
JG79J063H05 Verktyg som krävs för installation
Phillips skruvmejsel
Vattenpass
Mätsticka
Kniv eller sax
65 mm hålsåg
Momentnyckel
Skiftnyckel (eller blocknyckel)

4 mm sexkantnyckel
Flänsverktyg för R32, R410A
Manometer med förgreningsrör 
för R32, R410A
Vakuumpump för R32, R410A
Påfyllningsslang för R32, R410A
Rörledningskapare med brotsch
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LUFTKONDITIONERARE AV SPLIT-TYPE
INSTALLATIONSANVISNING

Modellnamn anges i 1-3.
Vid installation av multienheter, se in-
stallationsanvisningen för multienheten 
för installation av utomhusenheten.Ö
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1. FÖRE INSTALLATION
FÖRKLARING TILL DE SYMBOLER SOM VISAS PÅ INOMHUS- OCH/ELLER UTOMHUSENHETEN

VARNING
(Brandrisk)

Den här enheten använder ett brandfarligt köldmedium.
Om köldmediet läcker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvärmningskomponenterna kommer det att bildas en farlig gas och brandrisk föreligger.

Läs BRUKSANVISNINGEN noggrant innan användning.

Servicepersonal måste läsa BRUKSANVISNINGEN och INSTALLATIONSMANUALEN noggrant innan användning.
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1-1. FÖLJANDE SKALL ALLTID IAKTTAS AV SÄKERHETSSKÄL
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 VARNING (Kan leda till dödsfall, allvarliga personskador, o.s.v.)

■ Installera inte enheten själv (kunden).
 En ofullständig installation kan orsaka brand, elektriska 

stötar, skador på grund av att enheten faller eller vat-
tenläckage. Rådfråga den återförsäljare som sålde 
enheten eller en behörig installatör.

■ Utför installationen på ett säkert sätt enligt instal-
lationsanvisningen.

 En ofullständig installation kan orsaka brand, elektriska 
stötar, skador på grund av att enheten faller eller vat-
tenläckage.

■ Använd lämplig skyddsutrustning och verktyg när 
enheten installeras.

 Du kan skadas om du inte följer dessa anvisningar.
■ Installera enheten på ett säkert sätt på ett ställe 

som klarar enhetens tyngd.
 Om installationsstället inte klarar av enhetens vikt kan 

enheten falla och orsaka skador.
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erfaren elektriker i enlighet med installationsanvis-
ningarna. Kom ihåg att använda en särskild krets. 
Anslut inte andra elektriska anordningar till kretsen.

 Om spänningskapaciteten är otillräcklig eller elarbetena 
ofullständiga, kan detta orsaka brand eller elektriska stötar.

■ Jorda enheten korrekt.
 Anslut inte jordledningen till ett gasrör, vattenrör, en 

åskledare eller till telefonens jordledning. Felaktig jord-
ning kan ge upphov till elektriska stötar.

■ Skada inte kablarna genom att trycka överdrivet 
hårt på dem med delar eller skruvar.

 Skadade ledningar kan leda till brand eller elektriska 
stötar.

■ Var noga med att slå av huvudströmmen om du 
skall installera inomhuskretskortet, liksom vid 
ledningsdragning.

 I annat fall kan du få en elektrisk stöt.
■ Använd de angivna kablarna för att ansluta inom-

hus- och utomhusenheten på ett säkert sätt och 
fäst kablarna ordentligt i kopplingsplinten så att 
kablarna blir dragavlastade. Förläng inte ledningar 
och använd inte mellanliggande anslutningar.

 Ofullständig anslutning och fästning kan orsaka brand.
■ Installera inte enheten på en plats där lättantänd-

lig gas kan läcka ut.
 Om gas läcker ut och ansamlas runt enheten, kan detta 

orsaka en explosion.
■ Använd ej mellankoppling för nätsladd eller för-
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och samma vägguttag.

 Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar på grund 
av dålig kontakt, dålig isolering, att tillåten ström över-
skrids o.s.v.
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givna delar vid installationen.

 Om du använder felaktiga delar kan det orsaka person-
skada eller vattenläckage på grund av brand, elektriska 
stötar, att enheten faller o.s.v.

■ När du sätter i väggkontakten ska du se till att 
varken uttag eller kontakt innehåller damm eller 
lösa delar, eller är igentäppta. Kontrollera att 
väggkontakten sitter ordentligt inskjuten i uttaget.

 Kontakt eller uttag som innehåller damm eller lösa delar 
eller är igentäppta kan orsaka elstötar eller brand. Om 
du hittar lösa delar på kontakten ska du byta den.

■ Fäst skyddet över de elektriska delarna på inom-
husenheten och servicepanelen på utomhusenhe-
ten ordentligt.

 Om skyddet över de elektriska delarna på inomhusen-
heten och/eller servicepanelen på utomhusenheten inte 
fästs ordentligt, kan detta orsaka brand eller elektriska 
stötar på grund av damm, vatten o.s.v.
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köldmediumet (R32) kommer in i kylledningarna.

 Närvaron av en främmande substans som t.ex. luft kan 
orsaka en onormal tryckökning och leda till explosion 
eller skador. Användning av något annat köldmedium är 
det som anges för systemet kan ge upphov till mekanisk 
skada, fel i systemet eller att systemet slutar fungera. 
I värsta fall kan de leda till allvarliga problem med att 
säkerställa produktens säkerhet.

■ Släpp inte ut köldmedium i atmosfären. Om 
köldmedium läcker ut under installationen skall 
rummet vädras ut. Kontrollera att köldmediet inte 
läcker ut efter att installationen har slutförts.

 Om köldmediet läcker ut och kommer i kontakt med 
eld eller uppvärmningskomponenter på till exempel en 
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bildas en farlig gas. Tillhandahåll ventilation i enlighet 
med EN378-1.

■ Använd lämpliga verktyg och rörledningsmaterial 
vid installation.

 Trycket i R32 är 1,6 gånger högre än i R22. Fel verktyg 
eller material och ofullständig installation kan leda till 
brustna rörledningar eller skador.

■ Vid utpumpning av köldmedium ska kompressorn 
stoppas innan kylningsrören kopplas bort.

 Om kylningsrören kopplas bort medan kompressorn är 
igång och spärrventilen är öppen kan luft komma in, och 
trycket i kylningscykeln kan bli onormalt högt. Detta kan 
leda till brustna rörledningar eller skador.

■ Vid installation av enheten ska kylningsrören 
anslutas ordentligt innan kompressorn startas.

 Om kompressorn startas innan kylningsrören anslutits 
och medan spärrventilen är öppen kan luft komma in, 
och trycket i kylningscykeln kan bli onormalt högt. Detta 
kan leda till brustna rörledningar eller skador.

■ Flänsmuttrar ska dras åt med momentnyckel i 
enlighet med denna anvisning.
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efter lång tid och orsaka läckage av köldmedium.

■ Enheten ska installeras i enlighet med nationella 
bestämmelser rörande ledningsdragning.

■ När du använder en gasbrännare eller annan 
utrustning som frambringar en låga, ska allt köld-
medium helt avlägsnas från luftkonditioneringen 
och området ska ventileras väl.

 Om köldmediet läcker ut och kommer i kontakt med 
eld eller uppvärmningskomponenterna kommer det att 
bildas en farlig gas och brandrisk föreligger.

■ Försök inte accelerera avfrostningsförloppet eller 
rengöra på något annat sätt än de som rekom-
menderas av tillverkaren.

■ Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antänd-
ningskällor som är i kontinuerlig drift (till exem-
pel: öppen låga, gasanordningar eller elektriska 
värmeanordningar).

■ Får inte punkteras eller brännas.
■ Var uppmärksam på att köldmediet kan vara lukt-

fritt.
■ Rörsystem ska skyddas från fysiska skador.
■ Installationen av rörsystem bör hållas till ett mini-

mum.
■ Nationella gasförordningar måste efterlevas.
■ Blockera inga nödvändiga ventilationsöppningar.

■ Installera inte inomhusenheten med Wi-Fi-gränssnit-
tet nära automatiska styrenheter som automatiska 
dörrar eller brandlarm.

 Det kan resultera i olyckor pga. funktionsstörningar.
■ Använd inte inomhusenheten med Wi-Fi-gräns-

snittet nära elektrisk medicinsk utrustning eller 
personer som har någon medicinsk apparat, t.ex. en 
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 Det kan resultera i en olycka pga. funktionsstörningar i 
den medicinska utrustningen eller apparaten.

■ Denna inomhusenhet med Wi-Fi-gränssnittet skall 
installeras och användas med ett minsta avstånd på 
20 cm mellan enheten och användaren eller andra 
i närheten.



 

1-2. VAL AV PLATS FÖR INSTALLATIONEN

 

Obs: 
När luftkonditioneraren används vid låg utomhustemperatur, se till att följa anvisning-
arna nedan.
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kan utsättas direkt för vind.
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sidan mot väggen.
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egenskaper kan förändras eller skadas).
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formaldehyd osv., som kan orsaka kemisk sprickbildning.
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det att den packats upp tills det att den används.
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radio- och TV-mottagningen. En signalförstärkare kan komma att behövas för den 
utrustning som störs.
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kontrollen kan styra luftkonditioneraren utan störning. Värmen från sådana ljuskällor 
kan orsaka förvrängning, och ultraviolett ljus kan försämra signalen.
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Mitsubishi Electric-system som är ämnat att förse någon applikation med nödvändig 
uppvärmning eller kylning.

FJÄRRKONTROLL 
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mottagande). Montera därefter fjärrkontrollens hållare på en pelare eller en vägg och 
placera den trådlösa fjärrkontrollen där.

Obs: 
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kontrollen eventuellt inte tas emot.

UTOMHUSENHET
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avfrostningen kommer avfrostningstiden att vara längre.
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och vibrationer.
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TV-mottagningen i områden med dåliga mottagningsförhållanden. En signalförstärkare 
kan komma att behövas för den utrustning som störs.
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sätt upp en markis, en sockel och/eller några baffelbrädor.

Obs:
Det rekommenderas att man gör en rörledningsögla nära utomhusenheten för att 
minimera vibrationerna från denna.

 VARNING
Enheten måste installeras i rum som har en större golvyta än den som anges 
nedan.

AP50VG: 1,7 m²
"����
�����	����	�
��
���	�
����������!
��!�	!	���'

IINOMHUSENHET

Rörlängd och höjdskillnad
Max. rörlängd 20 m

Max. höjdskillnad 12 m
Max. antal böjar *5, *6 10

Anpassning av mängd köldme-
dium A *7 20 g/m

Isoleringstjocklek *8, *9 8 mm

*1 Anslut strömbrytare som har ett gap om 3 mm eller mer då den är öppen för att bryta källans strömfas. 
(När strömbrytaren slås av, måste den bryta alla faser.)
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*4 Använd kopparrör eller heldragna rör av en kopparlegering.
*5 Var försiktig så att rören inte kläms eller böjs vid rörbockning.
*6 Bockningsradien på kylningsrören måste vara minst 100 mm.
*7 Om rörlängden är längre än 7 m måste extra köldmedium (R32) fyllas på. (Ingen extra påfyllning krävs 

för rörlängd som är kortare än 7 m.)
 Extra köldmedel = A × (rörlängd (m) – 7)
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*9 Tillse att isolering av angiven tjocklek används. För väl tilltagen tjocklek kan orsaka felaktig installation av 

inomhusenheten, och otillräcklig tjocklek kan orsaka fuktdropp.

 FÖRSIKTIGHET (Kan orsaka allvarliga personskador vid felaktig användning i vissa miljöer.)

■  Installera en jordfelsbrytare beroende på var 
enheten installeras.

 Om en jordfelsbrytare inte monteras föreligger risk för 
elektriska stötar.

■ Utför dränerings-/rördragningsarbetet på ett 
säkert sätt enligt installationsanvisningen.

 Om något är fel i dräneringen/rördragningen kan vatten 
droppa från enheten, och blöta ned och skada hushålls-
utrustning.

■ Rör inte utomhusenhetens luftintag eller alumini-
����	
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 Det kan leda till skador. 
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 Om smådjur kommer in och vidrör de elektriska delarna 

inne i enheten kan felfunktioner, rökutveckling eller 
brand uppstå. Uppmana även kunden att hålla rent på 
området runt enheten.

■ Använd inte luftkonditioneringen under invändig 
byggnation och ytbehandling eller medan du 
vaxar golvet.

 Ventilera rummet väl efter att sådant arbete utförts innan 
#X���W'�#���!X��"	�#���	�����&��$��������"���̂ {"��&��Y�-
ståndsdelar fastna inuti luftkonditioneringsenheten, vilket 
resulterar i vattenläckage eller spridning av kondensvatten.

■ För att förhindra att statisk elektricitet orsakar 
skador, rör vid ett metallföremål i omgivningen för 
att ladda ur statisk elektricitet från dig själv innan 
du rör inomhusenheten med Wi-Fi-gränssnittet.
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gränssnittsenheten.

■ Använd inte inomhusenheten med Wi-Fi-gräns-
snittet nära andra trådlösa enheter, mikrovågsug-
nar, trådlösa telefoner, eller telefaxmaskiner.

 Det kan orsaka funktionsstörningar.

1-3. SPECIFIKATIONER
Modell Strömtillförsel *1 ��Y�!�_���"���	��� Rörstorlek  

(tjocklek *3, *4) Maximal mängd  
köldmediefyllning *7

Inomhusenhet Utomhusenhet Märkspänning Frekvens Brytarkapa-
citet Strömtillförsel *2 Anslutningskabel för in-

omhus-/utomhusenhet *2 Gas / Vätska

MSZ-AP25VG(K) MUZ-AP25VG(H)

230 V 50 Hz
10 A 3-ledare

1,0 mm² 4-ledare
1,0 mm²

ø9,52 / 6,35 mm
(0,8 mm)

810 g
MSZ-AP35VG(K) MUZ-AP35VG(H)
MSZ-AP42VG(K) MUZ-AP42VG(H) 960 g

MSZ-AP50VG(K) MUZ-AP50VG(H) 16 A 3-ledare
2,0 mm² 1260 g
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106 mm eller mer

126 mm eller mer

350 mm eller mer

1-4. INSTALLATIONSDIAGRAM

När rörledningen skall fästas på vägg som innehåller metall (metallöverdragen) 
eller metallnät, använd en impregnerad träbit som är 20 mm eller tjockare mel-
lan väggen eller rörledningen eller tejpa 7 till 8 varv vinyltejp runt rörledningen.
�'��Y���!�&���Q����W'�#���"����������#��W�����!'&���`����q��=�w�����z���
30 minuter, pumpa sedan ur enheten innan den gamla luftkonditioneringen tas 
Y	��$��Q��	
�^'���������!�&����
�#�
]������Q��#����{��"Q!#
�#!��$

Utomhusenhetens utseende kan variera mellan modellerna.

Luftintag

Luftutblås

Installation av utomhusenhet

40 mm2-10 mm × 21 mm skåra

800 mm
150 mm 500 mm

34
4,

5 
m

m
28

5 
m

m

30
4-

32
5 

m
m

Obs:
*1 Fäst inom- och utomhusenhetens anslutningskabel 

(A) och nätsladden (K) minst 1 m bort från kablar för 
tv-antenner.

Efter läckprovet, applicera isolerande material tätt 
�]�����#�������������]&	��
�!!���X
$

 VARNING
Bädda in eller skydda kylrören på grund av brandrisken.
Utvändig skada på kylrören kan leda till brand.

DELAR SOM SKALL TILLHANDAHÅLLAS LOKALT

(A) Anslutningskabel för inomhus- och utomhusenhet*1 1
(B) Förlängningsrör 1
q`z Muff för hål i vägg 1
(D) Kåpa för hål i vägg 1
(E) Rörfästband 2 - 5
(F) Fästskruv för (E) 4 × 20 mm 2 - 5
(G) Rörtejp 1
(H) Spackel 1

(I)
Dräneringsslang
q�!!���
ZX"�|�`\�!��&��}~�

������-
#��
������!!����]���|�`\�Q���|}�z

1 eller 
2

(J) Kylolja 1
(K) Nätsladd*1 1

TILLBEHÖR
Kontrollera följande delar innan de installeras.
<Inomhusenhet>
(1) Installationsplatta 1

(2) Fästskruv för installationsplatta
4 × 25 mm 5

(3) Trådlös fjärrkontroll 1

(4) Filttejp
(För rörledning vänster eller vänster bakåt) 1

(5) Batteri (AAA) för (3) 2
<Utomhusenhet>
(6) Dräneringsanslutning (Endast VG-typ) 1

Lu
fti

nt
ag

*3 När 2 av enhetens följande sidor är fria, vänster, höger och baksidan
������	���
]��#��Q����!!W��"���&�����&���_]���
�_!]����
�#��_���"�-

tioner.

VIKTIGT
Kontrollera att kablar inte utsätts för slitage, korrosion, överdrivet tryck, vibra-
tioner, skarpa kanter eller andra skadliga miljöeffekter. Kontrollen bör även ta 
hänsyn till effekterna av åldrande och kontinuerliga vibrationer från kompres-
�	�����!!���^'"���$

Obs:
Installera enheten horisontellt.
Använd inte dräneringsanslutningen (6) vid kallt klimat. Dräneringsslangen kan 
��{���	���&Q����]�����^'"�����������$
Utomhusenheten producerar kondensat under uppvärmning. Välj en installa-
tionsplats där utomhusenheten och/eller marken inte blöts ned av dränerings-
vatten eller skadas av fruset dräneringsvatten.

Dräneringsslang för utomhusenheten
<Endast VG-typ>
%� ����"�����#�'�����&��!��&��������Q����!X����&����"���

för inomhus- och utomhusenheter.
%� ���!X�� #�'�����&��!��&��� q�z� �$=$}~� 

� �]� �	
�

bilden visar.
%������!!�����#�'�����&��!��&���!X������#]���]�����W�������

kan rinna ut obehindrat.

��W'�#��!!��#�W'&&�]!�
X����� q`z�
för att förhindra kontakt mellan 
inomhus/utomhusenhetens an-
slutningskabel (A) och metalldelar 
i väggen samt för att förhindra 
skador av gnagare om väggen 
är ihålig.

Inom-
husenhet

Muff för hål i 
W'&&�q`z

�"'���W�QW��^Q-
dig längd. Rörfästband (E)

Kåpa för hål i vägg (D)

Fästskruv (F)

Täta mellanrummet i hålet 
i väggen med spackel (H).

Fixera röret i väggen 
med fästband (E).

(6)
(I)

=�������	
�X�������'���Q���##�
�#�������Y{&&��[�\:�\&�'�������$�
(Endast VGK-typ)



2-4. RÖRFORMNING OCH DRÄNERINGSSLANG
Rörformning
%� |!������#�'�����&��!��&���X�#���"Q!#
�#�X
��Q���$
%� �����!!�����#�'�����&��!��&���������QZ��X__��!!����!��&������&$
%� =�����������!��&����Q�������'����_]���Z_��$
%� �
�#�'�����&��!��&���_��������&��	
����� �X
��W����	&��


�#������!]����#�������	!����&�
������!�q���������#�!�z$

2-1. FASTSÄTTNING AV INSTALLATIONSPLATTA
%� ?���������Y{&&��#�
������!�q�$��$������&�!z���W'&&���	����'�������������!!���	��_!������q}z�

horisontellt genom att dra åt fästskruvarna (2) ordentligt.
%� :Q�������Q����#��������!!���	��_!������q}z���]������W�Y�����������!!������'����#����'���"�XW�������

hålen så som visas i bilden. Som ytterligare stöd kan fästskruvar även sättas dit i andra 
hål.

%� �'��������W��{!��Z_�_]�#���X��"X����#�!����"�������Q�������Q����#�������!�#���&������"�#��$
%� �'��YX!�������	
�'�����Q�#����Y��	�&W'&&����"�!!���_��#�������]!!�����������!!���	��_!������

(1) med 11 × 20 · 11 × 26 ovalt hål (450 mm delning).
%� �
�#�����Q�#��YX!������'���Q��!]�&���Y{����!!�"	������YX!�����	
����������#�!�$

2-2. BORRNING AV VÄGGHÅL
1) Bestäm var hålet i väggen skall placeras.
2) Borra ett hål med ø65 mm. Utomhussidan skall vara 5 till 

7 mm lägre än inomhussidan.
�z��'���#���W'&&�]!�
X�����q`z$

2-3. ANSLUTNINGSKABLAR FÖR INOMHUSENHET
Du kan koppla in anslutningskabeln mellan inomhus- och utomhusenheten utan att behöva 
ta bort frontpanelen.
}z�;__�����	��_���!��$
2) Ta bort VA-klämman.
3) För inomhus- och utomhusenhetens anslutningskabel (A) från inomhusenhetens baksida 

och bearbeta kabelns ände.
4) Lossa kopplingsskruven och anslut först jordledningen, sedan inomhus- och utomhusenhe-

tens anslutningskabel (A) till kopplingsplinten. Se till att sladdarna inte ansluts på felaktigt 
sätt. Fäst kabeln i kopplingsplinten ordentligt så att ingen del av kärnan visas och ingen 
yttre kraft överförs till den anslutande delen på kopplingsplinten.

5) Dra åt kopplingsskruvarna ordentligt så att de inte lossnar. Efter åtdragningen, dra lätt i 
kablarna för att kontrollera att de inte rör sig.

6) Sätt fast inom-/utomhusenhetens anslutningskabel (A) samt jordkabeln med hjälp av 
VA-klämman. Glöm aldrig att haka fast VA-klämmans högra klo. Montera VA-klämman 
ordentligt.

2. INSTALLATION AV INOMHUSENHET

Rördragning bak, höger eller nedåt
1) Sätt ihop kylrör och dräneringsslang och applicera 

därefter rörtejp (G) ordentligt från änden.
2) För in rören och dräneringsslangen i vägghålets muff 

q`z��	�����"�������#���QW���#�!����W���	
�X���������
på installationsplattan (1).

�z��	���	!!����������	
�X���������'��	�#���!�&�����������_]��'��_!������q}z�&��	
�����^{����
enheten i sidled åt båda hållen.

4) Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan (1).

Dräneringsslang
%� �
�#�'�����&��!��&���
]����_�������&��	
������X
��W����	&��
�#�����	
�!X���#���


�#���	!����&�
������!��	
����������#�!�$
%� =�'�����&��!��&���YQ��_�"����#]���Q������#�'�����&����"�!!�&]�!'��$�q:�&$�}z
%� �
�#���#�'�����&��!��&��	
��Q!Z���
�#���	
�X���������'���Q��"	����"���#����Q�!'�&���

lokalt med en slang (I). (Fig. 2)
%� �'��#�'�����&��!��&������!X�����!!������]���W��{!"!	��#�Q���"��#X�"	���	!!��������#����Q������

ordentligt i röret. (Fig. 3)

Se till att inte dräneringsslangen droppar så som visas nedan.

Höj inte Ansamlat drä-
neringsvatten

Luft

VågformatVatten-
läckage

Vatten-
läckage

Vatten-
läckage

Dränerings-
slangens 
ände 
nedstoppad 
i vatten

Utdikning

Minst 50 
mm mel-
lanrum

Medlut

Dränerings-
slang

Böjlig slang 
I.D. 15 mm

Dräneringsslang

Hårt vinylkloridrör I.D. 
30 mm

Förs in 
ordentligt

Koppling med 
annan diameter

70 cm  
eller mer

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Vägg

Utom-
hussida

ø65 mm 5-7 mm

%� :Q���������X�#���]!!��&Q�����!X����&�"�Y-
larna extra långa.

%� �Q��Z	�#!�#���&���!����!'�&���'��#��QW��&�$�
(Mer än 60 mm)

%� �X�����������	_�QW��^Q#�&��"�Y!���	����Q��Q"�
inte klämma in dem i ett trångt utrymme. Var 
försiktig så att du inte skadar kablarna.

%� �����!!������!!���"�XW���
	���������
	��W�-
rande uttag när sladden och/eller ledningen 
fästs i kopplingsblocket.
Obs: Placera inte ledningarna mellan 
inomhusenheten och installationsplattan 
(1). Skadade ledningar kan leda till vär-
mealstring eller brand.

Kopplingsplint för inomhusenhet

Anslutningskabel 
för inom- och ut-
omhusenhet (A)

Kopplingsplint för utomhusenhet

Jordledning 
(grön/gul) S1 S2 S3

S1 S2 S3

Filttejp (4)
Rörtejp (G)

Skär av om 
rördragning till 
vänster.

Dräneringsplugg

Dränerings-
plugg

Dräneringsslang

Dräneringsplugg

Dränerings-
slang

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

1) Sätt ihop kylrör och dräneringsslang och applicera där-
������!���Z_�q�z�	�#���!�&����]��'�#��$

� ;W��!�__���&����W� !���Z_� q�z�YQ�� W����}����W� ��Z_����
Y��##$���W'�#�����Y��#�&���	__���'�#���_]�!���Z_���q�z$

2) Dra ut dräneringspluggen på inomhusenhetens bakre 
högra sida. (Fig. 1)
%� ?]!!���#���"	�W����#�!����'�#��	���#�����#�'�����&�-

pluggen.
3) Dra ut dräneringsslangen på inomhusenhetens bakre 

vänstra sida. (Fig. 2)
%� ?]!!���#���#�!��	
�_�!�����_�"���_]��	���#���X��#�'��-

ringsslangen framåt.
4) Sätt i dräneringspluggen i den sektion där dränerings-

slangen skall anslutas på inomhusenhetens baksida.  
(Fig. 3)
%� :Q���������"�XW
�Z��!��!$�#{!$�q��&����"��_�&&���W��"-

tyg) i hålet i pluggens ände, och för in dräneringsplug-
gen helt i dräneringstråget.

5) För in dräneringsslangen helt i dräneringstråget på 
inomhusenhetens bakre högra sida. (Fig. 4)
%� �	���	!!���������!��&�����������'"����������"�#���#���

utskjutande delen av dess isättningsdel vid dräne-
ringstråget.

�z�:Q�����#�'�����&��!��&�����W'&&�]!����
X���q`z��	�����"��
fast den övre delen av inomhusenheten på installations-
plattan (1). Flytta sedan inomhusenheten ordentligt åt 
vänster för att underlätta placering av röret i utrymmet 
baktill på enheten.

7) Klipp ut en bit pappkartong ur leveranslådan, rulla ihop 
den, haka fast den på bakre ribban och använd den som 
ett mellanlägg för att lyfta inomhusenheten. (Fig. 5)

8) Koppla ihop köldmediumsrören med förlängningsröret (B).
9) Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan (1).

Rörledning vänster eller vänster bakåt
Obs:
Var noga med att återansluta dräne-
ringsslangen och dräneringspluggen 
om rörledningen läggs åt vänster 
eller vänster bakåt.
Annars kan vatten komma att droppa 
från dräneringsslangen.

Vätskerör

Gasrör

Filttejp (4) 

Anslutningskabel för inom- 
och utomhusenhet (A)

Rörtejp (G)

Installationsplatta (1)

ø65 mm hål

126 mm 
eller mer

106 mm 
eller mer 

61 mm eller mer
138 mm för vänster och bakre vänstra 
rörledning (med hjälp av mellanlägg)

Innertak

Vägg Vägg

Fästskruv 
(2)

100 mm

Nivå

* Samma för vänster hål.

Sätt i mät-
stickan. *

Rikta in mät-
stickan med 
linjen. *

Kopplingarnas placering
(110 mm längre för - EN*)

Skär av om 
rördragning 
till höger.

Skär av om rördrag-
ning nedåt.

Fästskruv

VA-klämma

Anslutningskabel 
för inom- och 
utomhusenhet (A)

Ledare

15 mm
35 mm



Skägg
Kopparrör

Reservbrotsch
Rörled-
ningskapare

3-2. UPPFLÄNSNINGSARBETE
1) Skär av kopparledningen med en rörledningskapare. 

(Fig. 1, 2)
2) Ta bort allt skägg från de avskurna delarna. (Fig. 3)

%� ��"���'�#���_]�"	__��Q������#]��
�#���#X�����Y	���
skägg, för att inte skägg ska falla ner i röret.

�z��W!'&����̂ '��
X����������]����	
�X�\�	���X�	
�X���-
heterna och sätt dem på ledningen när du har tagit bort 
�"'&&��$�q=���&]������������'����_]�#�
�������X__^'��-
ningsarbetet.)

�z��__^'�����&���Y���� q:�&$� ��� ~z$� ?]!!� ����� "	__���Q����
i den dimension som visas i tabellen. Välj A mm från 
tabellen enligt verktyget du använder.

5) Kontroll 
%� <'
�Q��X__^'�����&���
�#�:�&$��$
%� �
�X__^'�����&����{�"��W������!�"��&���"'���W�#���

^'���#��#�!���	���X��Q��X__^'�����&����&��$

3-3. RÖRANSLUTNING
%� :'������^'��
X�����
�#����
	
����{�"�!���!�&��W�#��	
���&�������Y�!!��$
%� �
�^'��
X������#����]���Q���]���"���#���&]��Q�#������������!'�&�����#�	���&Q�������

köldmedium läcker.
%� �	
���]&�����!��#����	!����&��X����Q���$�=���"�"	���"��
�#�Y�����Q��"���!�#����!!�Y�'��-

skador eller köldskador.

Anslutning av inomhusenhet
Anslut både vätske- och gasrör till inomhusenheten.
%� ���{"�_]����� �X����"�"��"{!	!Z��q<z�_]��Q�����^'���#��'�#��$����{"� �����_]�"{!	!Z��_]�

skruvgängorna. För högt åtdragningsmoment gör att skruven skadas.
%� :Q���������!X����!'&&��Q�����Q������!��Z��
�#�W����#���	���#��&���#���]��^'��
X������

3-4 varv.
%� ��W'�#���Y�!!����Q��]�#��&���&�
	
����	W����	
���"�!��Z���Q����	
�X������������-

�!X����&�#�!�	���#���]��
�#��W]��{�"!��$��
�#X�#����]���Q��
{�"����"�#���^'��#�!��$

Rördiameter 
(mm)

Mutter 
(mm)

A (mm) Åtdragningsmoment
Kopplings-

verktyg 
för R32, 
R410A

Kopplings-
verktyg för 

R22

Vingmut-
terverktyg 

R22
�%
 "&�%�


����~�q}��@z 17

0 - 0,5 1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

13,7 - 
17,7

140 - 
180

���~��q���@z 22 34,3 - 
41,2

350 - 
420

�}����q}��@z 26
2,0 - 2,5

49,0 - 
56,4

500 - 
575

�}~����q~��@z 29 73,5 - 
78,4

750 - 
800

Kopparrör

Bra

Sned  Ojämn Skägg

Dåligt

Fig. 1

Fig. 2

Kopplingstyp

Flänsverktyg

Fig. 4Fig. 3

Jämn hela 
vägen runt

Samma längd 
runt om

Insidan är 
blank utan 
repor.

Flänsmutter

Matris

Fig. 5 Fig. 6

3. INSTALLATION AV UTOMHUSENHET

Kopparrör

Vingmuttertyp

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

3-1. ANSLUTNINGSKABLAR FÖR UTOMHUSENHET
}z�;__������W���_���!��$
2) Lossa kopplingsskruven och anslut anslutningskabeln (A) för inom- och utomhusen-

heten från inomhusenheten på kontaktblocket på korrekt sätt. Se till att sladdarna 
inte ansluts på felaktigt sätt. Fäst kabeln i kopplingsplinten ordentligt så att ingen del 
av kärnan visas och ingen yttre kraft överförs till den anslutande delen på kopplings-
plinten.

3) Dra åt kopplingsskruvarna ordentligt så att de inte lossnar. Efter åtdragningen, dra 
lätt i kablarna för att kontrollera att de inte rör sig.

4) Anslut nätsladden (K).
5) Fäst inom- och utomhusenhetens anslutningskabel (A) och nätsladd (K) med sladdklämman.
6) Stäng servicepanelen ordentligt.

%� �Q��Z	�#!�#���&���!����!'�&���'��#��QW��&�$�q����'��}���

z
%� :Q���������X�#���]!!��&Q�����!X����&�"�Y!�����������!]�&�$
%� �����!!������!!���"�XW���
	���������
	��W����#��X���&��'���!�##���	����!!���!�#-

ningen fästs i kopplingsblocket.

35 mm
15 mm

Ledare

Nätsladd (K)

Anslutning av utomhusenhet
Anslut rör till spärrventilanslutningen på utomhusenheten på 
samma sätt som på inomhusenheten.
%� ��W'�#����
	
����{�"�!��!!����"����{�"�!�W�#�]�#��&���&�

och samma åtdragningsmoment som för inomhusenheten.

3-4. ISOLERING OCH TEJPNING
1) Täck över anslutningar med rörskydd.
2) På utomhussidan skall alla rör isoleras inklusive ventiler.
3) Använd rörtejp (G) och lägg på tejp från ingången på utomhusenheten.

%� �!X�����Z_��W�#�'�#���_]��Q���Z_�q�z�q
�#�!�
#�!�"W��z$
%� �
��Q����
]����#����	W���Q���������"������&��#��	Y��!!�����#���_!������#'����
_�-

���X����	����X"��&������'���Q&���"��#X� !��#�������� ��	!����&��	
�������!!&'�&!�&� ��
handeln runt rören för att förhindra kondensation.

Kopplingsplint

Sladdklämma

Nätsladd (K)

Anslutningskabel för inom-
hus- och utomhusenhet (A)

Fäst alltid nätsladden på 
den här sidan.

För in kabelbandets ände i 
det rektangulära hålet.

<AP50>

Kopplingsplint

Sladdklämma
Nätsladd (K)

Anslutningskabel 
för inomhus- och 
utomhusenhet (A)

<AP25, 35, 42>



4-1. TÖMNINGSRUTINER OCH LÄCKPROV
1) Ta bort locket på serviceporten på spärrventilsidan av utomhusenhetens gasrör. (Spärr-

ventilerna är helt stängda och täckta med lock i ursprungligt skick.)
2) Anslut ingasmanometerventilen och vakuumpumpen till spärrventilens serviceport på 

utomhusenhetens gasrörssida.

4-2. TESTKÖRNING
1) Sätt i väggkontakten och/eller vrid på strömbrytaren.
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dioder släcks. Se bruksanvisningen för mer information. 

4) Kontroll av fjärrkontrollens (infraröda) signalmottagning
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elektroniskt ljud hörs från inomhusenheten. Tryck en gång till 
på OFF/ON för att stänga av luftkonditioneringsapparaten.
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förhindrar kompressorn från att omstartas under 3 minuter för 
att skydda luftkonditioneringsapparaten mot skador.

Spärrventil för 
GAS (GAS)
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Vakuumpump (eller vakuum-
pumpen med funktion att 
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Manometerventil med förgre-
ningsrör (för R32, R410A)

Kompoundtryckmätare  
(för R32, R410A)–0,101 MPa  

(–760 mmHg)

Handtag 
Låg Handtag Hög

Adapter som för-
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Påfyllningsslang 
(för R32, R410A)

*Stäng
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Sexkantnyckel

Försiktighetsåtgärder vid användning av reglerventilen Vid anslutning av reglerventilen till 
serviceporten kan ventilinsatsen de-
formeras eller lossna om för högt tryck 
ansätts. Detta kan orsaka gasläckage.

Serviceport

Ventilhus
Stäng

<R32>
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Regler-
ventil

A

Vid anslutning av reglerventilen till 
serviceporten, se till att ventilinsat-
sen är i stängt läge och dra sedan 
åt del A. Dra inte åt del A eller vrid 
inte ventilhuset när ventilinsatsen är 
i öppet läge.

Lock på serviceport
(Åtdragningsmo-
ment 13,7 till 17,7 
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*4 till 5 varv

3) Kör vakuumpumpen. (Använd vakuumpumpen tills 500 mikroner uppnåtts.)
4) Kontrollera vakuum med ingasmanometerventilen, stäng sedan ingasmanometerventilen 

och stoppa vakuumpumpen.
5) Lämna det som det är under en eller två minuter. Se till att pilen på ingasmanometer-

ventilen står kvar i samma läge. Kontrollera att tryckmätaren visar –0,101 MPa [Mätare] 
(–760 mmHg).

6) Avlägsna snabbt ingasmanometerventilen från serviceporten på spärrventilen.

Spärrventil för 
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4. TÖMNINGSRUTINER, LÄCKPROV OCH TESTKÖRNING

Tryckmätare  
(för R32, R410A)

Påfyll-
nings-
slang

Se till att locket 
sätts tillbaka när 
åtgärden är slutförd.

Försiktighet:
%� ����������"Q����&��!!���"	���	!!��W��Z'��"	���	!!������&��!
	���&���&����'�&��W���������


�#��$�$��[��!!����Z'��"	���	!!������������Q
�Q��Q�Z���&�����'�&���W$��
�#����������
görs, startas enheten automatiskt när strömförsörjningen återupptas.

Till kunden
%� När enheten har installerats ska den automatiska omstartfunktionen förklaras för kunden.
%� Om den automatiska omstartfunktionen inte behövs kan den deaktiveras. Kontakta servi-

cerepresentanten för att deaktivera funktionen. Se bruksanvisningen för mer information.

4-4. FÖRKLARING TILL KUNDEN
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försiktighetsåtgärder vid drift osv.).
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eller låga innan avstängningsventilerna öppnas.

7) När köldmediumrören anslutits och avluftats, öppna spärrventilerna helt på båda sidorna 
av gasröret och vätskerören. Om du kör apparaten utan att öppna dem helt sänker det 
prestandan och orsakar problem.
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långsamt. Annars kan köldmedieblandningen i systemet förändras och påverka luftkon-
ditionerarens prestanda.

9) Dra åt locket på serviceporten får att återställa grundstatus.
10) Läckprov

4-3. AUTOMATISK OMSTARTFUNKTION
Den här produkten är utrustad med en automatisk omstartfunktion. När strömförsörjningen 
avbryts under drift, som t.ex. vid strömavbrott, startar funktionen automatiskt drift i den tidigare 
inställningen när strömförsörjningen återupptas. (Se bruksanvisningen för mer information.)

Nöddriftsknapp  
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5. ANSLUTNINGSINSTÄLLNING FÖR Wi-Fi-GRÄNSSNITTET (Endast VGK-typ)
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till routern.

6-1. BORTTAGNING OCH DITSÄTTNING AV PANELEN 6-3. URPUMPNING
Vid omplacering eller avyttrande av luftkonditioneraren, följ nedanstående anvisningar för 
att pumpa ur systemet så att inte köldmedium släpps ut i atmosfären.
1) Anslut ingasmanometerventilen till spärrventilens serviceport på utomhusenhetens 

gasrörssida.
2) Stäng spärrventilen helt på utomhusenhetens vätskerörsida.
3) Stäng spärrventilen nästan helt på utomhusenhetens gasrörssida så att den enkelt kan 

stängas helt när tryckmätaren visar 0 MPa [Mätare] (0 kgf/cm2).
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av strömbrytaren. Efter 15 sekunder, anslut nätkontakten och/eller slå på strömbrytaren 
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kan köras konstant i upp till 30 minuter).

5) Stäng spärrventilen helt på utomhusenhetens gasrörssida när manometern visar  
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information.

6. OMPLACERING OCH UNDERHÅLL

Vid utpumpning av köldmedium ska kompressorn stoppas innan kylningsrören 
kopplas bort. Kompressorn kan spricka om luft osv. tränger in i den.

 VARNING
6-2. BORTTAGNING AV INOMHUSENHETEN
Ta bort inomhusenhetens undersida från installa-
tionsplattan.
Lossa både vänster och höger nedre del på inom-
husenheten och dra dem nedåt och framåt så som 
bilden till höger visar.

Rutin för borttagning
}z�;__�����	��_���!��$
2) Ta bort frontpanelen.
3)  Skruva bort de 2 skruvarna som håller fast 

panelen L.
4) Ta bort panelen L.
5)  Skruva bort de 3 skruvarna som håller fast 

panelen R.
6) Ta bort panelen R.
7) Ta bort panelen U.
8) Ta bort panelen F.

Rutin för ditsättning
1) Sätt dit panelen enligt borttagningsrutinen i om-

vänd ordningsföljd.
2) Tryck på de ställen som visas med pilarna för att 

trycka fast panelen ordentligt på enheten.
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This product is designed and intended for use in the residential, commercial 
and light-industrial environment.
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