
Air-Conditioners
Indoor unit

PCA-M·HA Series

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l’unità, per un uso corretto e sicuro 
della stessa.

BEDIENUNGSHANDBUCH
Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme 
gründlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION
Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du 
climatiseur.

OPERATION MANUAL
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENINGSHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de 
airconditioner gebruikt.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para 
garantizar un uso seguro y correcto.

MANUAL DE OPERAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a 
unidade de ar condicionado.

DRIFTSMANUAL
Læs venligst denne driftsmanual grundigt før airconditionanlægget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

DRIFTSMANUAL
Läs denna driftsmanual noga för säkert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen används.

Français

Deutsch

English

Nederlands

Español

Italiano

Português

Dansk

Svenska

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως πριν θέσετε σε 
λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού.

Ελληνικά

Işletme Elkitabı
Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu elkitabı-
nı dikkatle okuyunuz.

Türkçe

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями, 
указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступать к ис-
пользованию кондиционера.

Русский

PER L’UTENTE

VOOR DE GEBRUIKER

PARA EL USUARIO

FÜR BENUTZER

POUR L’UTILISATEUR

FÖR ANVÄNDAREN

TIL BRUGER

PARA O UTILIZADOR

ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

KULLANICI İÇİN

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FOR USER
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Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften

 Voorzichtig:
•  Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hier-

mee kunt u het bedieningspaneel beschadigen. 
•  Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of 

buitenapparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden. 

Het apparaat verwijderen 
Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van 
het apparaat wilt ontdoen. 

Opmerking:
De term “Snoerafstandsbediening” in deze bedieningshandleiding is alleen van toepassing op de PAR-40MAA. Raadpleeg de meegele-
verde bedieningshandleiding van de optionele afstandsbediening voor meer informatie over de andere afstandsbediening.

1. Veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Gebruik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. Onderhoud en schoonmaken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. Problemen en oplossingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7. Specificaties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dit symbool wordt in EU-lidstaten gebruikt.
Dit symbool wordt gebruikt overeenkomstig richtlijn 2012/19/EU, artikel 14 “Informatie voor de gebruikers” en Bijlage IX 
en/of richtlijn 2006/66/EG, artikel 20 “Informatie voor de eindgebruikers” en Bijlage II.
Dit product van MITSUBISHI ELECTRIC is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen en componenten die gerecycled of 
hergebruikt kunnen worden. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen en accu’s 
gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld. Een chemisch symbool onder het symbool van de doorge-
streepte vuilnisbak (Fig. 1) wijst erop dat de batterij of accu een hogere concentratie van een zwaar metaal bevat.
Dit wordt als volgt aangeduid: Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)
In de Europese Unie worden afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen en accu’s gescheiden ingezameld.
Levert u deze apparatuur en batterijen en accu’s daarom op de gevraagde wijze in bij uw plaatselijke recyclagepark of inzamelingspunt.
Help ons het milieu waarin wij leven te beschermen!

Opmerking 

Fig. 1

 Waarschuwing:
•  Deze apparaten zijn niet toegankelijk voor publiek. 
•  Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geïnstalleerd. Vraag de zaak waar u het 

apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het apparaat te installeren. Als het apparaat 
niet juist is geïnstalleerd, kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. 

•  Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Dit kan brand, elektri-
sche schokken, letsel en waterlekkages veroorzaken.

•  Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het apparaat. 
•  Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat 

nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben. 
•  Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan 

brand tot gevolg hebben. 
•  Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur 

op een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat uit-
blaast. Dit kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben. 

•  Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenappa-
raat terwijl het apparaat aan staat. 

•  Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt, zet dan het 
apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem contact op met uw dealer. 

•  Steek nooit uw vingers, stokjes of iets dergelijks in de toever- en afvoeropeningen. 
•  Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken. 

Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan loopt 
u het risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of brand. 

•  Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen of on-
bekwame personen die niet onder toezicht staan. 

•  Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze 
met de airconditioning gaan spelen. 

• Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de aircon-
ditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op met uw dealer. 

• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door experts of getrainde gebruikers in winkels, in de 
lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door onervaren personen.

• Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen 
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met on-
voldoende ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of 
zijn voorgelicht over het veilig gebruik van het toestel en op de hoogte zijn van 
de gevaren. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Laat kinderen nooit 
zonder toezicht schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

• Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de toestellen gaan spelen.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) 

met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een ge-
brek aan ervaring of kennis, tenzij ze bij het gebruik van het apparaat onder toezicht 
of instructie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Bij het installeren, verplaatsen of onderhouden van het apparaat dient u 
voor het vullen van de koelstofpijpen uitsluitend gebruik te maken van de 
koelstof die op de buitenunit is gespecificeerd. Meng de koelstof niet met 
andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de pijpen achterblijft.
Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk hoge druk in de 
koelstofpijp tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in explosiegevaar en andere gevaren.
Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de voorgeschreven koelstof, heeft dit 
mechanische storingen, storingen van het systeem of uitvallen van het apparaat tot 
gevolg. In het ergste geval kan de veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.

• Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in een ruimte met een groter vloerop-
pervlak dan in de installatiehandleiding van de buitenunit wordt aangegeven.

  Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenunit.
•  Gebruik geen middelen om het ontdooiingsproces te versnellen of om 

te reinigen die niet zijn aanbevolen door de fabrikant.
•  Het apparaat moet zich in een kamer bevinden zonder continu func-

tionerende ontstekingsbronnen (zoals open vuur, een functionerend 
gastoestel of een functionerende elektrische kachel).

•  Niet doorboren of verbranden.
•  Houd er rekening mee dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn.

►  Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat installeert. 
►  In de “Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op. 
►  Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voordat u het systeem aansluit op het net. 

Symbolen die in de tekst worden gebruikt
 Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van 
verwonding of dood van degebruiker te voorkomen.

 Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het 
apparaat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt 
 : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN OP DE BINNENUNIT EN/OF BUITENUNIT

WAARSCHUWING
(Brandgevaar)

Dit symbool geldt alleen voor het koelmiddel R32. Het type koelmiddel is te vinden op het typeplaatje van de buitenunit.
Als het type koelmiddel R32 is, gebruikt dit apparaat een ontvlambaar koelmiddel.
Als er koelmiddel lekt en dit in contact komt met vuur of een warmtebron, ontstaat er een schadelijk gas en bestaat er brandgevaar.

Lees de BEDIENINGSHANDLEIDING zorgvuldig vóór ingebruikname.

Onderhoudsmonteurs zijn verplicht om de BEDIENINGSHANDLEIDING en de INSTALLATIEHANDLEIDING zorgvuldig te lezen vóór ingebruikname.

Raadpleeg voor meer informatie de BEDIENINGSHANDLEIDING, de INSTALLATIEHANDLEIDING en dergelijke.
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2. Onderdelen

■ Binnenunit 
PCA-M·HA serie

Ventilatorsnelheid 2 snelheden
Klep Handmatig
Lamellen Handmatig
Filter Olie
Indicatie fi lter reinigen 100 uur

■ PCA-M·HA serie
Keuken

Oliefi lter
(Luchtinlaat)

Klep

Lamellen
Luchtuitlaat

Filter

■ Snoerafstandsbediening
De functie van de functietoetsen is afhankelijk van het scherm. 
In de gids voor de functie van toetsen die onderaan het LCD-
scherm wordt weergegeven, ziet u welke functie de toetsen hebben 
in een bepaald scherm.
Wanneer het systeem centraal wordt geregeld, wordt de gids voor de 
functie van toetsen die hoort bij de vergrendelde toets, niet weergegeven.

▌1 [AAN/UIT] -toets
Drukken als u de binnenunit in- of uit wilt schakelen (AAN/UIT).

▌2 [SELECTEREN] -toets
Druk als u de instelling wilt opslaan.

▌3 [TERUG] -toets
Druk als u naar het vorige scherm wil terugkeren.

▌4 [MENU] -toets
Druk als u het Hoofdmenu op het scherm wilt brengen.

▌5 LCD met achtergrondverlichting
De bedieningsinstellingen zullen verschijnen.
Wanneer de achtergrondverlichting uit is, kunt u deze inschakelen door 
op een willekeurige toets te drukken en de verlichting zal, afhankelijk 
van het scherm, een bepaalde tijd blijven branden.

Wanneer de achtergrondverlichting uit is, kunt u deze inschakelen door 
een willekeurige toets in te drukken, maar dan wordt de functie van die 
toets niet uitgevoerd. (met uitzondering van de [AAN/UIT] -toets)

▌6 ON/OFF-lampje
Dit lampje brandt groen zolang de unit werkt. Het knippert wanneer de 
afstandsbediening opstart of wanneer er iets niet in orde is.

▌7 Functietoets [F1]
Hoofddisplay: Druk als u de werking wilt wijzigen stand.
Menuscherm: De knopfunctie varieert per scherm.

▌8 Functietoets [F2]
Hoofddisplay: Druk als u de temperatuur wilt verlagen.
Hoofdmenu: Indrukken om de cursor naar links te verplaatsen.
Menuscherm: De knopfunctie varieert per scherm.

▌9 Functietoets [F3]
Hoofddisplay: Druk als u de temperatuur wilt verhogen.
Hoofdmenu: Indrukken om de cursor naar rechts te verplaatsen.
Menuscherm: De knopfunctie varieert per scherm.

▌0 Functietoets [F4]
Hoofddisplay: Druk als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.
Menuscherm: De knopfunctie varieert per scherm.

Controller-interface

Hoofddisplay Hoofdmenu

Functiegids
Menuscherm

4 3 2 1

5

6

7 8 9 0

Functietoetsen

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool

7 8 9 0 7 8 9 0

Main Main menu

Energy saving

A006_new

Main display:
Cursor

Operation
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Comfort

A007_new

7 8 9 0
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Het hoofddisplay kan worden weergegeven in twee verschillende standen: “Full” (Volledig) en “Basic” (Eenvoudig). De instelling af/fabriek is “Full” 
(Volledig). U kunt overschakelen naar de stand “Basic” (Eenvoudig) door de instelling te wijzigen in het Hoofddisplay. (Raadpleeg de bedienings-
handleiding die met de afstandsbediening is meegeleverd.)

Display

2. Onderdelen

▌1 Bedieningsstand

▌2 Vooraf ingestelde temperatuur

▌3 Klok

▌4 Ventilatorsnelheid

▌5 Toetsenfunctiegids
Functies van de bijbehorende toetsen verschijnen hier.

▌6 
Verschijnt wanneer de units centraal in- en uitgeschakeld worden (AAN/UIT).

▌7 
Verschijnt wanneer de bedieningsstand centraal wordt geregeld.

▌8 
Verschijnt wanneer de vooraf ingestelde temperatuur centraal wordt 
geregeld.

▌9 
Verschijnt wanneer de filter-resetfunctie centraal wordt geregeld.

▌0 
Duidt aan wanneer er onderhoud aan het filter nodig is.

▌1 Kamertemperatuur

▌2 
Verschijnt wanneer de toetsen zijn vergrendeld.

▌3 
Verschijnt wanneer de “On/Off-timer”, “Night setback”, of functie “Auto-
off” timer is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentrali-
seerde controlesysteem.

<Volledige stand>
* Alle pictogrammen worden weergegeven ter verklaring.

<Eenvoudige stand>

▌4 
Verschijnt wanneer de Week-timer is ingeschakeld.

▌5 
Verschijnt wanneer de units werken in de energiezuinige stand. (Zal 
niet verschijnen op bepaalde modellen van binnenunits)

▌6 
Verschijnt zolang de buitenunits werken in de stille stand.

▌7 
Verschijnt wanneer de ingebouwde thermistor op de afstandsbediening 
is ingeschakeld voor het bewaken van de kamertemperatuur (1).

 verschijnt wanneer thermistor op de binnenunit is ingeschakeld 
voor het bewaken van de kamertemperatuur

▌8 
Duidt de waaierinstelling aan.

▌9 
Duidt de jaloezie-instelling aan.

▌) 
Duidt de ventilatie-instelling aan.

▌! 
Verschijnt wanneer het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur 
wordt beperkt.

▌@ 
Wordt weergegeven wanneer wordt overgeschakeld naar een ener-
giespaarstand met behulp van een functie “3D i-See sensor” (3D-i-
See-sensor).

▌# Centrale besturing
Wordt een bepaalde tijd weergegeven wanneer een centraal bestuurd 
item wordt bediend.

▌$ Weergave voorlopige fout
Er wordt een foutcode weergegeven tijdens de voorlopige fout.

De meeste instellingen (behalve ON/OFF, stand, ventilatorsnelheid, 
temperatuur) kunnen worden gekozen via het hoofdmenu.

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool Set temp.

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

Set temp.

2

1

5

6

7
8

9
0

1

3

9

4

)

!

23 45 6 7 @ 2

1

5

4

3

$

#

8
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2. Onderdelen 

■ Buitenunit 

Power

Earth

Service Panel

Indoor-Outdoor
Connection wire

Ref. Pipes

Voeding

Aarde

Onderhoudspaneel

binnen-buiten
Verbindingskabel

Koelpijpen

■ Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor informatie over het gebruik ervan.

3.1. Aan- en uitzetten
[AAN] [UIT]

Druk op de [AAN/UIT] -toets.
Het AAN/UIT-lampje gaat groen bran-
den en het systeem wordt ingescha-
keld.
Wanneer “Oplichten van LED’s” op 
“Nee” is ingesteld, gaat het AAN/UIT-
lampje niet branden.

Druk weer op de [AAN/UIT] -toets.
Het AAN/UIT-lampje gaat uit en het 
systeem stopt.

■ Geheugen bedieningsstatus
Instelling afstandsbediening

Bedieningsstand Bedieningsstand voordat de apparatuur werd uitgeschakeld
Vooraf ingestelde temperatuur Vooraf ingestelde temperatuur voordat de apparatuur werd uitgeschakeld
Ventilatorsnelheid Ventilatorsnelheid voordat de apparatuur werd uitgeschakeld

■ Instelbaar bereik vooraf ingestelde temperatuur
Bedieningsstand Bereik vooraf ingestelde temperatuur
Cool/Dry (Koelen/Drogen) 19 – 30 ºC
Heat (Verwarmen) 17 – 28 ºC
Auto 19 – 28 ºC
Fan/Ventilation 
(Ventilator/Ventilatie)

Niet instelbaar

Opmerking:
Zelfs als u direct na het uitzetten van de airconditioner op de AAN/UIT-toets drukt, moet u 3 minuten wachten voordat het apparaat wordt gestart.
Dit is om te voorkomen dat interne onderdelen schade oplopen.

3. Gebruik

3.2. Kiezen van de bedieningsstand
Druk op functietoets [F1] en doorloop de bedienings-
standen in de volgorde “Cool” (Koelen), “Dry” (Dro-
gen), “Fan” (Ventilator), “Auto” en “Heat” (Verwarm). 
Selecteer de bedieningsstand van uw keuze.

Cool Dry Fan

Auto Heat

 • Bedieningsstanden die niet beschikbaar 
zijn voor de aangesloten buitenunit wor-
den niet weergegeven op het display.

Wat betekent het als het standpictogram knippert
Het standpictogram knippert wanneer andere binnenunits in het zelfde 
koelsysteem (aangesloten op dezelfde buitenunit) al werken in een 
andere stand. In dat geval, kan de rest van de units in dezelfde groep 
alleen in dezelfde stand werken.

Automatisch bedrijf 
■ Uitgaande van een ingestelde temperatuur, begint het koelbedrijf als 

de ruimtetemperatuur te hoog is en begint het verwarmingsbedrijf als 
de ruimtetemperatuur te laag is.

■ Bij automatisch bedrijf schakelt de airconditioner over naar koelen als de 
ruimtetemperatuur verandert en 15 minuten lang minstens 2,0 °C boven 
de ingestelde temperatuur blijft. Op dezelfde wijze schakelt de aircondi-
tioner over naar verwarmen als de ruimtetemperatuur 15 minuten lang 
minstens 2,0 °C onder de ingestelde temperatuur blijft.

Koelen 15 minuten (schakelt van ver-
warmen over naar koelen)

Ingestelde temperatuur +2,0°C

Ingestelde temperatuur

Ingestelde temperatuur -2,0°C

15 minuten (schakelt van 
koelen over naar verwarmen)

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

F1 F2 F3 F4
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3.3. Temperatuurinstelling
<“Cool” (Koelen), “Dry” (Drogen), en “Heat” (Verwarm)>

28
Cool

Room
Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Voorbeeld display
(Celsius in 1-graadverhogingen)

Druk op functietoets [F2] om de vooraf ingestelde temperatuur te verlagen 
en druk op functietoets [F3] als u deze wilt verhogen.
•  In de tabel op pagina 4 vindt u het bereik van de instelbare temperatuur 

voor de verschillende bedieningsstanden.
•  Het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur kan niet worden inge-

steld voor de bediening van Ventilator/Ventilatie.
•  Afhankelijk van het model binnenunit en de instelling van de weerga-

vestand op de afstandsbediening wordt de vooringestelde temperatuur 
in stappen van 1 graad weergegeven in Celsius of in Fahrenheit.

<Itemselectie>

Main Main menu

Initial setting

F1 F2 F3 F4

<Het scherm van het Main menu (Hoofdmenu) verlaten>
Druk op de [TERUG] -toets als u 
het Main menu (Hoofdmenu) wilt 
verlaten en wilt terugkeren naar het 
Hoofddisplay.   Cool

Room
Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

F1 F2 F3 F4

<Weergave van functies die niet worden ondersteund>

Title

Not available
Unsupported function

Return:

F1 F2 F3 F4

De melding links verschijnt als de 
gebruiker een functie selecteert 
die niet wordt ondersteund door 
het model van de bijbehorende 
binnenunit.

Als er 10 minuten lang geen toet-
sen worden aangeraakt, keert het 
scherm automatisch terug naar 
het Hoofddisplay. Alle instellingen 
die niet zijn opgeslagen, gaan 
verloren.

3. Gebruik

3.4. Instelling ventilatorsnelheid

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28

F1 F2 F3 F4

Druk op de functietoets [F4] en u doorloopt de ventilatorsnelheden in de 
volgende volgorde.

Opmerking:
 In de volgende gevallen verschilt de daadwerkelijke ventilatorsnelheid van 

de snelheid die op het display van de afstandsbediening wordt aangege-
ven.
1. Als op het display “STAND BY” (STAND-BY) of “DEFROST” (ONTDOOI-

EN) wordt getoond.
2. Als de temperatuur van de warmtewisselaar in de verwarmingsstand 

laag is. (bijvoorbeeld onmiddellijk na het starten van het verwarmings-
bedrijf)

3. In de modus HEAT, als de omgevingstemperatuur hoger is dan de inge-
stelde temperatuur.

4. Als de unit in de modus DRY staat

3.5. Instelling van de richting van de luchtstroom
3.5.1 Navigeren door het Main menu (Hoofdmenu)
<Naar het Main menu (Hoofdmenu) gaan>

Operation

Main Main menu

F1 F2 F3 F4

Druk op de toets [MENU] op het 
hoofdscherm.
Het Main menu (Hoofdmenu) 
verschijnt.

Druk op [F2] om de cursor naar 
links te verplaatsen.
Druk op [F3] om de cursor naar 
rechts te verplaatsen.
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3.5.2 Vane (Waaier)
<[Handmatig] De richting van de luchtstroom wijzigen naar beneden 
of naar boven>
■   PCA-M·HA serie
Zet de schoep in de gewenste stand. (U kunt de stand van de schoep 
aanpassen in het bereik van 10° tot maximaal 45°.)
* Als de schoep tijdens koelen of drogen in de neerwaartse stand staat, 

kan er condens ontstaan die uit de luchtuitlaat kan druppelen. Als dit 
gebeurt, pas dan de richting van de luchtstroom aan.

* Als de lucht tijdens koelen direct op een vlam, fornuis of voedsel 
stroomt en het koken beïnvloedt, pas dan de richting van de lucht-
stroom aan.

3. Gebruik

<[Handmatig] De richting van de luchtstroom wijzigen naar links of 
naar rechts>
* De toets voor lamellen kan niet worden gebruikt.

 Voorzichtig:
Zorg voor een stevige ondersteuning als u het apparaat bedient om 
vallen te voorkomen.

3.6. Ventilatie
Voor de LOSSNAY-combinatie
■    De volgende 2 werkingspatronen zijn beschikbaar:

•  De ventilator samen met de binnenunit laten werken.
•  De ventilator onafhankelijk laten werken.

5. Onderhoud en schoonmaken

Voor de snoer afstandsbediening
■ De timerfuncties verschillen per afstandsbediening.
■ Raadpleeg de geschikte, meegeleverde handleiding van de afstandsbediening voor informatie over het gebruik ervan.

4. Timer

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset filter sign?

Filter sign reset

Main menu:

F1 F2 F3 F4

Navigeren door de schermen
•  Terug naar het Main menu (Hoofdmenu) .................. [MENU] -toets
• Terug naar het vorige scherm  .................................. [TERUG] -toets

Selecteer “OK” met functietoets 
[F4].

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Druk op functietoets [F4] als u het fil-
terteken wilt resetten.
Raadpleeg de bedieningshandlei-
ding van de binnenunit voor informa-
tie over reiniging van het filter.

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Als twee of meer binnenunits zijn aangesloten, kan ,afhankelijk van het 
type filter, de timing voor het reinigen van het filter voor de beide units 
verschillen.
Het pictogram  verschijnt wanneer de filter op de hoofdunit moet 
worden gereinigd. 
Wanneer het filter te kunnen wordt gereset, wordt de cumulatieve be-
dieningstijd van alle units gereset. 
Het pictogram  verschijnt volgens schema na een bepaalde be-
dieningsduur, waarbij ervan wordt uitgegaan Dat dat binnenunits Zijn 
geïnstalleerd in een ruimte met een gewone luchtkwaliteit. Afhankelijk 
van de luchtkwaliteit zal de filter misschien vaker moeten worden ge-
reinigd.
De cumulatieve tijd voor de reiniging van filters is afhankelijk van het 
model.

Wanneer de  wordt getoond in 
het Hoofddisplay in de stand Vol-
ledig, wordt het systeem centraal 
geregeld en kan het filterteken niet 
worden gereset.

■ Filter information (Filterinformatie)

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri  verschijnt in het Hoofddisplay 
in de stand Volledig wanneer het tijd 
is voor het reinigen van de filters.

Was, reinig of vervang de filters 
wanneer dit teken verschijnt.
Raadpleeg de installatiehandlei-
ding van de binnenunit voor na-
dere bijzonderheden.

Selecteer “Maintenance” (Onder-
houd) in het Main menu (Hoofdmenu) 
en druk op de toets [SELECTEREN].

F1 F2 F3 F4

Main Main menu

Maintenance

Cursor

Maintenance menu
Error information
Filter information
Cleaning

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Main menu:

Filter information

Reset

Press Reset button after
filter cleaning.

F1 F2 F3 F4

Selecteer “Filter information” (Filter-
informatie) in het menu Maintenance 
(Onderhoudsmenu) en druk op de 
toets [SELECTEREN].
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 Reinigen van de filters
• Maak de filters schoon met behulp van een stofzuiger. Als u niet de 

beschikking heeft over een stofzuiger, klop de filters dan lichtjes tegen 
een hard voorwerp zodat al het stof en vuil eruit valt.

• Als de filters heel erg vuil zijn, was deze dan in lauw water. Als u was-
middel gebruikt, zorg dan dat dit hierna grondig wordt weggespoeld en 
laat de filters goed drogen voordat u deze weer plaatst.

 Voorzichtig:
• Droog de filters nooit in direct zonlicht of met behulp van een 

warmtebron zoals een straalkacheltje of een haardroger; hierdoor 
kunnen de filters kromtrekken.

• Was de filters nooit in heet water (meer dan 50°C); hierdoor kun-
nen de filters kromtrekken.

• Let erop dat de filters altijd zijn geïnstalleerd als u het apparaat 
gebruikt. Gebruik van het apparaat zonder de filters kan leiden tot 
beschadiging ervan.

 Voorzichtig:
• Voordat u begint met schoonmaken, moet u het apparaat stoppen 

en de stroomvoorziening UITzetten.
• Binnenapparaten zijn uitgerust met filters om stof uit ingezogen 

lucht te verwijderen. Reinig de filters volgens de hieronder aan-
gegeven methodes.

 

C

1

2

A

B D

3 stuks

►Reinigen van het oliefilter (PCA-M·HA serie)
1) Verwijderen van het oliefilter
1 Verwijder het filter door in de richting van de pijl te schuiven.
2) Vervangen van een filterelement
1 Verwijder het oliefilter door in de richting van de pijl te schuiven.
2 Verwijder de beide metalen filterelementhouders volgens de volgende

procedure. Buig de metalen houders in richting 1 (naar binnen) en schuif deze 
vervolgens in richting 2 om ze te verwijderen.

3 Plaats een nieuw filterelement (wegwerpartikel).
Optionele onderdelen: PAC-SG38KF (12 stuks)

Opmerking:
Plaats het filterelement stevig in de houder.
4 Plaats de metalen filterelementhouders terug in hun oorspronkelijke posities.
5 Plaats het oliefilter met de metalen houders naar beneden in het apparaat terug.
A Handgreep                             C Filterelement
B Oliefilter                                  D Metalen filterelementhouder

3) Het reinigen van het oliefilterrooster
Benodigd gereedschap
• Beschermende middelen, zoals rubberen handschoenen
• Borstel om te boenen of te schrobben
Opmerking:
Gebruik geen metalen borstels, aangezien deze de aluminium delen kunnen 
beschadigen.
• Neutraal of alkalisch huishoudreinigingsmiddel (wasmiddel voor de vaat of kleding)
Opmerking:
Alkalische reinigingsmiddelen kunnen verkleuring van aluminium onderdelen 
veroorzaken.

Opmerking:
Bij het reinigen van het oliefilter dient het filterelement verwijderd te zijn.
1 Bij licht verontreinigd filter. (Indien het filter wekelijks wordt gereinigd

(steeds na 100 bedrijfsuren).)
Was het filter met water en reinigingsmiddel zoals bovenstaand vermeld, en 
gebruik een borstel om te boenen of te schrobben, enz. (wassen met lauw water is 
effectiever.)
2 Bij extreem vervuilde filters.

Breng het voorheengenoemde reinigingsmiddel (in een sterkte van 1/10 van onver-
dunde oplossing) in heet water met een temperatuur van maximaal 50 °C, en laat het 
filter gedurende minimaal 1 uur weken alvorens te wassen.
 Waarschuwing:

Was het filter pas nadat het hete water is afgekoeld, zodat u niet uw handen brandt.

■ PCA-M·HA serie

5. Onderhoud en schoonmaken

Het binnenapparaat schoonmaken

• Veeg de buitenkant van het apparaat af met een schone, droge, zach-
te doek.

• Verwijder vet of vingerafdrukken met een neutraal huishoudelijk 
schoonmaakproduk (zoals afwasmiddel of waspoeder).

 Voorzichtig:
Gebruik nooit benzine, benzeen, thinner, schuurpoeder of een an-
der niet-neutraal schoonmaakmiddel, omdat deze stoffen de behui-
zing van het apparaat kunnen beschadigen.
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6. Problemen en oplossingen

Heeft u een probleem? Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)
De airconditioner verwarmt of koelt niet goed. ■ Reinig het filter. (De luchtstroom wordt verminderd als het filter vuil of 

verstopt is.)
■ Controleer de temperatuurafstelling en stel de temperatuur in.
■ Let erop dat er rond het buitenapparaat voldoende ruimte is. Is de luch-

tinof –uitlaat van het binnenapparaat geblokkeerd?
■ Staat er een deur of raam open?

Als het verwarmingsbedrijf start wordt de warme lucht niet snel uit het bin-
nenapparaat geblazen.

■ Er wordt pas warme lucht geblazen als het binnenapparaat voldoende 
is opgewarmd.

Tijdens de verwarmingsstand stopt de airconditioner voordat de ingestel-
de ruimtetemperatuur is bereikt.

■ Bij een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid kan er op 
het buitenapparaat ijsafzetting ontstaan. Als dit het geval is, voert het 
buitenapparaat het ontdooiingsbedrijf uit. Na ongeveer 10 minuten dient 
normaal bedrijf te beginnen.

Er klinkt een geluid van stromend water of zo nu en dan een sissend ge-
luid.

■ Deze geluiden kunnen worden gehoord als er koelstof in de airconditio-
ner stroomt, of als de stroom van de koelstof verandert.

Er klinkt een krakend of knarsend geluid. ■ Deze geluiden kunnen worden gehoord als er ten gevolge van tempe-
ratuursveranderingen delen uitzetten of inkrimpen en daardoor langs 
elkaar gaan wrijven.

De ruimte heeft een onaangename geur. ■ Het binnenapparaat zuigt lucht aan die gassen afkomstig uit wanden, 
tapijt en meubilair bevat en tevens geuren uit kleding, en blaast deze 
dampen in de ruimte terug. 

Uit het binnenapparaat wordt een witte mist of damp uitgestoten. ■ Indien de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid hoog zijn, kan 
deze omstandigheid zich bij het begin van het bedrijf voordoen.

■ Tijdens het ontdooien kan een koele luchtstroom naar beneden worden 
geblazen die eruitziet als mist.

Er komt water of damp uit het buitenapparaat. ■ Tijdens het koelen kan er water worden gevormd en van de koelpijpen 
en –verbindingen druppelen.

■   Tijdens het verwarmen kan er op de warmtewisselaar water ontstaan 
en naar beneden druppelen.

■ Tijdens het ontdooien kan het water op de warmtewisselaar verdam-
pen, waardoor er waterdamp wordt uitgestoten.

“ ” verschijnt in het display van de afstandsbediening. ■ Tijdens centrale besturing verschijnt “ ” in het display van de af-
standsbediening en kan de airconditioner met de afstandsbediening 
worden gestart of gestopt.

Als u de airconditioner kort nadat deze is gestopt opnieuw start, zal deze 
niet functioneren, ook al hebt u de hoofdschakelaar ingedrukt.

■  Wacht ongeveer 3 minuten.
   (Het bedrijf is gestopt om de airconditioner te beschermen.)

De airconditioner werkt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt. ■ Is de aan-timer ingesteld?
 Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.
■   Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
 Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
■  Verschijnt “ ” in het display van de afstandsbediening?
 Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
■ Is de automatische herstelvoorziening bij spanningsonderbrekingen 

ingesteld?
 Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.

De airconditioner stopt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt. ■ Is de uit-timer ingesteld?
 Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf opnieuw te starten.
■ Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
 Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.
■ Verschijnt “ ” in het display van de afstandsbediening?
 Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

Het timerbedrijf van de afstandsbediening kan niet worden ingesteld. ■ Zijn de timerinstellingen ongeldig? 
  Als de timer kan worden ingesteld, verschijnt  , of  in het display 

van de afstandsbediening.
“PLEASE WAIT” (wachten a.u.b.) verschijnt in het display van de af-
standsbediening.

■ De initiële instellingen worden uitgevoerd. Wacht ongeveer 3 minuten.

Er verschijnt een foutcode in het display van de afstandsbediening. ■ De beveiligingen zijn aangesproken om de airconditioner te beveiligen.
■ Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
 Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier. 

Stel de leverancier op de hoogte van de modelnaam en de informatie 
die in het display van de afstandsbediening verscheen.
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7. Specificaties

Heeft u een probleem? Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)
Het geluid is harder dan vermeld in de specificaties. ■ Het geluidsniveau van een werkend apparaat binnenshuis wordt be-

paald door de akoestiek van een bepaald vertrek, zoals u in de vol-
gende tabel kunt zien, en zal hoger zijn dan de geluidsspecificatie die 
gemeten is in een akoestisch dood vertrek.

Sterk geluidsabsor-
berende ruimten Normale ruimten Gering geluidsab-

sorberende ruimten
Voorbeelden
van locaties

Zendstudio, mu-
ziekruimten, enz.

Ontvangstruimte,
hotellobby, enz.

Kantoor,
hotelkamer

Geluidsniveau’s 3 - 7 dB 6 - 10 dB 9 - 13 dB

6. Problemen en oplossingen

Model PCA-M71HA serie
Stroomvoorziening (voltage <V> / frequentie <Hz>) ~/N 230/50
Nominale ingangswaarden (alleen binnenapparaat) <kW> 0,10/0,10
Nominale stroom (alleen binnenapparaat) <A> 0,43/0,43
VERWARMING <kW> -
Afmetingen (hoogte) <mm> 280
Afmetingen (breedte) <mm> 1136
Afmetingen (diepte) <mm> 650
Luchtuitstroomvermogen ventilator (laag-hoog)  <m3/min> 16-18
Geluidsniveau (laag-hoog) <dB> 37-39
Netto gewicht <kg> 42

Model PCA-M71HA serie

Koelvermogen
waarneembaar Prated,c <kW> 5,25
latent Prated,c <kW> 1,85

Verwarmingsvermogen Prated,h <kW> 8,10
Totaal elektrisch ingangsvermogen Pelec <kW> 0,10
Geluidsvermogensniveau
(per snelheid, indien van toepassing) LWA <dB> 57-55

(EU)2016/2281

RG79F452H01_04Nl.indd   9 2019/6/18   16:19:45



EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

MITSUBISHI ELECTRIC, PCA-M71HA*

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Директивы

2014/35/EU: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2014/35/EU: Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive
2009/125/EC: Energy-related Products and Regulation (EU) No 206/2012*
*Only 35/50/60/71

Issued: 20 May 2019 Katsuo YABUTA
JAPAN  Manager, Quality Assurance Department

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales 
y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, com-
merciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς  
βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации 
в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
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<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

 CAUTION
• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result 

in burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
• Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

and ISO 13523(T1).

<PORTUGUÊS>
O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idio-
ma original.

 CUIDADO
• As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a 

EN378-1.
• Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a 

tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
• Para evitar uma ingestão acidental, nunca coloque pilhas na boca.
• A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
• Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante 

o seu funcionamento.
• A medição dos ruídos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

e ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original über-
setzt.

 VORSICHT
• Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß 

der Bestimmung EN378-1.
• Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrfüh-

rung kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.
• Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlu-

cken zu vermeiden.
• Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
• Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche 

oder Vibration zu vermeiden.
• Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1), und ISO 13523(T1) ausgeführt.

<DANSK>
Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

 FORSIGTIG
• Kølemiddellækage kan forårsage kvælning. Sørg for ventilation i henhold til EN378-1.
• Der skal altid vikles isolering omkring rørene. Direkte kontakt med blotlagte rør kan medføre 

forbrænding eller forfrysning.
• Put aldrig batterier i munden uanset årsag, du kan komme til at sluge dem.
• Hvis batterier sluges, kan det medføre kvælning og/eller forgiftning.
• Monter enheden på en fast struktur, så kraftig lyd og vibration undgås.
• Støjmåling udføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des tra-
ductions de l’original.

 PRECAUTION
• Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate 

en accord avec la norme EN378-1.
• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyaute-

rie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
• Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
• Le fait d’ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
• Installez l’unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
• Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, 

JIS B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av ori-
ginalet.
.  FÖRSIKTIGHET
• Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
• Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador 

eller köldskador.
• Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
• Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
• Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 

13523(T1).

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origi-
neel.

 VOORZICHTIG
• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeen-

stemming met EN378-1.
• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan 

leiden tot brandwonden of bevriezing.
• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
• Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1), en ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas 
son traducciones del original.

 CUIDADO
• Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación 

determinada en EN378-1.
• Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tube-

ría puede ocasionar quemaduras o congelación.
• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
• La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
• Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibra-

ciones excesivos debidos a su funcionamiento.
• La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1) y ISO 13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappre-
sentano traduzioni dell’originale.

 ATTENZIONE
• Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in 

conformità alla norma EN378-1.
• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tuba-

ture non schermate può provocare ustioni o congelamento.
• Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
• Installare l’unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi 

durante il funzionamento.
• La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9612, JIS 

B8616, ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>
Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι 
μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό 

σύμφωνα με το EN378-1.
• Βεβαιωθείτε ότι τυλίξατε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή 

σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
• Μην βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την 

κατά λάθος κατάποσή τους.
• Η κατάποση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό και/ή δηλητηρίαση.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λει-

τουργίας ή τους κραδασμούς.
• Η μέτρηση θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1) και ISO 13523(T1).

<TÜRKÇE>
Aslı İngilizce’dir. Diğer dillerdeki sürümler aslının çevirisidir.

 DİKKAT
• Soğutucu sızıntısı boğulma tehlikesine yol açabilir. EN378-1’e göre havalandırma sağlayın.
• Boruların etrafına izolasyon malzemesi kaplamayı unutmayın. Çıplak boruya doğrudan te-

mas etmek yanmaya ve soğuk ısırmasına neden olabilir.
• Yanlışlıkla yutmamak için pilleri hiçbir nedenle asla ağzınıza sokmayın.
• Pil yutmak boğulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.
• Aşırı çalışma sesinin veya titreşimin oluşmaması için üniteyi sert bir yapı üzerine kurun.
• Ses ölçümü JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarına göre 

yapılır.

<РУССКИЙ>
Языком оригинала является английский. Версии на других языках являются 
переводом оригинала.

 ОСТОРОЖНО
• Утечка хладагента может стать причиной удушья. Обеспечьте вентиляцию в соответствии с EN378-1.
• Обязательно оберните трубы изоляционной обмоткой. Непосредственный контакт с 

неизолированным трубопроводом может привести к ожогам или обморожению.
• Запрещается класть элементы питания в рот по каким бы то ни было причинам во 

избежание случайного проглатывания.
• Попадание элемента питания в пищеварительную систему может стать причиной уду-

шья и/или отравления.
• Устанавливайте устройство на жесткую структуру во избежание чрезмерного шума 

или чрезмерной вибрации во время работы.
• Измерение шума выполняется в соответствии с JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и 

ISO 13523(T1).
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