
KLIMAGERÄT ZUR SELBSTMONTAGE
Serviceanleitung

CLIMATISATION À MONTER SOI-MÊME
Instructions de service

CLIMATIZADOR PARA AUTOMONTAJE
Instrucciones de servicio

KLIMATANLÄGGNING FÖR SJÄLVMONTERING
Serviceanvisning

KLIMAAPPARAT TIL SELVMONTAGE
Servicevejledning

ITSEASENNETTAVA ILMASTOINTILAITE
Huolto-ohje

KEND‹ KEND‹N‹ZE MONTE EDEB‹LECE⁄‹N‹Z KL‹MA C‹HAZI
Servis talimat›

KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJ PRO VLASTNÍ MONTÁŽ

Návod pro servis

KLIMATIZACIJSKI URE≠AJ ZA SAMOMONTAŽU

Servisne upute

KLIMATSKA NAPRAVA ZA SAMOSTOJNO MONTAŽO

Navodilo za servisiranje
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1. YHTEENVETO JA OMINAISUUDET 

Huomautus
1 Ph 230-240V~  50Hz
R410a

Malli
HW-QUICK12E 
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2. TEKNINEN ERITTELY JA TEKNISET PARAMETRIT 

HW-QUICK12E 
Kylmäilma Lämpöpumppu

230 - 240V~
50Hz

3300 3800
1200 1316
1485 1590
5.3 6.0

550/520/500
-

2.75/2.89
1310/1120/1000

15
Ei ole
1.2

Poikittaisvirtaustuuletin – 1
99-648

Alumiinipinnoitteinen kupariripaputki
7

2-1.5
Vaihteleva
MP24AA

1.5
PCB3.15A Muuntaja 0,2A

46
56

805x280x180
980x370x364

16/20

Malli
Toiminta
Nimellisjännite
Nimellistaajuus
Teho (W)
Nimellinen ulostuloteho (W)
Nimellisteho (W)
Nimellisvirta (A)
Ilmanvirtaus (m3/h)
Kosteudenpoistoteho (L/h)
COP/EER (W/W)

Tuulettimen pyörimisnopeus (kierr/min)(H/M/L)
Moottorin ottoteho (W)
Lisälämmittimen teho
Tuulettimen kondensaattori
Tuuletintyyppi – lukumäärä
Halkaisija – Pituus (mm)
Haihdutin
Putken läpimitta
Rivi – etäisyys (mm)
Lämmönvaihtimen ulottuvuusalue (I X H X L)
Oskillointimoottorin malli
Moottorin teho (W)
Sulake (A)
Melu (äänenpaine) dB (A)
Melu (äänenpaine) dB (A)
Mitat (L/S/K)(mm)
Pakkauksen mitat (L/S/K)(mm)
Nettopaino/bruttopaino (kg)

Si
sä

yk
si

kk
ö
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Malli
Kompressorin malli
Kompressorin tyyppi
Sulkuvirta (A)
Kompressorin käyttövirta (A)
Kompressorin ottoteho (W)
Kompressorin ylikuormitussuojan malli
Kuristimen tyyppi
Käynnistystyyppi
Käyttölämpötila-alue
Lauhdutin
Putken läpimitta
Rivi – etäisyys (mm)
Lämmönvaihtimen ulottuvuusalue (L/S/K)
Tuulettimen pyörimisnopeus (kierr/min)
Moottorin nimellisteho (W)
Tuulettimen käyttövirta (A)
Tuulettimen kondensaattori (µf)
Ulkoyksikön ilmanvirtaus
Siipityyppi – lukumäärä
Siiven halkaisija (mm)
Jäätymisenestotila
Ilmastotyyppi
Eristyssuojaus
Roiskevesitiiviys
Max. käyttöpaine poistopuolella (Mpa)
Max. käyttöpaine imupuolella (Mpa)
Melu (äänenpaine) dB (A)
Melu (äänenteho) dB (A)
Mitat (L/S/K)(mm)
Pakkauksen mitat (L/S/K)(mm)
Nettopaino/bruttopaino (kg)
Kylmäaine/täyttömäärä (kg)
Pituus
Ulkohalkaisija

Maksimietäisyys

HW-QUICK12E 
C-RV146H1A
Täysin suljettu, pyörivä
24
5.6
1200
MRA98596-9201
Kapillaari
Kondensaattorikäynnistys
-7–43°C
Alumiinipinnoitteinen kupariripaputki

9.52
2-1.4
725x508x44
900
48
0.5
2
-
Aksiaalivirtaussiipi - 1

400 X 127
Autom. jäätymisenesto
T1
I
IPX4
3.8
1.2
54
64
848x540x320
878x600x360
30/34
R410a=1.35
5

1,8
12,2

5
10

Ul
ko

yk
si

kk
ö

Li
ito

sp
ut

ki

Taulukon parametreja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, katso laitteen arvokilvessä olevat tiedot.

Nesteputki (mm)
Kaasuputki (mm)
Korkeus (m)
Pituus (m)
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3. SEINÄLLE ASENNETTAVAN ILMASTOINTILAITTEEN ERILLISEN YKSIKÖN RAKENNE 
Näyttö

Ilmantulo

Kaukosäätimen sig-
naalin vastaanotin

Jääh-
dytys

Lämmitys

vain
lämpöpumpulla
varustetuissa

malleissa

Ilmanpoisto

Ilmanpoisto

SISÄYKSIKKÖ

ULKOYKSIKKÖ

Kuva saattaa poiketa todellisesta tuotteesta.

Ilmantulo

1 Etupaneeli
2 Ilmansuodatin
3 Hätäkytkin
4 Näyttö
5 Oskilloivat säleet
6 Pistoke
7 Poistoletku
8 Ilmanpoistosäleikkö
9 Kaukosäädin
10 Pikakytkennän suojus
11 Aktiivihiilisuodatin

9

11

8

Käytön
merkkivalo

Asetettu
lämpötila

Standby-valo
palaa vihreänä

Kosteuden-
poisto

10
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Kuva pohjasta

Kuva sivulta
Kuva sivulta

Kuva edestä

4. MITAT JA ASENNUSETÄISYYDET 
4.1 Sisäyksikön mitat ja asennusetäisyydet 

28
0

805

Kuva päältä

Kuva takaa

Takapaneeli

� 20 cm � 20 cm

� 7 cm

Yksikkö: mm

180
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Sisäyksikön mitat ja asennusetäisyydet 

848

Yksikkö: mm

Kuva sivulta

Kuva päältä

Kuva sivultaKuva edestä

256

54
0

28
6

25
8

32
0

Väh
int

ään
 60

 cm
Vähintään 60 cm

Vähintään 60 cm

Vähintään 60 cm
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5. Järjestelmän periaatekaavio 

Poikittaisvir-
taussiipi

Haihdutin
Yksitieventtiili

Pääkapillaari

Aksiaalivir-
taussiipi

Apukapillaari

Lauhdutin

Kompressori
Kaasun ja 
nesteen erotin

Sähkömag-
neettinen 
4-tieventtiili

Kylmäaineen virtaussuunta jäähdytyksen aikana

Kylmäaineen virtaussuunta lämmityksen aikana

Suodatin

Sisä- ja ulkoyksikkö ovat toimintavalmiita sen jälkeen, kun ne on liitetty sähköverkkoon. Jäähdytystilassa kompressori imee sisäyksikön haihduttimesta tulevaa, lämpötilaltaan
ja paineeltaan alhaista kylmäainehöyryä. Se puristetaan kaasuksi, jolla on korkea lämpötila ja korkea paine, ja poistetaan sitten ulkoyksikön lämmönvaihtimeen. Aksiaalivirtaus-
tuuletin aikaansaa sen, että kaasu vaihtaa lämpöä ulkoyksikön kanssa ja muuttuu kylmäainenesteeksi. Kapillaarissa nesteen virtausta kuristetaan ja sen painetta ja lämpötilaa
lasketaan, jonka jälkeen neste kulkeutuu sisäyksikön lämmönvaihtimeen aikaansaaden jäähdytyksen. Lämmitystilassa sähkömagneettisen 4-tieventtiilin tehtävänä on
aikaansaada kylmäaineen virtaus. Kylmäaine luovuttaa lämpöä kulkiessaan lämmönvaihtimen läpi ja imee itseensä lämpöä ulkoyksikön lämmönvaihtimessa. Näin se käyn-
nistää lämpöpumpun lämpökierron aikaansaaden lämmityksen.
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6. PIIRIKAAVIO (KOSKIEN VAIN LÄMMITYSELEMENTILLÄ VARUSTETTUJA MALLEJA) 
HW-QUICK12E

Jos yllä oleva piirikaavio muuttuu, katso laitteen arvokilvessä olevat tiedot.

TUUL.
MOOTT.

M1 - KOMPR.
MOOTT.

VIRTA

HUONEEN
LÄMPÖTILA-ANT.

VAIHE-
MOOTT.

VIRRANMUUNTAJA
SISÄYKS. ULKOYKS.

(ULKOYKS. 
TUUL.)

TUUL. MOOTT.

PUTKEN 
LÄMPÖTILA-ANT.

KOMPR.
(N) X111

BN = Ruskea
GNYE = Vihreä/Keltainen
BL = Sininen
YEGN = Keltainen/Vihreä

BK = Musta
RD = Punainen
VT = Violetti
OG = Oranssi
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7. KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINTA JA TOIMINTATAPA 
7.1 Kaukosäätimen toiminta 
7.1.1. Lämpötilaparametrit 
Asetettu sisälämpötila (Tset)
Huoneen sisälämpötila (Tam)
7.1.2 Järjestelmän perustoiminnot 
Virran päälle kytkemisen jälkeen kompressorin kahden käynnistymisen välisen ajan
tulisi olla aina vähintään 3 minuuttia. Kun laitteeseen kytketään virta ensi kertaa,
kompressori ei käynnisty 3 minuutin viiveellä; käynnistyttyään se ei sammu 6
minuutin kuluessa, vaikka sisälämpötila muuttuisi.
7.1.2.1 Jäähdytystila 
7.1.2.1.1 Toimintaolosuhteet ja jäähdytystoiminto 
Kun Tam � Tset +1 °C, jäähdytys alkaa. Kompressori ja ulkoyksikön tuuletin ovat
käynnissä, sisäyksikön tuuletin pyörii asetetulla nopeudella.
Jos Tam � Tset -1 °C, kompressori ja ulkoyksikön tuuletin pysähtyvät, sisäyksikön
tuuletin pyörii asetetulla nopeudella.
Kun Tset -2°C � Tam � Tset -1°C, yksikkö pysyy aiemmassa toimintatilassa.
Tässä tilassa suunnanvaihtoventtiilille ei syötetä virtaa, lämpötilan asetusalue on 
16 - 30 °C.

7.1.2.1.3 Näytön toimintatapa 
Valojen RUN ja COOL palaessa kaksirivisellä seitsensegmenttisellä Nixie-putkinäytöllä
esitetään asetettu lämpötila.
7.1.2.2 Kosteudenpoistotila 
7.1.2.2.1 Toimintaolosuhteet ja kosteudenpoistotoiminto 
Kun Tam � Tset + 2 °C, yksikkö toimii kosteudenpoisto- ja jäähdytystilassa, ja
sisäyksikön tuuletin pyörii alhaisella nopeudella.
Kun Tset -2°C � Tam � Tset + 2 °C, yksikkö kytkeytyy kosteudenpoistotilaan, jolloin
kompressori ja ulkoyksikön tuuletin pysähtyvät oltuaan käynnissä 6 minuuttia ja
käynnistyvät uudelleen 4 minuutin kuluttua. Kosteutta poistetaan tällöin jatkuvasti.
Sisäyksikön tuuletin pyörii jatkuvasti alhaisella nopeudella.
Kun Tam � T set -2 °C, kompressori ja ulkoyksikön tuuletin pysähtyvät, ja
sisäyksikön tuuletin pyörii alhaisella nopeudella.
Tässä tilassa suunnanvaihtoventtiilille ei syötetä virtaa, lämpötilan asetusalue on 16 -
30 °C.

7.1.2.2.2 Suojatoiminnot 
Jäätymissuoja
Kun kompressori on ollut käynnissä 6 minuuttia ja järjestelmän jäätymisenestotoi-
minto on aktivoituna, kompressori ja ulkoyksikön tuuletin pysähtyvät, ja sisäyksikön
tuuletin pyörii alhaisella nopeudella; kun jäätymisenestotoiminto on aktivoituna ja
kompressori on ollut sammuksissa 3 - 4 minuuttia, aiempi toimintatila kytkeytyy
päälle.

Tam

Tam
Tset +2°C

Tset -2°C

Käynnissä

Alhainen

� 3-4 min

Jäätymisenestotoiminnon 
aikana

Sammuksissa

Toiminnan
lopetus

Kosteuden-
poisto

Jäähdytys

Alhainen

4min4min
6min6min

Käynnissä Sammuksissa

Alhainen Alhainen

Tset +1°C

Tset -1°C

Kompressori

Jäähdytyksen
lopetus

Aiempi
toimintatila

Jäähdytyksen
aloitus

Ulkoyksikön 
tuuletin
Sisäyksikön 
tuuletin

Käynnissä

Käynnissä

Asetettu nopeus

Asetettu nopeus

Jäätymisenestotoiminnon aikana

� 6 min� 6 min � 3 min

� 3 min

Sammuksissa

Sammuksissa

7.1.2.1.2 Suojatoiminnot 
Jäätymissuoja
Kun kompressori on ollut käynnissä yhtäjaksoisesti 9 minuuttia ja laitteen jää-
tymisenestotoiminto on aktivoituna, kompressori ja ulkoyksikön tuuletin pysähtyvät,
ja sisäyksikön tuuletin pyörii asetetulla nopeudella. Kun jäätymisenestotoiminto on
aktivoituna ja kompressori on ollut sammuksissa 3 minuutin ajan, kompressori ja
ulkoyksikön tuuletin käynnistyvät alhaisella nopeudella. 

Kompressori

Ulkoyksikön 
tuuletin
Sisäyksikön 
tuuletin

Kompressori

Ulkoyksikön 
tuuletin
Sisäyksikön 
tuuletin

Kompressori

Ulkoyksikön 
tuuletin
Sisäyksikön 
tuuletin
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7.1.2.2.3 Näytön toimintatapa 
Valojen RUN ja DRY palaessa kaksirivisellä seitsensegmenttisellä Nixie-putkinäytöllä
esitetään asetettu lämpötila.
7.1.2.3 Lämmitystila 
7.1.2.3.1 Toimintaolosuhteet ja lämmitystoiminto 
Kun Tam � Tset +2 °C, yksikkö alkaa lämmittää, suunnanvaihtoventtiili, kompressori
ja ulkoyksikön tuuletin käynnistyvät, ja sisäyksikön tuuletin alkaa toimia asetetulla
nopeudella enintään 3 minuutin viiveellä.
Kun Tam � Tset +4 °C, kompressori ja ulkoyksikön tuuletin pysähtyvät, suunnan-
vaihtoventtiilille syötetään virtaa, ja sisäyksikön tuuletin pysähtyy pyörittyään
asetetulla nopeudella 60 sekunnin ajan.
Kun Tset +2°C � Tam � Tset +4 °C, aiempi toimintatila jää toimintaan.
Tässä tilassa suunnanvaihtoventtiilille ei syötetä virtaa, lämpötilan  asetusalue on 
16 - 30 °C.

Kompressori

Lämmityksen
aloitus

Aiempi
toimintatila

Lämmityksen
lopetus

Ulkoyksikön tuuletin

Sisäyksikön tuuletin

Suunnanvaihtoventtiili

Asetettu 
nopeus

Asetettu 
nopeus

Asetettu 
nopeus

� 3 min � 3 min

� 6 min� 6 min � 3 min

60S 60S

Käynnissä

Asetettu nopeus

Sammuksissa

Tset +4°C

Tam
Tset +2°C
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7.1.2.3.2 Toimintaolosuhteet ja jäätymisenestotoiminto 
Jos laitteessa havaitaan huurretta, yksikkö kytkeytyy jäätymisenestotilaan. Tällöin
kompressori käynnistyy, ulkoyksikön tuuletin, 4-tieventtiili ja sisäyksikön tuuletin
pysähtyvät ja käytön merkkivalo vilkkuu. Jos lauhduttimessa havaitaan poistettavaa
huurretta, sekä sisä- ja ulkoyksikön tuuletin että 4-tieventtiili käynnistyvät
samanaikaisesti, kompressori pysyy käynnissä, ja käytön merkkivalo lakkaa
vilkkumasta. Kun laitteeseen kytketään virta ensi kertaa, jäätymisestotoiminnon
kesto on 9 minuuttia, sen jälkeen aika sovitetaan aina jäätymisenestotoimintoa vaa-
tivan tilanteen mukaan. Mitä enemmän huurretta on, sitä pidempi on jäätymisen-
estotoiminnon kesto (enintään 9 minuuttia), ja vastaavasti, mitä vähemmän
huurretta on, sitä lyhyempi on toiminnon kesto (vähintään 3 minuuttia). Laite
sammuu jäätymisenestotoiminnon päättyessä.

7.1.2.3.3 Näytön toimintatapa 
Valojen RUN ja HEAT palaessa kaksirivisellä seitsensegmenttisellä Nixie-putkinäy-
töllä esitetään asetettu lämpötila.
7.1.2.3.4 Suojatoiminnot 
Ylikuumenemissuoja
Jos putken sisälämpötila kohoaa liian korkeaksi, ulkoyksikkö sammuu; putken
lämpötilan palauduttua normaaliksi, yksikkö käynnistyy jälleen.
Melunvaimennin
Jos kytket yksikön päälle ON/OFF-painikkeesta tai vaihdat toimintatilaa, suunnan-
vaihtoventtiili sulkeutuu 2 minuutin viiveen jälkeen.
7.1.2.4 Tuuletustila 
Sisäyksikön tuuletin pyörii asetetulla nopeudella. Valojen RUN ja FAN palaessa
kaksirivisellä seitsensegmenttisellä Nixie-putkinäytöllä esitetään asetettu lämpötila.
7.1.2.5 Valmiustila 
Virran merkkivalo palaa, mutta yksikkö ei toimi.
7.1.2.6 Auto-toimintatila 
Tässä tilassa yksikkö valitsee toimintatilan (Cool, Dry, Heat ja Fan) automaattisesti
huoneen kulloisenkin lämpötilan mukaan.
Suojatoiminnot
Suojatoiminnot ovat samat kuin jäähdytys- ja lämmitystilassa.
Näytön toimintatapa
Valojen RUN ja AUTO palaessa kaksirivisellä seitsensegmenttisellä Nixie-putkinäy-
töllä esitetään asetettu lämpötila.

7.1.3 Muut ohjaustoiminnot 
7.1.3.1 Oskillointimoottorin ohjaus 
Virran päälle kytkemisen jälkeen ylempi ja alempi oskillointimoottori liikuttavat
oskilloivat säleet ensin asentoon O ja sulkevat ilmanpoistoaukon; jos laite on kytketty
päälle, mutta oskillointitoiminto ei ole aktivoituna, oskilloivat säleet liikkuvat
ilmanpoistoaukon minimiasentoon L. Jos oskillointitoiminto on aktivoituna, oskilloi-
vat säleet liikkuvat asentojen L ja D välillä. Oskilloivat säleet sulkeutuvat, kun yksikkö
kytketään pois päältä.

7.1.3.2 Summeri 
Kun laitteeseen on kytketty virta ja laite on tunnistanut painikkeen painalluksen tai
saanut signaalin kaukosäätimeltä, summerista kuuluu melodia.

O

L

D

Kompressori

Ulkoyksikön 
tuuletin
Sisäyksikön 
tuuletin

4-tieventtiili

Käynnissä Sammuksissa

3-9 min

Jäätymisenestotoiminnon aikana
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7.1.3.3 Unitoiminto 
Kun unitoiminto kytketään päälle jäähdytys- tai kosteudenpoistotilassa, Tset kohoaa
1 tunnin kuluttua 1 °C:lla ja 2 tunnin kuluttua 2 °C:lla.

Kun unitoiminto kytketään päälle lämmitystilassa, Tset laskee 1 tunnin kuluttua 
1 °C:lla ja 2 tunnin kuluttua 2 °C:lla.

Jos unitoiminto kytketään päälle Auto-toimintatilassa, asetettu lämpötila ei muutu.
7.1.3.4 Auto-painike (ohjauspaneelissa) 
Auto-toimintatila voidaan kytkeä päälle tätä painiketta painamalla. Tämän tilan
ollessa aktivoituna sisäyksikön tuuletin pyörii automaattisella nopeudella ja säleet
oskilloivat; painettaessa painiketta uudelleen yksikkö sammuu.
7.1.3.5 Näyttö 
7.1.3.5.1 Näytöllä esitetyt käytön ja toimintotilojen merkkivalot 
Kun laitteeseen kytketään virta, näytöllä esitetään kaikki merkkivalot ja virtavalo
palaa. Kun laite kytketään päälle kaukosäätimellä, käytön merkkivalo palaa ja näytöllä
esitetään samanaikaisesti senhetkisen toimintatilan merkkivalo. Kun unitoiminto on
kytketty päälle eikä LIGHT-painike ole aktivoituna, kaikki merkkivalot paitsi käytön
merkkivalo ovat sammuksissa. Kun yksikkö kytketään pois päältä, vain virtavalo
palaa. Jäätymisenestotilassa käytön merkkivalo vilkkuu.
7.1.3.5.2 Kaksirivinen seitsensegmenttinen näyttö 
Kun yksikkö on kytketty päälle, Nixie-putkinäytöllä esitetään senhetkinen asetettu
lämpötila (lämpötilan asetusalue on 16 - 30 °C).
7.1.3.6 Automaattinen nopeuden ohjaus 
Jäähdytys- tai lämmitystilassa sisäyksikön tuuletin säätyy automaattisesti suurelle,
keskisuurelle tai alhaiselle pyörimisnopeudelle huoneen kulloisenkin lämpötilan
mukaan. Kosteudenpoisto- ja tuuletustilassa sisäyksikön tuuletin pyörii alhaisella
nopeudella.
7.1.3.7 Ajastin 
Yksikkö kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois päältä kaukosäätimellä asetetun
ajastuksen mukaisesti.
7.1.3.8 Muisti 
Sähkökatkoksen sattuessa aiempi toimintatila, tuulettimen pyörimisnopeus ja
asetettu lämpötila jäävät yksikön muistiin. Virran päälle kytkemisen jälkeen komp-
ressori käynnistyy 3 minuutin viiveellä, jos yksikkö oli päällä ennen sähkökatkosta.

Tset +2°C
Asetettu 

lämpöt. Tset

Tset +1°C

Tset

Tset

Tset -1°C 

Tset -2°C 

Asetettu 
lämpöt. Tset

1 tunti 2 tuntia Yli 2 tuntia

1 tunti 2 tuntia Yli 2 tuntia
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8. LAITTEEN PURKAMINEN OSIIN 
8.1 Sisäyksikön purkaminen osiin 
8.1.1 Etupaneelin irrotus 
Varmista, että sisäyksikön pistoke on irrotettu pistorasiasta. Avaa etupaneeli ja irrota
se vapauttamalla kannattimet sisäyksikön molemmissa päissä olevista urista
oheisessa kuvassa (kuva 8-1) esitetyllä tavalla.

8.1.2 Pölyä suodattavien muovisten ilmansuodattimien ja aktiivihiilisuodattimien
irrotus 
Avaa etupaneeli, nosta se ylös ja pidä sitä ylhäällä. Suodattimet voidaan irrottaa
vetämällä niitä kahvasta alaspäin (kuva 8-2). Varo koskemasta sisäyksikössä oleviin
metalliosiin. Ne voivat aiheuttaa haavoja.

8.1.3 Etukotelon irrotus 
Kangota pulttisuojukset irti etukotelosta. Irrota sitten etukotelon kiinnityspultit. Aseta
oskilloivat säleet tiettyyn kulmaan. Alemman ja ylemmän kiinnikkeen irrottamisen
jälkeen voit irrottaa etukotelon kuvassa 8-3 esitetyllä tavalla.

Etupaneeli
Kuva 8-1

Aktiivihiilisuodatin

Etukotelo Oskilloivat säleet

Pölyä suodattava muovinen
ilmansuodatin

Pultit

Kuva 8-2

Kuva 8-3
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8.1.4 Sähkökotelon suojuksen irrotus 
Sähkökotelon suojusta ympäröivien koukkujen irrottamisen jälkeen voit irrottaa
sähkökotelon suojuksen kuvassa 8-4 esitetyllä tavalla.

Kuva 8-4

Kuva 8-6

8.1.6 Sähkökotelon irrotus 
Irrota sähkökotelon kiinnityspultit ja kiinnikkeet, ja ruuvaa maadoituspultti irti. Irrota
sitten moottoriliitin ja sisälämpötila-anturi, irrota putken lämpötila-anturi ja sen
jälkeen sähkökotelo kuvassa 8-7 esitetyllä tavalla.

8.1.5 Vedenkeruuastian irrotus 
Kun olet irrottanut koukut molemmista päistä, voit ottaa sekä vaihemoottorin että
näyttöpiirikortin johtoliittimen irti. Tämän jälkeen voit ottaa vedenkeruuastian ulos
kuvissa 8-5 ja 8-6 esitetyllä tavalla. Varo poistoletkua.

Kuva 8-5

Koukut

Johtoliitin

Kuva 8-7

Pultti

Koukut

Maadoituspultti

Sisälämpötila-anturi Moottoriliitin
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Kiristyspultti

8.1.7 Haihduttimen irrotus 
Irrota haihduttimen 2 kiinnityspulttia piirikortin molemmilta puolilta kuvissa 8-8 ja 8-
9 esitetyllä tavalla. Nosta haihduttimen vasenta puolta hieman käsin ja vedä
taaksepäin, jolloin haihdutin irtoaa molemmista päistä. Ota haihdutin varovasti ulos
käsitellen liitosputkea hellävaraisesti; älä missään tapauksessa taivuta putkea liikaa
tai liian voimakkaasti viedessäsi sitä reiän läpi.

Kuva 8-8

8.1.8 Moottorin irrotus 
Ruuvaa irti mooottorinkiinnikkeen 4 kiinnityspulttia kuvassa 8-10 esitetyllä tavalla ja
irrota mooottorinkiinnike. Irrota tämän jälkeen poikittaisvirtaussiiven oikeanpuolei-
sen holkin päällä oleva kiristysmutteri ja ota moottori ulos nostamalla sitä hieman
kuvassa 8-11 esitetyllä tavalla.

8.1.9 Poikittaisvirtausiiven irrotus 
Edellä mainitussa vaiheessa suoritetun moottorin irrotuksen jälkeen voit ottaa
poikittaisvirtaussiiven ulos painikekotelosta.

Pultit

Pultit

Mooottorinkiinnike

Kuva 8-9

Kuva 8-10

Pultit

Kuva 8-11

Moottori

Poikittaisvirt-
aussiipi
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8.2 Ulkoyksikön purkaminen osiin 
8.2.1 Pikakytkennän suojuksen irrotus 
Irrota ruuvi ulkoyksikössä olevan pikakytkennän suojuksesta. Irrota pikakytkennän
suojus ulkoyksiköstä painamalla sitä alaspäin (kuva 8-12).

8.2.3 Takasäleikön irrotus 
Ruuvaa irti takasäleikön 4 kiinnityspulttia ja irrota ulkoyksikön säleikkö kuvassa 8-14
esitetyllä tavalla

8.2.2 Ulkoyksikön päällyskannen irrotus 
Ulkoyksikön päällyskansi voidaan irrottaa ruuvaamalla irti vasemmalta puolelta 2
päällyskannen kiinnityspulttia ja oikealta puolelta 1 kiinnityspultti kuvassa 8-13
esitetyllä tavalla.

Kuva 8-12

PulttiPikakytkennän 
suojus

Kuva 8-14

Takasäleikkö 

Pultit

Pultit

Kuva 8-13

Pultit



SUOMI

178

8.2.4 Ulkoyksikön etupaneelin irrotus 
Ruuvaa irti ulkoyksikön etupaneelin 5 kiinnityspulttia, käännä paneelia oikealle ja
irrota se urasta kuvassa 8-15 esitetyllä tavalla.

8.2.6 Oikeanpuoleisen peltilevyn irrotus 
Ruuvaa irti ulkoyksikön oikeanpuoleisen peltilevyn 5 kiinnityspulttia. Nyt voit irrottaa
oikeanpuoleisen peltilevyn kuvassa 8-18 esitetyllä tavalla.

8.2.5 Sähkökotelon irrotus 
Ruuvaa ensin irti sähkökotelon 3 kiinnityspulttia. Irrota sitten kompressori ja 4-
tieventtiilin liitin. Nyt voit irrottaa sähkökotelon kuvissa 8-16 ja 8-17 esitetyllä tavalla.

Kuva 8-15

Kuva 8-16

Kuva 8-17

Pultit

Sähkökotelo

Pultit

Pultti

Kuva 8-18

Oikeanpuoleinen
peltilevy

Pultit
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8.2.7 Aksiaalivirtaussiiven irrotus 
Irrota aksiaalivirtaussiiven kiristysmutteri kiintoavaimella. Irrota sitten mutteri,
jousialuslevy ja tuulettimen välike kuvassa 8-19 esitetyllä tavalla.

8.2.8 Moottorin ja moottorinkannattimen irrotus 
Ruuvaa irti moottorin 4 kiinnityspulttia. Nyt voit ottaa moottorin ulos. Ruuvaa irti
moottorinkannattimen 2 kiinnityspulttia ja irrota moottorinkannatin. Tämä vaihe on
esitetty kuvassa 8-20.

Kuva 8-19

Aksiaalivirtaussiipi

Mutteri

Kuva 8-20

Pultit

Pultit

8.2.9 4-tieventtiilin irrotus 
Ruuvaa ensin irti kiristysmutteri 4-tieventtiilin johdinsilmukasta, jotta voit irrottaa
johdinsilmukan. Kääri sitten 4-tieventtiilin ympärille kostea puuvillakangas, ja sulata
4-tieventtiilin 4 juotospistettä auki, jonka jälkeen voit irrottaa venttiilin.

HUOMAA:
Kylmäaine täytyy poistaa kokonaan ennen 4-tieventtiilin irrotusta. 

Juotosvaihe tulisi suorittaa mahdollisimman pikaisesti ja varmistaa, että venttiiliä
ympäröivä puuvillakangas on jatkuvasti kostea. Varo, etteivät kompressorin johdot
ym. syty palamaan juottamisen aikana. Katso kuva 8-21. 

Kuva 8-21

4-tieventtiili

4-tieventtiilin
johdinsilmukka

Juotospisteet



SUOMI

180

8.2.10 Kapillaarin irrotus 
Sulata auki kaikki pääkapillaarissa ja apukapillaarissa olevat juotospisteet, jotta voit
irrottaa kapillaarin. Tämä vaihe on esitetty kuvassa 8-22.

8.2.12 Kompressorin irrotus 
Irrota 3 mutteria kompressorin jalustasta ja sulata sitten juotokset auki ilmanotto- ja
poistoputken väliltä. Siirrä putkia varovasti ja ota kompressori ulos. Tämä vaihe on
esitetty kuvassa 8-24.

8.2.11 Venttiilin irrotus 
Ruuvaa irti venttiilin 2 kiinnityspulttia, ja sulata sitten juotospisteet auki venttiilin ja
liitosputken väliltä kuvassa 8-23 esitetyllä tavalla.

Huomaa:
Ennen juotospisteiden auki sulattamista sinun on käärittävä suuren venttiilin
ympärille kostea kangas, joka estää venttiilin vaurioitumisen korkean lämpötilan
seurauksena. 

Kuva 8-22

Kapillaari

Kuva 8-24

Jalustan mutterit

Kuva 8-23

Juotospisteet

Pultit

Suuri venttiili

Pieni venttiili

Kompressori
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9. RÄJÄYTYSKUVA JA OSALUETTELO 
9.1 Räjäytyskuva sisäyksiköstä 
HW-QUICK12E 

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Osan nimi
Takapaneeli
Painikekotelo
Poistoletku
Poikittaisvirtaussiipi
Tuulettimen laakeri
Poikittaisvirtaussiiven laakerilaippa 
Vedenkeruuastia
Oskilloiva keskisäle 
Oskilloiva sivusäle 
Oskilloiva säle
Vasemmanpuoleinen oskillointivarsi
Oikeanpuoleinen oskillointivarsi 
Vasemman- ja oikeanpuoleinen yhdystanko 
Haihdutinkomponentti 
Letkukomponentti 
Haihduttimen vasemmanpuoleinen kannatin 
Etupaneeli
Pulttisuojus
Etukotelo
Suodatinkokoonpano
Oskilloiva yläsäle
Oskilloiva alasäle

Osakoodi
01252217
22202034 
052324113 
10352012 
76512210 
76512206 
20182037 
10512075 
10512029 
10512030 
10582016 
10582017 
10582018 
01002184 
05232021 
24212023 
20002352 
24252005 
20002617 
11120019
26112039
26112040 

Määrä
1
1
1
1
1
1
1
2
2
10
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1 Edellä mainittuja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

9.2 Sisäyksikön osaluettelo HW-QUICK12E 

Nro
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Osan nimi
Keskiholkki
Vasemmanpuoleinen holkki
Vaihemoottori MP24AA 
Kaukosäädin Y512 
Sähkökotelo 
Sähkökotelon suojus (engl.) 
Johtoliittimen suojus
Kaapelikiinnike 
Putken kiinnike
Sisälämpötila-anturi
Putken sisälämpötila-anturi
Anturin sisäke B 
Moottori FN9F 
Moottori FN22C 
Haihduttimen oikeanpuoleinen kannatin 
Pääpiirikortti 5J52A3J 
Merkkivalokotelo 
Virranmuuntaja SC23B1 
Liitinalusta (4-vaiheinen) 
Virtajohto
Kumijohto (A-tyyppi/ 3 ydintä) 3G1.5 

Osakoodi
10542001 
10542002 
15212108 
30512506 
20102140 
201021411 
22242025 
24242003 
26112035 
390000451 
390000591 
42020063
/
15012111
24212024 
30055656 
22432079
43110207 
42010248 
40020483
4002050415

Määrä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9.3 Räjäytyskuva ulkoyksiköstä (koskien vain lämmityselementillä varustettuja malleja) 
HW-QUICK12E
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Nro 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Osan nimi
Takasäleikkö
Aksiaalivirtaussiipi 
Etupaneeli
Alustakokoonpano 
4-tieventtiilikomponentti
4-tieventtiili
4-tieventtiilin liitin
Kapillaarikokoonpano
Kompressori C-1RV096H1A
Kompressori C-RV146H1A
Kompressorin ylikuormitussuoja MRA98896-9200 
Pikakytkentä
Pikakytkennän suojus
Itsekierteittävä ruuvi
Venttiilinkannatin
Oikeanpuoleinen peltilevykokoonpano 
Kaapelikiinnike 
3-vaiheinen liitinalusta 
Sähkökotelokomponentti 
Kompressorin kondensaattori
Kondensaattorin kiinnike
Tuulettimen kondensaattori
Liitinalusta 2-8
Erotinkokoonpano
Lauhdutinkomponentti 
Takasäleikkö
Päällyskansi
Moottorinkannatin
Ulkoyksikön poistoliitin 
Moottori FW48G 
Kompressorin aluslaatta

Osakoodi
22413431 
10333413 
01533012 
01203179 
03023640 
430004032 
43000400 
03003897 
/
00100369
Sis.
06393004 
26233433 
70140392 
01703081 
01303086 
71010103 
42011241 
01403191 
33000017 
02143401 
33010025 
42011103 
01233417 
01103652 
01473030 
01253261 
01703391 
06123401 
15013066 
76710249 

Määrä
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Edellä mainittuja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

9.3 Ulkoyksikön osaluettelo (koskien vain lämmityselementillä varustettuja malleja)
HW-QUICK12E 
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10. HUOLTO JA KORJAUS 

Vaara

Vaara
Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ennen ilmastointilaitteen puhdis-
tamista.
Älä kastele laitetta, koska tällöin on vaarana saada sähköisku. Yksikköä ei saa pestä
vedellä. Pyyhi ilmastointilaitteen ja kaukosäätimen ulkopinnat pehmeällä, kostealla
liinalla. Älä käytä ilmastointilaitteen puhdistukseen bensiiniä, ohentimia tai muita
kemikaaleja, koska ne voivat vaurioittaa laitetta. Käytä puhdistukseen vain haaleaan
veteen liuotettua mietoa puhdistusainetta

10.1 Paneelin irrotus ja puhdistus 
1. Irrota ja puhdista paneeli (noin 3 kuukauden välein) 
Varmista, että sisäyksikön pistoke on irrotettu pistorasiasta. Avaa etupaneeli ja irrota
se vapauttamalla kannattimet sisäyksikön molemmissa päissä olevista urista
oheisessa kuvassa esitetyllä tavalla.

2. Puhdistus 
Puhdista irrotettu etupaneeli pehmeällä liinalla, vedellä ja miedolla puhdistusaineella
ja anna sen sitten kuivua hyvin.
Huomaa:
Etupaneelin haalistumisen tai vääntymisen välttämiseksi puhdistuksessa on
käytettävä alle 45 °C-asteista vettä. Etupaneelia ei saa myöskään pestä
astianpesukoneessa.
3. Etupaneelin asettaminen paikoilleen 
Kiinnitä etupaneeli takaisin paikoilleen asettamalla etupaneelin molemmissa päissä
olevat kannattimet uriin. Laita myös keskellä oleva kiertoakseli uraan. Sulje
etupaneeli oheisessa kuvassa esitetyllä tavalla.

2. Pölyä suodattavien muovisten ilmansuodattimien ja aktiivihiilisuodattimien
puhdistus
Puhdista pölyä suodattavat muoviset ilmansuodattimet ja aktiivihiilisuodattimet
kopistamalla ne puhtaiksi tai imuroimalla ne. Suodattimet voidaan pestä haalealla
vedellä. Käytä puhdistukseen alle  45 °C-asteista vettä suodattimien haalistumisen
tai vääntymisen välttämiseksi. Älä pese suodattimia astianpesukoneessa. Anna
suodattimien kuivaa tämän jälkeen hyvin. Älä aseta niitä alttiiksi suoralle
auringonvalolle tai lämmölle kuivatuksen aikana.

3. Suodattimien asettaminen paikoilleen 
Aseta suodattimet takaisin sisäyksikköön laittamalla ne omille paikoilleen oheisessa
kuvassa esitetyllä tavalla. Tekstillä "Front" merkityn puolen tulisi osoittaa sinua kohti.
Varmista, että suodattimet on asetettu paikoilleen asianmukaisesti ja tukevasti. Sulje
sitten etupaneeli laskemalla se alas.

Ura

Muovinen
ilmansuodatin Aktiivihiilisuodattimen pidin

Aktiivihiilisuodattimen pidike

10.2 Suodattimien puhdistus 
Puhdista pölyä suodattavat muoviset ilmansuodattimet ja aktiivihiilisuodattimet
(noin 3 kuukauden välein) 
Pölyä suodattavat muoviset ilmansuodattimet ja aktiivisuodattimet on puhdis-
tettava useammin, jos ilmastointilaitetta käytetään erittäin pölyisessä ympäris-
tössä.

1. Pölyä suodattavien muovisten ilmansuodattimien ja aktiivihiilisuodattimien
irrotus 
Avaa etupaneeli, nosta se ylös ja pidä sitä ylhäällä. Suodattimet voidaan irrottaa
vetämällä niitä kahvasta alaspäin. Varo koskemasta sisäyksikössä oleviin
metalliosiin. Ne voivat aiheuttaa haavoja. 
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11. ASENNUSOHJE 
11.1 Sähköliitäntä 
Kaikki sähköasennukset on suoritettava paikallisten säädösten ja määräysten sekä
tämän ohjeen mukaisesti.
Varmista, että sähköverkko pystyy jatkuvasti syöttämään riittävästi virtaa
ilmastointilaitteelle käytössä olevien muiden sähkölaitteiden (kodinkoneet, valaistus)
lisäksi. Katso maksimitulovirta ilmastointilaitteeseen kiinnitetystä arvokilvestä. Var-
mista, että virrankatkaisimien, sulakkeiden jne. teho on riittävä 20 A:n käynnistys-
virtaa varten (yleensä alle 1 sekunti).
Yksikkö on maadoitettava työntämällä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Kiristä ruuvit kiinnittäessäsi kaapelikiinnikettä ulkoyksikköön. Vialliset ruuvit on
vaihdettava eikä niitä saa käyttää sähköliitännän tekemiseen.
Sisä- ja ulkoyksikön sähköliitäntään ei saa kohdistua jännitys- ja vääntövoimia.
Sähköliitännän tekemisen jälkeen virtajohto on kiristettävä kiinnikkeellä ja on var-
mistettava, että kiristyskohdan ja kunkin liitetyn liittimen väliselle johdolle on
olemassa riittävä tila.
Tarkista, että sähköliitännän kaikki kaapelit on kiinnitetty asianmukaisesti ja lujasti,
niin että ne kestävät 0,5 kilon voiman. Ilmastointilaitetta ei saa käynnistää, jos kaa-
peleita ei ole kiinnitetty asianmukaisesti tai ne ovat löysällä.

Valitse sisäyksikölle ja ulkoyksikölle sopiva asennuspaikka
ENNEN ASENNUSTA

VAARA
1. Asenna ilmastointilaite tukevasti paikkaan, joka kestää ulko- ja sisäyksikön
painon. Jos laitetta ei ole asennettu riittävän tukevasti, se voi pudota ja aiheuttaa
loukkaantumisen.
2. Asenna laite tukevasti tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Epätäydellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
3. VAROITUS
Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa esiintyy herkästi syttyviä kaa-
suvuotoja. Ulkoyksikköä ympäröivälle alueelle vuotava ja kerääntyvä kaasu saattaa
aiheuttaa räjähdyksen.
4. Lue huolellisesti Tärkeitä turvallisuusohjeita koskeva kappale ja noudata siinä
annettuja ohjeita.

ASENNUSPAIKAN VALINTA
1. Tarkista sisä- ja ulkoyksikön mitat varmistaaksesi, että tila on riittävä
yksiköiden asennukseen.
2. Valitse paikka, jossa ei ole vaarana, että vesi- ja kaasuputket tai sähköjohdot
vaurioituvat seinään porattaessa.
Jossa ulkoyksikkö on suojassa kovalta tuulelta.
Jossa ilmanvaihto on riittävää ja joka on pölytön.
Jossa ulkoyksikkö on suojassa sateelta ja suoralta auringonvalolta.
Jossa laitteen aiheuttama melu tai siitä poistuva kuuma ilma eivät häiritse muita.
Jossa on kiinteä seinä tai tukiseinä, joka estää meluntason kohoamisen ja tärinät.
Älä aseta ulkoyksikön ilmanpoistoaukon eteen melua vaimentavia esteitä.
Jonka läheisyydessä ei esiinny lämmönlähteitä, höyryjä tai syttyviä kaasuja.
Jos ulkoyksikkö asennetaan korkealle, varmista, että ulkoyksikön tukijalat on
kiinnitetty tukevasti paikoilleen.
Jossa ulkoyksikkö sijaitsee vähintään 3 m etäisyydellä televisio- tai radioantennista
(muutoin kuvassa tai äänessä saattaa esiintyä häiriöitä).
Älä käytä ilmastointilaitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä
läheisyydessä.
Jossa sisä- ja ulkoyksikköön kerääntynyt kondenssivesi on helppo poistaa.
Asenna ilmastointilaite paikkaan, joka on etäällä herkästi syttyvistä materiaaleista,
etenkin liikkuvista ja kevyistä materiaaleista kuten verhoista ja vaatteista.
Asenna ulkoyksikkö vaakasuoraan asentoon.
Varmista, että ilmanpoistoaukot ovat auki.
Älä asenna ulkoyksikköä suljettuun tilaan, vaan paikkaan, jossa ilmanvaihto on
riittävää.
Varmista, että ulko- ja sisäyksikön asennus täyttää jäljempänä mainittuja
asennusetäisyyksiä koskevat vaatimukset.

VAROITUS
Vältä asentamista seuraaviin paikkoihin, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä laitteiston
toiminnassa.
Johon voi vuotaa syttyviä kaasuja.
Jossa on paljon koneöljyä.
Jossa ilman suolapitoisuus on korkea.
Jossa muodostuu sulfidikaasua, kuten kuumien lähteiden läheisyydessä.
Jossa käytetään suurtaajuus- tai radiolaitteita.

11.2 Sisäyksikön asennus 
Sisäyksikön ja ulkoyksikön välinen etäisyys saa olla enintään 4 m.
Sisäyksikkö on asennettava vähintään 2 m korkeudelle lattiasta.

Asennuspaikan valitseminen 
1. Varmista, että sisäyksikön asennus täyttää jäljempänä mainittuja
asennusetäisyyksiä koskevat vaatimukset siten, että laitteen huoltamiseen jää
riittävästi tilaa. Sisäyksikkö tulisi sijoittaa siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti.
2. Sijoita laite paikkaan, jossa ilmansuodattimet ja aktiivihiilisuodattimet voidaan
irrottaa helposti.

Yli 15 cm
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2. Takapaneelin asennus 
1. Valitse takapaneelin asennukseen soveltuva paikka sisäyksikön sijainnin,
putkituksen suunnan ja poistoputken suunnan mukaisesti. 
2. Pidä paneelia vaakasuorassa asennossa seinää vasten ja merkitse seinään
kiinnitysreikien kohdat.
3. Poraa seinään reiät, työnnä niihin ruuvitulpat ja ruuvaa asennuslevy kiinni
seinään. Varmista, että se on lujasti kiinni seinässä. Huomioi painomäärä, jonka
kyseinen asennuslevy kestää. Yksiköiden painot näet teknisistä erittelyistä.

4. Poistoletkun asennus 
1. Poistoletku sijaitsee sisäyksikössä ja se on asennettava alaspäin viettäväksi.
Poistoletkun jatkamiseen tulee käyttää 4 m pituista ylimääräistä valkoista
poistoletkua kiinnittämällä valkoinen poistoletku sisäyksikköön kiinnitetyn harmaan
poistoletkun päätekappaleeseen. Käytä letkuja yhdistäessäsi vuodon estämiseksi
letkunkiristintä, jonka halkaisija on 19 mm, ja kiinnitä se paikoilleen lujasti.
2. Poistoletkussa ei saa olla taitoksia tai vääntymiä eikä se saa viettää ylöspäin.
Letkun päätä ei saa myöskään upottaa veteen (kuten kuvassa 11-4 on esitetty).
3. Sisäyksikköön liittyvän pidemmän poistoletkun aiheuttaman melun
vaimentamiseksi kyseinen poistoletku on suojattava eristysmateriaalilla.

5. Sisäyksikön asennus 
1. Katso putkien (neste- ja kaasuputken) vientiä koskeva kuva 11-5a. Taivuta putkia
varovasti tukkeutumisen tai vaurioitumisen välttämiseksi. Jos aiot viedä kaapelin
sisäyksikön vasemmalta tai oikealta puolelta, leikkaa läpiviennin suojus 1 irti vastaa-
vasti sisäyksikön vasemmalta tai oikealta puolelta kuvassa 11-5b esitetyllä tavalla. Jos
aiot viedä putket (neste- ja kaasuputken) sisäyksikön vasemmalta tai oikealta puolelta,
leikkaa läpiviennin suojus 2 irti vastaavasti sisäyksikön vasemmalta tai oikealta
puolelta kuvassa 11-5b esitetyllä tavalla. Jos aiot viedä sekä liitosputket että kaapelin
yhdessä sisäyksikön jommaltakummalta puolelta, tällöin on leikattava irti niin ikään
läpiviennin suojus 2. Suosittelemme putkien vientiin menetelmiä 1, 2, 3 ja 4. 
Huomaa:
Jotta letkujen toiminnassa ei ilmenisi häiriöitä, suosittelemme taivuttamaan niitä
tarpeen mukaan vain kerran hyvin varovasti. Lisäksi on huomioitava, että järjestel-
mään täytyy lisätä kylmäainetta, jos putkia (neste- ja kaasuputkea) on jatkettu. Näin
taataan ilmastointilaitteen asianmukainen ja tehokas toiminta (150g/2 m).
2. Ripusta sisäyksikkö sen takapuolella olevasta ripustusrei'istä takapaneelin
koukkuihin (kuvassa 11-7 esitetyllä tavalla). Varmista, että sisäyksikkö on tukevasti
paikoillaan. 
3. Varmista, että sisäyksikön asennuskorkeus lattiasta on vähintään 2 m (katso kuva
185).

80 mm
Vasemmanpuoleinen putkien läpivienti

80 mm
Oikeanpuoleinen putkien läpivienti

Kuva 11-2

Vääntymä Taitos

Älä upota letkun päätä veteen

Kuva 11-4

X X

1 Vasemman-
puoleinen putki

2 Vasemman-
puoleinen
takaputki

3 Oikean-
puoleinen 
putki

4 Oikeanpuoleinen
takaputki

a

Kuva 11-3

Vasen

Oikea

Oikea
taka Vasen 

taka

3. Putkien läpivientireiän tekeminen
1. Kuten kuvassa 11-3 on esitetty, putki voidaan viedä 4 puolelta. Valitse tarpeen
mukaan niistä yksi.
2. Kun olet varmistanut putkien läpivientikohdan kuvan 11-1 mukaisesti, poraa
seinään reikä (halkaisija 80 mm) siten, että se viettää hieman alaspäin.

3. Ennen kuin vedät liitosputkituksen, kaapelin ja pikakytkennän läpiviennin kautta,
kiedo niiden ympärille mukana toimitettua eristysnauhaa, niin etteivät ne pääse
vaurioitumaan läpiviennin kautta vedettäessä. Se liitosputkituksen ja kaapeloinnin
osa, joka jää läpiviennin sisälle, tulisi olla aina kiedottuna eristysnauhaan vaurioiden
välttämiseksi. Läpiviennin ulkopuolella sijaitsevasta liitosputken, kaapelin ja
pikakytkennän muusta osasta eristysnauha on poistettava.

Sisä-
yksikkö

Ulko-
yksikkö

Vietto
alaspäin

Kuva 11-2a
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11.3 Ulkoyksikön asennus 
Vaara
Ulkoyksikköä liikuteltaessa ja asennettaessa on käytettävä hansikkaita
loukkaantumisen välttämiseksi.

Etäisyys kattoon

Ilmanpoisto

Ilmantulo

Vähintään 

60 cm

Etäisyys seinään

286

Vähintään 60 cm

(b) Kuva 11-5 Kuva 11-6 Kuva 11-7

Poistoletku

Takapaneeli

Läpiviennin suojus 2

Eristysnauha

Liitosputki

Virtajohto

Läpiviennin suojus 1 

Pikakytkentäjärjestelmän kuvaus 
Mikä on pikakytkentä?
Pikakytkentä on järjestelmä, joka on tarkoitettu seinälle asennettavan ilmastointilait-
teen erillisen yksikön asennukseen ja irrotukseen ilman erikoistyökaluja tai -välineitä.
Pikakytkennän avulla sisäyksikkö ja ulkoyksikkö liitetään toisiinsa.

Pikakytkennän rakenne
Pikakytkentä koostuu naaras- ja urososasta. Naarasosa on kiinni ulkoyksikössä.
Pikakytkennän naarasosa saadaan näkyviin irrottamalla ulkoyksikön pikakytkennän
suojus. Pikakytkennän urososa sijaitsee sisäyksikköön kiinnitettyjen putkien päässä.
Putket on esitäytetty kylmäainekaasulla. 
Noudata pikakytkennän liittämistä koskevia ohjeita.

Mahdollisten nestevuotojen minimoimiseksi pikakytkentä tulee olla aina liitettynä,
vaikka ilmastointilaite ei olisi käytössä.
Älä irrota pikakytkentää yksikön ollessa toiminnassa. Jotta putkistossa oleva paine
pääsee tasaantumaan, odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin avaat pikakytkennän
ilmastointilaitteen sammuttamisen jälkeen.
Varo pudottamasta pikakytkentää kovalle alustalle sitä liittäessäsi tai irrottaessasi
äläkä käytä vaurioitunutta pikakytkentää.

Vä
hi

nt
ää

n
60

 c
m

Vähintään 60 cm

Vä
hin

tää
n

20
0 c

m

540

Etäisyys seinään
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Kuva 11-9 Kuva 11-11

Kuva 11-10 Kuva 11-12

11.4 Pikakytkennän liittäminen 
1. Irrota ruuvi ulkoyksikössä olevan pikakytkennän suojuksesta kuvassa 11-9
esitetyllä tavalla.

2. Irrota pikakytkennän suojus ulkoyksiköstä painamalla sitä alaspäin. Pikakytkennän
naarasosan tulee nyt näkyviin. Pikakytkennän urososa sijaitsee sisäyksikön putkien
päässä.

Ruuvi

4. Avaa pikakytkennän urososassa oleva kiristysvipu. Jotta pikakytkentä tulisi lii-
tetyksi oikein, kohdistustapin on oltava pikakytkennän urososan alapuolella.

Kohdistustappi Kiristysvipu

5. Vedä pikakytkennän naarasosassa oleva kiristysholkki taakse ja pidä sitä siellä.

Kiristysholkki
3. Irrota metallisuojus pikakytkennän naarasosasta vetämällä kiristysholkkia
taaksepäin. Kiristysholkin ollessa tässä asennossa voit irrottaa metallisuojuksen.
Irrota muovisuojus pikakytkennän urososasta.

Huomaa:
Kun pikakytkennän naarasosan metallisuojus on irrotettu, sitä ei voida kiinnittää
enää takaisin naarasosaan.

6. Työnnä pikakytkennän urososa pikakytkennän naarasosan sisään.  Vapauta
kiristysholkki, jolloin se siirtyy takaisin paikoilleen.

Huomaa: Kohdistustappi osoittaa alaspäin.
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Kiristysvipu

7. Sulje kiristysvipu ja paina se lujasti kiinni.
Huomaa: Kiristysvipua ei pystytä kiinnittämään oikeaan asentoon, jos kiristysholkki
ei ole vapautunut kokonaan. Tässä tapauksessa pikakytkennän molemmat osat on
yhdistettävä uudelleen ja edellä mainitut asennusvaiheet 4 - 7 toistettava.

8. Pikakytkennän urososan päässä on sähköpistoliittimen urososa. Tämän
sähköpistoliittimen alapuolella sijaitsee asennuskiinnike virtakaapelin asentamista 
ja kiinnittämistä varten. Irrota asennuskiinnikke ruuvaamalla ruuvit irti.
Sähköpistoliittimen naarasosa sijaitsee sisäyksikön pikakytkennän päässä. Liitä
kyseiset kaksi sähköpistoliittimen osaa toisiinsa liu'uttamalla sähköpistoliittimen
urososa sähköpistoliittimen naarasosan sisään. Kun olet tarkistanut, että
sähköpistoliittimen molemmat osat on liitetty asianmukaisesti ja lujasti, asenna
sisäyksikön virtakaapeli kiinnittämällä asennuskiinnike ulkoyksikköön. Varmista, 
että virtakaapelin musta vaippaosa tulee kiinnitetyksi asennuskiinnikkeellä kuvassa 
4 esitetyllä tavalla. Varmista lisäksi, että asennuskiinnike on kiinnitetty paikoilleen
lujasti ja ettei virtakaapeli pääse puristumaan, pingottumaan tai vääntymään.

9. Kiinnitä pikakytkennän suojus takaisin ulkoyksikköön. Varmista, että virtajohto
kulkee pikakytkennän suojuksen oikealla puolella olevan johtoaukon läpi ja että
suojus on kiinnitetty paikoilleen lujasti.

Kuva 11-14

Kuva 11-16

11.5 Ulkoyksikön kondenssiveden poistoletkun asennus 
Ulkoyksikkö saattaa kehittää kondenssivettä. Kondenssivesi täytyy johtaa pois
poistoletkun avulla. Poistoletkun asennus tapahtuu seuraavasti:
Työnnä ulkoyksikön poistoliitin ulkoyksikön pohjassa olevaan 25 mm kokoiseen
reikään kuvassa esitetyllä tavalla. Kiinnitä sitten muovinen poistoletku paikoilleen
asennettuun ulkoyksikön poistoliittimeen. Nyt kondenssivesi pääsee poistumaan
oikealla tavalla.

Ulkoyksikön pohja

Ulkoyksikön poistoliitin

Kuva 11-17

1

3

2

4

Sähköpistoliit-
timen urososa

SähköpistoliitinAsennuskiinnikeSähköpistoliittimen
naarasosa
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11.6 Koekäyttö ja asennuksen jälkeen suoritettava tarkastus 
1. Koekäyttö 
1. Koekäyttöä varten tehtävät valmistelut
1. Älä liitä pistoketta pistorasiaan äläkä kytke ilmastointilaitetta päälle ennen kuin
asennus on suoritettu loppuun.
2. Siivoa pois kaikki laitetta asennettaessa muodostuneet jätteet, etenkin metallijäys-
teet ja muut asennusmateriaalit yms., ennen koekäytön aloittamista.
3. Varmista, että yksikkö on asennettu täydellisesti näiden ohjeiden mukaisesti.

2. Koekäyttömenetelmä
Painikkeen painalluksen jälkeen yksikkö käynnistyy 3 - 4 minuutin viiveellä estäen
näin kompressorin vaurioitumisen.
Yksikkö sammuu ja käynnistyy sitten uudelleen.
Yksikkö toimii säädettyjen painiketoimintojen mukaisesti.

2. Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus

Kun kaikki edellä mainitut kohdat on tarkistettu, voit työntää sisäyksikön pistokkeen pistorasiaan ja käynnistää yksikön kytkemällä COOL-toimintatilan päälle. Tarkista, että
ilmastointilaite puhaltaa viileää ilmaa. Tarkista lisäksi, ettei sisäyksiköstä ja ulkoyksiköstä kuulu epänormaaleja ääniä ja ettei niissä tai pikakytkennässä ole havaittavissa tärinää
tai vesivuotoa.

Kun kaikki on kunnossa siltä osin, että yksikkö on asennettu täydellisesti eikä sitä tarvitse irrottaa asennuksen aikana tapahtuneiden virheiden korjaamisen vuoksi, 
voit tiivistää mukana toimitetulla kumikitillä seinän läpivientiin muodostuneet, liitosputkea ja kaapelointia ympäröivät aukot.

Tarkistettavat asiat
Onko laite asennettu riittävän tukevasti? 
Onko lämpöeristys riittävä? 
Poistuuko kondenssivesi sujuvasti?
Vastaako sähköverkon jännite laitteen arvokilvessä ilmoitettua 
jännitearvoa?
Onko sähkö- ja putkiasennukset suoritettu oikein?

Onko yksikkö maadoitettu turvallisesti? 
Onko kaapelityyppi määräysten mukainen?

Ovatko sisä- ja ulkoyksikön ilmantulo- ja ilmanpoistoaukot tukossa?
Onko kylmäaineputken pituus ja kylmäaineen täyttömäärä merkitty 
ylös?

Mahdollinen häiriö, jos yksikköä ei ole asennettu oikein
Yksikkö voi pudota, täristä tai tuottaa melua
Yksikköön voi kerääntyä kondenssivettä tai vesipisaroita
Yksikköön voi kerääntyä kondenssivettä tai vesipisaroita
Ilmastointilaitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai 
ilmastointilaitteen sähköosat saattavat palaa
Ilmastointilaitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai 
ilmastointilaitteen sähköosat saattavat palaa
Sähkövuotoja saattaa esiintyä
Ilmastointilaitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai 
ilmastointilaitteen sähköosat saattavat palaa
Jäähdytysteho (lämmitysteho) saattaa heiketä
Kylmäaineen täyttömäärää on hankala kontrolloida.



SUOMI

191

12. VIKA-ANALYYSI 
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Virrankatkaisin
lauennut tai sulake
palanut

Kylmäaineen vir-
taushäiriö

Liian vähäinen
ilmanvirtausmäärä

Väärä lämpötila-asetus

Laukeaminen tapahtuu heti, kun virrankatkaisin
kytketään asentoon "ON" (päällä)

Virrankatkaisin laukeaa muutaman minuutin kuluttua,
kun yksikkö on kytketty asentoon "ON" (päällä)

Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on
löysällä

Onko vahva- ja heikkovirran ohjauspiirien välinen
liitäntä löysällä

Onko muuntajan syöttöjohto löysällä, tapahtuuko
jännitteen syöttöä

Sisä- ja ulkoyksikön välinen kaapeliliitäntä on
tehty väärin.

Kaukosäätimen signaalinsiirtovirhe

Ohjaussulake palanut

Laite ei saa virtaa

Mittaa maadoitukseen kohdistuva eristysvastus
sähkövuotojen toteamiseksi

Tarkista virrankatkaisin ja mittaa oikosulkuvastus

Tarkista, onko pistoke työnnetty pistorasiaan tai
laita se kunnolla kiinni 

Laita liitosjohto kunnolla kiinni

Laita liitosjohto kunnolla kiinni ja tarkista jännit-
teensyöttö

Tarkista piirit piirikaavion avulla ja tee liitäntä
oikein

Tarkista kaukosäädin

Vaihda ohjaussulake

Tarkista virransyöttöpiiri

4-tieventtiilin häiriö

Kylmäainevaje

Kompressorin häiriö

Liian vähäinen virtaus venttiiliin

Ilmansuodatin tukossa

Tuulettimen asetettu pyörimisnopeus on liian alhainen

Vaihda 4-tieventtiili

Lisää kylmäainetta

Vaihda kompressori

Avaa venttiili kokonaan

Puhdista suodatin

Aseta keskisuuri tai suuri pyörimisnopeus

Sisäyksikkö asennettu väärään paikkaan Ilmanvaihdon tulee olla riittävää ulkoyksikön asennuspaikassa ja
yksikkö tulisi suojata pellillä tai aurinkosuojalla

Onko jäähdytyskuorma (lämmityskuorma) asianmukainen

Säädä lämpötila-asetusta

Tarkista ennakoitu jäähdytyskuorma (lämmityskuorma)

He
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(lä
m

m
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o)

Sisäyksikkö ja
ulkoyksikkö eivät
käynnisty
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Heikko jäähdytysteho (läm-
mitysteho)

Tuuletin ei pyöri, vaikka FAN-
toimintatila on päällä

Ulkoyksikkö ja kompressori eivät
toimi, kun yksikkö on jäähdytys-
tai lämmitystilassa

Kompressori toimii, mutta
ulkoyksikön tuuletin ei pyöri, kun
yksikkö on jäähdytys- tai läm-
mitystilassa

Ulkoyksikön tuuletin pyörii, mutta
kompressori ei toimi, kun yksikkö
on jäähdytys- tai lämmitystilassa.

Vesivuoto

Sisäyksikön suodatin tukossa

Ulkoyksikön lämmönvaihdin tukossa 

Kapillaari osittain tukossa

Väärin tehty kaapeliliitäntä

Tuulettimen kondensaattori on viallinen tai
oikosulussa 

Relepiiri katkennut

Releen kontakti löysällä

Väärä lämpötila-asetus

Ulkoyksikön tuulettimessa on vikaa

Väärin tehty kaapeliliitäntä

Ulkoyksikön tuulettimen kondensaattorissa on vikaa

Kompressorin häiriö

Kompressorin kondensaattorissa on vikaa

Jännite on liian alhainen tai liian korkea

Väärin tehty kaapeliliitäntä

Poistoletku tukossa tai katkennut

Kylmäainevuoto

Sisäyksikön yksitieventtiili tukossa

Sisäyksikön tuuletin palanut tai johto katkennut

Vuotoa ilmenee kompressorin suorittaessa sää-
töä korkean ja alhaisen paineen välillä

Puhdista suodatin säännöllisesti

Poista lämmönvaihtimen pinnalle kerääntynyt pöly

Vaihda kapillaari

Tee liitäntä oikein piirikaavion mukaisesti

Vaihda tuulettimen kondensaattori tyypiltään ja
teknisiltä tiedoiltaan vastaavaan

Vaihda rele

Vaihda rele

Säädä lämpötila-asetusta

Vaihda tuulettimen moottori

Vaihda tuulettimen kondensaattori

Vaihda kompressori

Vaihda kompressori

Paineensäätimen käyttöönotto on suositeltavaa

Vaihda poistoletku

Tee liitäntä oikein piirikaavion mukaisesti

Tee liitäntä oikein piirikaavion mukaisesti

Paikallista vuotokohta ja lisää kylmäainetta

Vaihda yksitieventtiili

Korjaa tai vaihda tuulettimen moottori

Vaihda kompressori
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Vesivuoto

Epänormaali ääni ja tärinä

Kylmäaineputkiliitoksen eristysnauha ei ole
riittävän tiukalla 

Sisäyksikön tuuletin pääsee koskettamaan muihin
osiin

Kompressori tärisee liikaa

Kompressorin sisältä kuuluu epänormaalia ääntä

4-tieventtiilistä kuuluu lämmitystilassa epänormaali
solenoidin ääni

Ulkoyksikön putket pääsevät koskettamaan toisiinsa

Sisäpellit pääsevät koskettamaan toisiinsa

Ulkoyksikön säle pääsee koskettamaan
ulkokoteloon

Sisäyksikköön on päässyt vieras esine

Kierrä eristysnauha uudestaan tiukalle

Säädä tuulettimen asentoa

Säädä kompressorin tukialuslevyä ja kiristä
löysällä olevat pultit

Vaihda kompressori

Magneettiventtiilin sisällä on oikosulku, vaihda
magneettiventtiili

Aseta kosketuksissa olevat putket erilleen

1. Kiristä liitospultti
2. Laita vaimennusmateriaalia levyjen väliin

Säädä säleen asentoa

Poista vieras esine




