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Johdanto
Onnittelut uudesta Invest Living
Scandinavia AB -tuotteestasi!

Olet tehnyt viisaan investoinnin, ja asianmukaisen asennuksen avulla varmistat, että
laite tuo iloa, mukavuutta ja energiansäästöä monen vuoden ajan. Invest Living Scandinavia AB kiittää valinnastasi. Tiedämme kokemuksesta, että oikein koottu ja asennettu
lämpöpumppu on energiatehokas, ongelmaton ja pitkäikäinen. Pyydämme siksi, ettet
pyri säästämään asennuksessa vaan käytät siihen osaavaa, pätevää ammattilaista; se
kannattaa pitkän päälle!
Tuotetakuumme ovat avokätisiä, mutta ne edellyttävät, että asennus, huolto, dokumentointi ja rekisteröinti tehdään oikein. Lue siksi oheistetut ohjeet huolellisesti. Takuuehtomme vaihtelevat maan mukaan. Ne koskevat Ruotsia sekä tietyiltä osin Suomea,
Tanskaa ja Norjaa, jossa vaatimukset kylmäainetta sisältävien järjestelmien asennuksesta ja huollosta (vain virallisesti pätevä kylmäasentaja saa suorittaa) vastaavat Ruotsin voimassa olevia vaatimuksia.
Lue nämä ohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöönottoa, ja noudata sen ohjeita huolellisesti henkilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi.
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1. Käyttöohjeet
1.1 Asennusohjeet

Lue ”Käyttäjän opas” huolella ennen laitteen käyttöä.
* Takuun edellytyksenä on, että laitteen asentaa pätevä kylmäasentaja ja että asennus
rekisteröidään kotisivuillamme tai asennusasiakirjat lähetetään meille.
Laitetta ei saa sijoittaa paikkoihin, joissa on
tulenarkoja kaasuja.

Turva- ja maavuotokytkin on asennettava.
SK

e

.

On myös varmistettava, että laite on
asianmukaisesti maadoitettu.

Asennuksen jälkeen on tarkistettava, että kaikki
johdot on liitetty oikein.

1.2 Käyttöohjeet
Älä koskaan sammuta laitetta
vetämällä pistokkeen irti.

Älä kytke laitetta samaan
pistorasiaan muiden laitteiden
kanssa.

Tarkista, että kaikki johdot on
asennettu ja kiinnitetty seinään
oikein.

FEL!

Älä tee sähkötöitä märillä
käsillä..

Tarkista, että pistoke on puhdas
ja ettei pistorasiassa ole pölyä
tai muuta likaa.

.
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Käytä oikeanlaista sulaketta.

1. Käyttöohjeet
1.2 Käyttöohjeet

Undvik
Välttää direkt
suoraasolljus.
auringonvaloa.

Yrittää
lämmön
muilta
Älä käytäinte
palamista
laitteensa
Försökminimoida
att minimera
genereringen
av Använd
förbränningsapparater
i
yksiköiltä
jäähtymisen
aikana
ilmastoidussa
huoneessa.
värme från
andra enheter
under kyldrift. det
luftkonditionerade
rummet.

Olen
Jag ärsinged
svedd!

Jäähdytyksen
olisi eller
verhot
tai kaihtimet
Under kyldrift, aikana
bör gardiner
fönster
persienner
användassävy
för attauringonvalolta.
skugga från solljuset.
käytetään

Placera
insektsmedel eller
Älä
käytäinte
hyönteismyrkkyjä
taifärger
och andra lättantändliga
sprayer
i
maalipurkit
ja muita palavia
suihnärheten av enheten, eller spraya
keita
laitteen lähellä tai suihkuta
dessa direkt på enheten.
näiden suoraan yksikköön.

Om det är nödvändigt att placera
Om
det är nödvändigt att placera
enheten i ett rum med förbränningsenheten
medventilation.
förbränningsapparater,i ett
sörjrum
för god
motorer, sörj för god ventilation.

Stoppa
in sakertuuletusaukkoja.
i ventilationshålen.
Älä
laitaejasioita

Vältä istumasta ilman ulostulon
Ställ in ilmavirtaus
luftflödet med
hjälp av fjärrSäädä
kaukosäätimellä.
kontrollen.
alla.

Vid rengöring
vatten,varmista
se till att
Kun
puhdistusmed
vedellä,
strömmen är bruten.
että virta on pois päältä.

Häng ej i enheten.
Hang ei yksikössä.

Vid tekniska
fel kontakta
Tällä
toimintahäiriö,
ota serviceyhteys
tekniker.
huoltoteknikkoon.

Sitt eller stå ej på utomhusenheten.
Seistä tai istua ei ulkoyksikön.

Använd
följande:
Älä
käytäejseuraavaa.

Kunenheten
laitetta ej
ei skall
käytetä
pitkään
När
användas
under
längre
ta ur kontakten.
aikaan,tid,poista
tulppa.

Yli 40-asteista vettä.
Bensiiniä, liuottimia tai voimakkaita
puhdistusaineita, jotka voivat värjätä
laitteen.
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Vid rengöring och service, se till att
Kun
puhdistat
tai palvelu, irrota
koppla
ur enheten.
laitteen.

2. Osien nimet ja tehtävät
Laitteen ulkonäkö saattaa erota jonkin verran tämän oppaan kuvista.
Sisäyksikkö
Näyttö
Ilmanotto

d
Pystysuuntainen puhallus
Vaakasuuntainen puhallus
Ilman ulostulo
Ilmansuodatin
Vedenpoistoletku

Ulkoyksikkö

Ilmanotto

Ilmanotto
Sähkö- ja putkiliitännät
Ilman ulostulo

Sisäyksikön avaus
HUOM: Älä avaa etupaneelia 60° enempää
HÄTÄkäyttö
AVAUS: Paina etupaneelin sivuja varovasti sisäänpäin,
ja nosta sen jälkeen paneelia ulospäin ja ylöspäin.
SULKU: Paina etupaneelia alaspäin, ja sen jälkeen
paneelin reunoja kunnes se sulkeutuu.

Tällä painikkeella voit käyttää laitetta
ilman kaukosäädintä.
Laite käynnistyy AUTO-tilassa asetuksella
20oC
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3. Sisäyksikkö
3.1 Näyttö
Osoittaa, että laite on päällä

Osoittaa, että TIMER-toiminto on käytössä

Näyttää valitun lämpötilan,
TIMER-ajan ja virhekoodit

SLEEP
LAMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT
FAN

MODE

POWER
ON
OFF

CLEAN
HOLD

TEMP

ON/OFF

FAN SPEED

SWINGA

TIMER

HOLDS

HI POWER

LAMP

ir Flow

Infrapunavastaanotin

Kauko-ohjain on suunnattava kohti sisäyksikköä, jotta laite voi vastaanottaa komentoja.
Kaikki laitteen vastaanottamat komennot
vahvistetaan piippausäänellä.

LEEP
CLEAN

3.2 Tietoa AUTO-toimintatilasta
Uusi lämpöpumppusi on rakennettu pohjoismaisiin olosuhteisiin ja ennen kaikkea
tuottamaan lämpöä energiatehokkaalla tavalla. Lämpöpumpussa on automaattinen
toimintatila, ja voi olla houkuttelevaa vain asettaa laite tähän tilaan, MUTTA seuraava
on suositeltavampaa:
Kun haluat lämpöpumpun tuottavan lämpöä, aseta se lämmitystilaan ja valitse haluamasi lämpötila. Älä valitse AUTO-tilaa, koska lämpöpumppu voi silloin esimerkiksi
auringon paistaessa huoneeseen tuntea, että huoneessa on liian
kuuma, jolloin se vaihtaa automaattisesti jäähdytystilaan. Tämä ei yleensä ole toivottavaa, eikä varsinkaan energiatehokasta tai ilmastoystävällistä. Pohjolan lämmityskaudella auringosta tuleva lisälämpö on yleensä tervetullutta, minkä vuoksi sitä ei
kannata jäähdyttää pois.
Lämpöpumppua voi käyttää myös jäähdytykseen esimerkiksi pitkinä, kuumina kesäpäivinä. Aseta se silloin jäähdytystilaan ja valitse haluamasi lämpötila. Huomaa,
että sisäilman jäähdytys, esimerkiksi lämpöpumpun avulla, johtaa aina kondensoitumiseen. Näin muodostuvat vesipisarat voivat nopeasti nousta litroihin. Tarkista siksi
huolella, että kondenssivesi valuu pois lämpöpumpun sisältä oikealla tavalla, ennen
kuin jätät laitteen jäähdytystilaan.
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4. Kaukosäätimen toiminnot
4.1 Painikkeet ja näyttö
LÄMPÖTILA
Näyttää asetetun lämpötilan

Osoittaa, että laite on säästötilassa

Osoittaa, että laite on AUTO-tilassa

Osoittaa, että laite on TURBO-tilassa

Osoittaa, että laite on JÄÄHDYTYS-tilassa
Osoittaa, että laite on KUIVATUS-tilassa

Osoittaa, että FOLLOW ME-toiminto on käytössä
Osoittaa, että painikkeet on lukittu

Osoittaa, että laite on LÄMMITYS-tilassa
Osoittaa, että laite on TUULETIN-tilassa

Näyttää TUULETTIMEN NOPEUS -asetuksen

MODE
Muuttaa toimintatilaa:
AUTO/JÄÄHDYTYS/KUIVATUS/
LÄMMITYS/TUULETIN.

ON/OFF

NOSTAA/ALENTAA lämpötilaa

TUULETTIMEN NOPEUS
Muuttaa tuulettimen nopeutta.

TIMER
Käytetään ajastuksen ALKAMIS- ja
PÄÄTTYMISAJAN asetukseen ja TIMER-toiminnon sammuttamiseen.

TURBO
Aktivoi TURBO-tilan
(vain LÄMMITYS- ja JÄÄHDYTYS-tiloissa)

SHORT CUT
Valitsee käyttäjän määrittämät
asetukset.

SWING
Asettaa puhalluksen suunnan PYSTYTASOSSA
(kiinteä asento tai liikkuva)

SLEEP/CLEAN
Valitsee SLEEP- tai CLEAN-toiminnon,
kun SHIFT -painiketta on painettu.

AIR FLOW
Asettaa puhalluksen suunnan VAAKATASOSSA
(kiinteä asento tai liikkuva)

ION/INTE EYE
Valitsee ION-toiminnon, kun
SHIFT-painiketta on painettu (pohjoism.
versio)

10oC HEAT
KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ
ylläpitolämmityksen.

LAMP/HOLD
Valitsee LAMP- tai HOLD-toiminnon,
kun SHIFT-painiketta on painettu.

RST
Palauttaa tehdasasetukset.
oC / oF
Muuttaa yksiköksi Celsius/Fahrenheit.

SHIFT
Käytetään tilan valitsemiseen 2-toimintoisten painikkeiden kanssa.

CLK
KELLONAJAN asettamiseen.

FRESH/FOLLOW ME
Valitsee FRESH- tai FOLLOW ME -tilan, kun SHIFT-painiketta on painettu.

- Yllä olevassa kuvassa on näytetty kaikki näytön symbolit; todellisessa käytössä näkyvissä on vain käytössä
olevien toimintojen symbolit.
- FRESH-toimintoa ei ole laitteen pohjoismaisessa versiossa.
- TURBO-tilassa laite ei seuraa huoneen lämpötilaa vaan LÄMMITTÄÄ tai JÄÄHDYTTÄÄ
(asetuksesta riippuen), kunnes TURBO-tila sammutetaan.

Automaattinen uudelleenkäynnistys.

Sähkökatkon jälkeen laite käynnistyy ja jatkaa viimeisimmillä asetuksilla.
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4. Kaukosäätimen toiminnot
4.2 Toimintatilojen valinta
1. Suuntaa kaukosäädin kohti laitetta ja paina ON/OFF-painiketta. Valitse toimintatila
MODE-painikkeella: AUTO, JÄÄHDYTYS, KUIVATUS, LÄMMITYS tai TUULETIN.
2. Nosta tai laske lämpötila nuolipainikkeilla haluttuun lämpötilaan. Lämpötilaksi voidaan valita 16oC - 32oC (61oF - 90oF).
HUOM: AUTO- ja KUIVATUS-tiloissa lämpötila on aina 20oC (68oC).

3. Valitse tuulettimen nopeus TUULETTIMEN NOPEUS-painikkeella:
Pieni:

Keskisuuri:

Suuri:

AUTO-nopeus: vilkkuva

-symboli.

HUOM: KUIVATUS-tilassa tuulettimen nopeus on aina pieni.

4. Valitse puhalluksen YLÖS/ALAS-suunta tai liikkuva puhallus SWING-painikkeella:
Kun perustila on valittuna,

-symboli VILKKUU kaukosäätimen näytössä. Kun liik-

VILKKUU näytössä. Kun
kuva puhallus on valittuna,
puhalluksen suunta voidaan valita nuolipainikkeilla.

näkyy VILKKUMATTA,

HUOM: KUIVATUS-tilassa puhalluksen suunta on kiinteä.

5. Valitse puhalluksen VASEN/OIKEA-suunta tai liikkuva puhallus AIR FLOW -painik-symboli VILKKUU, kun liikkuva puhallus on valittuna.
keella:
VILKKUMATTA, kun kiinteäsuuntainen puhallus on valittuna.
6. Käynnistä ilman ioninpoisto ION-painikkeella.

näkyy

-symboli näkyy tällöin näytössä.

7. INTE EYE -toiminnon ollessa valittuna näytössä näkyy symboli

HUOM. Toimin-

toa ei ole laitteen pohjoismaisessa versiossa.

8. FRESH-toiminnon ollessa valittuna näytössä ei näy symboleita. HUOM: Toimintoa ei
ole laitteen pohjoismaisessa versiossa.

EN61000-3-11-standardin mukaisesti laitteen saa kytkeä ainoastaan sähköverkkoon, jonka
impedanssi on | Zsys | = 0 0,141 ohmia tai pienempi.
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4. Kaukosäätimen toiminnot
4.3 Painikkeiden toiminnot

1. ON/OFF: käynnistää ja sammuttaa laitteen.
2. MODE: valitsee toimintatilan: AUTO, JÄÄHDYTYS, KUIVATUS, LÄMMITYS tai
TUULETIN.
3.
: nostaa lämpötilaa.
4.
: alentaa lämpötilaa.
5. AIR FLOW: valitsee puhalluksen suunnan vaakatasossa (vasen/oikea) tai liikkuvan
puhalluksen.
6. SWING: valitsee puhalluksen suunnan pystytasossa (ylös/alas) tai liikkuvan puhalluksen. Vaihtoehdot: natural flow (perustila), liikkuva puhallus tai kiinteäsuuntainen
puhallus.
7. TUULETTIMEN NOPEUS: muuttaa tuulettimen nopeutta. Vaihtoehdot: pieni, keskisuuri, suuri.
8. TIMER: käytetään ajastuksen alkamis- ja päättymisajan asetukseen tai perumiseen.
- Kun painat TIMER-painiketta 1. kerran, TUNNIT alkavat vilkkua. Aseta tunnit
-painikkeilla (alkamisaika).
- Kun painat TIMER-painiketta 2. kerran, MINUUTIT alkavat vilkkua. Aseta minuutit
-painikkeilla (alkamisaika).
- Kun painat TIMER-painiketta 3. kerran, asetukset tallentuvat.
Jos et muuta asetuksia vaan painat ainoastaan TIME-painiketta 3 kertaa,
kaikki asetukset nollataan eikä mitään tallennu.
Kun komento on siirtynyt laitteeseen ja merkkinä siitä on kuulunut piippaus
kaukosäädin siirtyy päättymisajan asetukseen.
Kun painat TIMER-painiketta 4. kerran, TUNNIT alkavat vilkkua. Aseta ne
-painikkeilla (päättymisaika).
Kun painat TIMER-painiketta 4. kerran, TUNNIT alkavat vilkkua. Aseta ne
-painikkeilla (päättymisaika).
Kun painat TIMER-painiketta 5. kerran, MINUUTIT alkavat vilkkua. Aseta ne
-painikkeilla (päättymisaika).
Jos et muuta asetuksia vaan painat ainoastaan TIME-painiketta 6 kertaa,
kaikki asetukset nollataan eikä mitään tallennu.
On siis tärkeää käyttää
-painikkeita aikojen asetukseen, muuten laitteeseen
ei siirry komentoja ja asetukset pysyvät nollattuina. Jos kaikki asetukset
on tehty oikein, laite vastaa piippauksella.
HUOM: Jos aikojen asetuksen jälkeen painat TIMER-painiketta, asetukset nollautuvat jälleen. Kun TIMER-toiminto on
käytössä, asetetut ajat näkyvät kaukosäätimen näytössä.

9. TURBO: mahdollisimman nopeaan lämmitykseen tai jäähdytykseen. TURBO-toiminto EI toimi AUTO-, KUIVATUS- ja TUULETIN-tiloissa. Näyttöön ei tule symbolia.
SLEEP-tilan (säästötilan) valinta sammuttaa TURBO-toiminnon. TURBO-toiminto
sammuu myös, kun TURBO-painiketta painetaan uudestaan.
10. CLK: käytetään kellonajan asettamiseen. Paina painiketta ja aseta tunnit ja minuutit
-painikkeilla. Kun olet valmis, paina ON/OFF- tai CLK-painiketta. Jos mitään
painiketta ei paineta, kaukosäädin palaa normaalitilaan 15 minuutin jälkeen.
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4. Kaukosäätimen toiminnot
4.3 Painikkeiden toiminnot
11. SHORT CUT: pikapainike, jolla saat heti käyttöön ennalta valitut asetukset. Kun
-symboli. Voit nyt asettaa
pidät painiketta hetken painettuna, näyttöön tulee
halutun toimintatilan, lämpötilan, tuulettimen nopeuden ja puhallussuunnan. Kun olet
valmis, paina SHORT CUT -painiketta uudestaan, jolloin
-symbolit katoavat näytöstä. Kun tämän jälkeen painat SHORT CUT -painiketta lyhyesti, laite siirtyy tehtyihin asetuksiin.
12. 10oC HEAT : siirtää laitteen YLLÄPITOLÄMMITYS-tilaan.
13. SHIFT: käytetään seuraavien painikkeiden toiminnon muuttamiseen: ION/INTE
EYE, SLEEP/CLEAN, FRESH/FOLLOW ME, LAMP/HOLD. Kun painat SHIFT-painiketta, oikeanpuoleinen nuoli alkaa vilkkua sen merkiksi, että kyseisten painikkeiden toiminto nro 2 on käytettävissä. Painamalla SHIFT uudestaan siirryt normaalitilaan, jolloin nuoli häviää. Jos et paina SHIFT-painiketta 30 minuuttiin, normaalitilaan
siirtyminen tapahtuu automaattisesti.
14. ION/INTE EYE: kaksitoimintoinen painike; valitse SHIFT-painikkeella ION tai INTE
EYE.
ION-toiminto on ilman ioninpoisto, joka parantaa sisäilman laatua.
INTE EYE-toimintoa EI ole pohjoismaisessa versiossa.
15. SLEEP/CLEAN : kaksitoimintoinen painike; valitse SHIFT-painikkeella SLEEP tai
CLEAN.
SLEEP: säästötila. Käynnistä ja lopeta toiminto painamalla SLEEP/CLEAN-painiketta. Jos säästötila on aktivoitu, toimintatilan vaihtaminen ei lopeta sitä. Säästötilassa
tuulettimen nopeus on pieni, mutta sitä voidaan säätää
-painikkeella. TURBO-painikkeen painaminen lopettaa säästötilan.
CLEAN: puhdistustoiminto. Varmista, että laite on sammutettu. Paina sen jälkeen
SHIFT-painiketta ja sitten SLEEP/CLEAN-painiketta. Laite käynnistyy asetuksilla
JÄÄHDYTYS-tila, 25oC, suuri tuulettimen nopeus, jotka puhdistavat laitetta. Poistu
puhdistustilasta painamalla ON/OFF.
16. LAMP/HOLD: kaksitoimintoinen painike; valitse SHIFT-painikkeella LAMP tai
HOLD.
LAMP: sytyttää ja sammuttaa kaukosäätimen näytön valaistuksen.
HOLD: lukitsee painikkeet / poistaa lukituksen.
17. RST: palauttaa kaukosäätimen tehdasasetukset. Tämä voi
olla tarpeen esimerkiksi, jos laite ei reagoi kaukosäätimen komentoihin.
18. FRESH/FOLLOW ME: kaksitoimintoinen painike. HUOM: FRESH-toimintoa ei ole
pohjoismaisessa versiossa.
FOLLOW ME: ”seuraa minua” -toiminto aktivoidaan painamalla SHIFT- ja sen jälkeen FRESH/FOLLOW-painiketta. Laite säätää silloin lämpötilan niin, että asetettu
lämpötila tuntuu kaukosäätimen luona.
19. oC/oF: muuttaa lämpötilan yksiköksi Celsius- tai Fahrenheit-asteet.
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4. Kaukosäätimen toiminnot
4.4 Paristojen vaihto
Kaukosäätimen paristojen tyhjennyttyä
liikaa sisäyksikköön lähetettävät signaalit ovat heikkoja eivätkä komennot mene
perille. Myös näytön kuvakkeet heikkenevät.
Paristojen vaihto:
• Vedä paristotilan kantta alaspäin.
• Vaihda paristot uusiin samantyyppisiin paristoihin.
• Varmista, että paristojen plus- ja
miinusnavat ovat oikein päin.
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jottei paristonestettä vuoda
kaukosäätimen sisään, mikä voi vahingoittaa kaukosäädintä.
Jos näyttö ei toimi oikein, poista paristot ja aseta ne uudelleen, jolloin kaukosäädin
käynnistyy uudelleen. Nollaa myös kaukosäätimen asetukset painamalla RST-painiketta.

5. Toimintaperiaate
5.1 Yleistä
•
•
•

Laite lämmittää huoneilmaa keräämällä lämpöä ulkoilmasta ja siirtämällä sen sisäyksikköön.
Ulkolämpötilan ollessa erittäin alhainen pumpun suorituskyky laskee luonnollisesti,
mutta sitä voidaan edelleen käyttää.
Ilma-ilmalämpöpumppua ei voi käyttää ainoana lämmitysmenetelmänä, koska laitteen on käytettävä kerättyä lämpöä myös sulatukseen. Pumppu voi kuitenkin täyttää
noin 80 % asunnon lämmöntarpeesta.

5.2 Sulatus

Kun ulkoilma on kylmää ja hyvin kosteaa, ulkoyksikön höyrystimen pinnalle muodostuu
jäätä, mikä heikentää lämmitystehoa. Tällöin laite käynnistää automaattisen sulatustoiminnon. Sulatuksen aikana sisäilman lämmitys keskeytyy 5–10 minuutin ajaksi.
HUOM: Jos haluat käynnistää sulatuksen itse, käynnistä laite JÄÄHDYTYS-tilassa ja
vaihda sen jälkeen LÄMMITYS-tilaan. Laite tekee aina sulatuksen ennen LÄMMITYS-tilaan siirtymistä.
Sulatuksen aikana ulkoyksiköstä voi nousta höyryä. Tämä on normaalia ja johtuu jään
nopeasta sulamisesta.
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6. Kunnossapito
HUOM: Varmista ennen kunnossapitotoimia, että laite on
kytketty irti verkkovirrasta.
6.1 Käynnistys pitkän
6.2 Käytönaikainen kunnossapito
Ilmansuodattimen puhdistus (kerran kuukaudessa)
käyttötauon jälkeen
Tarkista, ettei mikään tuki ilman
ottoja ulostuloaukkoja.

Tarkista sisäyksikön ja ulkoyksikön
kiinnitys.
Tarkista, että
laite on oikein
maadoitettu.

Tarkista, että sisäyksikön ilmansuodatin on puhdas.
Kytke virta laitteeseen.
Aseta paristot kaukosäätimeen.

6.3 Pitkät
käyttötauot

Poista ilmansuodatin
•
Paina etupaneelin sivuja
varovasti sisäänpäin ja nosta
paneeli ylös.
•
Vedä suodatinta varovasti
ylöspäin ja poista se itsesi
suuntaan.
Ilmansuodattimen puhdistus
•
Jos suodatin on hyvin likainen, huuhdo se haalealla vedellä.
•
Kuivaa suodatin ennen takaisin asetusta.
HUOM:
•
Älä käytä kiehuvaa vettä.
•
Älä kuivaa suodatinta avotulen yläpuolella.
.
•
Älä käytä liikaa voimaa, kun poistat
tai palautat
suodatinta.
Aseta ilmansuodatin takaisin
Älä käytä laitetta ilman oikeaa suodatinta.

Ilmalämpöpumpun puhdistus
•
Käytä pehmeää, kuivaa rättiä.
•
Imuroi pölyt laitteesta.
•
Jos laite on hyvin likainen, käytä
miedolla puhdistusaineella kostutettua rättiä.

Aseta lämpötilaksi 30oC/86oF ja
käytä laitetta TUULETIN-tilassa
noin puoli päivää.
Tämä kuivattaa laitteen.
Sammuta laite ja kytke siitä virta pois tai irrota pistoke.
Laite kuluttaa noin 5W, kun se on pelkästään sammutettuna. Energian säästämiseksi ja turvallisuussyistä
pistoke kannattaa irrottaa, kun laitetta ei käytetä pitkään
aikaan.
Puhdista ilmansuodatin.
Puhdista sisäyksikkö ja
ulkoyksikkö.
Poista paristot kaukosäätimestä.
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HUOM:
Jos ilmansuodattimessa on
paljon pölyä tai likaa, jäähdytys- ja lämmitysteho huononee,
energiankulutus kasvaa, ja laite
voi pitää kovempaa ääntä.
Kun ilma-ilmalämpöpumppu on
asennettu ensimmäistä kertaa,
suodatin kannattaa tarkistaa parin päivän jälkeen, kun laite on
puhdistanut sisäilman pölystä ja
hiukkasista.

6. Kunnossapito
6.4 Itse tehtävät tarkastukset
Tarkista seuraavat ennen kuin otat yhteyden huoltoasentajaan.
Ilmalämpöpumppu ei käynnisty.
Onko TIMER-toi- Sähkökatko
minto käytössä?
tai palanut sulake?

Onko virtajohto kytketty?

Jäähdytys tai lämmitys toimii .huonosti.
Onko lämpötila-asetus oikea?

Onko ilmansuoda- Ovatko ikkunat ja
tin puhdas?
ovet kiinni?

Jäähdytys toimii huonosti.
Paistaako aurinko
Onko huoneessa Onko huoneessa
suoraan huoneeseen? jokin muu läm- paljon ihmisiä?

mönlähde?

Seuraavat tapaukset vaativat pikaista asentajan suorittamaa huoltoa.
Sulake palaa usein.
Fuse often blow off

Pistoke tai pistorasia
tuntuu lämpimältä.

Vauriot sähköjohdoissa.

Palanut sulake

Laite häiritsee muita laitteita,
esim. TV:tä tai radiota.

Laitetta ei voi käyttää.

Poikkeavat äänet tai
melu.

Jos laite ei toimi tai näyttää virhekoodin, sammuta laite 3 minuutiksi ja käynnistä se
uudelleen. Odota sen jälkeen toiset 3 minuuttia. Jos ongelma ei ole hävinnyt, ota yhteys
jälleenmyyjään.
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7. Usein kysyttyä
Laite ei käynnisty sammutuksen jälkeen
(RUN-merkkivalo palaa).

Uudelleen käynnistys on automaattisesti estetty 3 minuutin ajan sammutuksen jälkeen.
Odota 3
minuuttia

Ei
toimi

Tre minuters skyddstimer är programerat i mikrodatorn och aktiveras
automatiskt. Denna funktion går inte påverka eller påskynda.

Laite ei puhalla ilmaa, kun LÄMMITYS-tila
käynnistetään.

Puhallus estetään, jottei laite puhalla kylmää
ilmaa sillä aikaa, kun sisäyksikön lämmönvaihdin lämpenee (2–5 min).

Laite ei lopeta puhallusta heti, kun se sammutetaan JÄÄHDYTYS-tilassa.

Voi kestää noin 30 sekuntia ennen kuin laite
sammuu.

Laite ei puhalla ilmaa 6–12 minuuttiin LÄMMITYS-tilassa.

Kun ulkoilma on kylmää ja kosteaa, laite tekee joskus
automaattisen sulatuksen. Odota. Sulatuksen aikana
ulkoyksiköstä voi tippua vettä tai nousta höyryä.

Laite ei puhalla ilmaa KUIVATUS-tilassa.

Sisäyksikön tuuletin pysähtyy joskus, jotta kuivatetusta ilmasta
ei synny höyryä, sekä energian säästämiseksi.

Laitteesta tulee usvamaista höyryä JÄÄHDYTYS-tilassa.

Näin voi tapahtua, kun huoneen lämpötila ja ilmankosteus ovat hyvin korkeita. Höyrynmuodostus loppuu, kun
lämpötila ja ilmankosteus laskevat.

Laitteesta tulee hajuja.

Laitteen puhaltamassa ilmassa voi olla hajuja. Kyseessä voi
olla esim. laitteeseen tarttunut tupakan tai kosmetiikan haju.

Laitteesta kuuluu lirinää ja
natinaa.

Tämä johtuu laitteen sisällä kiertävästä kylmäaineesta.

Laitteesta kuuluu natinaa sammutuksen
jälkeen.

Tämä johtuu lämpötilan aiheuttamasta muovin
laajenemisesta tai supistumisesta.

Laite ei käynnisty sähkökatkon päätyttyä.

Laitteen muistipiiri on tyhjentynyt. Käynnistä
laite uudelleen kaukosäätimellä.
Laite ei voi vastaanottaa infrapunasignaaleja,
jos sen vastaanottimeen kohdistuu suoraa
auringonvaloa tai muuta voimakasta valoa.

Laite ei reagoi kaukosäätimen komentoihin.

Ulkoyksiköstä valuu vettä.

Ulkoyksiköstä valuu vettä, kun laite on sulatustilassa.
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8. Virhekoodit
Virhekoodi
näytössä

Virheen kuvaus
Laite on sulatustilassa

”df” tai vilkkuva lämmitystilan symboli

Ulkoyksikön lämpötila-anturin virhe

E1

Sisäyksikön lämpötila-anturin virhe

E2

Sisäyksikön höyrystinanturin virhe

E3

Sisäyksikön tuuletinmoottorin virhe

E5

EEPROM-viestintävirhe

E6

Ulkoyksikön piirilevyvirhe

E7

Ylikuumenemissuoja/sulatus

E8

Sisäyksikön kansi on auki

E0

Sisä- ja ulkoyksikön välinen viestintävirhe

F1

Sisäyksikön anturivirhe

F2

Sisäyksikön höyrystinanturin virhe

F3

Sisäyksikön tuuletinmoottorin virhe

F4

Ulkoyksikön virhe

F5

Ulkoyksikön lämpötila-anturin virhe

F6

Ulkoyksikön höyrystinanturin virhe

F7

Kompressorin ylikuumenemisanturin virhe

F9

Kompressorivirhe

FC

Muu virhe

FF

Höyrystimen lämpötilavirhe

P1

Ylikuumeneminen, ylivirtasuoja (invertterimalli)

P2

Ylivirtasuoja

P3

Kompressorin ylikuumenemissuoja

P4

Ylijännitesuoja

P7

Ulkoyksikön lauhduttimen ylikuumeneminen

PA

Liian korkea ulkolämpötila

PC
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9. Asennus
9.1 Sisäyksikön sijoitus
•
•
•
•
•
•

Sijoita yksikkö niin, että ilma ulottuu huoneen kaikkiin nurkkiin.
Sijoita yksikkö niin, ettei ulkoilma vaikuta siihen.
Yksikön ilman otto- ja ulostuloaukkojen lähellä ei saa olla esteitä.
Sijoituspaikka ei saa altistua savulle tai höyrylle.
Huoneessa ei saa olla tulenarkoja kaasuja.
Älä sijoita palohälyttimen lähelle, sillä yksiköstä tuleva lämmin ilma voi laukaista
hälyttimen.

Jätä tilaa huolto- ja kunnossapitotoimille
•

On tärkeää, että sisäyksikön ympärillä on riittävästi tilaa huolto- ja
kunnossapitotoimille.
Katto: Yli 100 mm.

Oikea puoli:
Yli 150 mm seinästä.

Vasen puoli:
Yli 150 mm seinästä.

Kiinnityslevy

Lattia: Väh. 2000 mm

Sisä- ja ulkoyksikön välinen korkeusero ja etäisyys
•
•
•

Yksiköiden välinen korkeusero ei saa olla yli 5 metriä. Sillä, kumpi yksikkö on
ylempänä, ei ole merkitystä.
Yksiköiden välisten putkien enimmäispituus on 15 metriä.
Taivuta putkia mahdollisimman vähän, sillä mutkat voivat vaikuttaa laitteen
suorituskykyyn.
<---Enint. 15 m--->
Sisäyksikkö

Enint. 5 m
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Ulkoyksikkö

9. Asennus
9.2 Ulkoyksikön sijoitus

HUOM:
Poista mahdolliset kuljetukselta suojaavat muovi- ja teräsverkot ennen asennusta.

Jätä tilaa huolto- ja kunnossapitotoimille
1. Kun yksikön yläpuolella on este:

2. Kun vain etupuoli (ilman ulostulo)
on avonainen:

3. Kun etupuolen (ilman ulostulon)
edessä on este:

Väh. 100 mm

Väh. 500 mm

•
•
•
•

Väh. 200 mm

Huoltotila
Jätä yksikön eteen huoltotilaa. Katso
kuva.
Väh. 200 mm

Väh. 300 mm
Väh. 500 mm

•

Aseta ulkoyksikkö kiinteälle alustalle tai käytä lämpöpumpuille tarkoitettua kiinnityskonsolia.
Sijoita yksikkö paikkaan, joka altistuu mahdollisimman vähän sateelle ja suoralle
auringonvalolle ja jossa on hyvä ilmanvaihto. Yksikön päällä on hyvä olla katos tai
lämpöpumpunsuoja.
Sijoita yksikkö niin, ettei sen puhallusilma ja ääni häiritse ihmisiä ja eläimiä.
Älä sijoita yksikköä lähelle tulenarkoja kaasuja.
Yksikön alla tulee olla tilaa kondenssiveden pois valumiselle.
Vältä sijoittamasta yksikköä niin, että ilman ulostulo on täysin tuulensuojassa.

Väh. 500 mm

•

4. Kun sekä takana että edessä on este:

Väh. 200 mm

Huoltotila

Väh. 500 mm
5. Älä sijoita yksikköä paikkaan, jossa
vain yläpuoli on esteetön.
Väh. 100 mm

Väh. 1000 mm

• Vähintään 2 sivun on oltava esteettömiä.
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9. Asennus
9.3 Ulkoyksikön asennus

Kuva 1.

Yhdysputket voivat kulkea kuvan 1 mukaisesti.
1=oikealle ja taakse
2=vasemmalle ja taakse
3=vasemmalle
4=oikealle
5=alas
4
Vaihtoehdoissa 3, 4 ja 5 muovikuori on avattava
sopivasta kohdasta.

3

2
1
5

1. Kiinnityslevyn asennus
Ruuvaa kiinnityslevy seinään asianmukaisilla ruuveilla. Varmista, että yksikkö on
vaakatasossa. Väärä asento voi estää kondenssivettä valumasta ulos yksiköstä.

2. Poraa reikä seinään yhdysputkea varten
Poraa heti kiinnityslevyn alapuolelle reikä,
jonka halkaisija on 65 mm.
On tärkeää, että reikä porataan sisäpuolelta
alaviistoon, jotta kondenssivesi voi valua ulos.
Tiivistä seinäputki ja aseta se paikalleen.
Kuva 2.

Kuva 2.

Tiivistä teipillä

5–10 mm alemp.
n. 35o
Seinäsuojus

Seinäputki
Sisäseinä

3. Vedenpoistoletkun asennus

SEINÄ

Ulkoseinä

Kuva 3.

Asenna yhdysputket yksikköön. Kiinnitä
vedenpoistoletku putkien ALLE kuten kuvassa
3. Käytä kiinnitykseen esim. teippiä.

Yksiköiden väliset
yhdysputket
Vedenpoistoletku

4. Sisäyksikön ripustus
Vie yhdysputket ja vedenpoistoletku seinässä
olevan reiän läpi. Ripusta sisäyksikkö yläkiinnikkeistä niin, että alakiinnikkeet asettuvat
oikein. Katso kuva 4.

Kuva 4.

Alakiinnikkeet
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Yläkiinnikkeet

Alakiinn. vastakappaleet

9. Asennus
5. Tarkista seuraavat
1. Tarkista, että laite riippuu yläkiinnikkeistä.
2. Tarkista, että laite riippuu vaakatasossa.
3. Vedenpoistoletkussa ei saa olla taitteita
eikä se saa kääntyä ylöspäin.
4. Vedenpoistoletkun on oltava alimmaisena
ja oikeassa kaltevuuskulmassa; katso
kuva 5.

Kuva 5.

Yhdysputket

Sähkökaapeli
Seinäputki
Vedenpoistoletku

Vedenpoistoletku

9.4 Ulkoyksikön asennus
•
•
•
•
•

Kuljeta yksikkö alkuperäispakkauksessaan.
Ota huomioon, että painopiste EI ole laitteen keskellä.
Yksikkö ei saa kallistua enempää kuin 45o. Älä säilytä makuuasennossa.
Kiinnitä yksikkö konsoliin tai vastaavaan siten, ettei tuuli voi kaataa sitä.
Käytä tärinänvaimennuskumeja.

Useamman kuin yhden ulkoyksikön asennus

Väh. 300 mm

9.5 Putket, liitännät ja tyhjiöinti
Putkiliitännät
•
•
•
•
•

Järjestelmään ei saa päästä pölyä, ilmaa tai saastetta.
Ole erityisen varovainen, kun liität putkia ulkoyksikköön.
Vältä turhia mutkia yhdysputkissa. Käytä putkentaivutinta, jottei putkiin tule taitteita.
Käytä oikeaa putkikokoa ja putkiliittimiä kiristäessä oikeaa kiristysmomenttia; ks.
taulukko 1 seuraavalla sivulla.
Väärä kiristysmomentti voi vahingoittaa liittimiä tai aiheuttaa vuotoja.
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9. Asennus
Vääntömomentit käytettävän avaimen mukaan
Kupariputken
ulkohalkaisija

Kiristysmomentti

Suurempi
kiristysmomentti

ø6.35 (1/4”)

160kgf.cm (63kgf.inch)

200kgf.cm (79kgf.inch)

ø9.52 (3/8”)

300kgf.cm (118kgf.inch)

350kgf.cm (138kgf.inch)

Tyhjiöinti

Kuva 6.

1. Tarkista, että kaikki liitännät on
tehty oikein, ja poista sen jälkeen 3-tieventtiilin täyttöventtiilin
suojus.
Kytke tyhjiöpumppu kiinni kuvan 6
mukaisesti.
2. Avaa matalapaineventtiili ja käynnistä tyhjiöpumppu.
Tyhjiöi laite ja yhdysputket vähintään 1,5 mmHG:iin (0,002 baariin). Kun olet saavuttanut halutun
tyhjiön, sulje venttiili ja pysäytä
tyhjiöpumppu.
3. Irrota tyhjiöpumpun yhdysletku ja
kiinnitä suojakansi.
4. Poista suojakannet 2- ja 3-tieventtiileistä ja avaa venttiilit.
5. Kiristä 2- ja 3-tieventtiilien suojamutterit taulukon 1 mukaisesti.

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

3-tieventtiili
2-tieventtiili

Ylivuotomutteri
Suojamutteri

Haaraputkimittari

Painemittari

R410A-kylmäaineen täyttö

Jos putken pituus on yli 5 metriä tulee R410A-kylmäainetta lisätä taulukon 2 mukaisesti.
Taulukko 2.
Kylmäaineen täyttö/tyhjennys
Putken Ø 6.35 (1/4”)
30 g / metri (+/-)
Esitäytetty 5 metriä varten
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Lo

Hi

Täyttönippa

Venttiilin varsi

Yhdysletku

Tyhjiöpumppu

9. Asennus
Putkiliitosten tarkistus
Kaikkien putkiliittimien kiristyksen jälkeen tarkista kaikki liitokset vuodon varalta.

9.6 Sähkökytkennät
ø
1
ø

ø
2 (N)
ø

ø
3
ø

ø

Ulkoyksikkö
liitinrima

ø

Ruskea
Harmaa

Ruskea

ø

ø

ø

ø

4

3

2 (N)

1

ø

ø

ø

ø

Kelt./Vihr.
Musta

ø

ø

L
ø

ø

Kelt./Vihr.

Sininen

Ruskea

Turvakytkin
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Sisäyksikkö
liitinrima

9. Asennus
9.7 Lopuksi
•
•
•

Teippaa putket ja johdot tiukasti yhteen ja eristä ne.
Käytä ripustukseen esim. muovikanavia tai putkikiinnikkeitä.
Tiivistä ja eristä seinäputket.

9.8 Laitteen toiminnan testaus
•
•
•
•
•

Kytke virta laitteeseen ja tarkista, että kaukosäätimen eri toiminnot toimivat.
Tarkista, että lämpötilaa voi nostaa ja laskea ja että ajastintoiminto toimii oikein.
Tarkista, että vesi valuu pois sisäyksiköstä oikealla tavalla.
Tarkista, täriseekö laite poikkeavasti tai tuleeko siitä poikkeavaa ääntä.
Tarkista, ettei liitoksista vuoda kylmäainetta.

9.9 Kunnossapito
•
•
•

Sisäyksikön ilmansuodatin tulee puhdistaa jo noin kaksi viikkoa laitteen asennuksen jälkeen. Tämän jälkeen suodatin kannattaa puhdistaa kerran kuukaudessa, tai
useammin, jos talossa on karvaisia lemmikkejä.
Ulkoyksikkö tulee pitää puhtaana lehdistä ja muusta roskasta.
Katso huoltotakuuta koskevat tiedot oheistetusta takuuasiakirjasta.
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10. Usein kysyttyä jatkuu
Riittääkö pelkkä ilmalämpöpumppu talon lämmitykseen?
Ei, lisäksi tulee käyttää toista, täydentävää lämmitysjärjestelmää.
Ilmalämpöpumppua käytetään yleensä energiaa säästävänä lämmönlähteenä yhdessä
talon olemassa olevan lämmitysjärjestelmän kanssa. Ennen ilmalämpöpumpun hankintaa kannattaa huolehtia siitä, että olemassa oleva järjestelmä on oikein säädetty ja
termostaatit toimivat hyvin. Silloin säästö on suurin mahdollinen. Olemassa oleva järjestelmä tulee käynnistää vasta kun ilma kylmenee niin paljon, ettei lämpöpumppu pysty
ylläpitämään sisälämpötilaa.
Lämpöpumpun lisäksi on aina oltava jokin lisä- tai varalämpöä tuottava lämmönlähde,
kuten lämpöpatteri, puu- tai pellettikamiina tai öljykattila.

Ulkoyksikkö jäätyy umpeen eikä sulatus poista jäätä.
Höyrystimen lamellien suojana on muovi- ja teräsverkot.
Muoviverkko tulee poistaa; se on tarkoitettu vain suojaksi kuljetuksessa.
Myös teräsverkko kannattaa poistaa. Jos se jätetään paikalleen, sulatus ei ehkä poista
höyrystimeen muodostunutta jäätä.

Sisäyksiköstä tuleva lämpö ei vastaa asetettua lämpötilaa.
Jos yksiköstä tulee liikaa lämpöä, yksikön lämpötila-anturin luona oleva ilma saattaa olla
kylmempää, esim. putkia varten tehdyn reiän huonon eristyksen takia.
Jos yksiköstä tulee liian vähän lämpöä, anturin luona oleva ilma saattaa jo olla oikeanlämpöistä, mikä voi johtua siitä, että jostakin muusta lämmönlähteestä, esim. yksikön
alla olevasta akvaariosta, nousee lämpöä kattoon.
Voit välttää nämä ongelmat käyttämällä FOLLOW ME -toimintoa ja asettamalla kaukosäätimen paikkaan, jossa haluat asetetun lämpötilan tuntuvan. Varo kuitenkin asettamasta kaukosäädintä esim. vetoisen ikkunan luo.

Lämpötila-arvo vilkkuu sisäyksikön näytössä
Lämpötila-arvo vilkkuu, kun oikea lämpötila on saavutettu tai laite sulatustilassa.
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