig lufttemperatur)  (Lossnay-
termistor) er mindre end -10˚C, bliver Dx-spoleenheden eventuelt 
IKKE termo TIL på grund af intermitterende drift.

(3) Hvis Dx-spoleenheden ikke bliver termo TIL, så vent i 10 minutter. 
Dx-spoleenheden fastholder kompressoren DEAKTIVERET i mindst 
10 minutter af beskyttelsesmæssige årsager.

F1 F2 F3 F4

unem ecivreS

rosruC
:unem niaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

1/2

Fig. 1

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Fig. 2
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Afprøvning (fortsat)
Trin 5 Udfør afprøvningen, og kontrollér luftstrømningstemperaturen og autovingen.

Tryk på knappen [F1] for at ændre driftstilstand. 
 Afkølingstilstand: Kontrollér, at der blæser kølig luft fra enheden.
 Opvarmningstilstand: Kontrollér, at der blæser varm luft fra enheden.

Trin 6 Bekræft, at udendørsenhedens ventilator virker.
Hastigheden for udendørsenhedens ventilator kontrolleres, så enhedens ydelse kan kontrolleres. Afhængig af den omgivende luft, drejer 
ventilatoren ved lav hastighed og vil fortsætte med at dreje ved denne hastighed, medmindre ydelsen er utilstrækkelig. Vind udenfor kan derfor få 
ventilatoren til at holde op med at dreje eller dreje i den modsatte retning, men det er ikke et problem.

Trin 7 Stop afprøvningen.

Tryk på knappen [Tænd/sluk] for at stoppe afprøvningen. (Menuen Test run (Afprøvning) vises).

Fejlfinding
Hvis der vises en fejlkode på PZ-01RC-fjernbetjeningen, skal følge nedenstående tabel.

"P1"-fejl på PZ-01RC? Se tabel 1

Se tabel 2

Er PZ-61DR-E tilsluttet?

0206, 2600, 2601, 
5109 eller 0900 på PZ-61DR-E?

Se servicehåndbogen til Lossnay-
enheden for yderligere oplysninger.

Nej

Nej

Nej

Ja

F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Switch disp.

Mode

RemainTest run

Ja

Ja
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<Tabel 1>

Kode Fejl Handling
P1 Fejl i Lossnay-enhed eller Dx-spoleenhed. Se tabel 2

P2

Fejl i termistor for væsketemperatur (TH2) • Kontrollér termistorens tilslutning.
• Kontrollér termistorens modstandsværdi.
 0 ˚C; 15,0 kΩ
 10 ˚C; 9,6 kΩ
 20 ˚C; 6,3 kΩ
 30 ˚C; 4,3 kΩ

P6
Beskyttelse mod frost/overophedning • Kontrollér lokalt system, hvis luftstrømmen er reduceret.

• Kontrollér udendørs blæsermotor.

P9
Fejl i termistor for gastemperatur (TH5) • Kontrollér termistorens tilslutning.

• Kontrollér termistorens modstandsværdi.
 For karakteristika, se (P2) herover.

E0 - E5
Kommunikationsfejl mellem fjernbetjening og PCB A • Kontrollér forbindelseskabel for skader eller løs forbindelse.

• Kontrollér systemkonfiguration for fjernkontrol.

E6 - E7
K o m m u n i k a t i o n s f e j l  m e l l e m  P C B  A  o g 
udendørsenhed

• Kontrollér, at udendørsenheden ikke er slukket.
• Kontrollér forbindelseskabel for skader eller løs forbindelse.
• Se servicevejledning for udendørsenhed.

Fb PCB A-fejl • Udskift PCB A.

PU
Fejl i termistor for indtagsluftlufttemperatur (TH11) • Kontrollér termistorens tilslutning.

• Kontrollér termistorens modstandsværdi.
 For karakteristika, se (P2) herover.

"6831" eller "Please wait" 
(Vent venligst) vil fortsat 
vises på fjernbetjeningen 

i mere end 6 minutter.

Fjernbetjeningen er ikke kompatibel med denne 
model.

• Brug den rette PZ-01RC-fjernbetjening (nummeret 
"BH00J360" vises i bunden).

<Tabel 2>
Fejlkode på PZ-61DR-E eller 
M-NET-systemstyreenheden

Antal blink på 
LED11 på PCB B Fejl Handling

0206

1
Fejl i modelvalg • Kontrollér dip-switchene for modelvalg (SW11-9 og 

11-10 på PCB B), SW1-7 på PCB A og det aktuelle 
modelnavn.

5 PCB A-fejl Se tabel 1

6
Kommunikationsfejl mellem PCB 
A og PCB B

• Kontrollér, at blywirekablet er korrekt tilsluttet mellem 
CN105 på PCB A og CN5 på PCB B.

• Kontrollér, at PCB A fungerer korrekt.

7

Kommunikationsfejl mellem 
Lossnay-PCB og PCB B

• Kontrollér, at forbindelseskablet (tilbehør) er korrekt 
tilsluttet mellem CN20 på Lossnay-PCB og CN120 på 
PCB B.

• Kontrollér, at strømmen til Lossnay-enheden tilføres 
korrekt.

• Kontrollér, at SW7-1 for Lossnay-enhedens PCB er 
tændt.

2600 2
Vandniveauet er for højt i enheden • Kontrollér vandniveauet i enheden. Hvis drænpumpen 

er i stykker, bliver vandniveauet højt, og fejlkode 2600 
vises.

2601 3 Vandsensoren er ikke tilsluttet 
korrekt.

• Kontrollér at blywirekablet til vandsensoren er korrekt 
tilsluttet CN10.

5109 8 Fejl i termistor for forsyningsluft • Kontrollér at blywirekablet til termistoren for 
forsyningsluft er korrekt tilsluttet CN9.

0900 4 Afprøvning af drænpumpe • Kontrollér, at SW11-1 på PCB B er slukket.
Andre 9 Lossnay-fejl • Kontrollér Lossnay-PCB'en og servicehåndbogen.

- 10 Tegn på vedligeholdelse af 
drænpumpen (2.100 driftstimer)

• Kontrollér, at drænpumpen virker korrekt og udskift 
efter behov.

- FRA Normal drift -

Afprøvning (fortsat)
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Afprøvning (fortsat)
• Hvis enheden ikke kan betjenes ordentligt, efter afprøvningen ovenfor er udført, skal du se på følgende tabel, for hvordan årsagen fjernes.

Symptom
Årsag

Fjernbetjening PZ-01RC LED 1, 2 (PCB i udendørsenhed)

PLEASE WAIT (Vent venligst)
Fra enheden tændes 
og cirka 2 minutter 
frem

Efter LED 1, 2 er tændt, LED 2 
slukkes, og derefter er kun LED 1 
tændt. (Korrekt drift)

• I cirka 2 minutter efter der er tændt, er det 
ikke muligt at betjene med fjernbetjeningen på 
grund af systemopstart. (Korrekt drift)

PLEASE WAIT (Vent venligst) -> 
Error code(Fejlkode)

Fra enheden tændes 
og cirka 2 minutter 
frem

Kun LED 1 er tændt. -> LED 1, 2 
blink.

• Forbindelsesstikket til udendørsenhedens 
beskyttelsesanordning er ikke tilsluttet.

• Vend eller åbn faseledningerne til 
udendørsenhedens strømklemkasse (L1, L2, 
L3)

Displaymeddelelser vises ikke, 
selv når driftskontakten er 
aktiveret 
(driftslampen lyser ikke).

Kun LED 1 er tændt. -> LED 1, 2 
blink to gange, LED 2 blinker én 
gang.

• Forkert ledningsføring mellem 
indendørsenheder og udendørsenheder 
(forkert polaritet S1, S2; S3)

• Kortslutning af ledning til fjernbetjening

Bemærk
Efter annullering af funktionsvalg er drift ikke mulig i ca. 30 sekunder. (Korrekt drift)

Se den følgende oversigt for en beskrivelse af hver LED (LED 1, 2, 3), der vises på PCB A.

LED 1 (strøm til mikrocomputer) Angiver om der tilføres strøm til styring af PCB A. Sørg for, at denne LED altid 
lyser.

LED 2 (strøm til fjernbetjening PZ-01RC) Angiver om der tilføres strøm til fjernbetjeningen eller ej. 
LED 3 (kommunikation mellem PCB A og 
udendørsenhederne)

Angiver tilstanden for kommunikation mellem PCB A og udendørsenhederne. 
Kontrollér, at denne LED altid blinker.
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Denne installationsvejledning beskriver installation af MA-fjernkontrollen til brug med Mitsubishi bygningsairconditionsystem, CITY MULTI 
indendørs airconditionanlæg af direkte ekspansionstype (type "-A" og senere) og Mitsubishi Mr. SLIM kompakte airconditionanlæg. 
Sørg for at læse denne installationsvejledning og filerne på cd-rommen, der leveres med fjernkontrollen, før du fortsætter med 
installationen. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre beskadigelse af udstyret.
Se filerne på cd-rommen, der leveres med fjernkontrollen, for at få oplysninger, der ikke findes i denne folder.
Kontakt forhandleren, hvis filerne ikke kan læses.
Se installationsvejledningen for at få oplysninger om, hvordan airconditionenhederne tilsluttes og installeres. 
Efter installationen skal denne vejledning overdrages til brugerne.

1. Sikkerhedsanvisninger
� Læs følgende sikkerhedsanvisninger grundigt før installationen.
� Overhold anvisningerne nøje for at garantere sikkerheden.

� Når du har læst denne vejledning, skal den videregives til slutbrugeren for opbevaring til fremtidig brug.
� Opbevar denne vejledning til fremtidig brug, og brug den som opslagsværk efter behov. Denne vejledning skal stilles til rådighed for 

personer, der reparerer eller flytter kontrolenheden. Sørg for, at vejledningen videregives til evt. fremtidige brugere.

 ADVARSEL

 FORSIGTIG

 ADVARSEL Angiver livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser.

 FORSIGTIG Angiver fare for alvorlige kvæstelser eller strukturelle skader.

 Generelle anvisninger

WT06704X01DK

CITY MULTI-kontrolsystem
og Mitsubishi Mr. SLIM-airconditionanlæg 

MA-fjernkontrol     PAR-31MAA
Installationsvejledning Til distribution til forhandlere og leverandører

Alt elarbejde skal udføres af uddannet personale.

Enheden må ikke installeres på et sted, hvor stor mængder olie, 
damp, organiske opløsningsmidler eller korrosive gasser, f.eks. 
svovlgas er til stede, eller hvor sure/basiske opløsninger eller 
spray anvendes regelmæssigt. Disse stoffer kan kompromittere 
enheden ydeevne eller medføre, at visse af enhedens 
komponenter korroderer, hvilket kan resultere i elektrisk stød, 
funktionsfejl, røg eller brand.

For at mindske risikoen for kortslutning, strømlækage, elektrisk 
stød, funktionsfejl, røg eller brand må kontrolenheden ikke vaskes 
med vand eller anden væske.

For at mindske risikoen for elektrisk stød, funktionsfejl, røg eller 
brand må kontakter/knapper ikke betjenes eller andre elektriske 
dele berøres med våde hænder.

For at mindske risikoen for kvæstelser eller elektrisk stød skal 
driften stoppes, og kontrolenheden tildækkes, før der sprayes med 
et kemikalie i nærheden af kontrolenheden.

For at mindske risikoen for kvæstelser eller elektrisk stød skal 
driften stoppes, og strømforsyningen slukkes før rengøring, 
vedligeholdelse eller eftersyn af kontrolenheden.

Montér alle nødvendige paneler korrekt for at holde fugt og støv 
ude af kontrolenheden. Ophobning af støv og vand kan medføre 
elektrisk stød, røg eller brand.

For at mindske risikoen for kvæstelser skal børn holdes på afstand 
ved installation, eftersyn eller reparation af kontrolenheden.

For at mindske risikoen for brand eller eksplosion må brændbare 
materialer ikke placeres og brændbar spray ikke anvendes i 
nærheden af kontrolenheden.

For at mindske risikoen for beskadigelse af kontrolenheden må 
insektmiddel eller andre brændbare sprays ikke sprøjtes direkte på 
kontrolenheden.

For at mindske risikoen for elektrisk stød eller funktionsfejl må 
berøringspanel, kontakter eller knapper ikke berøres med en spids 
eller skarp genstand.

For at mindske risikoen for kvæstelser og elektrisk stød skal 
kontakt med skarpe kanter på visse dele undgås.

For at undgå kvæstelser fra ødelagt glas må glasdelene ikke 
udsættes for overdreven kraft.

For at mindske risikoen for kvæstelser, skal beskyttelsesudstyr 
bæres ved arbejde på kontrolenheden.
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 ADVARSEL

 FORSIGTIG

 ADVARSEL

 FORSIGTIG

 ADVARSEL                                                                             FORSIGTIG

 

 Anvisninger under installation

 Anvisninger under tilslutning

 Anvisninger for flytning eller reparation af kontrolenheden

 Yderligere anvisninger

Kontrolenheden må ikke installeres, hvor der er risiko for lækage af 
brændbar gas. Hvis der ophobes brændbar gas omkring 
kontrolenheden, kan den antændes og medføre brand eller eksplosion.

Emballagen skal bortskaffes korrekt. Plasticposer udgør en 
kvælningsfare for børn.

Træf passende sikkerhedsforanstaltninger mod jordskælv for at 
forhindre, at kontrolenheden forårsager kvæstelser.

For at forhindre kvæstelser skal kontrolenheden installeres på en jævn 
overflade, der er stærk nok til at bære dens vægt.

For at mindske risikoen for kortslutning, strømlækage, elektrisk stød, 
funktionsfejl, røg eller brand må kontrolenheden ikke installeres på et 
sted, hvor den udsættes for vand, eller i omgivelser med kondens.

Kontrolenheden skal installeres af uddannet personale i henhold til
instruktionerne, der er beskrevet i installationsvejledningen.
Forkert installation kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Når panelet og overbeklædningen monteres på bundbeklædningen, 
skal du trykke, til de klikker på plads. Hvis de ikke sidder ordentligt fast, 
kan de falde af og medføre personskade, skade på kontrolenheden 
eller funktionsfejl.

For at mindske risikoen for beskadigelse af kontrolenheden, 
funktionsfejl, røg eller brand må strømkablet ikke sluttes til 
signalklemkassen.

Fastgør kablerne ordentligt, og lad kablerne være tilstrækkeligt løse til, 
at de ikke belaster terminalerne. Forkert tilsluttede kabler kan knække, 
overophedes og medføre røg eller brand.

For at mindske risikoen for kvæstelser eller elektrisk stød skal 
hovedafbryderen slukkes, før der udføres elearbejde.

Alt elarbejde skal udføres af en uddannet elektriker i henhold til de 
lokale bestemmelser, standarder og instruktionerne, der er beskrevet i 
installationsvejledningen. Utilstrækkelig kapacitet i 
strømforsyningskredsen eller forkert installation kan medføre 
funktionsfejl, elektrisk stød, røg eller brand.

For at mindske risikoen for strømlækage, overophedning, røg eller 
brand skal der bruges korrekt dimensionerede kabler med tilstrækkelig 
strømkapacitet.

For at mindske risikoen for elektrisk stød, kortslutning eller funktionsfejl 
skal ledningsstykker og afskåret isolering holdes ude af klemkassen.

For at mindske risikoen for kortslutning, strømlækage, elektrisk stød 
eller funktionsfejl må kablerne ikke komme i kontakt med 
kontrolenhedens kanter.

For at mindske risikoen for elektrisk stød, funktionsfejl eller brand skal 
åbningen mellem kablerne og kabelindføringshullerne forsegles med 
kit.

Kontrolenheden må kun repareres eller flyttes af uddannet personale. 
Kontrolenheden må ikke adskilles eller modificeres.
Forkert installation eller reparation kan medføre kvæstelser, elektrisk 
stød eller brand.

For at mindske risikoen for kortslutning, elektrisk stød, brand eller 
funktionsfejl må printpladen ikke berøres med værktøj eller med 
hænderne, og der må ikke ophobes støv på printpladen.

For at undgå skader på kontrolenheden skal der bruges korrekt værktøj til 
installation, eftersyn og reparation af den.

Denne kontrolenhed er udelukkende designet til brug med 
bygningsadministrationssystemet fra Mitsubishi Electric. Brug af denne 
kontrolenhed sammen med andre systemer eller til andre formål kan 
medføre funktionsfejl.

Træf passende forholdsregler mod elektrisk støj ved installation af 
airconditionanlæggene på hospitaler eller anlæg med 
radiokommunikation. Inverterudstyr, højfrekvent medicinsk eller 
trådløst udstyr samt elgeneratorer kan medføre funktionsfejl på 
airconditionsystemet. Airconditionsystemet kan også påvirke 
funktionen af disse typer af udstyr negativt ved at danne elektrisk støj.

For at undgå funktionsfejl må strøm- og signalkabler ikke bundtes 
sammen eller placeres i samme metalledningsrør.

For at undgå funktionsfejl må beskyttelsesfilmen eller printpladen ikke 
fjernes fra beklædningen. 

For at undgå skader på kontrolenheden må skruerne ikke 
overspændes. 

Brug en almindelig skruetrækker med en bredde på 4-7 mm (5/32-9/32 
tomme). Brug af en skruetrækker med smallere eller bredere spids kan 
beskadige kontrolenhedens beklædning.

For at forhindre skader på kontrolenhedens beklædning må 
skruetrækkeren ikke tvinges rundt, mens spidsen sidder i kærven. 

For at undgå misfarvning må kontrolenheden ikke rengøres med 
benzen, fortynder eller kemiske klude. Kontrolenheden rengøres ved at 
tørre med en blød klud gennemblødt med vand med et mildt 
rengøringsmiddel, rengøringsmidlet tørres af med en våd klud, og 
vandet tørres af med en tør klud. 
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2. Systemkrav

Computeren skal opfylde følgende krav for at køre Manual Navigation-softwaren.
[PC]    PC/AT-kompatibel

[CPU] Core2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere (Core2 Duo 1,86 GHz eller hurtigere anbefales)
Pentium D 1,7 GHz eller hurtigere (Pentium D 3,0 GHz eller hurtigere anbefales)
Pentium M 1,7 GHz eller hurtigere (Pentium M 2,0 GHz eller hurtigere anbefales)
Pentium 4 2,4 GHz eller hurtigere (Pentium 4 2,8 GHz eller hurtigere anbefales)
* Core2 Duo-processor eller hurtigere er påkrævet for at køre Manual Navigation-softwaren under Windows Vista.

[RAM] Windows Vista: Min. 1 GB (2 GB eller derover anbefales) 
Windows XP: Min. 512 MB (1 GB eller derover anbefales)

[HDD-plads] Min. 1 GB (tilgængelig plads)
* Windows Vista: Tilgængelig plads på drevet med mappen Dokumenter
* Windows XP: Tilgængelig plads på drevet med mappen Mine dokumenter

[Opløsning] SVGA 800 × 600 eller højere

[OS]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (Business-version anbefales)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 eller Service Pack3 (Professional-version anbefales)

[Påkrævet software]   Adobe Reader 8.1.3 eller nyere
Adobe Acrobat 8.1.3 eller nyere
* Software til visning af PDF-filer

"Windows", "Windows XP" og "Windows Vista" er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
"Adobe Reader" og "Adobe Acrobat" er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.
"Core2 Duo" og "Pentium" er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation.

3. Komponentnavne og medfølgende dele
Følgende dele er inkluderet i kassen.

 ADVARSEL Cd-rommen, der leveres med fjernkontrollen, kan kun afspilles i et cd- eller dvd-drev. 
Forsøg ikke af afspille denne cd-rom på en lyd-cd-afspiller, da det kan beskadige dine ører og/eller højttalerne.

*4 Frontpanelet (*1) er allerede monteret på overbeklædningen (*2) ved 
forsendelse fra fabrikken.

*5 Fjernkontrolkabel medfølger ikke.

For at undgå skader på kontrolenheden skal den beskyttes mod statisk 
elektricitet.

Loddefri terminaler må ikke anvendes til at slutte kablerne til 
klemkassen.
Loddefri terminaler kan komme i kontakt med printpladen og medføre 
funktionsfejl eller skader på kontrolenhedens panel.

For at undgå skader på kontrolenheden må der ikke laves huller i 
kontrolenhedens panel.

For at undgå deformering og funktionsfejl må fjernkontrollen ikke 
installeres i direkte sollys eller hvor omgivelsestemperaturen kan 
overstige 40 ºC (104 ºF) eller falde til under 0 ºC (32 ºF).

Kontrolenheden må ikke installeres på lugen til kontrolpanelet. 
Vibrationer eller slag på kontrolenheden kan beskadige kontrolenheden 
eller medføre, at den falder ned.

Hold kablerne på plads med klemmer for at forhindre, at klemkassen 
udsættes for unødigt stor kraft, så kablerne knækker.  

For at forhindre knækkede kabler og funktionsfejl må kontrolenhedens 
overbeklædning ikke hænge i kablet.

Navn på del Antal Udseende 

Fjernkontrol (Frontpanel) 1 Højre figur *1

Fjernkontrol (Overbeklædning) 1 Højre figur *2

Fjernkontrol (Bundbeklædning) 1 Højre figur *3

Krydskærvskruer med rundt hoved M4×30 2

Træskrue 4,1×16 
(til montering direkte på væg) 2

Installationsvejledning (denne vejledning) 1

Enkel driftsvejledning 1

Cd-rom
(Instruktionsbog og installationsvejledning) 1

*4

Bundbeklædning *3

Overbeklædning *2Frontpanel *1
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4. Lokalt leverede dele/nødvendigt værktøj
(1) Lokalt leverede dele

Følgende dele leveres lokalt.

(2) Lokalt leveret værktøj
� Almindelig skruetrækker (bredde: 4-7 mm (5/32-9/32 tomme))
� Kniv eller bidetang
� Diverse værktøj

5. Valg af et installationssted
Denne fjernkontrol er til væginstallation. Den kan enten installeres i afbryderkassen eller direkte på væggen. Ved installation direkte på 
væggen kan ledningerne enten føres igennem bagsiden eller oversiden af fjernkontrollen.
(1) Valg af et installationssted

Installér fjernkontrollen (afbryderkassen) et sted, hvor følgende betingelser er opfyldt.
(a) For tilslutning til indendørsenheden med et automatisk faldende panel, et sted, hvor man kan kontrollere det automatisk faldende 

panels betjening af indendørsenheden, mens de bruger fjernkontrollen (se i instruktionsbogen til indendørsenheden for at få 
oplysninger om, hvordan det automatisk faldende panel betjenes).

(b) En jævn overflade
(c) Et sted, hvor fjernkontrollen kan måle den nøjagtige indendørstemperatur

Følere til overvågning af indendørstemperaturen findes på indendørsenheden og på fjernkontrollen. Hvis rumtemperaturen 
overvåges med føleren på fjernkontrollen, overvåger den primære fjernkontrol rumtemperaturen. Følg instruktionerne nedenfor ved 
brug af føleren på fjernkontrollen.
� For at overvåge den nøjagtige indendørstemperatur skal fjernkontrollen installeres væk fra direkte sollys, varmekilder og 

airconditionanlæggets luftudblæsning.
� Installér fjernkontrollen på et sted, der gør det muligt for føleren at måle en repræsentativ rumtemperatur.
� Installér fjernkontrollen, hvor der ikke føres nogen ledninger rundt om temperaturføleren på kontrolenheden. 

(Hvis der er ført ledninger, kan føleren ikke måle den nøjagtige indendørstemperatur).

Navn på del Antal Bemærkninger

Dobbelt afbryderkasse 1

Ikke påkrævet ved installation direkte på væggenTyndt metalledningsrør Nødvendigt

Låsemøtrik og muffe Nødvendigt

Kabeldæksel Nødvendigt Påkrævet til at føre fjernkontrolkablet langs med en væg

Kit Passende

Ekspanderbolt Nødvendigt

Fjernkontrolkabel
(Brug et 0,3 mm² (AWG22) isoleret kabel med 2 korer). Nødvendigt

(2) Installationsplads
Efterlad plads omkring fjernkontrollen som vist på figuren til højre, uanset om kontrolenheden 
er installeret i afbryderkassen eller direkte på væggen. Det vil ikke være nemt at fjerne 
fjernkontrollen, hvis der ikke er nok plads.
Sørg forså for plads til betjening foran fjernkontrollen.

Kontrolenheden må ikke installeres et sted, hvor forskellen mellem 
overfladetemperaturen på fjernkontrollen og den faktiske 
rumtemperatur bliver stor. Hvis temperaturforskellen er for stor, bliver 
rumtemperaturen måske ikke kontrolleret tilstrækkeligt. 

For at mindske risikoen for kortslutning, strømlækage, elektrisk stød, 
funktionsfejl, røg eller brand må kontrolenheden ikke installeres på et 
sted, hvor den udsættes for vand, eller i omgivelser med kondens.

For at undgå deformering og funktionsfejl må fjernkontrollen ikke 
installeres i direkte sollys eller hvor omgivelsestemperaturen kan 
overstige 40 ºC (104 ºF) eller falde til under 0 ºC (32 ºF).

For at reducere risikoen for funktionsfejl og beskadigelse af 
kontrolenheden skal du undlade at sætte fjernbetjeningen på en 
elektrisk ledende overflade, såsom en umalet metalplade.

Vigtigt

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Fjernkontrollens 
eksterne mål

Temperatur- 
føler

enhed: mm(tomme)

Min. påkrævet plads omkring
fjern betjeningen
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6. Installations-/kabelføringsarbejde

4 Slut fjernkontrolkablet til klemkassen på bundbeklædningen.
Fjern 6 mm af fjernkontrolkablets kappe som vist i figuren nedenfor, og før kablet bagfra ind i bundbeklædningen. Før kablet til 
forsiden af bundbeklædningen, så den afisolerede del af kablet ikke kan ses bag bundbeklædningen. Slut fjernkontrolkablet til 
klemkassen på bundbeklædningen.

(1) Installationsarbejde
Kontrolenheden kan enten installeres i afbryderkassen eller direkte på væggen. 
Foretag installationen korrekt i henhold til metoden.
1 Bor et hul i væggen.

■ Installation med en afbryderkasse
� Bor et hul i væggen, og installér afbryderkassen på væggen.
� Slut afbryderkassen til ledningsrøret.

■ Installation direkte på væggen
� Bor et hul i væggen, og før kablet igennem det.

2 Forsegl kabeladgangshullet med kit.
■ Installation med en afbryderkasse

� Forsegl fjernkontrolkablets adgangshul ved forbindelsen mellem 
afbryderkasse og ledningsrør med kit.

3 Klargør fjernkontrollens bundbeklædning.

■ Installation direkte på væggen
� Forsegl hullet, som kablet føres ind igennem, med kit.

For at mindske risikoen for elektrisk stød, funktionsfejl eller brand 
skal åbningen mellem kablerne og kabelindføringshullerne 
forsegles med kit.

Væg Lednings- 
rør

Låsemøtrik

Afbryderkasse

Forsegl åbningen 
med kit.

Fjern- 
kontrolkabel

Muffe

BundbeklædningFrontpanel og 
overbeklædning

10 (13/32)

6 (1/4)

enhed: mm(tomme)

Isolering

Før den isolerede del 
af kablet til forsiden.

Før kablet ind.

Forside Bagside

Ledningen med 2 korer må ikke 
kunne ses på bagsiden.

Tilslut kablet.
(upolariseret)

Tilslut kablet, så 
isoleringen ikke 
bliver klemt.

For at mindske risikoen for elektrisk stød, kortslutning eller 
funktionsfejl skal ledningsstykker og afskåret isolering holdes ude 
af klemkassen.

Vigtigt

Loddefri terminaler må ikke anvendes til at slutte kablerne til 
klemkassen.
Loddefri terminaler kan komme i kontakt med printpladen og 
medføre funktionsfejl eller skader på kontrolenhedens panel.

Forsegl åbningen med kit.

Før kablet bag ved 
fjernkontrollen.

Fjernkontrolkabel
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5 Installér bundbeklædningen.
■ Installation med en afbryderkasse

� Fastgør mindst to hjørner af afbryderkassen med skruer.
■ Installation direkte på væggen

� Før kablet igennem rillen.
� Fastgør mindst to hjørner af fjernkontrollen med skruer.
� Sørg for at fastgøre fjernkontrollens øverste venstre og nederste højre hjørne (set forfra) for at forhindre, at den løftes. 

(Brug ekspansionsbolt e.lign.)

7 Før kablet til overbeklædningen.
Slut stikket på bundbeklædningen til stikket på overbeklædningen.

6 Skær kabeladgangshullet ud.
■ Installation direkte på væggen (hvis kablet føres langs med væggen)

� Skær den tynde del af panelet (indikeret af det skraverede område på figuren til højre) 
ud med en kniv eller bidetang. 

� Før kablet fra rillen bag på bundbeklædningen igennem dette adgangshul.

■ Installation med en afbryderkasse ■ Installation direkte på væggen

Forsegl kabeladgangshullet 
med kit.

Dobbelt 
afbryderkasse

Krydskærvskruer
med rundt hoved Fjernkontrol- 

kabel

Træ skrue Fjernkontrol kabel

Før kablet igennem 
rillen.

Se 2.

Se 4.

Se 4.

For at undgå skader på kontrolenheden må skruerne ikke 
overspændes.

For at undgå skader på kontrolenheden må der ikke laves huller i 
kontrolenhedens panel.

Vigtigt

Forbind stikkene 
sikkert.

For at undgå funktionsfejl må beskyttelsesfilmen eller printpladen 
ikke fjernes fra beklædningen. 

For at forhindre knækkede kabler og funktionsfejl må 
kontrolenhedens overbeklædning ikke hænge i kablet.

Vigtigt
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8 Før kablet til overbeklædningen.

9 Montér frontpanelet og overbeklædningen på bundbeklædningen.
Der sidder to monteringsflige øverst på overbeklædningen. (Der er allerede monteret et panel på beklædningen ved forsendelse 
fra fabrikken).
Sæt de to flige fast på bundbeklædningen, og klik overbeklædningen på plads. Kontrollér, at beklædningen sidder godt fast og ikke løftes. 

� Afinstallation af frontpanelet og overbeklædningen
1 Afmontering af frontpanelet

Sæt en almindelig skruetrækker ind i en af de to 
låseanordninger i bunden af fjernkontrollen, og bevæg den i 
pilens retning som vist på figuren til højre.

2 Afmontering af overbeklædningen
Sæt en almindelig skruetrækker ind i en af de to 
låseanordninger i bunden af fjernkontrollen, og bevæg den i 
pilens retning som vist på figuren til højre.

Hold kablerne på plads med klemmer for at forhindre, at 
klemkassen udsættes for unødigt stor kraft, så kablerne knækker. 

Vigtigt

Klemme

Sæt ledningen 
ind.

Når panelet og overbeklædningen monteres på 
bundbeklædningen, skal du trykke, til de klikker på plads.
Hvis de ikke sidder ordentligt fast, kan de falde af og medføre 
personskade, skade på kontrolenheden eller funktionsfejl. 

Vigtigt

■ Installation direkte på væggen (hvis kablet føres langs med 
væggen)
� Før kablet igennem adgangshullet på oversiden af 

fjernkontrollen.
� Forsegl den udskårne del af panelet med kit.
� Brug et kabeldæksel.

Installationen er færdig. 
Følg instruktionerne nedenfor ved afinstallation.

Intet løft

Væg

Forsegl åbningen med kit. Brug et kabeldæksel.

Før kablet igennem oversiden 
af fjernkontrollen.
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7. Vigtigt
■ Der kan forekomme overensstemmelser mellem indendørstemperaturen målt ved væggen og den faktiske 

indendørstemperatur.
Hvis følgende betingelser er opfyldt, anbefales det at bruge temperaturføleren på indendørsenheden.

� Det er ikke nemt for den tilførte luft at nå væggen, hvor fjernkontrollen er installeret, på grund af forkert fordeling af 
luftstrømmen.

� Der er en stor uoverensstemmelse mellem vægtemperaturen og den faktiske indendørstemperatur.
� Væggens bagside udsættes direkte for udeluften.

■ Se afsnittet om indledende indstilling i denne vejledning for primær/sekundær indstilling af fjernbetjeningen.

■ Se én af følgende vejledninger for indstilling af temperatursensoren: Installationsvejledning i indendørsenheder af typen 
City Multi; denne vejledning i Mr. Slim.

■ Ved forsendelse fra fabrikken sidder der en beskyttelsesfilm på frontpanelets betjeningsflade.
Tag beskyttelsesfilmen på betjeningsfladen af før brug.

3 Montering af panel og overbeklædning
Der sidder to monteringsflige øverst på 
overbeklædningen.
Sæt de to flige fast på bundbeklædningen, og klik 
overbeklædningen på plads.
Montér panelet på overbeklædningen på samme 
måde som med overbeklædningen. 
Kontrollér, at overbeklædningen sidder godt fast 
og ikke løftes. 

Bemærk: Hvis temperaturen ændres hurtigt, bliver temperaturen muligvis ikke registreret nøjagtigt.

Brug en almindelig skruetrækker med en bredde på 4-7 mm (5/32-
9/32 tomme). Brug af en skruetrækker med smallere eller bredere 
spids kan beskadige kontrolenhedens beklædning.

For at forhindre skader på kontrolenhedens beklædning må 
skruetrækkeren ikke tvinges rundt, mens spidsen sidder i kærven.

For at forhindre skader på kontroltavlen må skruetrækkeren ikke 
sættes for hårdt ind i åbningen.

Vigtigt

Når panelet og overbeklædningen monteres på 
bundbeklædningen, skal du trykke, til de klikker på 
plads.
Hvis de ikke sidder ordentligt fast, kan de falde af og 
medføre personskade, skade på kontrolenheden eller 
funktionsfejl.

Vigtigt
Intet løft

Væg
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8. Fjernbetjeningens knapfunktioner

Knapfunktioner i hovedmenuen

(7) LCD med baggrundsbelysning

(2) Funktionsknapper
      F1, F2, F3 og F4 fra venstre
(6) Driftsindikator
(1) ON/OFF-knap

(4) RETURN-knap
(3) MENU-knap

(5) SELECT-knap

(1) ON/OFF-knap
Bruges til at tænde/slukke indendørsenheden.

(2) Funktionsknapper
Bruges til at vælge funktionstilstand eller til at indstille temperatur og 
blæserhastighed på Main display. 
Bruges til at vælge elementer på andre skærmbilleder.

(3) MENU-knap
Bruges til at åbne hovedmenuen.

(4) RETURN-knap
Bruges til at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

(5) SELECT-knap
Bruges til al springe til indstillingsskærmbilledet eller til at gemme 
indstillingerne.

(6) Driftsindikator
Er tændt under normal drift. Blinker under opstart, og når der opstår en fejl.

(7) LCD med baggrundsbelysning
Punktdisplay. Når baggrundsbelysningen er slukket, tændes den igen ved at 
trykke på en vilkårlig knap, og den forbliver tændt i et bestemt tidsrum 
afhængigt af skærmbilledet. Ved betjening af knapper forbliver 
baggrundsbelysningen tændt.

Bemærk:Når baggrundsbelysningen er slukket, tændes den igen ved at trykke 
på en vilkårlig knap, og knappens funktion udføres ikke. (undtagen ON/
OFF-knappen)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Side
Markør Flyt markøren til den ønskede funktion med 

knapperne F1 og F2, og tryk på SELECT-knappen 
for at gå til næste side. Adgangskode kan være 
påkrævet.

Funktionen af MENU-, SELECT- og RETURN-
knappen vises på indstillingsskærmbillederne.

Vejledningen til knapfunktioner vises i bunden af 
skærmbillederne.

Ved at trykke på MENU-knappen åbnes hovedmenuen som 
vist nedenfor. 
(Se afsnit 9.(2) "Main display" for at få yderligere 
oplysninger).

1/3 Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

2/3 Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

3/3 Maintenance
Initial setting
Service

*1 Se instruktionsbogen på cd-rommen for at få yderligere 
oplysninger.

*2 Forklaret i denne vejledning.
*3 Hvis der ikke trykkes på en knap i 10 minutter på de 

indledende indstillingsskærmbilleder eller i 2 timer på 
serviceskærmbillederne (10 minutter på visse 
skærmbilleder), vender skærmbilledet automatisk tilbage 
til Main display. Indstillinger, der ikke er blevet gemt, går 
tabt.

De tilgængelige elementer i menuen afhænger af modellen 
af den tilsluttede indendørsenhed. Se i vejledningerne, der 
fulgte med airconditionenhederne for at få oplysninger om 
elementer, der ikke er beskrevet i vejledningerne, der følger 
med MA-fjernbetjeningen.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Tænde for strømmen
Sørg for, at MA-fjernbetjeningen er installeret korrekt i henhold til instruktionerne i installationsvejledningen, og at installationen af 
indendørs- og udendørsenheden er fuldført, før du tænder for strømmen.
(1) Når der er tændt for strømmen, vises følgende skærmbillede.

(2) Main display
Efter opstarten er gennemført, vises Main display. Main display kan vises i to forskellige tilstande: "Full" og "Basic". Se afsnit 11 "Initial 
settings" for at få oplysninger om valg af displaytilstand. (Fabriksindstillingen er "Full").

10. Testkørsel <Vedligeholdelsesadgangskode er påkrævet.>
(1) Læs afsnittet om testkørsel i installationsvejledningen til indendørsenheden, før der foretages en testkørsel.
(2) Tryk på MENU-knappen på Main display, og vælg Service>Test run>Test run.
(3) Tryk på ON/OFF-knappen for at annullere testkørslen om nødvendigt.
(4) Se installationsvejledningen til indendørsenheden for at få detaljerede oplysninger om testkørsel og om håndtering af de fejl, der opstår 

under en testkørsel.

11. Indledende indstillinger (fjernbetjeningsindstillinger)
<Administratoradgangskode er påkrævet>

Vælg Main menu>Initial setting fra Main display, og foretag fjernbetjeningsindstillingerne på skærmbilledet, der vises.

(1) Main/Sub-indstilling
Hvis to fjernbetjeninger tilsluttes, skal den ene angives som underordnet kontrolenhed.

Bemærkninger
· Når der er tændt for strømmen for første gang, vises skærmbilledet til valg af sprog. Se afsnit 

11 (8). Vælg det ønskede sprog. Systemet starter ikke, medmindre der vælges et sprog.
· Nogle modeller af City Multi kan ikke have mere end én fjernbetjening tilsluttet. Se de 

relevante dokumenter (f.eks. kataloger) for at få oplysninger om kompatibilitet.
Normal opstart (indikerer hvor mange 
procent af processen, der er fuldført)

Bemærkninger
· Når du tilslutter to fjernbetjeninger, skal du sørge 

for at angive den ene som primær og den anden 
som underordnet kontrolenhed. Se afsnit 11 "Initial 
settings" for at få oplysninger om Main/Sub-
indstillingen.

· Se instruktionsbogen for oplysninger om ikonerne 
på displayet.

Main display i Full-tilstand
 (mens enheden ikke er i drift)

Main display i Full-tilstand
 (mens enheden er i drift)

Bemærk:Se afsnit 12 "Service menu" for at få oplysninger om vedligeholdelsesadgangskoden.

Initial setting menu (1/2)
· Main/Sub
· Clock
· Main display
· Contrast
· Display details
  -Clock
  -Temperature
  -Room temp.
  -Auto mode

Initial setting menu (2/2)
· Auto mode
· Administrator password
· Language selection

Bemærk: Standard administratoradgangskode er 
"0000." Se i afsnit (7) "Indstilling af 
administratoradgangskode", hvordan 
adgangskoden ændres.

[Knapbetjening]
[1] Ved tryk på F3 eller F4 bliver den aktuelt valgte indstilling fremhævet. Vælg "Sub", og tryk på 

SELECT-knappen for at gemme ændringen.
[2] Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til Main menu-skærmbilledet. (Denne knap 

åbner altid Main menu-skærmbilledet).

Please Wait
10%

Fri Fri

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Initial setting menu

Main menu:
Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Main/Sub

Main / Sub

Select:
Cursor
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(2) Indstilling af ur

(3) Main display-indstilling
Brug F3 eller F4 til at vælge displaytilstand "Full" eller "Basic". (Fabriksindstillingen er "Full").

(4) Displaykontrast

(5) Indstilling af fjernbetjeningens displaydetaljer

[1] Urvisning

[2] Temperaturenhedsindstilling

[Knapbetjening]
[1] Flyt markøren til det ønskede element med F1 eller F2.
[2] Rediger dato og tid med F3 eller F4, og tryk på SELECT-knappen for at gemme ændringen. 

Ændringen vil kunne ses på uret på Main display.
Bemærk:Urindstillingen er nødvendig for tidsvisning, ugentlig timer, timerindstilling og fejlhistorik. 

Sørg for at foretage urindstillingen, når enheden anvendes første gang, eller den ikke 
har været anvendt i længere tid.

Full-tilstand (eksempel)                 Basic-tilstand (eksempel)

Bemærk:Denne indstilling er kun for Main display. I Basic-tilstand vises ikonerne, der indikerer kontrolstatus på timer- og 
planlægningsindstillinger, ikke på displayet. Indstillinger for lamel, jalousi og ventilation eller rumtemperatur vises heller 
ikke.

[Knapbetjening]
Juster LCD-kontrast med F3 eller F4.
Det aktuelle niveau indikeres med en trekant.

Bemærk:Juster kontrasten for at forbedre visningen ved forskellige lysforhold eller 
installationsplaceringer. Denne indstilling kan ikke forbedre visning fra alle retninger.

Foretag indstillingerne af fjernbetjeningsrelaterede elementer efter behov.
Tryk på SELECT-knappen for at gemme ændringerne.

[Knapbetjening]
· Vælg "Clock" i skærmbilledet til indstilling af fjernbetjeningens visningsdetaljer, og tryk på F4 

(Skift) for at åbne skærmbilledet til indstilling af urvisning. 
· Brug knapperne F1 til F4 til at vælge "Yes" (vis) eller "No" (vis ikke) og formatet til 

hoveddisplayet.
· Gem indstillingerne med SELECT-knappen. 
  (Fabriksindstillingerne er "Yes" (vis) og "24 h"-format).

Urvisning: Yes (Tiden vises på Main display).
                 No (Tiden vises ikke på Main display).
Visningsformat: 24-hour format
                          12-hour format
AM/PM-visning (Aktiv, når visningsformatet er 12-timer): AM/PM før tiden
                                                                                          AM/PM efter tiden

Bemærk:Formatet for tidsvisning anvendes også på visningerne for timer og planlægningsindstilling. Tiden vises som angivet 
nedenfor.
12-timers format: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24-timers format:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Knapbetjening]
Flyt markøren til "Temperature" på skærmbilledet til indstilling af visningsdetaljer, og indstil den 
ønskede temperaturenhed med F3 eller F4. (Fabriksindstillingen er Centigrade (°C)).
· °C: Temperaturen vises i grader Celsius. Temperaturen vises i trin på 0,5 eller 1 grader alt efter 

modellen af indendørsenhederne.
· °F: Temperaturen vises i grader Fahrenheit.
· 1°C: Temperaturen vises i celcius i trin på 1 grad. Dette punkt vises ikke i en 

fjernbetjeningsundergruppe.

Clock

Select:
Cursor

2012/   01/   01      00:  00
yyyy/  mm/  dd      hh:  mm

Fri Fri

Cool

Mode Temp. Fan Mode Temp. Fan

Room AutoSet temp.
Cool AutoSet temp. Full / Basic

Main display

Cursor
Select:

DarkLight

Contrast

Main menu:

Display details

Cursor Change
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1

Clock display

Cursor Cursor
Select:

Clock
12h disp.
AM/PM disp.

Yes  No

Display details

CursorCursor
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1
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[3]Rumtemperaturvisning

[4]Visningsindstilling for indstillingen �Auto� (enkelt indstillingspunkt)

(6) Auto-tilstandsvisning

(7) Indstilling af administratoradgangskode

(8) Valg af sprog

[Knapbetjening]
Flyt markøren til "Room temp." på skærmbilledet til indstilling af visningsdetaljer, og indstil den ønskede indstilling med F3 eller F4. 
(Fabriksindstillingen er "Yes").
· Yes: Rumtemperaturen vises på Main display.
· No: Rumtemperaturen vises ikke på Main display.

Bemærk:Selvom "Yes" er indstillet, vises rumtemperaturen ikke på Main display i "Basic"-tilstand.

[Knapbetjening]
Flyt markøren til "Auto mode" på skærmbilledet til indstilling af visningsdetaljer, og indstil den ønskede tilstand med F3 eller F4.
(Fabriksindstillingen er "Yes").
· Yes: �AUTO COOL� eller �AUTO HEAT� vises under driften i indstillingen �AUTO� (enkelt indstillingspunkt).
· No: Kun "AUTO" vises under driften i AUTO-tilstand.

[Knapbetjening]
Anvend knapperne F3 eller F4 for at vælge, hvorvidt indstillingen �Auto� (enkelt indstillingspunkt) 
eller �Auto� (to indstillingspunkter) anvendes. Denne indstilling er kun gyldig, når der er tilsluttet 
indendørsenheder med funktionen �AUTO�-indstilling.
(Fabriksindstillingen er "Yes").
Tryk på SELECT-knappen for at gemme de foretagne ændringer.
· Yes: AUTO-tilstand kan vælges i indstillingerne for funktionstilstand.
· No: AUTO-tilstand ikke kan vælges i indstillingerne for funktionstilstand.

[Knapbetjening]
[1] For at indtaste den aktuelle administratoradgangskode (4 cifre) skal du flytte markøren til det 

ciffer, du vil ændre, med F1 eller F2, og indstille hvert tal (0 til 9) med F3 eller F4.
[2] Tryk på SELECT-knappen.

Bemærk:Den indledende administratoradgangskode er "0000". Skift standardadgangskoden efter 
behov for at forhindre uautoriseret adgang. Hav adgangskoden tilgængelig for dem, der 
har behov for den.

Bemærk:Hvis du glemmer administratoradgangskoden, kan du initialisere adgangskoden til 
standardadgangskoden "0000" ved at trykke på F1 og F2 samtidig og holde dem inde i 
tre sekunder på skærmbilledet til indstilling af administratoradgangskoden.

[3] Hvis adgangskoden passer, vises et vindue til at indtaste en ny adgangskode. Indtast en ny 
adgangskode på samme måde som forklaret ovenfor, og tryk på SELECT-knappen.

[4] Tryk på F4 (OK) på skærmbilledet til at bekræfte adgangskodeændring for at gemme 
ændringen. Tryk på F3 (Cancel) for at annullere ændringen.

Bemærk:Administratoradgangskoden er nødvendigt for at foretage indstillinger af følgende 
elementer.
· Timerindstilling   · Ugentlig timerindstilling   · Strømspareindstilling
· Udendørsenhed lydløs-indstilling   · Begrænsningsindstilling
Se i instruktionsbogen, der fulgte med fjernbetjeningen, for at få detaljerede oplysninger 
om, hvordan du foretager indstillingerne for disse elementer.

[Knapbetjening]
Flyt markøren til det ønskede sprog med knapperne F1 til F4.
Tryk på SELECT-knappen for at gemme indstillingen.

Auto mode

Auto mode Yes / No

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Change administrator password.

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Update administrator password?

Cancel OK

Cursor
Select:

Français
Español
Português
Pycckий

Language selection

Cursor

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. Servicemenu (vedligeholdelsesadgangskode er påkrævet)
Tryk på MENU-knappen i hovedvisningen, og vælg "Service" for at foretage vedligeholdelsesindstillingerne.

Når servicemenuen vælges, vises et vindue, der beder om adgangskoden.
For at indtaste den aktuelle vedligeholdelsesadgangskode (4 cifre) skal du flytte markøren til det ciffer, du vil ændre, med F1 eller F2, og 
indstille hvert tal (0 til 9) med F3 eller F4. Tryk derefter på SELECT-knappen.

Hvis adgangskoden passer, vises Service menu.
Den type menu, der vises, afhænger af typen af de tilsluttede indendørsenheder (City Multi eller Mr. Slim).

(1) Testkørsel (City Multi og Mr. Slim)

(2) Indlæs vedligeholdelsesinfo. (City Multi og Mr. Slim)

(3) Function setting (Mr. Slim)

Bemærk:Den indledende vedligeholdelsesadgangskode er "9999". Skift standardadgangskoden efter 
behov for at forhindre uautoriseret adgang. Hav adgangskoden tilgængelig for dem, der har 
behov for den.

Bemærk:Hvis du glemmer vedligeholdelsesadgangskoden, kan du initialisere adgangskoden til 
standardadgangskoden "9999" ved at trykke på F1 og F2 samtidig og holde dem inde i tre 
sekunder på skærmbilledet til indstilling af vedligeholdelsesadgangskoden.

<Mr. Slim> <City Multi>

Bemærk:Airconditionenheder skal muligvis stoppes for at 
foretage visse indstillinger. Der kan være nogle 
indstillinger, der ikke kan foretages, hvis systemet er 
centralstyret.

Vælg "Test run" i servicemenuen for at åbne testkørselsmenuen.
· Test run: Vælg denne mulighed for at udføre en testkørsel.
· Drain pump test run: Vælg denne mulighed for at udføre en testkørsel på tømmepumpen på 

indendørsenheden. 
  Gælder kun den type indendørsenheder, der understøtter testkørselsfunktionen.

Bemærk:Se installationsvejledningen til indendørsenheden for at få detaljerede oplysninger om 
testkørsel.

Vælg "Input maintenance Info." i servicemenuen for at åbne skærmbilledet Maintenance information. 
Se, hvordan indstillingerne foretages, i installationsvejledningen til indendørsenheden.
Bemærk:Følgende indstillinger kan foretages fra skærmbilledet Maintenance Information.

�Registrering af modelnavne og serienumre
Indtast modelnavne og serienumre på udendørs- og indendørsenheder. De indtastede 
oplysninger vises på skærmen Error information. Modelnavn kan bestå af op til 18 tegn, og 
serienumrene kan bestå af op til 8 tegn.

�Registrering af forhandleroplysninger
Indtast telefonnummeret til en forhandler. De indtastede oplysninger vises på skærmen 
Error information. Telefonnummeret kan bestå af op til 13 tegn.

�Initialisering af vedligeholdelsesoplysninger
Vælg det ønskede element for at initialisere ovennævnte indstillinger.

Foretag indstillingerne for 
indendørsenhedens funktioner via 
fjernbetjeningen efter behov.
Vælg "Function setting" i 
servicemenuen for at åbne 
skærmbilledet Function setting.

[Knapbetjening]
[1] Indstil indendørsenhedens kølemiddeladresser og 

enhedsnumre med knapperne F1 til F4, og tryk derefter på 
SELECT-knappen for at bekræfte den aktuelle indstilling.

[2] Når dataindsamlingen fra 
indendørsenhederne er fuldført, 
bliver de aktuelle indstillinger vist 
fremhævet. Elementer, der ikke er 
fremhævet, angiver, at der ikke er 
foretaget nogen 
funktionsindstillinger. 
Skærmbilledets udseende varierer 
afhængigt af indstillingen "Unit No.".

Fælles elementer

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Lossnay
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Service menu: Service menu:

Not available.
Please stop the unit.

Not available.
Centrally controlled.

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Maintenance information

Cursor
Service menu:

Model name input
Serial No. input
Dealer information input
Initialize maintenance info.

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.
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Tabel 1. Function setting-muligheder

(4) LOSSNAY-indstilling (kun City Multi)
Denne indstilling er kun påkrævet, hvis betjeningen af City Multi-enheder er knyttet sammen med LOSSNAY-enheder. Denne indstilling 
er ikke tilgængelig for Mr. Slim-enheder. Der kan foretages tilknytningsindstillinger for den indendørsenhed, som fjernbetjeningen er 
tilsluttet. (De kan også bekræftes eller slettes).

[3] Brug F1 eller F2 til at flytte 
markøren for at fælge 
tilstandsnummeret, og skift 
indstillingsnummeret med F3 
eller F4.

[4] Når indstillingerne er fuldført, skal du 
trykke på SELECT-knappen for at 
sende indstillingsdataene fra 
fjernbetjeningen til 
indendørsenhederne.

[5] Når transmissionen er gennemført, 
vender skærmen tilbage til 
skærmbilledet Function setting.

Individuelle elementer
(Enhed nr. 1 til 4)

Bemærk: � Foretag de ovennævnte indstillinger på Mr. Slim-enheder efter behov.
� Se instruktionshåndbogen, når det er nødvendigt at indstille City Multi-enhederne.
� Tabel 1 opsummerer indstillingsmulighederne for hvert modulnummer. Se installationsvejledningen til 

indendørsenheden for at få detaljerede oplysninger om indledende indstillinger, tilstandsnumre og 
indstillingsnumre for indendørsenhederne.

� Sørg for at skrive indstillingerne for alle funktioner ned, hvis nogen af de indledende indstillinger er blevet ændret, efter 
installationen blev fuldført.

Tilstandsnr. Tilstand Indstillinger Indstillingsnr. Enhedsnumre
01 Automatic recovery after power failure Deaktiver 1 Indstil "Grp." for enhedsnummeret.

Disse indstillinger gælder for alle de 
tilsluttede indendørsenheder.

Aktiver (fire minutters standby-tid er påkrævet efter genetablering af strømmen). 2
02 Thermistor selection 

(indendørs temperaturdetektering)
Gennemsnitlig temperaturaflæsning af indendørsenhederne i drift 1
Termistor på indendørsenheden, som fjernbetjeningen er tilsluttet (fast) 2
Indbygget sensor på fjernbetjeningen 3

03 LOSSNAY connection Ikke tilsluttet 1
Tilsluttet (uden udendørs luftindsugning af indendørsenhederne) 2
Tilsluttet (med udendørs luftindsugning af indendørsenhederne) 3

04 Power voltage 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 AUTO mode Aktiver (enheden opnår automatisk en effektiv energisparefunktion). 1
Deaktiver 2

07 Filter sign 100 timer 1 Indstil "1, 2, 3, 4 eller All" for 
enhedsnummeret.
Disse indstillinger gælder for hver 
indendørsenhed.
� Hvis "1, 2, 3 eller 4" er indstillet for 

enhedsnummeret, gælder indstillingerne 
kun for den angivne indendørsenhed, 
uanset antallet af tilsluttede 
indendørsenheder (en til fire enheder).

� Hvis "ALL" er indstillet for 
enhedsnummeret, gælder indstillingerne 
for alle de tilsluttede indendørsenheder, 
uanset antallet af tilsluttede 
indendørsenheder (en til fire enheder).

2500 timer 2
Vises ikke 3

08 Fan speed Lydløs tilstand (eller standard) 1
Standard (eller Højt loft 1) 2
Højt loft (eller Højt loft 2) 3

09 Outlet 4 retninger 1
3 retninger 2
2 retninger 3

10 Optional parts Nej 1
(Højeffektivt filter) Ja 2

11 Vane Ingen lameller (eller lamelindstilling nr. 3 er aktiv). 1
Udstyret med lameller (lamelindstilling nr. 1 er aktiv). 2
Udstyret med lameller (lamelindstilling nr. 2 er aktiv). 3

Bemærk: � Brug den centraliserede kontrolenhed til at foretage indstillingerne, hvis den er tilsluttet.
� For at knytte betjeningen af indendørsenhederne til LOSSNAY-enhederne skal du sørge for at tilknytte adresserne på 

ALLE indendørsenheder i gruppen og adressen på LOSSNAY-enheden.

[Knapbetjening]
[1] Når "Lossnay" vælges i 

servicemenuen, begynder 
fjernbetjeningen automatisk at 
søge efter de registrerede 
LOSSNAY-adresser for den 
aktuelt tilsluttede 
indendørsenhed.

[2] Når søgningen er fuldført, vises 
den mindste adresse for 
indendørsenhederne, der er 
tilsluttet fjernbetjeningen, og 
adressen på den tilknyttede 
LOSSNAY-enhed. "--" vises, hvis 
der ikke er knyttet en LOSSNAY-
enhed til indendørsenhederne. 

Hvis det ikke er nødvendigt at foretage nogen indstillinger, skal 
du trykke på RETURN-knappen for at vende tilbage til menuen 
Service.

Sådan foretages LOSSNAY-tilknytningsindstilling

[3] Indtast adresserne på indendørsenheden og LOSSNAY-enheden, 
der skal tilknyttes hinanden, med knapperne F1 til F4, vælg "Set" 
som "Function�, og tryk på SELECT-knappen for at gemme 
indstillingerne. "Sending data" vises på skærmen. Hvis indstillingen 
bliver fuldført, vises "Setting completed".

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode11

Unt # 1
Function setting

Ref. address

Sending data

Grp.

Lossnay
IU address
Lossnay address

Collecting data

Lossnay

Cursor Address
Select:

IU address
Lossnay address
Function   Set/Conf/Del.

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Sending data Setting completed
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(5) Check

(6) Diagnosefunktion.

Sådan søges efter LOSSNAY-adressen

[4] Indtast adressen på den indendørsenhed, som fjernbetjeningen er tilsluttet, 
vælg "Conf" som "Function", og tryk på SELECT-knappen. "Collecting data" 
vises på skærmen. Hvis signalet modtages korrekt, vises 
indendørsenhedens adresse og LOSSNAY-adressen. "--" vises, hvis der ikke 
findes nogen LOSSNAY-enhed. "Unit not exist" vises, hvis der ikke findes 
nogen indendørsenhed, der svarer til den indtastede adresse.

Sådan slettes tilknytningsindstillingen

[5] For at slette tilknytningsindstillingen mellem LOSSNAY-enhed og de 
indendørsenheder, som fjernbetjeningen er tilknyttet, skal du indtaste 
indendørsenhedens adresse og LOSSNAY-adressen med knapperne F1 til 
F4, vælge "Del." som "Function", og trykke på SELECT-knappen. "Deleting" 
vises. Skærmen vender tilbage til skærmbilledet med søgeresultater, hvis 
sletningen gennemføres. "Unit not exist" vises, hvis der ikke findes nogen 
indendørsenhed, der svarer til den indtastede adresse. Hvis sletningen 
mislykkes, vises "Request rejected" på skærmen.

Vælg "Check" i servicemenuen for at åbne skærmbilledet Check menu.
Den type menu, der vises, afhænger af typen af de indendørsenheder, der er 
tilsluttet (City Multi eller Mr. Slim). 
(Hvis City Multi er tilsluttet, vises kun "Error history" i menuen).

<Mr. Slim>

[1] Fejlhistorik
  Vælg "Error history" under Check 

menu, og tryk på SELECT-
knappen for at få vist op til 16 
fejlhistorikposter. Der vises fire 
poster pr. side, og den øverste 
post på den første siden indikerer 
den seneste fejlpost.

"Error history deleted" vises på 
skærmen. Tryk på Return-knappen for 
at vende tilbage til skærmbilledet 
Check menu.

[2] Andre valgmuligheder i Check 
menu (kun Mr. Slim)

  Følgende valgmuligheder er også 
tilgængelige i Check menu på Mr. 
Slim-enhederne.

[Sletning af fejlhistorik]
For at slette fejlhistorikken skal du 
trykke på F4 (Delete) på 
skærmbilledet, der viser 
fejlhistorikken. Der vises et 
bekræftelsesskærmbillede, der 
spørger, om du vil slette 
fejlhistorikken.
Tryk på F4 (OK) for at slette 
historikken.

�Refrigerant volume check
�Refrigerant leak check
�Smooth maintenance
�Request code

  Disse valgmuligheder er kun tilgængelige på Mr. Slim-
enhederne. 

  Se installationsvejledningen til indendørsenheden for at få 
yderligere oplysninger.

Fejlhistorikken for hver enhed kan kontrolleres via fjernbetjeningen.
[Procedurer]
[1] Vælg "Self check" i Service menu, og tryk på SELECT-knappen for at få vist 

skærmbilledet Self check.
[2] Indtast kølemiddeladressen (Mr. Slim) eller M-NET-adressen (City Multi) med 

F1 eller F2, og tryk på SELECT-knappen.
[3] Fejlkode, enhedsnummer, attribut og indendørsenhedens 

efterspørgselssignalstatus ON/OFF-status ved kontakten (kun City Multi) 
vises.  "-" vises, hvis der ikke er nogen tilgængelig fejlhistorik.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                        <City Multi>

Hvis der ikke er nogen fejlhistorik

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Collecting data Unit not exist

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Deleting Request rejected

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

Error history

Page Delete
Check menu:

Error  Unt#     dd/mm/yy
Error history

Check menu:

Error history deleted

Error history

Cancel OK

Delete error history?

Self check Self check

Select: Select:

Ref. address M-NET address

Address Address

Self check Self check
Ref. address

Contact

Return:Return:
Reset Reset

M-NET address

Error Unt # ErrorGrp.IC Grp.IC

Self check

Contact

Return:
Reset

M-NET address

Error Grp.---- ---
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(7) Indstilling af vedligeholdelsesadgangskoden
Foretag følgende trin for at ændre vedligeholdelsesadgangskoden.

13. Fjernbetjeningskontrol
Når fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt, kan du bruge fjernbetjeningens kontrolfunktion til at fejlsøge problemet.
(1) Kontrollér fjernbetjeningens display og se efter, om der vises noget (inklusive linjer). Der vises ikke noget på fjernbetjeningens display, 

hvis den ikke forsynes med den korrekte spænding (8,5-12 VDC). Kontrollér fjernbetjeningens ledninger og indendørsenheder, hvis 
dette er tilfældet.
[Procedurer]
[1] Vælg "Remote controller check" i Service menu, og tryk på SELECT-knappen for at starte fjernbetjeningskontrollen, og se 

kontrolresultaterne. Tryk på MENU- eller RETURN-knappen for at annullere fjernbetjeningskontrollen og forlade skærmbilledet med 
menuen Remote controller check. Fjernbetjeningen genstarter ikke sig selv.

OK: Der er ikke fundet problemer med fjernbetjeningen. Kontrollér andre dele for problemer.
E3, 6832: Der er støj på transmissionslinjen, eller der er fejl på indendørsenheden eller en anden fjernbetjening. Kontrollér 

transmissionslinjen og de andre fjernbetjeninger.
NG (ALL0, ALL1): Fejl på send/modtag-kredsløb. Fjernbetjeningen skal udskiftes.
ERC: Antallet af datafejl er uoverensstemmelsen mellem antallet af bit i dataene, der transmitteres fra fjernbetjeningen, og antallet for de 

data, der reelt blev transmitteret via transmissionslinjen. Hvis der findes datafejl, skal du kontrollere transmissionslinjen for ekstern 
støjinterferens.

[2] Hvis der trykkes på SELECT-knappen, efter resultaterne af fjernbetjeningskontrollen vises, afsluttes fjernbetjeningskontrollen, og 
fjernbetjeningen genstarter automatisk sig selv.

[Nulstilling af fejlhistorik]
[1] Tryk på F4 (Reset) på 

skærmbilledet, der viser 
fejlhistorikken. Der vises et 
bekræftelsesskærmbillede, der 
spørger, om du vil slette 
fejlhistorikken.

[2] Tryk på F4 (OK) for at slette 
fejlhistorikken. Hvis sletningen 
mislykkes, vises "Request 
rejected", og "Unit not exist" 
vises, hvis der ikke findes nogen 
indendørsenheder, der svarer til 
den indtastede adresse. 

[Procedurer]
[1] Vælg "Maintenance password" i Service menu, og tryk på SELECT-knappen for at åbne 

skærmbilledet til at indtaste en ny adgangskode.
[2] Flyt markøren til det ciffer, som du vil ændre, med F1 eller F2, og indstil hvert ciffer til det 

ønskede tal (0 til 9) med F3 eller F4.
[3] Tryk på SELECT-knappen for at gemme den nye adgangskode.
[4] Der vises et bekræftelsesskærmbillede, der spørger, om du vil ændre 

vedligeholdelsesadgangskoden. Tryk på F4 (OK) for at gemme ændringen. Tryk på F3 (Cancel) 
for at annullere ændringen.

[5] "Changes saved" vises, når adgangskoden er opdateret.
[6] Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til Service menu, eller tryk på RETURN-knappen for 

at vende tilbage til skærmbilledet "Maintenance password".

                                      Vælg "Remote controller check".                                                                                     Skærmbillede med resultater af fjernbetjeningskontrol
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