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FLÄKTKONVEKTOR MED DIREKT KYLNING FÖR LOSSNAY

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E
Installationsanvisning (För återförsäljaren/installatören)

Denna produkt måste installeras korrekt för att garantera en maximal funktionalitet och säkerhet.
Se till att läsa denna installationshandbok innan du utför installationen.
l Installationen måste utföras av en återförsäljare eller installationstekniker. Observera att en felaktig installation kan leda till fel eller olycka.

”Driftsinstruktioner” och denna bruksanvisning ska överlämnas till kunden efter att installationen har slutförts.

Säkerhetsanvisningar
Följande symboler innebär att livsfarliga eller allvarliga skador kan uppstå om man inte följer säkerhetsföreskrifterna som beskrivs nedan.

 VARNING

Endast R410A

Får inte 
demonteras

Får inte modifieras eller demonteras.
(Det kan orsaka brand, elstöt eller skada.)

Får inte användas i 
bad- eller duschrum

Enheten och fjärrkontrollen får inte installeras på platser med en hög luftfuktighet, som ett 
badrum eller liknande platser.
(Om detta görs kan en elektrisk stöt eller en strömläcka uppstå.)

Anslut 
jordsladden.

Jordanslut produkten ordentligt.  
(Funktionsfel eller strömläckage kan leda till elektriska stötar.)

De anvisningar
som ges måste

följas.

När du installerar, flyttar eller utför service på enheten får endast det angivna kylmedlet 
(R410A) användas för att ladda kylmedelsrören. Blanda inte med andra kylmedel och låt 
inte luft vara kvar i rören.
Om luft blandas med kylmedel kan det orsaka onormalt högt tryck i kylmedelsrören, vilket 
kan leda till explosion och andra faror.
Användning av ett annat kylmedel än det som specificeras för systemet orsakar mekaniska 
fel, systemfel eller haveri. I värsta fall kan det leda till en allvarlig brist som hotar 
produktens säkerhet.
Dra åt alla flänsmuttrar med en momentnyckel enligt specifikationerna. Om de dras åt för 
hårt kan de gå sönder efter en längre tid.

Var särskilt noggrann vid 
dragningen av kylmedelsrören. 
Förhindra att smuts, damm eller 
fukt kommer in i kylkretsen.
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Säkerhetsföreskrifter (fortsättning)

De anvisningar
som ges måste

följas.

När installationen är klar, kontrollera att det inte läcker ut köldmedel. Om det läcker ut 
köldmedel i rummet och det kommer i kontakt med lågan i en värmare eller campingkök, 
utvecklas giftiga gaser.
Vädra rummet om kylmedel läcker ut vid drift. Om kylmedel kommer i kontakt med öppen 
låga kan giftiga gaser utvecklas.
Om nätströmssladden skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller 
annan person med liknande kvalifikationer för att undvika risker.
Kylmedelsrören måste värmeisoleras för att förhindra kondensation. Om kylmedelsrören 
inte är ordentligt isolerade kommer kondens att bildas.
Sätt på värmeisolering på rören för att förhindra kondens. Felaktig installation av 
dräneringsröret kan orsaka vattenläckage och skador på taket, golvet, inredningen och 
andra ägodelar.
Om DX-konvektorenheten installeras i ett litet rum, måste man vidta åtgärder för att 
förhindra att kylmedelskoncentrationen i rummet överskrider säkerhetsgränsen i 
händelse av ett läckage. Om kylmedel läcker ut och gör att koncentrationen överskrider 
gränsen, kan risker uppstå på grund av syrebrist i rummet.
Använd den specificerade strömtillförseln och spänningen. 
(Användning av felaktig strömtillförsel eller spänning kan orsaka brand eller elstöt.)
Välj en plats med en tillräcklig styrka och installera huvudenheten på ett säkert vis.
(Eventuella fall kan leda till skada.)
Anslutningsarbetet måste utföras av kvalificerade proffs och implementeras säkert i 
enlighet med standarderna för ingenjörskonst och reglerna för förlängningskablar till 
elektrisk utrustning.
(En dålig anslutning eller en felaktig koppling kan leda till elektrisk stöt eller brand.)
Installera en jordfelsbrytare vid strömtillförselsidan i enlighet med de lokala 
bestämmelserna för elinstallationer. Alla kretsar för tillförsel måste frånkopplas innan 
man söker åtkomst till terminalanordningarna. Använd den specificerade kabelstorleken 
och anslut kablarna säkert för att förhindra frånkoppling då man drar i dem. 
(Om anslutningen inte är korrekt utförd, kan brand uppstå.)
En kanal av stål måste installeras med stor omsorg och den får inte anslutas elektriskt till 
metall, kablar, plattor av rostfritt stål osv.
(Om detta inte följs kan en brand uppstå vid en eventuell strömläcka.)

 VARNING
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Svenska

Säkerhetsföreskrifter (fortsättning)

 FÖRSIKTIGHET

Förbjudet

Placera inte förbränningsapparater på platser där de utsätts direkt för luft från enheten.
(Det kan leda till olyckor på grund av en ofullständig förbränning.)
Använd den inte på en plats där den utsätts för höga temperaturer (40 ˚C eller mer), 
öppna lågor eller i en miljö med brännbar rök. 
(Det kan leda till brand.)
Använd den inte i en miljö som en kemisk fabrik, där farliga gaser som syrgas, alkaliska 
gaser, ångor från organiska lösningsmedel, målarfärgsångor eller gaser som innehåller 
frätande beståndsdelar genereras. 
(Det kan leda till fel.)
Installera inte denna produkt på en plats där den utsätts för ultraviolett strålning. 
(UV-strålarna kan skada isoleringen.)
Anslut inte en typisk dräneringspump (som säljs i fackhandeln) till det avsedda 
avloppsröret för att dränera vatten.
(Vattenläckage kan uppstå på grund av tekniska fel på dräneringspumpen. Detta kan orsaka 
vattenskador på tak, golv och andra viktiga föremål.)
Installera inte avloppsröret så att änden hamnar på platser där vatten kan ansamlas, till 
exempel i takrännor.
(Vid kraftigt snöfall kan takrännorna frysa och avloppsvattnet kan då inte flyta ut. Detta leder i sin 
tur att vatten börjar läcka ut från enheten.)

De anvisningar
som ges måste

följas.

Bär handskar under installationen. 
(Det kan annars leda till skada.)
Se till att jordfelsbrytaren slås av om enheten inte ska användas under en längre tid efter 
installationen. 
(Det kan annars leda till elektrisk stöt, strömläckage eller brand på grund av en försämrad 
isolering.)
Använd alltid de specificerade upphängningsbultarna, muttrarna och brickorna eller en 
kabel/kedjeupphängning med rätt nominalvärde. 
(Användningen av hårdvara med en otillräcklig styrka kan leda till att produkten faller ner.)
Kontrollboxens lock måste stängas efter installationen. 
(Damm eller fukt kan leda till strömläckage eller brand.) 
Anslut avloppsrören ordentlig i enlighet med installationshandboken. Se till att 
vattnet kan rinna ut. Se till att isolera rören ordentligt för att förhindra uppkomst av 
daggkondensation.
(En otillräcklig eller felaktig rördragning kan orsaka vattenläckage. Detta kan orsaka 
vattenskador på tak, golv och andra föremålet i hemmet.)
Isolera SA (tilluft)-sidan av kanalen, systemkomponenter och avloppsrören.
(Daggkondensation som bildas under körningen av luftkonditioneringen kan orsaka elektriskt 
läckage eller skador på föremål i hushållet.)
När enheten installeras på platser som sjukhus eller kommunikationscentraler måste 
åtgärder vidtas för att avskärma brusgenererande apparater.
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Systemkonfiguration

Systemuppsättning X [en fjärrkontroll]

Systemuppsättning Y [två fjärrkontroller]

Systemuppsättning Z [förreglad med inomhusenhet City Multi (M-NET-anslutning)]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Utomhusenhet
Lossnay-enhet

Strömförsörjning
Fjärrkontroll för Lossnay-enhet
(PZ-61DR-E)

Strömförsörjning

Dx-konvektorenhet

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Utomhusenhet
Lossnay-enhet

Strömförsörjning
Fjärrkontroll för Lossnay-enhet
(PZ-61DR-E, om så krävs)MA-fjärrkontroll

(Om så krävs)

Systemkontroll för M-NET
(Om så krävs)

Inomhusenhet City Multi 
(förregling med Lossnay)

Strömförsörjning

Dx-konvektorenhet

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Utomhusenhet
Lossnay-enhet

Strömförsörjning

Strömförsörjning

Dx-konvektorenhet

Den fjärrkontroll som är avsedd att användas med Dx-
konvektorenheten har namnet "PZ-01RC" i denna användarhandbok.
Det är inte ett officiellt modellnamn.

1. Styrning från fjärrkontrollerna
Systemuppsättning X Systemuppsättning Y Systemuppsättning Z

PÅ/AV Från PZ-01RC Från PZ-01RC eller 
PZ-61DR-E *1

Från en av fjärrkontrollerna eller när 
inomhusenheten är PÅ/AV *2

Driftläge 
[Uppvärmning/Nedkylning/Fläkt]

Från PZ-01RC Från PZ-01RC Endast från PZ-01RC *3

Temp.inställning Från PZ-01RC Från PZ-01RC Endast från PZ-01RC *3
Fläkthastighet 
[FS1/FS2/FS3/FS4]

Fast inställning på FS4 *4 Kan ändras från 
PZ-61DR-E.

Kan ändras från PZ-61DR-E, 
systemkontrollen för M-NET eller MA-
fjärrkontrollen (för inomhusenheten). De 
tillgängliga fläkthastigheterna beror på vilken 
fjärrkontrollsmodell som används.

Ventilationsläge 
[Värmeåtervinning/Åsidosätt/Auto]

Fast inställning på 
automatiskt läge *5

Kan ändras från 
PZ-61DR-E.

Kan ändras från PZ-61DR-E eller 
systemkontrollen för M-NET.

Anmärkningar - - Dx-konvektorenheten kan varken övervakas 
eller styras från systemkontrollen för M-NET.

*1: När en av de två fjärrkontrollerna slås PÅ/AV kommer den andra fjärrkontrollen att slås PÅ/AV på samma sätt.
*2: När en av de tre fjärrkontrollerna slås PÅ/AV kommer de andra fjärrkontrollerna att slås PÅ/AV på samma sätt.

 Eller när inomhusenheten slås PÅ/AV kommer systemet med Lossnay-enheten och Dx-konvektorenheten att slås PÅ/AV på samma sätt.
*3: Går inte att styra med systemkontrollen för M-NET eller med MA-fjärrkontrollen för inomhusenheten.
*4: Fläkthastigheterna kan ändras med en inspänning på 0-10 V DC eller en spänningsfri kontakt och kan spärras i läget fläkthastighet 3 om så 

krävs.
*5: Ventilationsläget är inställt på värmeåtervinningsläget i lägena uppvärmning och fläkt.
 Ventilationsläget kan ställas på läget för åsidosättning av ventilationsläget med en spänningsfri kontakt om så krävs.

OA: Uteluft
EA: Avluft

SA: Tilluft
RA: Returluft
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Svenska

Systemkonfiguration (fortsättning)
2. Driftintervall

Lossnay Dx-konvektorenhet PZ-01RC
Utomhusluft -15 ˚C till +40 ˚C *1 - -

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

Installationsplatsen 0 ˚C till +40 ˚C, 80 % relativ 
luftfuktighet eller mindre

0 ˚C till +40 ˚C, 80 % relativ 
luftfuktighet eller mindre 0 ˚C till +40 ˚C

*1: -15 ˚C till -10 ˚C : Periodisk drift tar 60 min. för PÅ och 10 min. för AV.
 -15 ˚C eller lägre: Periodisk drift tar 55 min. för AV och 5 min. för PÅ.
*2: Luftkonditionerad rumsluft.

Garanterade driftintervall 
[utomhus]

Utomhusenhet
PUHZ-ZRP35 och 50 PUHZ-ZRP71, 100 och 125

Nedkylning *3 -15 ˚C till +46 ˚C -15 ˚C till +46 ˚C
Uppvärmning -11 ˚C till +21 ˚C -20 ˚C till +21 ˚C

*3: Luftskyddsguiden (tillval) måste användas när omgivningstemperaturen är under -5 ˚C.

3. Anslutningsbar Lossnay-enhet och utomhusenhet för varje funktion

[Temperaturkontroll för RA (returluft)]
Dx-konvektorenhet GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Anslutningsbar 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

Anslutningsbar utomhusenhet PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[Temperaturkontroll för SA (tilluft)]
Dx-konvektorenhet GUG-02SL-E GUG-03SL-E

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

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

Anslutningsbar utomhusenhet PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Obs! GUG-01SL-E kan inte användas för funktionen för temperaturkontroll för SA (tilluft). Läs sidan 12 för mer information om rörstorlekar.

4. Tekniska kommentarer
Nr. Post Innehåll
1 Fläkthastighet 1 och 2 När tilluftsfläkten för Lossnay är inställd på fläkthastighet 1 eller 2 slår Dx-konvektorenheten alltid 

AV termistorn.
2 Nattavluftning När Lossnay är inställd på nattavluftningsläget ställer Dx-konvektorenheten alltid in termistorn på 

AV och PZ-01RC är samma som den vanliga driftskärmen.
PZ-61DR-E eller AE-200E krävs för att kunna använda nattavluftningsläget.

3 Uppvärmningen stoppas när 
omgivningstemperaturen är 19 ˚C 
eller högre

[GUG-03SL-E: endast temperaturkontroll för SA (tilluft) och uppvärmningsläget]
När omgivningstemperaturen är 19 ˚C eller högre slår Dx-konvektorenheten AV termistorn för att 
skydda utomhusenhets kompressor.

4 Periodisk drift - När OA (utomhuslufts)-temperaturen är mellan -10 ˚C och -15 ˚C, körs Lossnay i 60 minuter i PÅ 
och 10 minuter i AV. Under "10 minuter AV", kommer Dx-konvektorenheten att slå AV termistorn.

- När OA (utomhuslufts)-temperaturen är lägre än -15 ˚C, körs Lossnay i 5 minuter i PÅ och 55 
minuter i AV. Under "5 minuter PÅ", kommer Dx-konvektorenheten att slå AV termistorn.

5 Avfrostning och viloläge för 
uppvärmning

Under avfrostningen och viloläget för uppvärmning kommer Lossnay-enhetens tilluftsfläkt att 
stoppas men utblåsningsfläkten fortsätter att köras enligt fabriksinställningarna.

6 Felangivelse I uppvärmnings- och nedkylningsläget kan PZ-01RC visa en felkod på skärmen.
I fläktläget växlar PZ-01RC över till uppvärmningsläget och visar en felkod. Om automatisk 
övergång till uppvärmningsläget inte krävs ska du ställa in funktion nr 7 till mönster B. Se sidan 20 
för mer information.

7 Dräneringspump Dräneringspumpen är i drift i nedkylningsläget och fortsätter att gå i 6 minuter efter att Dx-
konvektorenheten har stannat. Dräneringspumpen kommer att låta medan den är i drift.

8 En-till-en-anslutning För att använda detta system måste numret för Lossnay-enheten, Dx-konvektorenheten, PZ-01RC 
och utomhusenheten vara ett och samma. Anslutning av flera enheter är förbjuden.

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

Det är förbjudet att använda PZ-43SMF-E och PZ-60DR-E i systemet med Lossnay och Dx-
konvektorenheten.

10 Förregling med inomhusenhet Mr. 
Slim

Det är förbjudet att göra en förregling av inomhusenheten Mr. Slim med Lossnay via en CN2L-
kontakt.

11 Ett system i en grupp Om systemet ligger på M-NET kan endast ett system användas inom en och samma grupp. Det är 
förbjudet att använda flera system inom en och samma grupp. Det är också förbjudet att använda 
ett system och en eller flera Lossnay-enheter i en och samma grupp.

12 M-NET-adapter Använd inte en M-NET-adapter för utomhusenheten.
13 Fördelad elektrisk laddningsfunktion 

för AE-200E
Ej disponibel
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Ritningar och mått

Modell Vikt 
GUG-03SL-E 28 kg

Enhet (mm)
Modell A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Vikt 

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

Enhet (mm)

Luftintag från 
Lossnay

Luftintag från 
Lossnay

Fäste för 
upphängning i tak

Fäste för 
upphängning i tak

GasrörφT 

Gasrörφ15,88 

VätskerörφS 

Vätskerörφ9,52 

Underhållslucka för SA (tilluft)-termistor

Underhållslucka för dräneringspump, termistor för luftintag 
och sensor för vattendetektering.

Underhållslucka för dräneringspump, termistor 
för luftintag och sensor för vattendetektering.

Värmeväxlare

Värmeväxlare

Kontrollbox

15
0 

til
l 2

00

15
0 

til
l 2

00

Kontrollbox

Dräneringspump

Dräneringspump

Avloppsrör (ytterdiameterφ32)

Avloppsrör (ytterdiameterφ32)

Besiktningsöppning 
Minst 450 x 450

Besiktningsöppning 
Minst 450 x 450

SA
(tilluft)

SA
(tilluft)

Fäste för upphängning i tak 
(4-13 X 20 oval)

Fäste för upphängning i tak 
(4-13 X 20 oval)

Öppning för 
strömförsörjningskabel

Öppning för strömförsörjningskabel

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

GUG-03SL-E

Underhållsöppning för SA (tilluft)-termistor 
(endast GUG-02SL-E)

En besiktningsöppning är obligatorisk för 
installation och regelbundet underhåll 
(kontroller) av dräneringspumpen. När 
temperaturkontroll för SA (tilluft) är vald kan 
det krävas ytterligare en öppning på enhetens 
framsida för att kunna byta ut SA (tilluft)-
termistorn, dock endast när ett fel uppstår i SA 
(tilluft)-termistorn.

En besiktningsöppning är obligatorisk för 
installation och regelbundet underhåll 
(kontroller) av dräneringspumpen. När 
temperaturkontroll för SA (tilluft) är vald kan 
det krävas ytterligare en öppning på enhetens 
framsida för att kunna byta ut SA (tilluft)-
termistorn, dock endast när ett fel uppstår i SA 
(tilluft)-termistorn.
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Svenska

Exempel på installationer

Obs! 
• Avståndet mellan Lossnay-enheten och Dx-

konvektorenheten måste vara mellan 25 cm och 5 m när 
kanalen är rak. 

• Längden på anslutningskabeln (tillbehör) mellan de två 
enheterna är ungefär 6 m. Installera de två enheter så att 
kabeln kan kopplas in.

Obs! 
• Kanalen mellan de två enheterna kan vara böjd som visas 

på bilden.

Vy från sidan (för installation med rak kanal)

Vy ovanifrån (för installation av rak kanal)

Vy från sidan (för att minimera utrymmet med lutande kanal)

Vy ovanifrån (för installation med böjd kanal)

Anslutningskabel (tillbehör)

Anslutningskabel (tillbehör)

M
in

. 1
50

*

Kanal (köp separat)

Kanal (köp separat)

* För att ta bort kontrollkåpan.
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Lista över tillbehör

Nr. Post
Antal

Anmärkningar Bild
GUG-01/03 GUG-02

1 Fjärrkontroll PZ-01RC 1 1 -

2 Stjärnskruvar med runt huvud M4 x 30 2 2

För installation av PZ-01RC

3 Träskruv 4,1 x 16
(För installation direkt på vägg) 2 2

4 Anslutningskabel (ca. 6 m) 1 1
För att göra anslutningen 
mellan Lossnay- och Dx-
konvektorenheten.

5 Dräneringsslang 1 1 -

6 Buntband 200 mm 2 2 -

7 Buntband 300 mm 2 2 Samma som nr 17

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

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

10 Rörisolering för vätskerör 1 - L=180 mm

11 Rörisolering för vätskerör - 1 L=235 mm

12 Rörisolering för gasrör 1 - L=160 mm

13 Rörisolering för gasrör - 1 L=225 mm

14 Icke-limmad isolering C 2 - 150 x 100 x 10t

15 Icke-limmad isolering D - 2 165 x 165 x 10t

16 Icke-limmad isolering E - 2 50 x 110 x 10t

17 Buntband 300 mm 4 4 Samma som nr 7

* Nummer 5 till 9 används till avloppsrörsarbete.
* Nummer 10 till 17 används för kylmedelsrörsarbete.
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Svenska

Installationsmetod
1. Förberedning av ankarbultarna (M12)
 Montera brickorna (yttre diameter på >21 mm för M10, >24 mm för 

M12) och muttrarna på de förgängade ankarbultarna (M10 eller 
M12) såsom visas nedan.

 [Om du använder isoleringsgummi mot vibrationer (förbereds av kunden)]
 Om du använder isoleringsgummi mot vibrationer (förbereds av 

kunden) finns det en risk att detta orsakar minskad hållbarhet så 
därför rekommenderar vi följande konstruktion.

2. Montering av Dx-konvektorenheten
(1) Häng upp takupphängningsfästena på ankarbultarna.
(2) Dra åt ordentligt med två muttrar.

FÖRSIKTIGHET
• När enheten hängs upp i taket ska den hanteras på sådant 

sätt att ingen kraft anbringas på kontrollboxen.
• Installera ankarbultarna för att klara av produktens vikt 

eller belastningar som jordbävning. (Man kan även använda 
vajrar/kedjor som överensstämmer med värdena som anges.)

• Installera enheten så att den lutar mellan 0° och 1°. Mät 
vinkeln enligt anvisningarna nedan.

• Använd ett rörvattenpass för att hålla enheten i nivå vid 
upphängning och för att dränera vattnet på ett korrekt 
sätt. Kontrollera att enheten är i nivå genom att placera 
rörvattenpasset direkt under dräneringshålet på enhetens 
undersida. Efter kontrollen sätter du fast enheten och 
upphängningsbultarna genom att dra åt muttrarna (dubbla muttrar 
för att förhindra att de skruvas upp) på upphängningsbultarna. 
Bibehåll takenhetens lutning så att den hänger rakt eller så att 
avloppsröret sitter på den sida som lutar nedåt (inom 1°). 

• Om ovanstående försiktighetsåtgärder för installation inte följs 
kan det orsaka problem (som rester från avdunstning) med 
dräneringsvattnet på grund av att vattnet inte leds bort på rätt 
sätt. Detta kan i sin tur leda till vattenläckage.

Ankarbult (M12)

Ankarbult (M12)

Mutter

Mutter

Bricka 

Bricka 

Mutter

Mutter

Isoleringsgummi mot vibrationer

FÖRSIKTIGHET
ANVÄND TVÅ MUTTRAR

FÖRSIKTIGHET
ANVÄND TVÅ MUTTRAR

Bricka Mutter

Rörvattenpass
Inom 0 till 1°

Inom 0 till 1°

Enheten i 
längdriktningen

Enheten i 
tvärgående 
riktning

3. Ansluta kanalen till Lossnay-enheten
(1) Avståndet mellan Lossnay-enheten och Dx-konvektorenheten 

måste vara mellan 25 cm och 5 m när kanalen är rak. (Se sidan 
7)

(2) Sätt fast kanalen ordentligt i kanalens anslutningsfläns och 
använd aluminiumtejp (köp separat) runt fogarna för att undvika 
luftläckage.

 Använd skruvar för att sätta fast kanalen och kanalens 
anslutningsfläns och för att undvika luftläckage.

(3) Häng upp kanalerna i taket så att deras vikt inte belastar varken 
Lossnay- eller Dx-konvektorenheten.

4. Anslutning av tilluftskanalen
(1) Sätt fast kanalen ordentligt i kanalens anslutningsfläns och 

använd aluminiumtejp (köp separat) runt fogarna för att undvika 
luftläckage.

(2) Häng upp kanalerna i taket så att deras vikt inte belastar varken 
Lossnay- eller Dx-konvektorenheten.

(3) Tilluftskanalerna måste täckas med värmeisolerande material för 
att förhindra kondensation på ytan.

Skruvar (om så krävs)

Modell
Rektangulär 
kanalstorlek

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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Dragning av avloppsrör
[Bild 1] [Bild 1]

[Bild 2]

[Bild 3, 4] [Bild 5]

Avloppsrör (lutning på 1/100 eller mer)
Upphängningsring 

Isoleringsmaterial
(tillbehör)

1 Dräneringsslang
(tillbehör)

Isoleringsmaterial
(köp separat)

2 Buntband
(200 mm)
(tillbehör)

M
ax

. 5
50

 m
m

 fr
ån

 
en

he
te

ns
 u

nd
er

si
da

Max. 350 mm

[Snabbguide]
1 För in dräneringsslangen (den gråa sidan) i enhetens avloppsrör.
2 Sätt fast dräneringsslangen med hjälp av ett buntband (200 mm).
3 Linda den limmade isoleringen A runt dräneringsslangen. (Dubbellindad)
4 Sätt fast den limmade isoleringen A med hjälp av två buntband (300 mm).
5 Linda den limmade isoleringen B runt den limmade isoleringen A.

[Testkörning]
Utför en provkörning efter att den elektriska installationen är klar.
1. Plocka bort dräneringspumpens underhållslucka.
 GUG-01, 02SL-E: 7 skruvar GUG-03SL-E: 6 skruvar
2. Häll i vatten (1000 ml) i uppsamlingskärlet.
 (Häll inte vatten direkt i pumpen.)
3. Slå PÅ brytaren DIP-SW 11-1 på PCB B.
4. Kontrollera dräneringen.
5. Slå AV brytaren DIP-SW 11-1 på PCB B.
6. Sätt tillbaka underhållsluckan på dess plats.

Underhållslucka

Skruv

[Obs!]
1. Avloppsledningen ska luta nedåt (lutning på mer än 1/100) till utsidan (utloppet). Det ska inte finnas något vattenlås eller några ojämnheter på 

vägen.
2. Se till att eventuella tvärgående avloppsrör är högst 20 m långa (exklusive höjdskillnaden). Om avloppsröret är långt ska det förses med 

metallsträvor så att det inte kan gunga. Avluftningsrör får inte användas. Avloppsvattnet kan läcka ut genom detta.
3. Använd ett hårt vinylkloridrör (med en ytterdiameter på 32 mm, köp separat) till avloppsrören.
4. Kontrollera att de samlade rörledningarna befinner sig 10 cm under enhetens avloppsöppning.
5. Använd inte någon luktfälla vid avloppsöppningen.
6. Placera avloppsledningens ände i en position där ingen lukt genereras.
7. Placera inte änden på avloppsledningen i ett avlopp där joniska gaser genereras.
8. Sätt in dräneringsslangen (tillbehör) i avloppsöppningen (insättningsmarginal: 25 mm).
 (Dräneringsslangen får inte vinklas mer än 45° för att inte gå sönder eller sättas igen.)
 (Sätt slangen på plats med lim och fäst den vid bandet (litet, tillbehör).)
9. Anslut avloppsröret. (med en ytterdiameter på 32 mm, köp separat) 
 (Sätt röret på plats med lim och fäst det vid bandet (litet, tillbehör).)
10. Isolera avloppsröret och hylsan (inklusive knäet).
11. Kontrollera dräneringen.
12. Sätt på isoleringsmaterialet och fäst det med bandet för att isolera avloppsöppningen.



Swe-11

Svenska

Dragning av kylmedelsrör
Försiktighetsåtgärder
För enheter som använder kylmedlet R410A
• Använd olja med ester, eter, alkylbensen (liten mängd) som den 

kylmedelsolja som används på flänsarna.
• Använd C1220 koppar/fosfor till skarvfria rör av koppar eller 

kopparlegering för anslutning av kylmedelsrören. Använd 
kylmedelsrör med den tjocklek som anges i tabellen nedan. 
Kontrollera att rörens insidor är rena och inte innehåller skadliga 
föroreningar som svavelhaltiga föreningar, oxider, skräp eller damm.

 VARNING:
När du installerar, flyttar eller utför service på luftkonditioneringen 
får endast det angivna kylmedlet (R410A) användas för att ladda 
kylmedelsrören. Blanda inte med andra kylmedel och låt inte luft 
vara kvar i rören.
Om luft blandas med kylmedel kan det orsaka onormalt högt tryck 
i kylmedelsrören, vilket kan leda till explosion och andra faror.
Användning av ett annat kylmedel än det som specificeras för 
systemet orsakar mekaniska fel, systemfel eller haveri. I värsta fall 
kan det leda till en allvarlig brist som hotar produktens säkerhet.

Rördiameter (mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88
Tjocklek (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• Använd inte tunnare rör än dem som anges ovan.

Anslutning av rör
• Om kommersiellt tillgängliga kopparrör används bör vätske- och 

gasrör lindas med kommersiellt tillgängligt isoleringsmaterial 
(värmebeständig upp till 100 °C eller mer, tjocklek 12 mm eller mer).

• Inomhusdelarna på avloppsröret bör lindas med isoleringsmaterial 
av polyetylenskum (specifik vikt 0,03, tjocklek 9 mm eller mer).

• Stryk på ett tunt lager av kylmedelsolja på röret och fogens 
tätningsyta innan den flänsade muttern dras åt A.

• Använd två skruvnycklar för att dra åt röranslutningen B.
• Använd den medföljande isoleringen för kylmedelsrör för att isolera 

anslutningarna på inomhusenheten. Isolera dem noga.

A Mått för flänsning

Ytterdiameter 
kopparrör (mm)

Flänsstorlekar
φA-mått (mm)

φ 6,35 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 Åtdragningsmoment för flänsmutter

Ytterdiameter 
kopparrör

(mm)

Ytterdiameter 
flänsmutter

(mm)

Åtdragningsmoment 
(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 Smörj på kylmedelsolja på flänsens hela yta.
D Använd flänsmuttrar som passar utomhusenhetens rörstorlek.

A B

C

D

A

R0,4 - R0,8

45°± 2°

90
°±

 0
.5

°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 VARNING:
Vid installation av enheten ska kylmedelsrören anslutas ordentligt 
innan kompressorn startas.

Ytterdiameter 
kopparrör

(mm)

B (mm)
Flänsningsverktyg för 

R410A
Kopplingstyp

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

φ15,88 (5/8 tum) 0 - 0,5

E Sockel
F Kopparrör

E

F

B
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Dragning av kylmedelsrör (fortsättning)
Installation för kylmedelsrör
Efter att anslutningen av kylmedelsröret har slutförts måste du se 
till att isolera anslutningsdelen (flänsanslutningen) med hjälp av 
det isolerade röret som visas på följande bilder.
• Se till att inget mellanrum lämnas mellan det isolerade röret och 

inomhusenheten och inte heller mellan det isolerade röret och 
kylmedelsrören (köp separat).

• En bristande isolering kan leda till kondensation vilket i sin tur kan 
orsaka vattenläckage.

Information om rörstorlek

Dx-
konvektorenhet - GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Ref. 
enhetens 
rörstorlek

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

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

Ref. 
enhetens 
rörstorlek

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

Rörstorlek 
mellan Dx-
konvektor- och 
utomhusenheten

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

*1: För att ändra rörstorleken måste PAC-SH30RJ och PAC-SH50RJ 
installeras på den sida där Dx-konvektorenheten sitter.

A

B

E

F

D

C

Dx-konvektorenhet

Utomhusenhet

För GUG-01 och 03SL-E
1. Stoppa in flänsmuttern i kylmedelsrören (köp separat) och dra 

tillbaka isoleringsmaterialet när du ska förlänga flänsröret. För sedan 
tillbaka isoleringsmaterialet så att kopparröret inte är blottställt.
* Kondensation kan uppstå.

2. Linda isoleringsmaterial runt flänsanslutningen och kylmedelsrören 
(köp separat) (det får inte finnas några mellanrum). Sätt fast 
isoleringen temporärt med tejp anpassade för rörsystem. (Den 
kommer att fästas av isoleringsrören som beskrivs i steg 3 för att 
sättas fast.)

3. För in det isolerade röret i flänsområdet och sätt fast alla isolerade 
rör med ett buntband.

* Se till att du utför detta arbete på ett sätt så att inga mellanrum 
lämnas i fogen på det isolerade röret. (Kondensation kan uppstå i 
den flänsade delen.)

4. Linda tejp för rörsystem runt fogen mellan det isolerade röret och 
kylmedelsrören (köp separat) för att förhindra att den isolerade fogen 
lämnas blottställd.

Isoleringsmaterial Dra

Flänsmutter
För tillbaka

Isoleringsmaterial Flänsmutter

* Det får inte finnas några 
mellanrum

Icke-limmad isolering C 
(tillbehör)

Kylmedelsrör 
(köp separat)

*  Det får inte finnas några 
mellanrum på kylmedelsröret 
(kondensation kan uppstå)

Isoleringsmaterial 
kan sticka ut från det 
isolerade röret

Isolerat rör 
(tillbehör)

Panel på 
enhetskroppen

*  Det får inte finnas några 
mellanrum på enhetskroppen

Kylmedelsrör 
(köp separat)

Enhetskropp

Fogen ska sitta på 
ovansidan (mål: Inom 
området 30° åt höger 
eller vänster från höger 
bild ovan)

*  Det får inte finnas 
några mellanrum 
(kondensation kan 
uppstå)

Isolerat rör 
(tillbehör)

*  Det får inte finnas några mellanrum 
(kondensation kan uppstå)

Buntband 
(tillbehör)

[Korrekt 
exempel]

[Felaktigt 
exempel]

Enhet (mm)

Kylmedelsrör (köp 
separat)

(köp separat) 
Tejpa den del som 
lindats in

Enhetskropp



Swe-13

Svenska

Dragning av kylmedelsrör (fortsättning)

För GUG-02SL-E med PUHZ-ZRP71
1. Stoppa in flänsmuttern i kylmedelsrören (köp separat) och dra 

tillbaka isoleringsmaterialet när du ska förlänga flänsröret. För sedan 
tillbaka isoleringsmaterialet så att kopparröret inte är blottställt.
* Kondensation kan uppstå.

2. Linda isoleringsmaterial runt flänsanslutningen och kylmedelsrören 
(köp separat) (det får inte finnas några mellanrum). Sätt fast 
isoleringen temporärt med tejp anpassade för rörsystem. (Den 
kommer att fästas av isoleringsrören som beskrivs i steg 3 för att 
sättas fast.)

3. För in det isolerade röret i flänsområdet och sätt fast alla isolerade 
rör med ett buntband.

* Se till att du utför detta arbete på ett sätt så att inga mellanrum 
lämnas i fogen på det isolerade röret. (Kondensation kan uppstå i 
den flänsade delen.)

4. Linda tejp för rörsystem runt fogen mellan det isolerade röret och 
kylmedelsrören (köp separat) för att förhindra att den isolerade fogen 
lämnas blottställd.

Isoleringsmaterial Dra

Flänsmutter
För tillbaka

Isoleringsmaterial Flänsmutter

* Det får inte finnas några 
mellanrum

Icke-limmad isolering D 
(tillbehör)

Kylmedelsrör 
(köp separat)

*  Det får inte finnas några 
mellanrum på kylmedelsröret 
(kondensation kan uppstå)

Isoleringsmaterial 
kan sticka ut från det 
isolerade röret

Isolerat rör 
(tillbehör)

Panel på 
enhetskroppen

*  Det får inte finnas några 
mellanrum på enhetskroppen

Kylmedelsrör 
(köp separat)

Enhetskropp

Fogen ska sitta på 
ovansidan (mål: Inom 
området 30° åt höger 
eller vänster från höger 
bild ovan)

*  Det får inte finnas 
några mellanrum 
(kondensation kan 
uppstå)

Isolerat rör 
(tillbehör)

*  Det får inte finnas några mellanrum 
(kondensation kan uppstå)

Buntband 
(tillbehör)

[Korrekt 
exempel]

[Felaktigt 
exempel]

Enhet (mm)

Kylmedelsrör (köp 
separat)

(köp separat) 
Tejpa den del som 
lindats in

Enhetskropp

För GUG-02SL-E med PUHZ-ZRP50
Använd en diameter på Φ12,7 mm för gasrör och Φ6,35 mm för 
vätskerör.
Både PAC-SH30RJ-E och PAC-SH50RJ-E måste användas.

1. Anslut PAC-SH30RJ-E och PAC-SH50RJ-E till kylmedelsrören på 
Dx-konvektorenheten. För mer information, se respektive handbok.

2. Stoppa in flänsmuttern i kylmedelsrören (köp separat) och dra 
tillbaka isoleringsmaterialet när du ska förlänga flänsröret. För sedan 
tillbaka isoleringsmaterialet så att kopparröret inte är blottställt.
* Kondensation kan uppstå.

3. Linda isoleringsmaterialet E och D runt flänsanslutningen och 
kylmedelsrören (köp separat) (det får inte finnas några mellanrum). 
Sätt fast isoleringen temporärt med tejp anpassade för rörsystem. 
(Den kommer att fästas av isoleringsrören som beskrivs i steg 4 för 
att sättas fast.)

4. Se nr 3 till vänster.

5. Se nr 4 till vänster.

Isoleringsmaterial Dra

Flänsmutter För tillbaka

Isoleringsmaterial Flänsmutter

* Det får inte finnas några 
mellanrum

PAC-SH30RJ-E och 
PAC-SH50RJ-E

Icke-limmad isolering D 
(tillbehör)

Icke-limmad isolering E 
(tillbehör)

Kylmedelsrör 
(köp separat)

*  Det får inte finnas några 
mellanrum på kylmedelsröret 
(kondensation kan uppstå)
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Elektriskt arbete 
Elektriskt arbete
För denna produkt varierar den elektriska installationen beroende på 
systemets utformning.
Utför den elektriska installationen enligt de lokala elektriska 
bestämmelserna.
* Använd alltid en dubbelisolerad PVC-kabel till transmissionskablarna.
* Kopplingsarbetet måste utföras av kvalificerade proffs.
* Alla kretsar för tillförsel måste frånkopplas innan man söker åtkomst 

till terminalanordningarna.

Namn på komponenterna i kontrollboxen

SW11

TM104

Ferritkärna

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

PCB A
PCB B

1. Avlägsna de svarta skruvarna och 
kontrollboxens lock

Svarta skruvar

2. Anslutning av strömkabel
Låt strömkabeln passera genom bussningen* och anslut den till 
terminalblock TB6 genom att använda de runda terminalerna. Anslut 
jordningsledningen till skruven och säkra den genom att dra åt 
bussningen. (* Använd ett föremål som du kan sätta fast kabeln säkert 
med som en PG-anslutning.) 

A  Strömtillförsel utomhusenhet
B  Jordläckagebrytare *1, *2
C  Kretsbrytare eller isoleringsbrytare för kablage
D  Utomhusenhet
E  Anslutningskablar för Dx-konvektorenhet/utomhusenhet
F  Dx-konvektorenhet

*1: Om installerad jordläckagekretsbrytare ej har en funktion som 
skyddar mot överspänning, installera då en brytare med denna 
funktion längs med samma strömledning.

*2: En brytare med minst 3,0 mm kontaktseparering i varje pol skall 
tillhandahållas. Använd jordläckagebrytare (NV).
Brytare skall tillhandahållas i syfte att säkerställa att samtliga aktiva 
fasledare i strömtillförseln kopplas bort.

Obs!
I enlighet med IEE-regelverket skall krets-/isoleringsbrytare på utomhusenheten 
installeras med låsningsbara enheter (hälsa och säkerhet).

Ka
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) Dx-konvektorenhet  - Utomhusenhet  *3
4 × 0,75 (pol)

Dx-konvektorenhet  - Utomhusenhetsjord  *3
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g Dx-konvektorenhet  - Utomhusenhet S1-S2  *4 230 V AC

Dx-konvektorenhet  - Utomhusenhet S2-S3  *4 24 V DC

*3: Max. 45 m
*4: Värdena som anges i tabellen till vänster mäts ej alltid mot 

jordvärdet.
Anmärkningar
1. Kablagestorleken måste efterleva tillämpbara lokala och nationella 

regelverk.
2. Kablar som ansluter Dx-konvektorenheten/utomhusenhet får ej vara 

lättare än av typen flexibel kabeltyp med polykloroprenhölje. (Design 
60245 IEC 57)
Strömtillförselskablar till Dx-konvektorenheten får ej vara lättare än 
av typen flexibel kabeltyp med polykloroprenhölje. (Design 60227 
IEC 53)

3. Installera en jordkabel som är längre än resterande kablar.

 FÖRSIKTIGHET
• Separera alltid strömkabeln och överföringskabeln med 5 cm 

eller mer för att förhindra felaktig funktion på enheten. 
• Om den avskalade delen av strömkabeln är för lång kan ledarna 

komma i kontakt med varandra och orsaka kortslutning.
• Dra inte åt terminalblockets skruvar till ett moment över 0,5 Nm. 

Det tryckta kretskortet kan i så fall skadas.

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Strömkabel

För in skuren del
Skruv för jordkabel

TM1

Sladdbussning

PG-anslutning
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Svenska

3. Anslutning av PZ-01RC
Anslut överföringskabeln säkert från fjärrkontrollen på 
ingångsterminalblocket (TM104). (Ingen polaritet)

 Ledningstyp: tvåkärnig skärmad kabel
 Ledningsdiameter: 0,3 mm2

 Håll den totala längden på överföringskabeln mellan Dx-
konvektorenheten och fjärrkontrollen inom 200 m.

Obs!
• Dra inte åt terminalblockets skruvar till ett moment över 0,5 Nm. Det 

tryckta kretskortet kan i så fall skadas.
• Anslut inte strömkabeln. 
• Fjärrkontrollkabeln ska lindas 3 gånger runt ferritkärnan.
• Enskilda ledningar, som PVC-ledningar, kan inte anslutas. 

4. Inkoppling av anslutningskabeln (tillbehör)
Koppla in anslutningskabeln (tillbehör) till CN120 (GRÖN) på PCB B på 
Dx-konvektorenheten och CN20 (GRÖN) på PCB på Lossnay-enheten.

Sidan med Dx-konvektorenheten

Sidan med Lossnay-enheten

Ferritkärna

CN120 (GRÖN)

Anslutningskabel
(tillbehör)

CN20 
(GRÖN)

Anslutningskabel
(tillbehör)

Elektriskt arbete (fortsättning)
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Elektriskt arbete (fortsättning)

Kopplingsschema
Obs!
1. TB6, TM104 och CN120 som visas som streckade linjer är anslutningar som måste göras av kunden.
2. Se till att du ansluter jordkabeln.
3. Innan du vidrör några elektriska delar måste du bryta strömförsörjningen (till alla enheter: Dx-konvektorenheten, Lossnay-enheten och 

utomhusenheten) och låta strömmen vara av i minst 5 minuter.
4. Apparaten ska installeras i enlighet med nationella installationsföreskrifter.

Definition av symboler     
Tryckt kretskort A (PCB) Tryckt kretskort B (PCB)

TB6 : Terminal för strömförsörjning från utomhusenheten TM104 : Terminal för fjärrkontrollen PZ-01RC
TAB1 : Kontaktdon (jord) SW11 : Brytare (funktionsval)
SW1-SW4 : Brytare (funktionsval) LED11 : Indikatorlampa för besiktning
SW6 : Brytare (funktionsval) LED12 : Indikatorlampa för strömförsörjning
LED1 : Indikatorlampa för strömförsörjning CN1 : Kontaktdon (strömtillförsel)
LED2-5 : Driftstatus CN2 : Kontaktdon (primär transformator)
LED6, 7 : Läsa eller skriva till SD-kort CN3 : Kontaktdon (dräneringspump)
CN105 : Kontaktdon (IT-kommunikation) CN4 : Kontaktdon (sekundär transformator)
CN20 : Kontaktdon (TH1, användning av programvara) CN5 : Kontaktdon (IT-kommunikation)
CN21 : Kontaktdon (TH2, temp. vätskerör) CN6 : Kontaktdon (utmatning till PCB A)
CN22 : Kontaktdon (fjärrkontroll) CN9 : Kontaktdon (TH9, temp. tilluft)
CN23 : Kontaktdon (TH11, temp. luftintag) CN10 : Kontaktdon (vattensensor)
CN29 : Kontaktdon (TH5, temp. gasrör) CN120 : Kontaktdon (kommunikation med Lossnay)
CN82 : Kontaktdon (forcerad komp. AV)   ◎ : Anslutningsblock
  ◎ : Anslutningsblock   ○ : Kontaktdon på kretskort
  ○ : Kontaktdon på kretskort

SA (tilluft)-termistor
 (GUG-02 och GUG-03SL-E)

Specialanpassad fjärrkontroll PZ-01RC
 (tillbehör)

Till Lossnay
 (CN20)

(RÖD)

(RÖD)

CN20:RÖD
CN23:BRUN
CN29:SVART
CN22:BLÅ
Övriga: VIT

(RÖD)

(GUL)

(VIT)

(VIT)

(VIT)

(GRÖN)

Till utomhusenhet

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

Tryckt 
kretskort 
B (PCB)

Tryckt 
kretskort 
A (PCB)

TRANS

DRÄNERINGSPUMP

VATTENSENSOR

* PZ-61DR-E kan inte anslutas.

Säkring 15 A 250 V

Säkring
5 A 250 V
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Svenska

Grundinställning
1. Välj funktionsbrytarna

Nr. Beskrivning av funktionen PCB Brytarnr.

1 Val av temperaturkontroll för RA (returluft) eller SA (tilluft)

PCB A för Dx-
konvektorenheten

SW1-7

2 Fast driftläge SW2-1, 2-2

3 Fast temperaturinställning SW2-3, 2-4, 2-5

4
Termistor AV-punkt för temp. av luftintag (Endast i läget för SA (tilluft)-temp.kontroll) 
* Endast för SA (tilluft)-temp.kontroll" SW3-4, 3-5

5 Provkörning av dräneringspump

PCB B för Dx-
konvektorenheten

SW11-1

6 Återställning av dräneringspumpens drifttimmar SW11-2

7 Val av åtgärd när ett fel uppstår SW11-3

8 Modellval (för byte av PCB) SW11-9, 11-10

9 Inställning för om en Dx-konvektorenhet är ansluten eller inte PCB för Lossnay-
enhet

SW7-1

0 Val av driftläget från "Temp.prioritetsläge" eller "Prioritetsläge för fläkthastighet" SW7-2

Nr. 1 Val av temperaturkontroll för RA (returluft) 
eller SA (tilluft)

Ställ in SW1-7 enligt anvisningarna nedan.

PCB SW1-7 Inställningskontroll Innehåll

PCB A för Dx-
konvektorenheten

AV Temp.kontroll för SA (tilluft)
PÅ

(Fabriksinställning)
Temp.kontroll för RA 
(returluft)

[Temperaturkontroll för RA (returluft)(fabriksinställning)]
Systemet med Lossnay- och Dx-konvektorenheten är utformat för att 
bibehålla returluftens temperatur nära den inställda temperaturen.
[Temperaturkontroll för SA (tilluft)]
Systemet med Lossnay- och Dx-konvektorenheten är utformat för att 
bibehålla tilluftens temperatur nära den inställda temperaturen.
GUG-01SL-E kan inte användas för temperaturkontroll för SA (tilluft).

* Vi rekommenderar att den inställda temperaturen är samma 
eller nästan samma som den inställda temperaturen på 
luftkonditioneringsenheten.

Nr. 2 Fast driftläge

Ställ in SW2-1 och SW2-2 enligt anvisningarna nedan.

PCB SW2-1 SW2-2 Inställningskontroll Innehåll

PCB A för Dx-
konvektorenheten

AV AV
Ej fast (beroende på 
fjärrkontrollen)
(Fabriksinställning)

PÅ AV [Nedkylning] fast
AV PÅ [Uppvärmning] fast
PÅ PÅ Ställ ej in

När driftläget är fast kan läget inte ändras från fjärrkontrollen PZ-01RC.

Nr. 3 Fast temperaturinställning

Ställ in SW2-3, SW2-4 och SW2-5 enligt anvisningarna nedan.

PCB SW2-3 SW2-4 SW2-5 Inställningskontroll Innehåll

PCB A för Dx-
konvektorenheten

AV AV AV Ej fast (fjärrkontrollsinställning)
(Fabriksinställning)

PÅ AV AV
Fast nedkylning, Auto 
19 ˚C/uppvärmning 
17 ˚C

AV PÅ AV Fast 20 ˚C
PÅ PÅ AV Fast 22 ˚C
AV AV PÅ Fast 24 ˚C
PÅ AV PÅ Fast 26 ˚C
AV PÅ PÅ Fast 28 ˚C

PÅ PÅ PÅ
Fast nedkylning 30 
˚C/uppvärmning, Auto 
28 ˚C

När måltemperaturen är fast kan den inställda temperaturen inte 
ändras från fjärrkontrollen PZ-01RC.

Nr. 4 Termistor AV-punkt för temp. av luftintag 
(Endast i läget för SA (tilluft)-temp.kontroll)

Denna inställning är endast aktiv när temperaturkontrollen för SA 
(tilluft) är vald. Utomhusenhetens kompressor tvingas till stopp när 
temperaturen för luftintaget ligger nära den inställda temperaturen för 
att minska antalet PÅ/AV i cykeln vid belastning med uppvärmning/
nedkylning.

Punkten för termistor AV kan ställas in via SW3-4 och SW3-5 nedan.

PCB SW3-4 SW3-5 Inställningskontroll Innehåll

PCB A för Dx-
konvektorenheten

AV AV 1 ˚C
AV PÅ 2 ˚C
PÅ AV 3 ˚C (fabriksinställning)
PÅ PÅ 4 ˚C

När skillnaden är liten kommer troligen Dx-konvektorenheten troligen 
att vara i termistor PÅ men cykeln med PÅ/AV kommer troligen också 
att vara aktiv.

Dx-konvektorenhet

Temp. luftintag

Inställd temp.
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Nr. 5 Provkörning av dräneringspump

Se sidan 10 för mer information om proceduren för provkörning av 
dräneringspump.

Nr. 6 Återställning av dräneringspumpens 
drifttimmar

Efter 2100 drifttimmar i nedkylningsläget kommer LED11 att blinka 
(blinkar fem gånger).
Om dräneringspumpen har underhållits eller bytts ut mot en ny 
använder du SW11-2 för att ställa in den på PÅ och sedan tillbaka till 
AV för att återställa drifttimmarna.
Läs användarhandboken för att få mer detaljerad information om 
kraven på besiktningar och byte.

Nr. 7 Val av uppsättning när ett fel uppstår

Välj följande uppsättning. Detta val måste göras för systemet X (ett 
fjärrkontrollsystem). 
När systemet är AV (stoppat) kommer en felkod INTE att visas på 
fjärrkontrollen PZ-01RC. 
För systemen Y och Z kommer en felkod att visas på PZ-61DR-E och/
eller på systemkontrollen för M-NET.

PCB SW11-3 Inställningskontroll Innehåll

PCB B för Dx-
konvektorenheten

AV
(Fabriksinställning) Uppsättning A

PÅ Uppsättning B

[Uppsättning A (fabriksinställning)]
När det uppstår ett fel på Lossnay-enheten, Dx-konvektorenheten eller 
utomhusenheten i fläktläget kommer skärmen på fjärrkontrollen PZ-
01RC automatiskt att ändras till uppvärmningsläget. Sedan kommer 
felkoden att visas ungefär 3 minuter senare.

[Uppsättning B]
Även om det uppstått ett fel på Lossnay-enheten, Dx-konvektorenheten 
eller utomhusenheten i fläktläget kommer felkoden INTE att visas på 
fjärrkontrollen PZ-01RC.
Förbered något annat sätt att visa felen på.

Nr. 8 Modellval (för byte av PCB)

Kontrollera brytarna för val av modell.
SW 11-9 och 11-10 på PCB B används för att identifiera modellen av 
PCB. När du byter ut kretskortet (PCB) mot ett nytt ska du använda 
samma inställningar som för det gamla eller de som anges nedan.

PCB SW11-9 SW11-10 Inställningskontroll Innehåll

PCB B för Dx-
konvektorenheten

AV AV Nytt PCB för byte
PÅ AV GUG-01SL-E
AV PÅ GUG-02SL-E
PÅ PÅ GUG-03SL-E

* Ändra inte från fabriksinställningen.
 Om den ändras, ställ sedan tillbaka till fabriksinställningen.

Nr. 9 Inställning för om en Dx-konvektorenhet är 
ansluten eller inte

Ställ in SW7-1 enligt anvisningarna nedan.

DIP-SW Inställningskontroll PZ-61DR-E Inställningskontroll Innehåll
Brytarnr. Inställning Funktionsnr. Inställningsdata

SW7-1
(PCB för 
Lossnay-

enhet)

- -

71

0 
(fabriksinställning)

Prioritet för 
DIP-SW

AV
(Fabriksinställning) 1

När Dx-
konvektorenheten 
INTE är ansluten 
till Lossnay

PÅ 2

När Dx-
konvektorenheten 
är ansluten till 
Lossnay

Ställ in SW7-1 på PÅ.
Denna funktion kan även ställas in från PZ-61DR-E. Efter att det från 
PZ-61DR-E, vänligen stänga av mer än två minuter. Och sedan slå på 
igen.
När SW7-1 är PÅ men anslutningskabeln (tillbehör) inte är inkopplad 
på rätt sätt kommer felkoden 0206 att visas. Kontrollera om kabeln har 
anslutits på rätt sätt.

Grundinställningsläge (fortsättning)
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Svenska

Grundinställningsläge (fortsättning)
2. Kontrollera brytarna
Brytaren DIP-SW nedan måste vara inställd på fabriksinställningen. 
Om den ändras, ställ sedan tillbaka till fabriksinställningen.

PCB Brytarnr. Inställning

PCB A för Dx-
konvektorenheten

SW1-2
SW1-3
SW1-6

Måste vara PÅ

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

Måste vara AV

PCB B för Dx-
konvektorenheten SW11-4~11-8 Måste vara AV

PCB för Lossnay-
enhet SW7-3~7-10 Måste vara AV

3. Funktioner på Lossnay-enheten
Tabellen nedan visar de funktioner på Lossnay-enheten som inte kan 
användas eller är begränsade när Dx-konvektorenheten är ansluten.

Nr. Funktion Anmärkningar

5

Automatisk återställning 
efter strömavbrott

Innan du väljer denna funktion ska du 
ställa in funktion nr. 1 för PZ-01RC 
som "Ej tillgänglig". Mer information 
finns på sidan 20.

6

Inomhusinställningen för 
negativt tryck
[2 ned]

Dx-konvektorenheten kan ställas 
in på termistor PÅ när tilluftsfläkten 
körs på FS3 eller FS4. Om “2 
ned” är aktiverad kommer Dx-
konvektorenheten inte att ställa in 
termistorn på PÅ.

15 Inställning för 
förreglingsläge

Det är förbjudet att använda "Extern 
inmatning ges prioritet".

38

Inställning för 
visning av beräknad 
tilluftstemperatur

Värdet för "beräknad 
tilluftstemperatur" kommer att skilja 
sig från tilluftstemperaturen från Dx-
konvektorenheten.

51

Automatiskt 
ventilationsläge

Även om en inomhusenhet är 
förreglad med en Lossnay-enhet 
kommer den senare att använda 
förhållandena för inställd temp. och 
lägena (uppvärmning/nedkylning/
fläkt) för Dx-konvektorenheten för det 
automatiska ventilationsläget.

57

Det är förbjudet att 
använda en apparat för 
eftervärmning 

Lossnay-enheten kan anslutas 
till en apparat för eftervärmning 
genom att använda utgången för 
driftövervakning. Men användningen 
av en apparat för eftervärmning är 
förbjuden tillsammans med en Dx-
konvektorenhet.

* Numret i tabellen visar funktionsinställningsnumret i Lossnay-
enhetens installationshandbok samt den tekniska bruksanvisningen.

Nr. 10 Val av driftläget från "Temp.prioritetsläge" 
eller "Prioritetsläge för fläkthastighet"

Ställ in SW7-2 enligt anvisningarna nedan.

DIP-SW Inställningskontroll PZ-61DR-E Inställningskontroll Innehåll
Brytarnr. Inställning Funktionsnr. Inställningsdata

SW7-2
(PCB för 
Lossnay-

enhet)

- -

72

0 
(fabriksinställning)

Prioritet för 
DIP-SW

AV 1 Prioritetsläge 
för temp.

(Fabriksinställning) 2
Prioritetsläge 
för 
fläkthastighet

Denna funktion kan även ställas in från PZ-61DR-E.
Denna funktion måste ställas in när Lossnay-enhetens fläkthastighet 
styrs via en extern ingång (0-10 V DC (CN26) eller en spänningsfri 
kontakt (CN17)).
[Prioritetsläge för temp. (fabriksinställning)]
Den externa styrning av fläkthastigheten kan endast användas när 
driftläget är inställt på fläktläget. Dx-konvektorenheten kommer att 
hålla termistorn PÅ så mycket som möjligt. I uppvärmnings- och 
nedkylningsläget kommer Lossnay-enhetens fläkthastighet inte att bli 
varken fläkthastighet 1 eller 2.

[Prioritetsläge för fläkthastighet]
Extern styrning av fläkthastighet är tillgänglig. Ventilationsluftflödet 
kommer att sänkas till ett minimum. 
Vid användning av fläkthastighet 1 eller 2 slår Dx-konvektorenheten AV 
termistorn.

Driftläge Fläkthastighetsordning från 
extern ingång

Nuvarande fläkthastighet
Prioritetsläge för 

temp.
Prioritetsläge för 

fläkthastighet

Uppvärmning 
eller 

nedkylning

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

Fläkt

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

Obs!
När inomhusinställningen för negativt tryck (1 ned), använd 
prioritetsläge för fläkthastighet.
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Fjärrkontroll (PZ-01RC)
3. Grundinställning
(1) För temp.kontroll för SA (tilluft) ställer du in att rumstemperaturen 

inte ska visas genom att följa dessa anvisningar.
Obs!
För temp.kontroll av RA (returluft): Om visning krävs hoppar du över 
denna inställning.

[Standardvisning]

[Steg1]
Från primär display väljer du “Huvudmeny” -> ”Standardinställning” 
-> “Inst. Displayinformation”.

[Steg2]
Flytta markören till “Rumstemp.” på skärmen för detaljerad 
displayinformation och välj "Nej " med knappen F3 eller F4. 
(Fabriksinställningen är “Ja”.)

[Steg3]
Kontrollera att “Rumstemp.” inte visas.

Fr

Läge Temp.

Rum

Kyla Inst. temp.

Huvudmeny:

Inställningsmeny

Markör Sida

Primär/sekundär
Klocka
Inst. Primär display
Kontrast
Inst. Displayinformation

1/2

Välj:
Markör Markör

Inst. Displayinformation
Klocka
Temperatur
Rumstemp.
Autoläge

Nej  24h
°C / °F / 1°C
Ja / Nej
Ja / Nej

Fr

Läge Temp.

Kyla Inst. temp.

Obs! 
Fjärrkontrollen för Lossnay-enheten beskrivs inte i detta avsnitt. Läs 
installationshandboken och bruksanvisningen till denna enhet.

1. Installation
För förpackningens innehåll nedan, se bilagan i denna 
installationshandbok.

Nr. Innehåll Läs bilagan
1 Säkerhetsanvisningar sida 1
2 Systemkrav sida 3
3 Komponenternas namn och medföljande delar sida 3

4 Delar som måste köpas separat/verktyg som 
behövs sida 4

5 Välja installationsplats sida 4
6 Installation/kabeldragning sida 5
7 Viktigt sida 8
8 Knapparnas funktioner på fjärrkontrollen sida 9
9 Slå på strömmen sida 10
10 Provkörning sida 10
11 Grundinställningar (fjärrkontrollinställningar) sida 10
12 Servicemeny sida 13
13 Kontroll av fjärrkontroll sida 16

2. Menylista
Tabellen nedan visar vilken funktionsmeny som kan användas.

Huvudmeny Anmärkningar
Blad/Galler/Vent. (Lossnay) Ej disponibel -
Hög effekt Ej disponibel -
Timer

På/Av-timer Tillgänglig *4
Auto-avstängning av timer Tillgänglig *4

Veckotimer Tillgänglig *4
OU tyst läge Ej disponibel -
Begränsning

Temp.område Tillgänglig *5
Funktionen låst Tillgänglig *5

Energispar
Autoretur Tillgänglig *5
Schema Ej disponibel -

Filterinformation Ej disponibel *5
Felinformation Tillgänglig *5
Underhåll

Auto.nedåtgående panel Ej disponibel -
Man. fläktbladsvinkel Ej disponibel -

Standardinställning
Primär/sekundär Tillgänglig *1
Klocka Tillgänglig *5
Inst. Primär display Tillgänglig *5
Kontrast Tillgänglig *5
Inst. Displayinformation Tillgänglig *3:
Autoläge Tillgänglig *2
Admin. lösenord Tillgänglig *5
Språkval Tillgänglig *5

Service
Testkörning Tillgänglig *5
   Testkör dräneringspump Ej disponibel -
Inmatad underhållsinfo. Tillgänglig *5
Inställning av funktion Tillgänglig *5
Kontrollera Tillgänglig *5
   Begär kod Tillgänglig *5
   Något annat än begär kod Ej disponibel -
Självkontroll Tillgänglig *5
Lösenord för underhåll Tillgänglig *5
Kontroll av fjärrkontroll Tillgänglig *5

*1: Två fjärrkontroller kan inte användas i ett system. Ändra därför inte 
fabriksinställningen.

*2: Autoläget är endast tillgängligt för temperaturkontroll för RA 
(returluft).

*3: Inställningsändring krävs för temperaturkontroll för SA (tilluft). Se 
nästa sida.

*4: När PZ-61DR-E också används ställer du in timerfunktionen från
 PZ-61DR-E.
*5: Hur man använder och hur man ställer in fungerar på samma 

sätt som för MA-fjärrkontrollen PAR-31MAA. Läs därför bilagan i 
installationshandboken och bruksanvisningen.
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Kontrollpunkter
Dubbelkolla punkterna nedan efter installationsarbete. Detta måste göras korrekt så det inte uppstår några problem.

(1) Kontrollpunkter - Enhetsinstallation
Omsluter isoleringen de yttre kanalerna? [Se Installationsmetod] sida 9
Är de yttre kanalerna korrekt installerade? [Se Installationsexempel] sida 7
 Har värmeisoleringsarbetet utförts för kylmedels- och avloppsrören? [Se Dragning av avloppsrör, Dragning av kylmedelsrör] sida 10
 Har kylmedels- och avloppsrören dragits på rätt sätt? [Se Dragning av avloppsrör, Dragning av kylmedelsrör] sida 10
 Används kylmedlet R410A? [Se Dragning av kylmedelsrör] sida 11
 Har ett gasläckagetest utförts? [Se Dragning av kylmedelsrör] sida 11
 Har dräneringskontrollen slutförts? [Se Dragning av avloppsrör] sida 10
 Har ventilerna på både den övre och lägre trycksidan kontrollerats för att se till att de är helt öppna.        [Utomhusenhet]
  Har strömmen varit på i 12 timmar eller mer innan provkörningen genomfördes? [Se Provkörning] sida 22

(2) Kontrollpunkter - Kopplingsarbete
 Är spänningen korrekt?  [Utomhusenhet] 
 Är kopplingsarbetet samma som på kopplingsschemat?  [Se Kopplingsschema] sida 16
 Är strömkabeln ansluten till terminal (TB6) ordentligt? [Se Anslutning av strömkabel] sida 14
 Är jordkabeln ansluten till skruven ordentligt?  [Se Anslutning av strömkabel] sida 14
 Är kablarna riktigt fastsatta med ledningsklämman och PG-anslutning?  [Se Anslutning av strömkabel] sida 14

Fjärrkontroll (PZ-01RC)
(2) Funktionsinställning från fjärrkontrollen PZ-01RC.
 (Automatisk återställning)
[Funktionsnr.1]
Ändra denna funktion till “Inte tillgänglig”. 
Om automatisk återställning måste användas kan du ställa in den 
från Lossnay-enheten. Se installationshandboken för Lossnay för mer 
information.

Funktionsnr. Inställningsdata Inställningskontroll Innehåll

01
1 Ej disponibel
2

(Fabriksinställning) Tillgänglig

Funktionsinställningen nedan måste vara inställd på 
fabriksinställningen. 
Om den ändras, ställ sedan tillbaka till fabriksinställningen.

Nr. Fabriksinställningsdata
02 1
03 1
04 2
05 2
06 2
07 3
15 1
16 1
17 1
21 1
24 2
28 2

Obs!
Fabriksinställningarna för nr. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26 och 27 är inte inställda och funktionen är inte tillgänglig.
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Provkörning
Innan provkörningen
► Efter installationen och då rör- och elarbeten för inomhus- och 

utomhusenheterna är avslutade, leta efter kylmedelsläckage, lösa 
anslutningar för nätström eller styrström och felaktig polaritet och att 
det inte finns någon urkoppling av en fas i matningsspänningen.

► Använd en 500 volt megohmmeter för att kontrollera att motståndet 
mellan nätströmsuttag och jord är minst 1,0 MΩ.

► Utför ej denna test på styrströmsledningarnas uttag 
(lågspänningskretsar).

 VARNING:
• Använd ej Dx-konvektorenheten om isoleringsmotståndet är 

mindre än 1,0 MΩ.
• Slå på strömmen minst 12 timmar innan körningen inleds.
-  Om körningen inleds direkt efter det att huvudströmbrytaren 

slagits på finns det risk för allvarliga skador på invändiga delar. Ha 
strömbrytaren påslagen hela tiden under användningssäsongen.

Provkörning
■ Du måste alltid ha läst installationshandboken innan provkörningen genomförs. (Detta gäller särskilt avsnitten om säkerhet.)

Steg 1 Slå på strömmen.

● Fjärrkontroll: Systemet går till startläget och fjärrkontrollens strömindikatorlampa (grön) och texten ”Vänta” blinkar. Fjärrkontrollen kan inte 
användas medan lampan och meddelandet blinkar. Vänta tills meddelandet ”Vänta” har släckts innan du använder fjärrkontrollen. När strömmen 
har slagits till visas texten ”Vänta” i cirka 2 minuter. 

● PCB A för Dx-konvektorenheten: LED 1 lyser, LED 2 lyser eller är släckt och LED 3 blinkar.
● Styrenhetskort utomhus: LED 1 (grön) och LED 2 (röd) lyser. (När systemets startsekvens har avslutats släcks LED 2.) Om utomhussystemets 

styrenhetskort använder en digital display visas [- ] och [ -] växelvis varje sekund.
 Om systemet inte fungerar korrekt när rutinerna i steg 4 och senare har utförts ska nedanstående orsaker kontrolleras och problemen åtgärdas 

om problem påvisas.
 (Nedanstående symptom uppstår under provkörningsläget. ”Startup” (Start) i tabellen refererar till LED-displayen ovan.)
● När systemet med Lossnay-enheten och Dx-konvektorenheten är i M-NET måste du vänta tills M-NET-systemet är redo att användas.

Symptom i provkörningsläget
OrsakFjärrkontrollens display LED-display för UTOMHUSKORT

< > indikerar digital display.
Fjärrkontrollen visar ”Vänta” och den kan 
inte användas.

Efter att ”startup” (start) har visats lyser 
endast den gröna lampan. <00>

• Efter att strömmen slagits på visas ”Vänta” i 2 
minuter medan systemet startas. (Normal)

När strömmen har slagits på visas texten 
”Vänta” under 3 minuter varefter en felkod 
visas.

Efter att ”startup” (start) har visats blinkar 
den gröna lampan (en gång) och den röda 
lampan (en gång) växelvis. <F1>

• Felaktig anslutning av plintblock för 
utomhussystemet (R, S, T och S1, S2, S3.)

Efter att ”startup” (start) har visats blinkar 
den gröna lampan (en gång) och den röda 
lampan (två gånger) växelvis. <F3, F5, 
F9>

• Ett avbrott har inträffat vid kontakten till 
utomhusenhetens skyddsenhet.

Ingen information visas på displayen även 
om fjärrkontrollens driftomkopplare har 
slagits till. (Driftlampan tänds inte.)

Efter att ”startup” (start) har visats blinkar 
den gröna lampan (två gånger) och den 
röda lampan (en gång) växelvis. <EA. Eb>

• Felaktig kabelanslutning mellan inomhusenheten 
och utomhusenheten (fel polaritet för S1, S2, S3.)

• Kortslutning i fjärrkontrollens signalledare.

Efter att ”startup” (start) har visats lyser 
endast den gröna lampan. <00>

• Det finns ingen utomhusenhet på adressen 0. (En 
annan adress än 0 används.)

• Avbrott i fjärrkontrollens signalledare.
Displayinformationen visas men släcks 
snart igen även om fjärrkontrollen 
används.

Efter att ”startup” (start) har visats lyser 
endast den gröna lampan. <00>

• Efter att funktionsväljaren har avbrutits kan systemet 
inte användas under cirka 30 sekunder. (Normal)

Steg 2  Provkörning av Lossnay-enheten
Se installationshandboken till Lossnay-enheten för mer information om provkörningen.

Steg 3 Provkörning av dräneringspumpen
Se sidan 10.

Steg 4  Ställ in fjärrkontrollen (PZ-01RC) i läget “Testkörning".

1 Välj "Testkörning" från servicemenyn och tryck på knappen [VÄLJ]. 
(Bild 1)

2 Välj "Testkörning" från testkörningsmenyn och tryck på knappen 
[VÄLJ]. (Bild 2)

3 Provkörningen startar och skärmbilden för provkörning visas.
Obs!
(1) När Lossnay-enhetens fläkthastighet är 1 eller 2, kommer Dx-

konvektorenheten INTE att vara termistor PÅ. Välj fläkthastighet 3 
eller 4 från fjärrkontrollen eller med någon annan metod.

(2) När OA (utomhuslufts)-temperaturen (Lossnay-termistor) är lägre än 
-10˚C så kanske inte Dx-konvektorenheten är termistor PÅ på grund 
av periodisk drift.

(3) När Dx-konvektorenheten inte är termistor PÅ måste du vänta i 10 
minuter. Dx-konvektorenheten låter kompressorn vara i läget AV i 
minst 10 minuter för att skydda enheten.

F1 F2 F3 F4

Servicemeny

Markör
Huvudmeny:

Testkörning
Inmatad underhållsinfo.
Inställning av funktion
Kontrollera
Självkontroll

1/2

Bild 1

F1 F2 F3 F4

Testkörningsmeny

Markör
Servicemeny:

Testkörning
Testkör dräneringspump

Bild 2
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Provkörning (fortsättning)
Steg 5 Utför provkörningen och kontrollera luftflödestemperaturen och den automatiska fläktbladsfunktionen.

Tryck på knappen [F1] när du vill växla driftläge. 
 Nedkylningsläget: Kontrollera att sval luft blåser ut från enheten.
 Uppvärmningsläget: Kontrollera att varm luft blåser ut från enheten.

Steg 6 Kontrollera funktionen hos utomhusenhetens fläkt.
Varvtalet hos utomhusenhetens fläkt anpassas efter enhetens prestanda. Fläkten roterar med lågt varvtal beroende på omgivningsluften, och den 
fortsätter sedan rotera med det låga varvtalet såvida inte prestandan är otillräcklig. Om det är blåsigt utomhus kan fläkten sluta rotera eller rotera i 
motsatt riktning, men detta är inte något problem.

Steg 7 Stoppa testkörningen.

Tryck på knappen [PÅ/AV] när du vill stoppa testkörningen. (Menyn Provkörning visas.)

Felsökning
Om en felkod visas på fjärrkontrollen PZ-01RC följer du flödesschemat nedan.

"P1"-fel på PZ-01RC? Se tabell 1

Se tabell 2

Är PZ-61DR-E ansluten?

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

Se servicehandboken till Lossnay-
enheten för mer information.

Nej

Nej

Nej

Ja

F1 F2 F3 F4

Kyla
Rör

Byt display

Läge

ÅterstTestkörning

Ja

Ja
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<Tabell 1>

Kod Fel Åtgärd

P1 Fel i Lossnay-enheten eller fel i Dx-konvektorenheten. Se tabell 2

P2

Fel på termistorn för vätsketemperatur (TH2) • Kontrollera termistoranslutningen.
• Kontrollera termistorns motståndsvärde.
 0 ˚C; 15,0 kΩ
 10 ˚C; 9,6 kΩ
 20 ˚C; 6,3 kΩ
 30 ˚C; 4,3 kΩ

P6
Skydd mot tillfrysning/överhettning • Kontrollera det lokala systemet om luftflödet minskar.

• Kontrollera fläktmotorn utomhus.

P9
Fel på termistorn för gastemperatur (TH5) • Kontrollera termistoranslutningen.

• Kontrollera termistorns motståndsvärde.
 Se (P2) ovan för egenskaper.

E0 - E5
Kommunikationsfel mellan fjärrkontrollen och PCB A • Kontrollera anslutningskabel för skador eller lösa 

anslutningar.
• Kontrollera systemkonfigurationen för fjärrkontrollen.

E6 - E7

Kommunikationsfel mellan PCB A och 
utomhusenheten

• Kontrollera att utomhusenheten ej har stängts av.
• Kontrollera anslutningskabel för skador eller lösa 

anslutningar.
• Se servicehandboken för utomhusenheten.

Fb Fel i PCB A • Ersätt PCB A.

PU
Termistorfel, intagslufttemperatur (TH11) • Kontrollera termistoranslutningen.

• Kontrollera termistorns motståndsvärde.
 Se (P2) ovan för egenskaper.

”6831” eller ”Vänta” visas 
på fjärrkontrollen i minst 

6 minuter.

Fjärrkontrollen är inte kompatibel med den här 
modellen.

• Använd rätt typ av fjärrkontroll PZ-01RC (nummer 
"BH00J360", visas på längst ner på skärmen.)

<Tabell 2>

Felkod på PZ-61DR-E eller 
systemkontrollen för M-NET

Antal blinkningar 
för LED11 på 

PCB B
Fel Åtgärd

0206

1
Fel vid val av modell • Kontrollera DIP-brytarna för val av modell (SW11-

9 och 11-10 på PCB B), SW1-7 på PCB A och det 
aktuella modellnamnet.

5 Fel i PCB A Se tabell 1

6
Kommunikationsfel mellan PCB A 
och PCB B

• Kontrollera att anslutningskabeln är korrekt ansluten 
mellan CN105 på PCB A och CN5 på PCB B.

• Kontrollera att PCB A fungerar som det ska.

7

Kommunikationsfel mellan 
Lossnay PCB och PCB B

• Kontrollera att anslutningskabeln (tillbehör) är korrekt 
ansluten mellan CN20 på Lossnay PCB och CN120 
på PCB B.

• Kontrollera att strömtillförseln till Lossnay-enheten är 
korrekt.

• Kontrollera att brytaren SW7-1 på Lossnay-enhetens 
PCB är PÅ.

2600 2
Vattennivån är för hög i enheten • Kontrollera vattennivån i enheten. Om 

dräneringspumpen är trasig kommer vattennivån att 
bli för hög och felkoden 2600 kommer att visas.

2601 3 Vattensensorn är inte rätt 
ansluten.

• Kontrollera att vattensensorns anslutningskabel är 
korrekt ansluten till CN10.

5109 8 Fel i tilluftstermistorn • Kontrollera att tilluftstermistorns anslutningskabel är 
korrekt ansluten till CN9.

0900 4 Provkörning av dräneringspump • Kontrollera om SW11-1 på PCB B är AV.

Andra 9 Fel i Lossnay • Kontrollera PCB för Lossnay PCB och 
servicehandboken.

- 10
Symbol för underhåll av 
dräneringspump (2100 
drifttimmar)

• Kontrollera att dräneringspumpen fungerar som den 
ska och byt ut den om så krävs.

- AV Normal drift -

Provkörning (fortsättning)
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Provkörning (fortsättning)
• Om enheten inte fungerar ordentligt efter att ovanstående provkörning har utförts se följande tabell för att lösa problemet.

Symtom
Orsak

Fjärrkontroll PZ-01RC LED 1, 2 (PCB i utomhusenhet)

Vänta I ungefär 2 minuter 
efter påslagning

Efter att LED 1, 2 har tänts, LED 
2 stängs av, sedan lyser endast 
LED 1. (Korrekt drift)

• Under cirka 2 minuter efter påslagning 
fungerar inte fjärrkontrollen på grund av att 
systemet håller på att starta. (Korrekt drift)

Vänta -> Felkod
Efter att ungefär 2 
minuter har gått efter 
påslagningen

Endast LED 1 tänds. -> LED 1, 2 
blinkar.

• Anslutningen till utomhusenhetens 
skyddsapparat är inte ansluten.

• Omvänd eller öppen fasledning för 
utomhusenhetens strömterminaldosa (L1, L2, 
L3)

Inga meddelanden visas på 
displayen även om driftbrytaren 
står på PÅ 
(driftlampan tänds inte.)

Endast LED 1 tänds. -> LED 1, 2 
blinkar två gånger, LED 2 blinkar 
en gång.

• Felaktig kabeldragning mellan inomhus- och 
utomhusenheterna (felaktig polaritet för S1, 
S2, S3)

• Fjärrkontrollkabeln är för kort

Obs!
Drift är inte möjligt i ungefär 30 sekunder efter att ett funktionsval har avbrutits. (Korrekt drift)

För beskrivning för varje LED (LED 1, 2, 3) som finns på PCB A, se följande tabell.

LED 1 (ström för mikrodator) Anger om styrningsström förs över till PCB A. Se till att denna LED alltid lyser.
LED 2 (ström för fjärrkontroll PZ-01RC) Indikerar om fjärrkontrollen erhåller ström. 
LED 3 (kommunikation mellan PCB A och utomhusenheterna) Anger statusen för kommunikationen mellan PCB A och utomhusenheterna. Se 

till att denna LED alltid blinkar.
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I den här installationshandboken beskriver vi hur man installerar MA-fjärrkontrollen för användning med Mitsubishi 
luftkonditioneringskontrollsystem för byggnader, inomhusenheter för luftkonditionering CITY MULTI av direktexpansionstyp 
(modellerna �-A� och senare) samt kylenhetsaggregat Mitsubishi Mr. SLIM. 
Läs denna installationshandbok och filerna på CD-ROM-skivan som medföljer fjärrkontrollen noggrant innan du påbörjar installationen. 
Utrustningen kan skadas om du inte följer anvisningarna.
Om du inte hittar den information du söker i den här handboken kan du läsa filerna som finns på CD-ROM-skivan som medföljer 
fjärrkontrollen.
Kontakta din återförsäljare om du inte kan öppna eller läsa filerna.
Läs installationshandboken till varje luftkonditioneringsenhet för att få information om hur du ansluter och installerar dem. 
Lämna över den här handboken till användarna när installationen är klar.

1. Säkerhetsåtgärder
� Läs igenom säkerhetsåtgärderna noggrant innan du påbörjar installationen.
� Följ säkerhetsanvisningarna noggrant för en trygg användning.

� Lämna över den här handboken till slutanvändaren, för framtida bruk, när du läst klart den.
� Spara den här handboken för framtida bruk och konsultera den så fort du är osäker över något.  Handboken bör lämnas över till 

serviceteknikerna vid en eventuell reparation eller flytt av fjärrkontrollen. Se till att denna handbok lämnas över till de nya användarna om 
apparaten byter ägare.

 VARNING

  OBSERVERA

 VARNING Anger att det finns risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

 OBSERVERA Anger att det finns risk för allvarliga person- eller materialskador.

 Allmänna säkerhetsåtgärder

WT06702X01SW

CITY MULTI-kontrollsystem
och luftkonditioneringsapparater Mitsubishi Mr. SLIM 

MA-fjärrkontroll     PAR-31MAA
Installationshandbok För distribution till återförsäljare och leverantörer

Alla elarbeten måste utföras av kvalificerad personal.

Installera inte enheten på platser där det finns stora mängder oljor, ånga, 
organiska lösningsmedel eller korroderande gaser, som svavelhaltig gas, 
eller på platser där man regelbundet använder sura eller alkaliska lösningar 
eller sprejer. Dessa substanser kan påverka enhetens prestanda negativt 
och orsaka frätskador på vissa av enhetens komponenter. Detta kan leda till 
elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Rengör aldrig kontrollen med vatten eller några andra vätskor för att minska 
risken för kortslutning, läckström, elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling 
eller brand.

Tryck aldrig på strömbrytarna/knapparna och rör aldrig några andra 
elektriska delar med blöta händer för att minska risken för elektriska stötar, 
tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Om du måste spreja något kemiskt ämne i närheten av kontrollen bör du slå 
av och täcka över den för att minska risken för personskador och elektriska 
stötar.

Om du måste rengöra, underhålla eller besiktiga kontrollen bör du först slå av 
den och bryta strömmen till den för att minska risken för personskador och 
elektriska stötar.

Installera alla kåpor på ett korrekt sätt för att hålla kontrollen fri från damm och 
fukt. Om damm eller vatten ansamlas i enheten kan det leda till elektriska stötar, 
rökutveckling eller brand.

Se till att barn håller sig på behörigt avstånd från kontrollen när den ska 
installeras, besiktigas eller repareras för att minska risken för personskador.

Placera inte lättantändliga material och använd inte lättantändliga sprejer i 
närheten av kontrollen för att minska risken för brand eller explosion.

Spreja aldrig insektsmedel eller andra lättantändliga sprejer mot kontrollen 
för att minska risken för skador på den.

Peka inte på pekskärmen, strömbrytarna eller knapparna med ett spetsigt 
eller vasst föremål för att minska risken för elektriska stötar eller tekniska fel.

Vissa delar av kontrollen har vassa kanter. Undvika att komma i kontakt med 
dessa delar för att minska risken för personskador och elektriska stötar.

Behandla kontrollens glasdelar försiktigt för att inte skadas av trasigt glas.

Bär lämplig skyddsutrustning när du arbetar med kontrollen för att minska risken 
för personskador.
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 VARNING

 FÖRSIKTIGHET

 VARNING

 FÖRSIKTIGHET

 VARNING                                                                                  OBSERVERA

 

 Säkerhetsåtgärder under installationen

 Säkerhetsåtgärder under kabeldragningen

 Säkerhetsåtgärder vid flytt eller reparation av kontrollen

 Övriga säkerhetsåtgärder

Installera inte kontrollen där det finns risk för läckage av lättantändliga gaser. 
Om lättantändliga gaser ansamlas runt kontrollen kan de antändas och 
orsaka brand eller explosion.

Ta hand om förpackningsmaterialet på ett säkert sätt. Plastpåsar utgör en 
kvävningsrisk för små barn.

Vidtag lämpliga säkerhetsåtgärder för eventuella naturkatastrofer, som till 
exempel jordbävningar, för att förhindra att kontrollen orsakar skador.

Installera kontrollen på en plan yta som är kraftfull nog att bära upp dess vikt 
för att undvika skador.

Installera inte kontrollen på platser där den kan komma i kontakt med vatten 
eller med hög luftfuktighet för att minska risken för kortslutning, läckström, 
elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Kontrollen måste installeras av kvalificerade personer i enlighet med 
anvisningarna i installationshandboken.
Felaktig installation medför risk för elektriska stötar eller brand.

När du sätter fast den främre kåpan och huvudenheten i bottenplattan ska 
du trycka tills du hör att de klickar på plats. Om de inte sätts fast ordentligt 
kan de falla ner och orsaka personskador, skador på kontrollen eller 
tekniska fel.

Anslut inte strömkabeln till signalanslutningsblocket för att minska risken för 
skador på kontrollen, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Sätt fast alla kablar ordentligt på sina respektive platser och se till att det 
finns spelrum för kablarna så de inte orsakar påfrestningar på kontakterna. 
Kablar som ansluts på fel sätt kan gå av eller överhettas och orsaka 
rökutveckling eller brand.

Slå alltid av huvudströmbrytaren innan du utför någon typ av elarbete för att 
minska risken för personskador eller elektriska stötar.

Alla elarbeten måste utföras av en behörig elektriker, i enlighet med lokala 
lagar och normer samt de anvisningar som ges i denna 
installationshandbok. Om strömförsörjningskretsen är underdimensionerad 
eller enheten installeras på fel sätt så finns det risk för tekniska fel, elektriska 
stötar, rökutveckling eller brand.

Använd endast godkända kablar med korrekt strömbelastningsförmåga för 
att minska risken för läckström, överhettning, rökutveckling eller brand.

Se till att inga kabeldelar eller avskalade höljen hamnar i anslutningsblocket 
för att minska risken för elektriska stötar, kortslutning eller tekniska fel.

Se till att kablarna inte ligger an mot kontrollens kanter för att minska risken 
för kortslutning, läckström, elektriska stötar eller tekniska fel.

Täpp igen utrymmet mellan kablarna och kablarnas in-och utgångshål med 
kitt för att minska risken för elektriska stötar, tekniska fel eller brand.

Kontrollen får endast repareras eller flyttas av kvalificerade tekniker. Öppna 
eller modifiera inte kontrollen.
Felaktig installation eller reparation medför risk för skador, elektriska stötar 
eller brand.

Rör inte kretskortet med händerna eller något verktyg och låt inte damm 
ansamlas på kretskortet för att minska risken för kortslutning, läckström, 
elektriska stötar, brand eller tekniska fel.

Använd endast lämpliga verktyg för att installera, besiktiga och reparera 
kontrollen för att undvika att skada den.

Denna kontroll är endast avsedd för användning med BMS-systemet 
(Building Management System) från Mitsubishi Electric. Om du använder 
den här kontrollen med något annat system eller för något annat ändamål 
kan det orsaka tekniska fel.

Vidtag lämpliga åtgärder mot elektriska störningar när du installerar 
luftkonditioneringsapparater på sjukhus eller på inrättningar med system för 
radiokommunikation. Växelriktare, högfrekvent medicinsk utrustning eller 
trådlös kommunikationsutrustning samt kraftgeneratorer kan skapa tekniska 
fel i luftkonditioneringssystemet. Luftkonditioneringssystemet kan också 
försämra dessa apparaters prestanda på grund av att det skapar elektriska 
störningar.

Bunta inte ihop ström- och signalkablar och placera dem inte i samma 
ledningsrör för att undvika tekniska fel.

Ta inte bort skyddsfilmen eller kretskortet från huvudenheten för att förhindra 
tekniska fel. 

Dra inte åt skruvarna för hårt för att inte skada kontrollen. 

Använd en spårskruvmejsel med en klingspets på 4-7 mm (5/32-9/32 tum). 
Om du använder en skruvmejsel med smalare eller bredare spets så kan 
kontrollens huvudenhet skadas.

Vrid inte skruvmejseln när spetsen är instucken i hålet för att förhindra 
skador på kontrollens huvudenhet. 

Använd inte bensen, thinner eller kemiska trasor för att rengöra kontrollen 
för att undvika att den missfärgas. Gör så här för att rengöra kontrollen: 
Torka av den med en ren och mjuk trasa som dopats i vatten med ett milt 
rengöringsmedel. Torka bort rengöringsmedlet med en fuktig trasa och 
vattnet med en torr trasa. 
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2. Systemkrav

Din dator måste uppfylla följande systemkrav för att du ska kunna köra programvaran för manuell navigering 
(MNS; Manual Navigation Software).

[PC]    PC-/AT-kompatibel

[CPU] Core2 Duo 1,66 GHz eller snabbare (Core2 Duo 1,86 GHz eller snabbare rekommenderas)
Pentium D 1,7 GHz eller snabbare (Pentium D 3,0 GHz eller snabbare rekommenderas)
Pentium M 1,7 GHz eller snabbare (Pentium M 2,0 GHz eller snabbare rekommenderas)
Pentium 4 2,4 GHz eller snabbare (Pentium 4 2,8 GHz eller snabbare rekommenderas)
* Core2 Duo eller en snabbare processor krävs för att köra MNS på en dator med Windows Vista.

[RAM-minne] Windows Vista: Minst 1 GB (2 GB eller mer rekommenderas) 
Windows XP: Minst 512 MB (1 GB eller mer rekommenderas)

[Utrymme på hårddisken]  Minst 1 GB (ledigt utrymme)
* Windows Vista: Ledigt utrymme på den enhet där mappen Dokument ligger
* Windows XP: Ledigt utrymme på den enhet där mappen Mina dokument ligger

[Upplösning] SVGA 800 × 600 eller högre

[Operativsystem]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (businessversionen rekommenderas)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 eller Service Pack3 
(den professionella versionen rekommenderas)

[Nödvändig programvara]    Adobe Reader 8.1.3 eller senare versioner
Adobe Acrobat 8.1.3 eller senare versioner
* Program som behövs för att kunna läsa PDF-filer

�Windows�, �Windows XP� och �Windows Vista� är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
�Adobe Reader� och �Adobe Acrobat� är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
�Core2 Duo� och �Pentium� är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

3. Namn på komponenterna och medföljande delar
Följande delar bör finnas i förpackningen.

 VARNING
CD-ROM-skivan som medföljer tillsammans med fjärrkontrollen kan endast spelas upp på en CD- eller DVD-enhet.  
Försök inte spela denna CD-ROM-skiva på en vanlig spelare för ljudskivor eftersom det kan skada högtalarna 
och/eller orsaka hörselskador. 

*4 Den främre kåpan (*1) sitter redan fast på huvudenheten (*2) när 
kontrollen levereras från fabriken.

*5 Fjärrkontrollkabeln medföljer ej.

Tillhandahåll skydd mot statiskt elektricitet för att undvika att kontrollen 
skadas.

Lödfria kontakter får inte användas för att ansluta kablarna till 
anslutningsblocket.
Lödfria kontakter kan komma i kontakt med kretskortet och orsaka tekniska 
fel eller skada kåpan till kontrollen.

Gör inte hål i kontrollens kåpa för att undvika skador på kontrollen.

Installera inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller där omgivningstemperaturen 
kan komma att överstiga 40º C (104º F) eller sjunka under 0º C (32º F) för att 
undvika deformationer och tekniska fel.

Installera inte kontrollen på kontrollpanelsdörren. 
Om kontrollen utsätts för vibrationer eller stötar kan den skadas eller falla ner.

Sätt fast kablarna med klämmor för att inte utsätta anslutningsblocket för 
onödiga påfrestningar och för att inte orsaka kabelbrott.  

Låt inte kontrollens huvudenhet hänga i kabeln för att förhindra kabelbrott 
och tekniska fel.

Komponentnamn Antal Utseende 

Fjärrkontroll (Främre kåpa) 1 Bild till höger *1

Fjärrkontroll (Huvudenhet) 1 Bild till höger *2

Fjärrkontroll (Bottenplatta) 1 Bild till höger *3

Stjärnskruvar med runt huvud M4×30 2

Träskruvar 4,1×16 
(för direktmontering på väggen) 2

Installationshandbok (denna handbok) 1

Enkel bruksanvisning 1

CD-ROM-skiva 
(Instruktionsbok och installationshandbok) 1

*4

Bottenplatta *3

Huvudenhet *2Främre kåpa *1
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4. Delar som levereras ute på fältet/verktyg som måste användas
(1) Delar som levereras ute på fältet

Följande delar ingår inte som standard utan levereras ute på fältet.

(2) Verktyg som levereras ute på fältet
� Spårskruvmejsel (bredd: 4-7 mm (5/32-9/32 tum))
� Kniv eller avbitartång
� Diverse verktyg

5. Välja installationsplats
Denna fjärrkontroll är avsedd för väggmontering. Den kan antingen installeras i ett kopplingsskåp eller direkt på väggen. Om du 
monterar fjärrkontrollen direkt på väggen kan kablarna dras in från bak- eller ovansidan.
(1) Välja installationsplats

Installera fjärrkontrollen (kopplingsskåpet) på en plats som uppfyller följande villkor.
(a) Om fjärrkontrollen ska anslutas till en inomhusenhet med en panel med automatisk nedsänkning: På en plats där man kan 

övervaka hur inomhusenhetens panel med automatisk nedsänkning fungerar samtidigt som man styr inomhusenheten från 
fjärrkontrollen.

(b) En plan yta
(c) En plats där fjärrkontrollen kan känna av inomhustemperaturen på ett korrekt sätt

Sensorerna som mäter inomhustemperaturen sitter på inomhusenheten och fjärrkontrollen. När rumstemperaturen styrs med hjälp 
av sensorn på fjärrkontrollen så styrs rumstemperaturen av huvudkontrollen. Följ instruktionerna nedan när sensorn på 
fjärrkontrollen används.
� För att kunna styra inomhustemperaturen på ett korrekt sätt måste du installera fjärrkontrollen på en plats som inte utsätts för 

direkt solljus, värme från element eller dylikt eller påverkas av luftutblåset från luftkonditioneringsapparaten.
� Installera fjärrkontrollen på en plats där sensorn kan mäta den representativa rumstemperaturen.
� Installera fjärrkontrollen på ett sätt så att inte elkablarna ligger dragna runt temperatursensorn på kontrollen. 

(Om kablarna ligger dragna runt sensorn kan den inte mäta inomhustemperaturen på ett korrekt sätt.)

Komponentnamn Antal Anmärkningar

Dubbelt kopplingsskåp 1

Behövs inte vid direktmontering på väggenTunn metalledning Måste användas

Låsmutter och bussning Måste användas

Kabelrännor Måste användas Behövs för att dra fjärrkontrollkabeln längs en vägg

Kitt Lämplig

Mollyankare Måste användas

Fjärrkontrollkabel
(Använd en överdragen 2-polig kabel med en storlek på 
0,3 mm² (AWG22))

Måste användas

(2) Utrymme runt kontrollen vid installationen
Lämna tillräckligt med utrymme runt fjärrkontrollen, som visas på bilden till höger, oavsett om 
den installeras i ett kopplingsskåp eller direkt på väggen. Det är svårt att montera ned en 
fjärrkontroll om det inte lämnas tillräckligt med utrymme runt den.
Lämna också tillräckligt med utrymme framför fjärrkontrollen så att det går att komma åt 
knappar och strömbrytare.

Installera inte kontrollen på en plats där skillnaden mellan 
fjärrkontrollens yttemperatur och den faktiska rumstemperaturen 
kommer att bli för stor. 
Om temperaturskillnaden är för stor kommer inte rumstemperaturen att 
kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. 

Installera inte kontrollen på platser där den kan komma i kontakt med 
vatten eller med hög luftfuktighet för att minska risken för kortslutning, 
läckström, elektriska stötar, tekniska fel, rökutveckling eller brand.

Installera inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller där 
omgivningstemperaturen kan komma att överstiga 40º C (104º F) eller 
sjunka under 0º C (32º F) för att undvika deformationer och tekniska fel.

För att minska risken för fel och skador på styrningen, undvik att 
installera fjärrkontrollen på ett elektriskt ledande underlag, som t.ex. ett 
omålat metallark.

Viktigt

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Fjärrkontrollens 
yttermått

Temperatur 
sensor

enhet: mm (tum)

Minsta fria utrymme runt
fjärrkontrollen
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6. Installation/Anslutning av kablar

4 Anslut fjärrkontrollkabeln till anslutningsblocket på bottenplattan.
Skala av 6 mm av fjärrkontrollkabelns hölje som visas i figuren nedan. Trä sedan in kabeln från bottenplattans baksida. Skjut in 
kabeln mot den främre delen av bottenplattan så att den avskalade delen av kabeln inte syns från bottenplattans baksida. Anslut 
fjärrkontrollkabeln till anslutningsblocket på bottenplattan.

(1) Installationsarbete
Kontrollen kan antingen installeras i ett kopplingsskåp eller direkt på väggen. Utför 
installationen på ett korrekt sätt i enlighet med anvisningarna.
1 Borra ett hål i väggen.

■ Installation i ett kopplingsskåp
� Borra ett hål i väggen och installera kopplingsskåpet på väggen.
� Anslut kopplingsskåpet till ledningsröret.

■ Installation direkt på väggen
� Borra ett hål i väggen och dra kabeln genom hålet.

2 Täpp igen kabelhålet med kitt.
■ Installation i ett kopplingsskåp

� Täpp igen hålet för fjärrkontrollens kabel där den går in i kopplingsskåpet 
och även vid ledningsröret. Använd kitt.

3 Förbered fjärrkontrollens bottenplatta.

■ Installation direkt på väggen
� Täpp igen hålet där kabeln träs in med hjälp av kitt.

Täpp igen utrymmet mellan kablarna och kablarnas in-och 
utgångshål med kitt för att minska risken för elektriska stötar, 
tekniska fel eller brand.

Vägg Ledningsrör
Låsmutter

Kopplingsskåp

Täpp igen 
hålet med kitt.

Fjärr kontrollkabel

Bussning

BottenplattaFrämre kåpa och 
huvudenhet

10 (13/32)

6 (1/4)

enhet: mm (tum)

Kabelöverdrag

Trä den avskalade delen 
av kabeln mot framsidan.

Trä kabeln.

Framsida Baksida

Den 2-poliga kabeln får inte 
synas på baksidan.

Anslut kabeln.
(icke-polariserad)

Anslut kabeln på 
ett sådant sätt att 
kabelns hölje inte 
nyps fast.

Se till att inga kabeldelar eller avskalade höljen hamnar i 
anslutningsblocket för att minska risken för elektriska stötar, 
kortslutning eller tekniska fel.

Viktigt

Lödfria kontakter får inte användas för att ansluta kablarna till 
anslutningsblocket.
Lödfria kontakter kan komma i kontakt med kretskortet och orsaka 
tekniska fel eller skada kåpan till kontrollen.

Täpp igen hålet med kitt.

Dra kabeln bakom 
fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollkabel
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5 Installera bottenplattan.
■ Installation i ett kopplingsskåp

� Sätt fast kopplingsskåpet i minst två hörn med hjälp av skruvar.
■ Installation direkt på väggen

� Trä kabeln genom skåran.
� Sätt fast fjärrkontrollen i minst två hörn med hjälp av skruvar.
� Se till att skruva fast det övre vänstra hörnet och den nedre högra hörnet av fjärrkontrollen (sett framifrån) för att förhindra att 

den kan lyftas upp. (Använd ett mollyankare eller dylikt.)

7 Dra fram kabeln till huvudenheten.
Anslut kontakten på bottenplattan till kontakten på huvudenheten.

6 Skär ut ett hål där kabeln ska passera.
■ Installation direkt på väggen (när kabeln ska dras längs väggen)

� Skär eller klipp ut ett hål i den del av kåpan som har en tunn vägg (indikeras med det 
skuggade området i figuren till höger) med en kniv eller avbitartång. 

� Trä kabeln från skåran bakom bottenplattan genom detta ingångshål.

■ Installation i ett kopplingsskåp ■ Installation direkt på väggen

Täpp igen kabelhålet 
med kitt.

Dubbelt 
kopplingsskåp

Stjärnskruv med
runt huvud Fjärrkontroll kabel

Träskruv Fjärrkontroll kabel

Trä kabeln genom 
skåran.

Se 2.

Se 4.

Se 4.

Dra inte åt skruvarna för hårt för att inte skada kontrollen. Gör inte hål i kontrollens kåpa för att undvika skador på kontrollen.

Viktigt

Anslut kontakterna 
ordentligt.

Ta inte bort skyddsfilmen eller kretskortet från huvudenheten för att 
förhindra tekniska fel. 

Låt inte kontrollens huvudenhet hänga i kabeln för att förhindra 
kabelbrott och tekniska fel.

Viktigt
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8 Dra fram kabeln till huvudenheten.

9 Installera den främre kåpan och huvudenheten på bottenplattan.
På ovansidan av huvudenheten sitter det två monteringsflikar. (Kåpan sitter redan fastmonterad på huvudenheten när kontrollen 
levereras från fabriken.)
Haka fast flikarna på bottenplattan och tryck huvudenheten mot bottenplattan tills den förstnämnda klickar på plats. Kontroller att 
huvudenheten sitter riktigt fast och inte kan lyftas upp. 

� Borttagning av den främre kåpa och huvudenheten
1 Borttagning av den främre kåpan

För in en spårskruvmejsel i en av de två spärrhakarna på 
fjärrkontrollens undersida och rör den i pilens riktning, som 
visas i figuren till höger.

2 Borttagning av huvudenheten
För in en spårskruvmejsel i en av de två spärrhakarna på 
fjärrkontrollens undersida och rör den i pilens riktning, som 
visas i figuren till höger.

Sätt fast kablarna med klämmor för att inte utsätta anslutningsblocket 
för onödiga påfrestningar och för att inte orsaka kabelbrott. 

Viktigt

Klämma

Trä in kabeln.

När du sätter fast den främre kåpan och huvudenheten i 
bottenplattan ska du trycka tills du hör att de klickar på plats.
Om de inte sätts fast ordentligt kan de falla ner och orsaka 
personskador, skador på kontrollen eller tekniska fel. 

Viktigt

■ Installation direkt på väggen (när kabeln ska dras längs 
väggen)
� Trä kabeln genom ingångshålet på fjärrkontrollens 

ovansida.
� Täpp igen den utskurna delen av kåpan med kitt.
� Använd en kabelränna.

Installationen är klar. 
Följ anvisningarna nedan när du ska avinstallera dem.

Går ej att 
lyfta upp

Vägg

Täpp igen hålet med kitt. Använd en kabelränna.

Trä kabeln genom 
fjärrkontrollens övre del.
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7. Viktigt
■ Det kan förekomma avvikelser mellan inomhustemperaturen som uppmätts vid väggen och den faktiska 

inomhustemperaturen.
Om följande förhållanden råder rekommenderar vi att du använder temperatursensorn på inomhusenheten.

� Luftströmmen når inte fram till väggen där fjärrkontrollen är installerad på grund av ett olämpligt luftflöde i rummet.
� Det är en stor skillnad mellan temperaturen vid väggen och den faktiska inomhustemperaturen.
� Fjärrkontrollen sitter på en kall yttervägg.

■ Se avsnittet om standardinställningar i denna handbok för primär/sekundär inställning av fjärrkontrollen.

■ Se följande handböcker för inställning av temperatursensor: inomhusenhetens installationsmanual för City Multi; denna 
handbok för Mr. Slim.

■ När enheten levereras från fabriken sitter det ett skyddsblad över kontrollpanelen på kåpan.
Ta bort skyddsbladet från kontrollpanelen innan du börjar använda kontrollen.

3 Fastsättning av den främre kåpa och huvudenheten
På ovansidan av huvudenheten sitter det två 
monteringsflikar.
Haka fast flikarna på bottenplattan och tryck 
huvudenheten mot bottenplattan tills den 
förstnämnda klickar på plats.
Sätt fast kåpan på huvudenheten på samma sätt 
som du satte fast huvudenheten på bottenplattan. 
Kontroller att huvudenheten sitter riktigt fast och 
inte kan lyftas upp. 

OBS: Vid snabba temperaturförändringar kanske inte temperaturen kan mätas på ett korrekt sätt.

Använd en spårskruvmejsel med en klingspets på 4-7 mm 
(5/32-9/32 tum). Om du använder en skruvmejsel med smalare 
eller bredare spets så kan kontrollens huvudenhet skadas.

Vrid inte skruvmejseln när spetsen är instucken i hålet för att 
förhindra skador på kontrollens huvudenhet.

Tryck inte in skruvmejseln i hålet med våld för att undvika skador 
på kontrollpanelen.

Viktigt

När du sätter fast den främre kåpan och huvudenheten 
i bottenplattan ska du trycka tills du hör att de klickar på 
plats.
Om de inte sätts fast ordentligt kan de falla ner och 
orsaka personskador, skador på kontrollen eller 
tekniska fel.

Viktigt
Går ej att lyfta upp

Vägg
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8. Fjärrkontrollens knappfunktioner

Användning av knapparna på huvudmenyn

(7) Bakgrundsbelyst LCD-skärm

(2) Funktionsknappar
      F1, F2, F3 och F4 från vänster
(6) Driftindikator
(1) PÅ/AV-knapp

(4) TILLBAKA-knapp
(3) MENY-knapp
(5) VÄLJ-knapp

(1) PÅ/AV-knapp
Sätter på/stänger av inomhusenheten.

(2) Funktionsknappar
Väljer driftläge eller ställer in temperaturen och fläkthastigheten på primära 
displayen. 
Väljer objekt på andra skärmar.

(3) MENY-knapp
Visar huvudmenyn.

(4) TILLBAKA-knapp
Återgår till föregående skärmbild.

(5) VÄLJ-knapp
Hoppar till inställningsskärmen eller sparar inställningarna.

(6) Driftindikator
Lyser under normal drift. Blinkar vid start och när fel inträffar.

(7) Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Punktdisplay. Om bakgrundsbelysningen är släckt, tänds den genom att trycka 
på någon av knapparna. Den förblir då tänd en viss tid, beroende på vilken 
skärm som visas. Om man använder knapparna förblir 
bakgrundsbelysningen tänd.

OBS: Om man trycker på någon av knapparna när bakgrundsbelysningen är 
släckt, tänds belysningen men knappfunktionen utförs inte. (förutom PÅ/
AV-knappen)

F1 F2 F3 F4

Primär

Primär display:
Markör Sida

Huvudmeny
Blad·Spjäll·Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

Sida
Markör Flytta markören till önskat läge med knapparna F1 

och F2, och tryck på VÄLJ-knappen för att gå till 
nästa sida. Lösenord kan krävas.

Funktionerna för knapparna MENY, VÄLJ och 
TILLBAKA visas på inställningsskärmarna.

En knappfunktionshjälp visas längst ned på 
skärmarna.

Tryck på MENY-knappen för att visa huvudmenyn enligt 
nedan. 
(Se avsnitt 9.(2) "Primär display" för information.)

1/3 Blad·Spjäll·Vent. (Lossnay)
Hög effekt
Timer
Veckotimer
OU tyst läge

2/3 Begränsning
Energispar
Nattemp.
Filterinformation
Felinformation

3/3 Underhåll
Standardinställning
Service

*1 Se instruktionsboken på CD-ROM-skivan för information.
*2 Förklaras i denna handbok.
*3 Om man inte trycker på någon knapp inom 10 minuter på 

standardinställningsskärmen, eller inom 2 timmar på 
serviceskärmarna (10 minuter på några skärmar), 
kommer skärmen automatiskt att återgå till den primära 
displayen. Eventuella inställningar som inte har sparats 
kommer att förloras.

De tillgängliga objekten på menyn beror på vilken modell av 
inomhusenheten som är ansluten. För objekt som inte 
beskrivs i MA-fjärrkontrollens handböcker, hänvisar vi till 
handböckerna som medföljer luftkonditioneringsenheterna.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Sätta på strömmen
Kontrollera så att MA-fjärrkontrollen har installerats korrekt enligt anvisningarna i installationsmanualen och att installationen av inomhus- 
och utomhusenheterna är komplett innan strömmen sätts på.
(1) När strömmen sätts på, visas följande skärm.

(2) Primär display
Efter en lyckad start visas den primära displayen. Primär display kan visas i två olika lägen: "Högsta" och "Bas". Se avsnitt 11 
"Standardinställningar" för hur du väljer visningsläge. (Fabriksinställningen är "Högsta".)

10. Testkörning <Lösenord för underhåll krävs.>
(1) Läs avsnittet om testkörning i inomhusenhetens installationshandbok innan du gör en testkörning.
(2) I den primära displayen trycker du på MENY-knappen och väljer Service>Testkörning>Testkörning.
(3) Tryck på PÅ/AV-knappen för att avbryta testkörningen vid behov.
(4) Se inomhusenhetens installationshandbok för detaljerad information om testkörningar och hur man hanterar fel som kan uppstå under 

en testkörning.

11. Standardinställningar (inställningar för fjärrkontroll)
<Admin. lösenord krävs.>

På den primära displayen väljer du Huvudmeny>Standardinställning och gör sedan inställningar för fjärrkontrollen på skärmen som visas.

(1) Primär/sekundärinställning
Vid anslutning av två fjärrkontroller måste en av dem betecknas som sekundärkontroll.

Anmärkningar
· När strömmen sätts på första gången kommer skärmen för språkval att visas. Se avsnitt 11 

(8). Välj önskat språk. Systemet startar inte om inget språk väljs.
· En del modeller av City Multi kan inte ha mer än en fjärrkontroll ansluten. Se relevanta 

dokument (t.ex. kataloger) för användningskompatibilitet.
Normal start (visar i procent hur långt 

processen kommit)

Anmärkningar
· När två fjärrkontroller ansluts måste den ena 

benämnas som primär och den andra som 
sekundär kontroll. Se avsnitt 11 
"Standardinställningar" för hur du gör inställningen 
primär/sekundär.

· Se instruktionsboken för hjälp med ikonerna på 
displayen.

Primär display i högsta läget
 (medan enheten inte är i drift)

Primär display i högsta läget
 (medan enheten är i drift)

OBS: Se avsnitt 12 "Servicemeny" för information om lösenordet för underhåll.

Inställningsmeny (1/2)
· Primär/sekundär
· Klocka
· Inst. Primär display
· Kontrast
· Inst. Displayinformation
  -Klocka
  -Temperatur
  -Rumstemp.
  -Autoläge

Inställningsmeny (2/2)
· Autoläge
· Admin. lösenord
· Språkval

OBS: Standardvärdet på admin. Lösenord är "0000". 
Läs i avsnitt (7) "Inställning av admin. 
lösenord" om hur lösenordet ändras.

[Användning av knapparna]
[1] Om man trycker på F3 eller F4 visas den nuvarande inställningen markerad. Välj "Sekun" 

och tryck på VÄLJ-knappen för att spara ändringen.
[2] Tryck på MENY-knappen för att återgå till huvudmenyns skärm. (Med den knappen visas 

alltid huvudmenyns skärm.)

Vänta.
10%

Fr Fr

Kyla
Rum

AutoInst. temp.

Läge Temp. Fläkt

Inställningsmeny

Huvudmeny:
Markör Sida

Primär/sekundär
Klocka
Inst. Primär display
Kontrast
Inst. Displayinformation

Primär/sekundär

Primär / Sekun.

Välj:
Markör
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(2) Klockinställning

(3) Primärdisplayinställning
Använd knappen F3 eller F4 för att välja visningsläget "Högsta" eller "Bas". (Fabriksinställningen är "Högsta".)

(4) Displaykontrast

(5) Inst. displayinformation för fjärrkontroll

[1] Klockdisplay

[2] Inställning av temperaturenhet

[Användning av knapparna]
[1] Flytta markören med knappen F1 eller F2 till önskat objekt.
[2] Ändra datum och tid med knappen F3 eller F4 och tryck på VÄLJ-knappen för att spara 

ändringen. Ändringen kommer att synas på klockdisplayen på primära displayen.
OBS: Klockinställningen är nödvändig för tidsdisplay, veckotimer, timerinställning och felhistorik. 

Var noga med att göra en klockinställning när enheten används för första gången eller inte 
har använts på ett tag.

                        Högsta läget (exempel)                     Basläget (exempel)

OBS: Denna inställning är endast för primärdisplayen. I basläget visas inte de ikoner på displayen som visar kontrollstatus på timer 
och schemainställningar. Inställningar för blad, spjäll och ventilation samt rumstemperaturen kommer inte heller att visas.

[Användning av knapparna]
Justera LCD-kontrasten med knappen F3 eller F4.
Nuvarande nivå markeras med en triangel.

OBS: Justera kontrasten för att förbättra visningen vid olika ljusförhållanden eller på olika 
installationsplatser. Denna inställning kan inte förbättra visningen från alla riktningar.

Gör inställningarna för objekt med anknytning till fjärrkontrollen efter behov.
Tryck på VÄLJ-knappen för att spara ändringarna.

[Användning av knapparna]
· Välj "Klocka" på skärmen för inst. displayinformation för fjärrkontroll, och tryck på knappen F4 

(Ändra) för att visa skärmen för inställning av klockdisplayen. 
· Använd knapparna F1 till F4 för att välja "Ja" (visa) eller "Nej" (visa inte) och formatet för 

primärdisplayen.
· Spara inställningarna med VÄLJ-knappen. 
  (Fabriksinställningarna är "Ja" (visa) och formatet "24 tim". )

Klockdisplay: Ja (tiden visas på primärdisplayen)
                      Nej (tiden visas inte på primärdisplayen)
Visningsformat: 24 timmar
                          12 timmar
Visning av AM/PM (aktiveras vid visningsformatet 12 tim): AM/PM före tiden
                                                                                             AM/PM efter tiden

OBS: Tidsvisningsformatet märks också på visningen av timer- och schemainställningar. Tiden visas enligt nedan.
12 timmar: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24 timmar:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Användning av knapparna]
Flytta markören till "Temperatur" på skärmen för inst. displayinformation, och välj önskad 
temperaturenhet med knappen F3 eller F4. (Fabriksinställningen är Celcius (° C).)
· ° C: Temperaturen visas i Celcius. Temperatur visas i 0,5 eller 1-graderssteg, beroende på 

modellen av inomhusenheten.
· ° F: Temperaturen visas i Fahrenheit.
· 1° C: Temperatur visas i Celsius i 1-graderssteg. Denna post visas inte på en sekundär 

fjärrkontroll.

Klocka

Välj:
Markör

2012/   01/   01      00:  00
åååå/  mm/  dd      tt:  mm

Fr Fr

Kyla

Läge Temp. Fläkt Läge Temp. Fläkt

Rum AutoInst. temp.
Kyla AutoInst. temp. Högsta / Bas

Inst. Primär display

Markör
Välj:

MörkLjus

Kontrast

Huvudmeny:

Inst. Displayinformation

Markör Ändra
Välj:

Klocka
Temperatur
Rumstemp.
Autoläge

Nej  24h

Ja / Nej
Ja / Nej

 1

Klockdisplay

Markör Markör
Välj:

Klocka
12tim display
24tim display

Ja  Nej

Inst. Displayinformation

MarkörMarkör
Välj:

Klocka
Temperatur
Rumstemp.
Autoläge

Nej  24h

Ja / Nej
Ja / Nej

 1
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[3]Rumstemperaturdisplay

[4]Inställning för visning i läge �Auto� (enkelt börvärde)

(6) Autolägedisplay

(7) Inställning av admin. lösenord

(8) Språkval

[Användning av knapparna]
Flytta markören till "Rumstemp." på skärmen för inst. displayinformation, och välj önskad inställning med knappen F3 eller F4. 
(Fabriksinställningen är "Ja".)
· Ja: Rumstemperaturen visas på primärdisplayen.
· Nej: Rumstemperaturen visas inte på primärdisplayen.

OBS: Även om inställningen är "Ja" kommer inte rumstemperaturen att visas på primärdisplayen i basläget.

[Användning av knapparna]
Flytta markören till "Autoläge" på skärmen för inst. displayinformation, och välj önskat läge med knappen F3 eller F4.
(Fabriksinställningen är "Ja".)
· Ja: �AUTO KYLA� eller �AUTO VÄRME� visas vid användning i läge �AUTO� (enkelt börvärde).
· Nej: Endast "AUTO" visas under drift i autoläge.

[Användning av knapparna]
Att använda läge �Auto� (enkelt börvärde) eller �Auto� (dubbelt börvärde) kan väljas med knapp F3 
eller F4. Denna inställning gäller endast om inomhusenheter med �AUTO�-lägesfunktion är 
anslutna.
(Fabriksinställningen är "Ja".)
Tryck på VÄLJ-knappen för att spara ändringarna.
· Ja: AUTO-läge kan väljas vid inställning av driftläge.
· Nej: AUTO-läge kan inte väljas vid inställning av driftläge.

[Användning av knapparna]
[1] För att ange aktuellt admin. lösenord (4 siffror) flyttar du markören till den siffra du vill ändra 

med knappen F1 eller F2 och ställer in respektive siffra (0 till 9) med knappen F3 eller F4.
[2] Tryck på VÄLJ-knappen.

OBS: Standardvärdet på admin. lösenord är "0000". Ändra standardlösenordet efter behov för att 
förhindra otillåten åtkomst. Ha lösenordet tillgängligt för de personer som behöver det.

OBS: Om du skulle glömma bort ditt admin. lösenord kan du återställa lösenordet till 
standardlösenordet "0000" genom att trycka och hålla in knapparna F1 och F2 samtidigt i 
tre sekunder på skärmen för inställning av admin. lösenord.

[3] Om lösenordet stämmer öppnas ett nytt fönster där du kan ange ett nytt lösenord. Ange ett nytt 
lösenord enligt beskrivningen ovan och tryck på VÄLJ-knappen.

[4] Tryck på knappen F4 (OK) på skärmen för bekräftelse av ändring av lösenord för att spara 
ändringen. Tryck på knappen F3 (Avbryt) för att avbryta ändringen.

OBS: Admin. lösenord krävs för att göra följande inställningar.
· Timerinställning   · Veckotimerinställning   · Energisparinställning
· Inställning för utomhusenhetens tysta läge   · Begränsningsinställning
Se instruktionsboken som medföljer fjärrkontrollen för detaljerad information om hur man 
gör dessa inställningar.

[Användning av knapparna]
Flytta markören till önskat språk med knapparna F1 till F4.
Tryck på VÄLJ-knappen för att spara inställningen.

Autoläge

Autoläge Ja / Nej

Välj:
Markör

Admin. lösenord

Fyll i admin. lösenord

Välj:
Markör

Admin. lösenord

Fyll i admin. lösenord

Ändra admin. lösenord.

Välj:
Markör

Admin. lösenord

Fyll i admin. lösenord

Uppdatera admin. lösenord?

Avbryt OK

Markör
Välj:

Français
Español
Português
Pycckий

Språkval

Markör

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. Servicemeny (Lösenord för underhåll krävs)
På primärdisplayen trycker du på MENY-knappen och väljer "Service" för att göra underhållsinställningar.

När servicemenyn väljs öppnas ett fönster där lösenordet ska anges.
För att ange aktuellt underhållslösenord (4 siffror) flyttar du markören till den siffra du vill ändra med knappen F1 eller F2 och ställer in 
respektive siffra (0 till 9) med knappen F3 eller F4. Tryck sedan på VÄLJ-knappen.

Om lösenordet stämmer visas servicemenyn.
Menytypen som visas beror på typen av anslutna inomhusenheter (City Multi eller Mr. Slim).

(1) Testkörning (City Multi och Mr. Slim)

(2) Inmatad underhållsinfo (City Multi och Mr. Slim)

(3) Inställning av funktion (Mr. Slim)

OBS: Standardvärdet på underhållslösenordet är "9999". Ändra standardlösenordet efter behov för 
att förhindra otillåten åtkomst. Ha lösenordet tillgängligt för de personer som behöver det.

OBS: Om du skulle glömma bort ditt underhållslösenord kan du återställa lösenordet till 
standardlösenordet "9999" genom att trycka och hålla in knapparna F1 och F2 samtidigt i tre 
sekunder på skärmen för inställning av underhållslösenord.

<Mr. Slim> <City Multi>

OBS: Luftkonditioneringsenheten kanske måste stoppas för 
att vissa inställningar ska kunna göras. Det kan finnas 
inställningar som inte kan göras när systemet är 
centralstyrt.

Välj "Testkörning" på servicemenyn för att få upp testkörningsmenyn.
· Testkörning: Välj detta alternativ för att göra en testkörning.
· Testkör dräneringspump: Välj detta alternativ för att göra en testkörning av inomhusenhetens 

dräneringspump. 
  Endast tillämpligt på inomhusenheter som stöder testkörningsfunktionen.

OBS: Se inomhusenhetens installationshandbok för detaljerad information om testkörning.

Välj "Inmatad underhållsinfo" på servicemenyn för att få upp skärmen för underhållsinformation. Se 
inomhusenhetens installationshandbok för hjälp med dessa inställningar.
OBS: Följande inställningar kan göras från skärmen för underhållsinformation.

�Registrering av modellnamn och serienummer
Ange utomhus- och inomhusenheternas modellnamn och serienummer. Den angivna 
informationen visas på felinformationsskärmen. Modellnamn kan ha max 18 tecken och 
serienummer kan ha max 8 tecken.

�Registrering av återförsäljarinformation
Ange återförsäljarens telefonnummer. Den angivna informationen visas på 
felinformationsskärmen. Telefonnumret kan ha max 13 tecken.

�Initialisering av underhållsinformation
Välj önskat objekt för initialisering av inställningarna ovan. 

Gör inställningarna för 
inomhusenhetens funktioner via 
fjärrkontrollen efter behov.
Välj "Inställning av funktion" på 
servicemenyn för att få upp 
skärmen för inställning av funktion.

[Användning av knapparna]
[1] Ställ in adresserna och enhetsnumren för inomhusenhetens 

kylmedel med knapparna F1 till F4, och tryck sedan på VÄLJ-
knappen för att bekräfta den aktuella inställningen.

[2] När insamlingen av data från 
inomhusenheterna är färdig, visas 
de aktuella inställningarna 
markerade. Poster som inte är 
markerade visar att ingen 
inställning av funktion har gjorts. 
Skärmens utseende varierar 
beroende på inställningen "Enhet 
nr".

Gemensamma poster

Servicemeny

Markör
Välj:

Fyll i lösenord för underhåll

Servicemeny Servicemeny

Markör Markör
Huvudmeny: Huvudmeny:

Testkörning
Inmatad underhållsinfo.
Inställning av funktion
Kontrollera
Självkontroll

Lösenord för underhåll
Kontroll av fjärrkontroll

Servicemeny Servicemeny

Markör Markör
Huvudmeny: Huvudmeny:

Testkörning
Inmatad underhållsinfo.
Lossnay
Kontrollera
Självkontroll

Lösenord för underhåll
Kontroll av fjärrkontroll

Servicemeny Servicemeny

Servicemeny: Servicemeny:

Inte tillgänglig
Stäng av enheten.

Inte tillgänglig
Centralstyrd

Testkörningsmeny

Markör
Servicemeny:

Testkörning
Testkör dräneringspump

Underhållsinformation

Markör
Servicemeny:

För in modellnamn
För in serienr.
För in återförsäljarinfo
Initiera underhållsinfo.

Inställning av funktion

Markör Adress
Övervaka:

Ref.adress
Unit No. Grp./1/2/3/4/Alla

Inställning av funktion

Markör Markör
Begär:

Ref.adress
Läge 1
Läge 2
Läge 3
Läge 4

Grp.
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Tabell 1. Alternativ för inställning av funktion

(4) LOSSNAY-inställning (endast City Multi)
Denna inställning krävs endast om driften av City Multi-enheter är sammankopplad med LOSSNAY-enheter. Denna inställning finns inte 
tillgänglig för Mr. Slim-enheter. Inställningar för sammankoppling kan göras för inomhusenheten som fjärrkontrollen är ansluten till. (De 
kan även bekräftas eller tas bort.)

[3] Använd knappen F1 eller F2 för 
att flytta markören för val av 
lägesnummer, och ändra 
inställningsnumret med knappen 
F3 eller F4.

[4] När inställningarna är färdiga 
trycker du på VÄLJ-knappen för att 
skicka inställningsdatan från 
fjärrkontrollen till 
inomhusenheterna.

[5] När överföringen är korrekt 
genomförd kommer skärmen att 
återgå till skärmen för inställning av 
funktion.

Individuella poster
(Enhet nr 1 till 4)

OBS: � Gör ovanstående inställningar på Mr. Slim-enheter efter behov.
� Se instruktionsboken om det är nödvändigt att ändra inställningarna på City Multi-enheter.
� Tabell 1 sammanfattar inställningsalternativen för respektive lägesnummer. Se inomhusenhetens 

installationshandbok för detaljerad information om standardinställningar, lägesnummer och inställning av 
nummer för inomhusenheter.

� Var noga med att anteckna inställningarna för alla funktioner om några av standardinställningarna har ändrats efter att 
installationsarbetet avslutats.

Lägesnr Läge Inställningar Inställningsnr Enhetsnummer
01 Automatisk återställning efter 

strömavbrott
Avaktivera 1 Ställ in "Grp." som enhetsnummer.

Dessa inställningar gäller alla anslutna 
inomhusenheter.

Aktivera (Fyra minuter i standby-läge krävs efter återställande av strömmen.) 2
02 Val av termistor 

(detektering av inomhustemperatur)
Genomsnittlig temperaturavläsning på inomhusenheter i drift 1
Termistor på den inomhusenhet som fjärrkontrollen är ansluten till (fast) 2
Inbyggd sensor på fjärrkontrollen 3

03 LOSSNAY-anslutning Ej ansluten 1
Ansluten (utan utomhusluftintag av inomhusenheterna) 2
Ansluten (med utomhusluftintag av inomhusenheterna) 3

04 Elektrisk spänning 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 AUTO-läge Aktivera (Enheten uppnår automatiskt ett effektivt energisparande under drift.) 1
Avaktivera 2

07 Filtersymbol 100 timmar 1 Ställ in "1, 2, 3, 4 eller Alla" som 
enhetsnummer.
Dessa inställningar gäller för alla 
inomhusenheter.
� Om "1, 2, 3 eller 4" ställs in som 

enhetsnummer, kommer inställningarna 
endast att gälla för den specificerade 
inomhusenheten oavsett hur många 
inomhusenheter som är anslutna (en till 
fyra enheter).

� Om "ALLA" ställs in som enhetsnummer, 
kommer instälningarna att gälla för alla 
anslutna inomhusenheter oavsett hur 
många inomhusenheter som är anslutna 
(en till fyra enheter).

2 500 timmar 2
Visas ej 3

08 Fläkthastighet Tyst läge (eller standard) 1
Standard (eller Högt innertak 1) 2
Högt innertak (eller Högt innertak 2) 3

09 Utlopp 4 riktningar 1
3 riktningar 2
2 riktningar 3

10 Valfria delar Nej 1
(högeffektivt filter) Ja 2

11 Blad Inga blad (eller bladinställning nr 3 är verksam) 1
Utrustad med blad (bladinställning nr 1 är verksam) 2
Utrustad med blad (bladinställning nr 2 är verksam) 3

OBS: � Använd den centraliserade kontrollen för att göra inställningarna om den är ansluten.
� För att sammankoppla driften av inomhusenheten med LOSSNAY-enheterna måste du sammankoppla adresserna till 

ALLA inomhusenheter i gruppen och den till LOSSNAY-enheten.

[Användning av knapparna]
[1] Om du väljer "Lossnay" på 

servicemenyn kommer 
fjärrkontrollen att automatiskt 
börja söka efter de registrerade 
LOSSNAY-adresserna till den för 
närvarande anslutna 
inomhusenheten.

[2] När sökningen är färdig kommer 
den minsta adressen till de 
inomhusenheter som är anslutna till 
fjärrkontrollen och adressen till den 
sammankopplade LOSSNAY-
enheten att visas. "--" visas om 
ingen LOSSNAY-enhet är 
sammankopplad med 
inomhusenheterna. 

Om du inte behöver göra några inställningar trycker du på 
TILLBAKA-knappen för att gå tillbaka till servicemenyn.

Att göra en inställning för LOSSNAY-sammankoppling

[3] Ange adresserna till inomhusenheten och LOSSNAY-enheten som 
ska sammankopplas, med knapparna F1 till F4, välj "Inst" i 
"Funktion" och tryck på VÄLJ-knappen för att spara inställningarna. 
"Skickar data" visas på skärmen. Om inställningen är korrekt 
genomförd kommer "Inställning klar" att visas.

Inställning av funktion

Markör Markör
Begär:

Ref.adress
Läge 7
Läge 8
Läge 9
Läge11

Enhet nr 1
Inställning av funktion

Ref.adress

Skickar data

Grp.

Lossnay
Adress IU
Lossnay-adress

Samlar in data

Lossnay

Markör Adress
Välj:

Adress IU
Lossnay-adress
Funktion   Inst/Konf/Rad.

LossnayLossnay

Tillbaka:

Adress IU
Lossnay-adress

Adress IU
Lossnay-adress

Skickar data Inställning klar
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(5) Kontrollera

(6) Diagnostisk funktion.

Söka efter LOSSNAY-adressen

[4] Ange adressen till inomhusenheten som fjärrkontrollen är ansluten till, välj 
"Konf" i "Funktion" och tryck på VÄLJ-knappen. "Samlar in data" visas på 
skärmen. Om signalen tas emot korrekt, kommer inomhusenhetens adress 
och LOSSNAY-adressen att visas. "--" visas om ingen LOSSNAY-enhet 
hittas. "Enheten finns inte" visas om inga inomhusenheter som stämmer 
överens med de angivna adresserna hittas.

Ta bort sammankopplingsinställningen

[5] För att ta bort sammankopplingsinställningen mellan LOSSNAY-enheten och 
inomhusenheterna som fjärrkontrollen är ansluten till, ange inomhusenhetens 
adress och LOSSNAY-adressen med knapparna F1 till F4, välj "Rad." i 
"Funktion" och tryck på VÄLJ-knappen. "Raderar" visas. Skärmen återgår till 
skärmen för sökresultat om raderingen genomförs korrekt. "Enheten finns 
inte" visas om inga inomhusenheter som stämmer överens med de angivna 
adresserna hittas. Om raderingen misslyckas kommer "Begäran förkastades" 
att visas på skärmen.

Välj "Kontrollera" på servicemenyn för att få upp skärmen för Kontrollera meny.
Menytypen som visas beror på typen av anslutna inomhusenheter (City Multi 
eller Mr. Slim). 
(Om City Multi är ansluten kommer endast "Felhistorik" att visas i menyn.)

<Mr. Slim>

[1] Felhistorik
  Välj "Felhistorik" i Kontrollera meny 

och tryck på VÄLJ-knappen för att 
visa max 16 felhistorikposter. Fyra 
poster visas per sida och den 
översta posten på första sidan 
visar den senaste felhistoriken.

"Felhistorik raderad" visas på 
skärmen. Tryck på Tillbakaknappen för 
att gå tillbaka till skärmen för 
Kontrollera meny.

[2] Andra alternativ i Kontrollera meny 
(endast Mr. Slim)

  Följande alternativ finns också 
tillgängliga på Mr. Slim-enheterna i 
Kontrollera meny.

[Radera felhistorik]
För att radera felhistoriken trycker 
du på knappen F4 (Radera) på 
skärmen som visar felhistorik. En 
bekräftande skärm som frågar om 
du vill radera felhistoriken visas.
Tryck på knappen F4 (OK) för att 
radera historiken.

�Kontroll av kylmedelsvolym
�Kontroll av kylmedelsläckage
�Smidigt underhåll
�Begär kod

  Dessa alternativ finns endast tillgängliga på Mr. Slim-enheterna. 
  Se inomhusenhetens installationshandbok för detaljer.

Felhistoriken för respektive enhet kan kontrolleras via fjärrkontrollen.
[Procedurer]
[1] Välj "Självkontroll" på servicemenyn och tryck på VÄLJ-knappen för att visa 

skärmen för självkontroll.
[2] Använd knappen F1 eller F2 för att ange kylmedelsadressen (Mr. Slim) eller 

M-NET-adressen (City Multi) och tryck på VÄLJ-knappen.
[3] Felkod, enhetsnummer, attribut och PÅ/AV-statusen för inomhusenhetens 

belastningssignal vid kontakten (endast City Multi) visas.  "-" visas om ingen 
felhistorik finns tillgänglig.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                        <City Multi>

Om det saknas felhistorik

LossnayLossnay

Tillbaka:

Adress IU
Lossnay-adress

Adress IU
Lossnay-adress

Samlar in data Enheten finns inte

LossnayLossnay

Tillbaka:

Adress IU
Lossnay-adress

IU address
Lossnay address

Raderar Begäran förkastades

Kontrollera meny

Markör
Servicemeny:

Felhistorik
Kontroll av kylmedelsvolym
Kontroll av kylmedelsläckage
Smidigt underhåll
Begär kod

Felhistorik

Sida Radera
Kontrollera meny:

Fel    Nr      dd/mm/åå
Felhistorik

Kontrollera meny:

Felhistorik raderad

Felhistorik

Avbryt OK

Radera felhistorik?

Självkontroll Självkontroll

Välj: Välj:

Ref.adress M-NET-adress

Adress Adress

Självkontroll Självkontroll
Ref.adress

Kontakt  Av

Tillbaka:Tillbaka:
Åters. Åters.

M-NET-adress

Fel Nr. FelGrp.IU Grp.IU

Självkontroll

Kontakt  Av

Tillbaka:
Åters.

M-NET-adress

Fel Grp.---- ---
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(7) Ställa in lösenord för underhåll
Gör enligt följande för att ändra lösenordet för underhåll.

13. Kontroll av fjärrkontroll
Om fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt kan du använda funktionen för kontroll av fjärrkontrollen för att felsöka problemet.
(1) Kontrollera fjärrkontrollens display och se om någonting visas alls (inkl. linjer). Det kommer inte att visas något alls på fjärrkontrollens 

display om fjärrkontrollen inte matas med korrekt spänning (8,5-12 VDC). Om så skulle vara fallet, kontrollera fjärrkontrollens kablar och 
inomhusenheterna.
[Procedurer]
[1] Välj "Kontroll av fjärrkontroll" på servicemenyn och tryck på VÄLJ-knappen för att starta kontrollen av fjärrkontrollen och se resultatet 

av kontrollen. För att avbryta kontrollen av fjärrkontrollen och avsluta menyskärmen för kontroll av fjärrkontrollen trycker du på 
MENY-knappen eller TILLBAKA-knappen. Fjärrkontrollen startar inte om sig själv.

OK: Inga problem hittades med fjärrkontrollen. Kontrollera om det finns problem med andra delar.
E3, 6832: Det finns störningar på överföringsledningen, eller så är det fel på inomhusenheten eller en annan fjärrkontroll. Kontrollera 

överföringsledningen och de andra fjärrkontrollerna.
NG (ALL0, ALL1): Fel på kretsen för sänd-ta emot. Fjärrkontrollen måste bytas ut.
ERC: Antalet datafel är avvikelsen mellan antalet bit i datan som överförts från fjärrkontrollen och antalet bit i datan som faktiskt överfördes 

i överföringsledningen. Om datafel hittas, kontrollerar du om det finns störningar på överföringsledningen.

[2] Om du trycker på VÄLJ-knappen efter att resultaten av kontroll av fjärrkontrollen har visats, kommer kontroll av fjärrkontrollen att 
avslutas och fjärrkontrollen startar om sig själv automatiskt.

[Återställa felhistoriken]
[1] Tryck på knappen F4 (Återst) på 

skärmen som visar felhistoriken. 
En bekräftande skärm som 
frågar om du vill radera 
felhistoriken visas.

[2] Tryck på knappen F4 (OK) för att 
radera felhistoriken. Om 
raderingen misslyckas kommer 
"Begäran förkastades" att visas, 
och "Enheten finns inte" visas 
om inga inomhusenheter som 
stämmer överens med de 
angivna adresserna hittas. 

[Procedurer]
[1] Välj "Lösenord för underhåll" på servicemenyn och tryck på Välj knapp för att få upp skärmen där 

ett nytt lösenord ska anges.
[2] Flytta markören med knappen F1 eller F2 till siffran som du vill ändra, och ställ in respektive siffra 

till önskat nummer (0 till 9) med knappen F3 eller F4.
[3] Tryck på VÄLJ-knappen för att spara det nya lösenordet.
[4] En bekräftande skärm som frågar om du vill ändra lösenordet för underhåll visas. Tryck på 

knappen F4 (OK) för att spara ändringen. Tryck på knappen F3 (Avbryt) för att avbryta 
ändringen.

[5] "Ändringarna sparade" visas när lösenordet har uppdaterats.
[6] Tryck på MENY-knappen för att återgå till servicemenyn eller tryck på TILLBAKA-knappen för att 

gå tillbaka till skärmen för "Lösenord för underhåll".

                                          Välj "Kontroll av fjärrkontroll".                                                                                    Skärm med resultatet av kontroll av fjärrkontroll

Självkontroll

Radera felhistorik?

Ref.adress

Avbryt OK

Självkontroll

Tillbaka:

Ref.adress

Felhistorik raderad

Lösenord för underhåll

Markör
Välj:

Fyll i lösenord för underhåll

Ändra lösenord, underhåll.

Lösenord för underhåll

Avbryt OK

Fyll i lösenord för underhåll

Uppdatera lösenord, underhåll?

Lösenord för underhåll

Servicemeny:

Fyll i lösenord för underhåll

Ändringarna sparade

Servicemeny Kontroll av fjärrkontroll Kontroll av fjärrkontroll

Markör
Huvudmeny: Börja: Gå ur:

Lösenord för underhåll
Kontroll av fjärrkontroll

Börja kontrollera?

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Behörig företrädare i EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
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