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DIRECTE UITBREIDINGSSPOEL VOOR LOSSNAY

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E
Installatie-instructies (Voor gebruik door dealer/installateur)

Dit product moet correct geïnstalleerd worden met het oog op een optimale werking en de veiligheid.
Lees deze installatiehandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat installeren.
l Het apparaat moet geïnstalleerd worden door de dealer of een erkende installateur. Als het apparaat niet correct geïnstalleerd wordt, kunnen 

storingen of ongevallen ontstaan.

Overhandig de Bedieningsinstructies en deze handleiding aan de klant nadat de installatiewerkzaamheden voltooid zijn.

Veiligheidsmaatregelen
De volgende pictogrammen waarschuwen voor een dodelijk ongeval of ernstig letsel als u de aanwijzingen niet volgt.

 WAARSCHUWING

Alleen R410A

Niet demonteren

Het apparaat niet modificeren of demonteren.
(Dat kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel.)

Niet gebruiken in een 
bad- of doucheruimte

Installeer het apparaat en de afstandsbediening niet op een plaats waar veel vocht 
aanwezig kan zijn, zoals een badkamer of een andere natte plaats.
(Hierdoor kan gevaar voor een elektrische schok of lekstromen ontstaan.)

Sluit de 
aardedraad 

aan.

Aard het apparaat correct.  
(Door een slechte aarding of lekstromen kan een elektrische schok ontstaan.)

De instructies
nauwgezet

volgen.

Gebruik bij de installatie, verplaatsing of onderhoud van het apparaat uitsluitend het 
voorgeschreven koelmiddel (R410A) voor het vullen van de koelleidingen. Meng het niet 
met andere koelmiddelen, en let erop dat er geen lucht in de leidingen achterblijft.
Als het koelmiddel wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk hoge druk in de 
koelleiding tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in een explosie en andere gevaren.
Gebruik van een ander koelmiddel dan het voorgeschreven koelmiddel veroorzaakt 
mechanische fouten, systeemstoringen of uitvallen van het apparaat. In het ergste geval 
kan de veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.
Trek met een momentsleutel alle wartelmoeren aan volgens de specificaties. Bij overmatig 
aantrekken kan de wartelmoer na verloop van tijd breken.

Wees extra voorzichtig bij het 
aanleggen van de koelleidingen. 
Voorkom dat vuil, stof en vocht in 
het koelcircuit terechtkomen.
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Veiligheidsmaatregelen (vervolg)

De instructies
nauwgezet

volgen.

Controleer na voltooiing van de installatie op koelmiddellekkage. Als koelmiddel naar de 
ruimte lekt en in contact komt met de vlam van een verwarmings- of kooktoestel, komen 
giftige gassen vrij.
Ventileer de ruimte als er koelmiddel weglekt wanneer het apparaat in werking is. Als het 
koelmiddel in contact komt met vuur, komen giftige gassen vrij.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet die worden vervangen door de fabrikant, diens 
serviceverlener of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon, om gevaren te vermijden.
De koelleiding moet worden voorzien van warmte-isolatie om condensatie te voorkomen. 
Wanneer de koelleiding onvoldoende geïsoleerd is, ontstaat er condensatie.
Breng warmte-isolatie aan op de leidingen om condensatie te voorkomen. Onjuiste 
installatie van de afvoerleiding kan leiden tot waterlekkage en schade aan het plafond, de 
vloer, het meubilair of andere eigendommen.
Als de Dx-spoel in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten maatregelen worden 
genomen om in geval van koelmiddellekkage te voorkomen dat de concentratie 
koelmiddel in de ruimte de veiligheidsgrens overschrijdt. Als er koelmiddel weglekt en de 
concentratie koelmiddel de veiligheidsgrens overschrijdt, kunnen er gevaarlijke situaties 
ontstaan ten gevolge van zuurstofgebrek in de ruimte.
Gebruik de voorgeschreven voeding en spanning. 
(Door gebruik van een onjuiste voeding of spanning kan gevaar voor brand of een elektrische 
schok ontstaan.)
Installeer het apparaat op een plaats die voldoende draagkrachtig en stabiel is, en 
monteer het apparaat deugdelijk.
(Gevaar voor letsel wanneer het apparaat loskomt van de muur.)
De bekabeling moet veilig en nauwkeurig uitgevoerd worden door een erkende vakman, 
en moet voldoen aan de toepasselijke installatienormen en regels voor elektrische 
apparatuur.
(Door slechte verbindingen of onjuiste bekabeling kunnen een elektrische schok of brand 
ontstaan.)
Monteer een alpolige aardlekschakelaar aan de voedingszijde conform de lokale 
regels voor elektrische installaties. Schakel alle voedingsschakelingen uit voordat 
u werkzaamheden aan de apparatuur gaat uitvoeren. Gebruik de voorgeschreven 
kabelafmetingen, en monteer de kabels veilig zodat ze niet kunnen loskomen wanneer de 
kabel mechanisch belast wordt. 
(Door een ondeugdelijke aansluiting kan gevaar voor brand ontstaan.)
Een metalen kanaal moet zorgvuldig geïnstalleerd worden en mag geen elektrisch contact 
maken met andere metalen voorwerpen, kabels, een roestvrij stalen plaat of andere 
voorwerpen.
(Hierdoor kan gevaar voor brand ontstaan als gevolg van lekstromen.)

 WAARSCHUWING
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Veiligheidsmaatregelen (vervolg)

 LET OP

Verboden

Plaats geen apparaat met vuur op een plaats waar het blootstaat aan luchtstroom van het 
apparaat.
(Er kan een ongeval ontstaan door onvolledige verbranding.)
Gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur hoog kan oplopen (40°C of 
hoger), in de buurt van open vuur, of in een omgeving waar brandbare dampen kunnen 
voorkomen. 
(Er kan brand ontstaan.)
Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar schadelijke gassen zoals zure gassen, 
basische gassen, dampen van organische oplosmiddelen of verf of corrosieve dampen 
kunnen voorkomen (bijvoorbeeld in een chemische fabriek). 
(Er kunnen storingen ontstaan.)
Installeer dit product niet op een plaats waar het blootgesteld wordt aan ultraviolet licht. 
(UV-licht kan de isolatie beschadigen.)
Sluit geen in de handel verkrijgbare afvoerpomp op de gespecificeerde afvoerleiding aan 
om water af te voeren.
(Er kan water gaan lekken door een storing van de afvoerpomp. Daardoor kunnen het plafond, 
de vloer en andere belangrijke voorwerpen nat worden.)
Installeer afvoerleidingen niet met het einde ondergedompeld op plekken zoals een 
afvoergoot.
(In geval van sneeuwval kan de afvoergoot bevriezen en wordt het afvoerwater niet afgevoerd. 
Daardoor kan water uit het apparaat gaan lekken.)

De instructies
nauwgezet

volgen.

Draag altijd handschoenen tijdens installatiewerkzaamheden. 
(Gevaar voor letsel.)
Zorg dat de alpolige scheidingsschakelaar uitgeschakeld is wanneer het apparaat na de 
installatie gedurende langere tijd niet gebruikt wordt. 
(Als de isolatie verslechtert, bestaat er gevaar voor een elektrische schok, lekstromen of brand.)
Gebruik altijd de voorgeschreven ophangbouten, moeren en vulringen of ophangkabels/
kettingen die voldoen aan de specificaties. 
(Als de bevestigingsmiddelen onvoldoende draagkrachtig zijn, kan het apparaat loskomen en 
vallen.)
Sluit het deksel van de regelkast na de installatie. 
(Door stof of vocht kan gevaar voor lekstromen of brand ontstaan.) 
Sluit de afvoerleidingen degelijk aan volgens de installatiehandleiding. Vergewis u 
ervan dat het water correct wordt afgevoerd. Breng isolatie aan om condensvorming te 
voorkomen.
(Door ondeugdelijke leidingen ontstaat waterlekkage. Daardoor kunnen het plafond, de vloer en 
andere voorwerpen nat worden.)
Isoleer het kanaal aan de SA-zijde (toevoerluchtzijde), de systeemcomponenten en de 
afvoerleidingen.
(Condensvorming tijdens bedrijf van het airconditioningsysteem kan lekstromen of schade aan 
voorwerpen veroorzaken.)
Als het apparaat wordt geïnstalleerd in plaatsen zoals een ziekenhuis of waar 
communicatiesystemen aanwezig zijn, moet u afdoende maatregelen nemen om bronnen 
die ruis veroorzaken af te schermen.
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Systeemconfiguratie

Systeempatroon X [ één afstandsbediening ]

Systeempatroon Y [ twee afstandsbedieningen ]

Systeempatroon Z [ koppeling met City Multi-binnenapparaat (M-NET-verbinding) ]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Buitenapparaat
Lossnay-unit

Voeding
Lossnay-afstandsbediening
(PZ-61DR-E)

Voeding

Dx-spoel

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Buitenapparaat
Lossnay-unit

Voeding
Lossnay-afstandsbediening
(PZ-61DR-E, indien nodig)MA-afstandsbediening

(indien nodig)

M-NET-systeemregelaar
(indien nodig)

City Multi-binnenapparaat 
(gekoppeld met Lossnay)

Voeding

Dx-spoel

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Buitenapparaat
Lossnay-unit

Voeding

Voeding

Dx-spoel

De speciale afstandsbediening voor de Dx-spoel 
wordt in deze handleiding "PZ-01RC" genoemd.
Dit is niet een officiële modelnaam.

1. Bediening via afstandsbediening
Systeempatroon X Systeempatroon Y Systeempatroon Z

Aan/Uit Vanaf PZ-01RC Vanaf PZ-01RC of 
PZ-61DR-E *1

Vanaf een van de afstandsbedieningen of 
wanneer het binnenapparaat aan/uit wordt 
gezet *2

Bedrijfsstand 
[verwarmen / koelen / 
ventilator]

Vanaf PZ-01RC Vanaf PZ-01RC Alleen vanaf PZ-01RC *3

Temperatuurinstelling Vanaf PZ-01RC Vanaf PZ-01RC Alleen vanaf PZ-01RC *3
Ventilatorsnelheid 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

Vast op FS4 *4 Kan gewijzigd worden vanaf 
PZ-61DR-E.

Kan gewijzigd worden vanaf PZ-
61DR-E, M-NET-systeemregelaar of MA-
afstandsbediening (voor het binnenapparaat). 
De beschikbare ventilatorsnelheden zijn 
afhankelijk van het model afstandsbediening.

Ventilatiestand 
[warmteterugwinning / bypass 
/ auto]

Vast op automatische stand 
*5

Kan gewijzigd worden vanaf 
PZ-61DR-E.

Kan gewijzigd worden vanaf PZ-61DR-E of 
M-NET-systeemregelaar.

Opmerkingen - - De Dx-spoel kan niet gecontroleerd of bediend 
worden via de M-NET-systeemregelaar.

*1: Als een van de twee afstandsbedieningen aan/uit wordt gezet, wordt de andere afstandsbediening synchroon aan-/uitgezet.
*2: Als een van de drie afstandsbedieningen aan/uit wordt gezet, worden de andere afstandsbedieningen synchroon aan-/uitgezet.

 Of als het binnenapparaat aan/uit wordt gezet, worden het systeem van de Lossnay-unit en de Dx-spoel synchroon aan-/uitgezet.
*3: Kan niet geregeld worden door de M-NET-systeemregelaar of de MA-afstandsbediening van het binnenapparaat.
*4: De ventilatorsnelheid kan gewijzigd worden door 0-10 VDC invoer of een voltvrij contact en vast worden ingesteld op stand 3 indien nodig.
*5: De ventilatiestand wordt tijdens de verwarmings- en ventilatiestand ingesteld op warmteterugwinning.
 De ventilatiestand kan met een voltvrij contact worden ingesteld op bypassventilatie indien nodig.

OA: Buitenlucht
EA: Afvoerluchtuitlaat

SA: Toevoerlucht
RA: Retourlucht
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Systeemconfiguratie (vervolg)
2. Bedrijfsbereik

Lossnay Dx-spoel PZ-01RC
Buitenlucht -15 ˚C tot +40 ˚C *1 - -
Retourlucht *2 +40 ˚C, 80% RV of minder - -
Omgeving van het apparaat 0 ˚C tot +40 ˚C, 80% RV of minder 0 ˚C tot +40 ˚C, 80% RV of minder 0 ˚C tot +40 ˚C

*1: -15 ˚C tot -10 ˚C: Discontinu bedrijf is 60 min. aan en 10 min. uit.
 -15 ˚C of lager: Discontinu bedrijf is 55 min. uit en 5 min. aan.
*2: Behandelde lucht uit de ruimte.

Gegarandeerd bedrijfsbereik 
[buiten]

Buitenapparaat
PUHZ-ZRP35 en 50 PUHZ-ZRP71, 100 en 125

Koelen *3 -15 ˚C tot +46 ˚C -15 ˚C tot +46 ˚C
Verwarmen -11 ˚C tot +21 ˚C -20 ˚C tot +21 ˚C

*3: De optionele luchtbeschermingsgeleider is vereist waar de omgevingstemperatuur lager is dan -5 ˚C.

3. Aansluitbare Lossnay-unit en buitenapparaat voor elke functie

[Temperatuurregeling van RA (retourlucht)]
Dx-spoel GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Aansluitbare Lossnay LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

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

Aansluitbaar buitenapparaat PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[Temperatuurregeling van SA (toevoerlucht)]
Dx-spoel GUG-02SL-E GUG-03SL-E

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

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

Aansluitbaar buitenapparaat PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Opmerking: De GUG-01SL-E kan niet gebruikt worden voor temperatuurregeling van SA (toevoerlucht). Raadpleeg pagina 12 voor informatie 
over de leidingafmetingen.

4. Technische opmerkingen
Nr. Item Inhoud
1 Ventilatorsnelheid 1 en 2 Als de toevoerventilator van de Lossnay ventilatorsnelheid 1 of 2 heeft, wordt de Dx-spoel altijd 

thermo-uitgeschakeld.
2 Nachtventilatie Als de Lossnay in de nachtventilatiestand staat, wordt de Dx-spoel altijd thermo-uitgeschakeld en 

heeft de PZ-01RC het gewone bedrijfsscherm.
Voor de nachtventilatiefunctie is de PZ-61DR-E of AE-200E vereist.

3 Verwarming stopt wanneer de 
omgevingstemperatuur 19 ˚C of 
hoger wordt.

[GUG-03SL-E, alleen temperatuurregeling van SA (toevoerlucht) en verwarmingsstand]
Wanneer de omgevingstemperatuur 19 ˚C of hoger is, wordt de Dx-spoel thermo-uitgeschakeld 
om de compressor van het buitenapparaat te beschermen.

4 Discontinu bedrijf - Als de OA-temperatuur (buitenluchttemperatuur) tussen -10˚C en -15˚C is, werkt de Lossnay 60 
minuten aan en 10 minuten uit. Tijdens de uitschakelperiode van 10 minuten wordt de Dx-spoel 
thermo-uitgeschakeld.

- Als de OA-temperatuur (buitenluchttemperatuur) lager is dan -15˚C, werkt de Lossnay 5 minuten 
aan en 55 minuten uit. Tijdens de uitschakelperiode van 5 minuten wordt de Dx-spoel thermo-
uitgeschakeld.

5 Ontdooien en stand-by voor 
verwarmen

Tijdens ontdooien en stand-by voor verwarmen stopt de toevoerventilator van de Lossnay maar 
blijft de afvoerventilator werken volgens de fabrieksinstelling.

6 Foutindicatie In de verwarmings- of koelstand verschijnt een foutcode op het display van de PZ-01RC.
In de ventilatiestand schakelt de PZ-01RC over naar de verwarmingsstand en toont een foutcode. 
Als automatisch overschakelen naar de verwarmingsstand niet vereist is, stel dan functie nr. 7 in 
op patroon B. Raadpleeg pagina 20 voor details.

7 Afvoerpomp De afvoerpomp werkt tijdens de koelstand en werkt nog 6 minuten nadat de Dx-spoel stopt. De 
afvoerpomp maakt geluid wanneer hij werkt.

8 Een-op-eenverbinding Het systeem moet bestaan uit één Lossnay-unit, Dx-spoel, PZ-01RC en buitenapparaat. Het is 
niet toegestaan meerdere apparaten aan te sluiten.

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

De PZ-43SMF-E en PZ-60DR-E mogen niet worden gebruikt met een systeem met Lossnay-unit 
en Dx-spoel.

10 Koppelen met Mr. Slim 
binnenapparaat

Het is niet toegestaan een Mr. Slim binnenapparaat met een CN2L-connector met een Lossnay-
unit te koppelen.

11 Eén systeem in één groep Als het systeem op M-NET is, kan slechts één systeem worden gebruikt binnen een groep. Meerdere 
systemen in één groep is verboden. Eén systeem en Lossnay-unit(s) in één groep is ook verboden.

12 M-NET-adapter Gebruik geen M-NET-adapter voor het buitenapparaat.
13 Elektriciteitsoplaadfunctie van AE-200E Niet beschikbaar
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Maattekeningen en afmetingen

Model Gewicht 
GUG-03SL-E 28 kg

Eenheid (mm)
Model A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Gewicht 

GUG-01SL-E 811 812 330 147 593 520 146 200 41 77 100 166 44 85 208 192 6,35 12,7 21 kg
GUG-02SL-E 1033 1034 394 170 600 750 132 250 59 56 165 207 86 84 258 242 9,52 15,88 26 kg

Eenheid (mm)

Luchtinlaat van 
Lossnay

Luchtinlaat van 
Lossnay

Beugel voor 
plafondophanging

Beugel voor 
plafondophanging

Gasleiding φT 

Gasleiding φ15,88 

Vloeistofleiding φS 

Vloeistofleiding φ9,52 

Onderhoudsdeksel voor SA-thermistor (toevoerluchtthermistor)

Onderhoudsdeksel voor afvoerpomp, binnenkomende 
lucht thermistor en waterdetectiesensor

Onderhoudsdeksel voor afvoerpomp, binnenkomende 
lucht thermistor en waterdetectiesensor

Warmtewisselaar

Warmtewisselaar

Regelkast

15
0 

to
t 2

00

15
0 

to
t 2

00

Regelkast

Afvoerpomp

Afvoerpomp

Afvoerleiding (buitendiameter φ32)

Afvoerleiding (buitendiameter φ32)

Inspectieopening 
450 x 450 of 

meer

Inspectieopening 
450 x 450 of meer

SA
(toevoerlucht)

SA
(toevoerlucht)

Beugel voor plafondophanging 
(4-13 X 20 ovaal)

Beugel voor plafondophanging 
(4-13 X 20 ovaal)

Opening voor 
voedingskabel

Opening voor voedingskabel

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

GUG-03SL-E

Onderhoudsdeksel voor SA-thermistor 
(toevoerluchtthermistor) (alleen GUG-02SL-E)

Een inspectieopening is vereist voor de 
installatie en regelmatig onderhoud (controle) 
van de afvoerpomp. Als temperatuurregeling 
van SA (toevoerlucht) is geselecteerd, kan een 
andere inspectieopening vereist zijn vooraan 
het apparaat voor vervanging van de SA-
thermistor (toevoerluchtthermistor) in geval van 
een fout in de SA-thermistor.

Een inspectieopening is vereist voor de 
installatie en regelmatig onderhoud (controle) 
van de afvoerpomp. Als temperatuurregeling 
van SA (toevoerlucht) is geselecteerd, kan een 
andere inspectieopening vereist zijn vooraan 
het apparaat voor vervanging van de SA-
thermistor (toevoerluchtthermistor) in geval van 
een fout in de SA-thermistor.
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Installatievoorbeelden

Opmerking 
• De afstand tussen de Lossnay-unit en de Dx-spoel moet 

tussen 25 cm en 5 m bedragen als het kanaal recht is. 
• De lengte van de verbindingskabel (accessoire) tussen 

de twee apparaten is ongeveer 6 m. Installeer de twee 
apparaten zodanig dat de kabel aangesloten kan worden.

Opmerking 
• Het kanaal tussen de twee apparaten kan gebogen 

worden zoals is afgebeeld.

Zijaanzicht (voor installatie met recht kanaal)

Bovenaanzicht (voor installatie van recht kanaal)

Zijaanzicht (om ruimte te minimaliseren met geheld kanaal)

Bovenaanzicht (voor installatie met gebogen kanaal)

Verbindingskabel (accessoire)

Verbindingskabel (accessoire)

M
in

 1
50

*

Kanaal (zelf aan te schaffen)

Kanaal (zelf aan te schaffen)

* Om het deksel te kunnen 
afnemen.



Ned-8

Accessoires

Nr. Item
Aantal

Opmerkingen Afbeelding
GUG-01/03 GUG-02

1 Afstandsbediening PZ-01RC 1 1 -

2 Rondkopschroef met kruiskop M4 x 30 2 2

Voor installatie van PZ-01RC

3 Houtschroef 4,1 x 16
(voor directe wandmontage) 2 2

4 Verbindingskabel (ongeveer 6 m) 1 1 Voor verbinding tussen 
Lossnay-unit en Dx-spoel.

5 Afvoerslang 1 1 -

6 Afbindband 200 mm 2 2 -

7 Afbindband 300 mm 2 2 Zelfde als nr. 17

8 Kleefisolatie A 2 2 150 x 60 x 10t

9 Kleefisolatie B 1 1 200 x 60 x 10t

10 Leidingisolatie voor vloeistofleiding 1 - L=180 mm

11 Leidingisolatie voor vloeistofleiding - 1 L=235 mm

12 Leidingisolatie voor gasleiding 1 - L=160 mm

13 Leidingisolatie voor gasleiding - 1 L=225 mm

14 Niet-kleefisolatie C 2 - 150 x 100 x 10t

15 Niet-kleefisolatie D - 2 165 x 165 x 10t

16 Niet-kleefisolatie E - 2 50 x 110 x 10t

17 Afbindband 300 mm 4 4 Zelfde als nr. 7

* Nr.5 tot nr.9 zijn voor het aanleggen van de afvoerleidingen.
* Nr.10 tot nr.17 zijn voor het aanleggen van de koelleidingen.
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Installatiemethode
1. De ankerbouten voorbereiden (M12)
 Monteer de vulringen (buitendiameter > 21 mm voor M10, > 24 mm 

voor M12) en de moeren op de ankerbouten (M10 of M12), zoals 
hieronder wordt getoond.

 [Bij gebruik van (door de klant geleverd) trillingdempend rubber]
 Als trillingdempend rubber (door de klant geleverd) wordt gebruikt, 

kan de sterkte afnemen. Daarom wordt de volgende constructie 
aanbevolen.

2. De Dx-spoel monteren
(1) Hang de beugels voor plafondophanging aan de ankerbouten.
(2) Draai ze stevig aan met twee moeren.

 LET OP
• Zorg er bij het ophangen van het apparaat aan het plafond 

voor dat de regelkast niet belast wordt.
• Gebruik ankerbouten die geschikt zijn om het gewicht van 

het product te dragen, ook bij trillingen en een aardbeving. 
(Het is ook mogelijk om een voldoende draagkrachtige 
kabel/ketting te gebruiken.)

• Installeer het apparaat geheld onder een hoek tussen 0° en 
1°, en meet de hoek zoals hieronder.

• Gebruik een waterpas om het apparaat bij het ophangen 
vlak te houden voor correcte waterafvoer. Controleer of 
het apparaat vlak is door de waterpas direct onder de 
afvoerpoort onderaan het apparaat te plaatsen. Zet nadat u 
dit gecontroleerd hebt het apparaat en de ophangbouten vast 
door de moeren (dubbele moeren om loskomen te voorkomen) 
van de ophangbouten stevig aan te draaien. Behoud het bereik 
voor plafondophanging van het apparaat zodat het vlak is of de 
afvoerleiding beneden is (binnen 1°). 

• Als u deze voorzorgsmaatregelen bij de installatie niet opvolgt, 
kan vuil (zoals residu na verdamping) in het afvoerwater 
terechtkomen omdat het water niet volledig wordt afgevoerd, 
en kan water gaan lekken.

Ankerbout (M12)

Ankerbout (M12)

Moer

Moer

Vulring 

Vulring 

Moer

Moer

Trillingdempend rubber

LET OP
TWEE MOEREN GEBRUIKEN

LET OP
TWEE MOEREN GEBRUIKEN

Vulring Moer

Waterpas
Tussen 0 en 1°

Tussen 0 en 1°

Lengterichting 
van apparaat

Dwarsrichting 
van apparaat

3. Het kanaal naar de Lossnay-unit aansluiten
(1) De afstand tussen de Lossnay-unit en de Dx-spoel moet tussen 

25 cm en 5 m bedragen als het kanaal recht is. (Raadpleeg 
pagina 7.)

(2) Zet het kanaal stevig vast op de verbindingsflens voor het 
kanaal, en wikkel aluminiumtape (zelf aan te schaffen) rond de 
verbinding om luchtlekken te voorkomen.

 Zet het kanaal met schroeven op de verbindingsflens vast om 
luchtlekken te voorkomen.

(3) Bevestig het kanaal zodanig aan het plafond dat hij geen 
gewicht uitoefent op de Lossnay-unit en de Dx-spoel.

4. Het toevoerkanaal aansluiten
(1) Zet het kanaal stevig vast op de verbindingsflens voor het 

kanaal, en wikkel aluminiumtape (zelf aan te schaffen) rond de 
verbinding om luchtlekken te voorkomen.

(2) Bevestig het kanaal zodanig aan het plafond dat hij geen 
gewicht uitoefent op de Lossnay-unit en de Dx-spoel.

(3) Het aanvoerkanaal moet met warmte-isolatiemateriaal bedekt 
worden om condensatievorming op het oppervlak te voorkomen.

Schroeven (indien nodig)

Model
Rechthoekige 

kanaalafmeting
GUG-01SL-E 520 x 200 mm
GUG-02SL-E 750 x 250 mm
GUG-03SL-E 750 x 250 mm
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De afvoerleidingen aanleggen
[Afb. 1] [Afb. 1]

[Afb. 2]

[Afb. 3, 4] [Afb. 5]

Afvoerleiding (helling omlaag 1/100 of meer)
Ophangring 

Isolatiemateriaal
(accessoire)

1 Afvoerslang
(accessoire)

Isolatiemateriaal
(zelf aan te schaffen)

2 Afbindband
(200 mm)
(accessoire)
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Max. 350 mm

[Procedure]
1 Steek de afvoerslang (grijze zijde) in de afvoerleiding van het apparaat.
2 Zet de afvoerslang vast met afbindband (200 mm).
3 Wikkel de kleefisolatie A rond de afvoerslang. (dubbele wikkeling)
4 Zet de kleefisolatie A vast met twee afbindbanden (300 mm).
5 Wikkel de kleefisolatie B rond de kleefisolatie A.

[Proefdraaien]
Voer het proefdraaien uit nadat de elektrische installatie is voltooid.
1. Verwijder het onderhoudsdeksel voor de afvoerpomp.
 GUG-01, 02SL-E: 7 schroeven GUG-03SL-E: 6 schroeven
2. Doe het water (1000 ml) in de afvoerbak.
 (Giet geen water direct in de pomp.)
3. Zet DIP-SW 11-1 van PCB B aan.
4. Controleer de afwatering.
5. Zet DIP-SW 11-1 van PCB B uit.
6. Zet het onderhoudsdeksel terug op zijn oorspronkelijke plaats.

Onderhoudsdeksel

Schroef

[Opmerking]
1. Zorg ervoor dat de afvoerleiding naar beneden loopt (met een helling van 1/100 of meer) naar buiten (lozing). Monteer geen afsluiter of andere 

onregelmatigheid in de leiding.
2. Zorg ervoor dat een kruiselings gemonteerde afvoerleiding niet langer is dan 20 m (het hoogteverschil niet meegerekend). Voor lange 

afvoerleidingen moet u metalen steunbeugels monteren om zakken van de leidingen te voorkomen. Monteer nooit een ontluchtingspijp. Anders 
kan het afvalwater eruit komen.

3. Gebruik een harde pvc-leiding (buitendiameter 32 mm, zelf aan te schaffen) voor de afvoerleiding.
4. Zorg ervoor dat de verzamelleidingen 10 cm lager dan de afvoerpoort van het apparaat zijn gemonteerd.
5. Monteer geen stankafsluiter op de afvoeruitlaatopening.
6. Monteer de uitlaat van de afvoerleiding zodanig dat deze geen stank veroorzaakt.
7. Doe het uiteinde van de afvoerleiding niet in een afvoer waar zich ionische gassen ontwikkelen.
8. Steek de afvoerslang (accessoire) in de afvoerpoort (insteekmarge: 25 mm).
 (De afvoerslang mag niet meer dan 45° worden verbogen om breken of verstopping te voorkomen.)
 (Bevestig de slang met lijm, en zet hem vast met de band (klein, accessoire).)
9. Bevestig de afvoerleiding. (buitendiameter 32 mm, zelf aan te schaffen) 
 (Bevestig de leiding met lijm, en zet hem vast met de band (klein, accessoire).)
10. Breng isolatiemateriaal aan op de afvoerleiding en op de bus (inclusief kniestuk).
11. Controleer de afwatering.
12. Bevestig het isolatiemateriaal, en zet het vast met de band om de afvoerpoort te isoleren.
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De koelleidingen aanleggen
Voorzorgsmaatregelen
Voor apparaten die koelmiddel R410A gebruiken
• Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeenolie (in kleine 

hoeveelheden) als koelmachineolie op de opgetrompte gedeelten.
• Gebruik voor verbinding van de koelleidingen naadloze leidingen 

van koper of koperlegering van C1220 fosforhoudend koper. Gebruik 
koelleidingen van de in de onderstaande tabel aangegeven dikte. 
Controleer of de binnenkant van de leidingen schoon is en vrij van 
schadelijke stoffen zoals zwavelverbindingen, oxidanten, vuil of stof.

 WAARSCHUWING:
Gebruik bij de installatie, verplaatsing of onderhoud van de 
airconditioner uitsluitend het voorgeschreven koelmiddel (R410A) 
voor het vullen van de koelleidingen. Meng het niet met andere 
koelmiddelen, en let erop dat er geen lucht in de leidingen achterblijft.
Als het koelmiddel wordt gemengd met lucht, kan dit een 
uitzonderlijk hoge druk in de koelleiding tot gevolg hebben. Dit 
kan resulteren in een explosie en andere gevaren.
Gebruik van een ander koelmiddel dan het voorgeschreven 
koelmiddel veroorzaakt mechanische fouten, systeemstoringen 
of uitvallen van het apparaat. In het ergste geval kan de veiligheid 
van het product ernstig in gevaar komen.

Leidinggrootte (mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88
Dikte (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• Gebruik geen dunnere leidingen dan hierboven aangegeven.

De leidingen aansluiten
• Als u in de handel verkrijgbare koperen leidingen gebruikt, moet 

u de vloeistof- en gasleidingen met in de handel verkrijgbaar 
isolatiemateriaal bekleden (hittebestendig tot 100 °C of meer, dikte 
12 mm of meer).

• De delen van de afvoerleiding die binnenshuis lopen, moeten 
worden bekleed met isolatiemateriaal van polyethyleenschuim 
(relatieve dichtheid 0,03, dikte 9 mm of meer).

• Doe een dun laagje koelmachineolie op de leiding en het 
aansluitingsoppervlak voordat u wartelmoer A vastdraait.

• Draai met 2 sleutels de leidingverbinding B vast.
• Isoleer met meegeleverd isolatiemateriaal voor koelpijpen de 

aansluitingen van het binnenapparaat. Voer de isolatie zorgvuldig uit.

A Afsnijmaten tromp

Buitendiameter 
koperen pijp (mm)

Afmetingen tromp
φA afmetingen (mm)

φ6,35 8,7 - 9,1
φ9,52 12,8 - 13,2
φ12,7 16,2 - 16,6

φ15,88 19,3 - 19,7
φ19,05 23,6 - 24,0

B Aanhaalmoment wartelmoer

Buitendiameter 
koperen pijp

(mm)

Buitendiameter 
wartelmoer

(mm)

Aanhaalmoment 
(N·m)

φ6,35 17 14-18
φ6,35 22 34-42
φ9,52 22 34-42
φ12,7 26 49-61
φ12,7 29 68-82

φ15,88 29 68-82
φ15,88 36 100-120
φ19,05 36 100-120

C Breng koelmachineolie aan op het gehele aansluitingsoppervlak 
van de tromp.

D Gebruik correcte wartelmoeren die geschikt zijn voor de 
leidingafmetingen van het buitenapparaat.

A B

C

D

A

R0,4 - R0,8

45° ± 2°

90
° 

± 
0,

5°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 WAARSCHUWING:
Als u het apparaat installeert, zet de koelleidingen dan stevig vast 
voordat u de compressor start.

Buitendiameter 
koperen pijp

(mm)

B (mm)
Trompgereedschap 

voor R410A
Type koppeling

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

φ15,88 (5/8”) 0 - 0,5

E Optrompgereedschap
F Koperen leiding

E

F

B
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De koelleidingen aanleggen (vervolg)
Installatie voor de koelleidingen
Breng, nadat u de aansluiting van de koelleiding hebt voltooid, 
isolatie aan op de aansluiting (flare-verbinding) met behulp van 
de aangesloten geïsoleerde leiding, zoals in de onderstaande 
afbeeldingen wordt getoond.
• Zorg dat er geen openingen open blijven tussen de geïsoleerde 

leiding en het binnenapparaat, en tussen de geïsoleerde leiding en 
de lokale koelleiding.

• Het onjuist aanbrengen van isolatie kan tot condensvorming en het 
lekken van water leiden.

Leidinggrootte

Dx-spoel - GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E
Ref.

leidinggrootte 
van apparaat

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

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

Ref.
leidinggrootte 
van apparaat

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

Leidinggrootte 
tussen Dx-
spoel en 
buitenapparaat

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

*1: Om de leidinggrootte te wijzigen, dienen de PAC-SH30RJ en de 
PAC-SH50RJ aan de kant van de Dx-spoel geïnstalleerd te zijn.

A

B

E

F

D

C

Dx-spoel

Buitenapparaat

Voor GUG-01 en 03SL-E
1. Steek de wartelmoer in de lokale koelleiding, trek het 

isolatiemateriaal weg wanneer u de expansie van de trompleiding 
uitvoert, en plaats het isolatiemateriaal terug zodat de koperen 
leiding niet bloot komt te liggen.
* Er kan condens ontstaan.

2. Wikkel het isolatiemateriaal rond de flare-verbinding en de lokale 
koelleiding (er mag geen opening zijn), en zet deze tijdelijk vast met 
de tape voor de leidingconstructie. (Deze wordt afgeknipt tijdens de 
montage van de geïsoleerde leidingen zoals beschreven in stap 3.)

3. Plaats de geïsoleerde leiding rond het flare-gebied en zet de 
isolatieleiding met afbindband vast.

* Voer de constructie zo uit dat er geen opening open blijft in het 
verbindingsstuk van de geïsoleerde leiding. (Er kan condens 
ontstaan in het trompgebied.)

4. Wikkel de tape voor de leidingconstructie rond de voeg tussen de 
geïsoleerde leiding en de lokale koelleiding om te voorkomen dat de 
geïsoleerde voeg bloot komt te liggen.

Isolatiemateriaal Trekken

Wartelmoer
Terugplaatsen

Isolatiemateriaal
Wartelmoer

* Er mag geen opening zijn

Niet-kleefisolatie C 
(accessoire)

Koelleiding (zelf 
aan te schaffen)

*  Er mag geen opening zijn bij 
de koelleiding (er kan condens 
ontstaan)

Er kan isolatiemateriaal 
uit de geïsoleerde 
leiding steken

Geïsoleerde leiding 
(accessoire)

Zijpaneel 
apparaat

*  Er mag geen opening zijn 
op het apparaat

Koelleiding 
(zelf aan te 
schaffen)

Apparaat

De voeg ligt aan de 
bovenkant (streefwaarde: 
binnen 30° rechts of links 
van boven af)

*  Er mag geen 
opening zijn (er kan 
condens ontstaan)

Geïsoleerde leiding 
(accessoire)

*  Er mag geen opening zijn 
(er kan condens ontstaan)

Afbindband 
(accessoire)

[Goed] [Fout]

Eenheid (mm)

Koelleiding (zelf aan 
te schaffen)

(zelf aan te schaffen) 
Met tape omwikkeld 
gebied

Apparaat



Ned-13

N
ederlands

De koelleidingen aanleggen (vervolg)

Voor GUG-02SL-E met PUHZ-ZRP71
1. Steek de wartelmoer in de lokale koelleiding, trek het 

isolatiemateriaal weg wanneer u de expansie van de trompleiding 
uitvoert, en plaats het isolatiemateriaal terug zodat de koperen 
leiding niet bloot komt te liggen.
* Er kan condens ontstaan.

2. Wikkel het isolatiemateriaal rond de flare-verbinding en de lokale 
koelleiding (er mag geen opening zijn), en zet deze tijdelijk vast met 
de tape voor de leidingconstructie. (Deze wordt afgeknipt tijdens de 
montage van de geïsoleerde leidingen zoals beschreven in stap 3.)

3. Plaats de geïsoleerde leiding rond het flare-gebied en zet de 
isolatieleiding met afbindband vast.

* Voer de constructie zo uit dat er geen opening open blijft in het 
verbindingsstuk van de geïsoleerde leiding. (Er kan condens 
ontstaan in het trompgebied.)

4. Wikkel de tape voor de leidingconstructie rond de voeg tussen de 
geïsoleerde leiding en de lokale koelleiding om te voorkomen dat de 
geïsoleerde voeg bloot komt te liggen.

Isolatiemateriaal Trekken

Wartelmoer
Terugplaatsen

Isolatiemateriaal
Wartelmoer

* Er mag geen opening zijn

Niet-kleefisolatie D 
(accessoire)

Koelleiding (zelf 
aan te schaffen)

*  Er mag geen opening zijn bij 
de koelleiding (er kan condens 
ontstaan)

Er kan isolatiemateriaal 
uit de geïsoleerde 
leiding steken

Geïsoleerde leiding 
(accessoire)

Zijpaneel 
apparaat

*  Er mag geen opening zijn 
op het apparaat

Koelleiding (zelf 
aan te schaffen)

Apparaat

De voeg ligt aan de 
bovenkant (streefwaarde: 
binnen 30° rechts of links 
van boven af)

*  Er mag geen 
opening zijn (er kan 
condens ontstaan)

Geïsoleerde leiding 
(accessoire)

*  Er mag geen opening zijn 
(er kan condens ontstaan)

Afbindband 
(accessoire)

[Goed] [Fout]

Eenheid (mm)

Koelleiding (zelf aan 
te schaffen)

(zelf aan te schaffen) 
Met tape omwikkeld 
gebied

Apparaat

Voor GUG-02SL-E met PUHZ-ZRP50
Gebruik Φ12,7 mm voor een gasleiding en Φ6,35 mm voor een 
vloeistofleiding.
Zowel PAC-SH30RJ-E als PAC-SH50RJ-E zijn vereist.

1. Bevestig de PAC-SH30RJ-E en de PAC-SH50RJ-E op de 
koelleidingen van de Dx-spoel. Raadpleeg hun handleiding voor 
details.

2. Steek de wartelmoer in de lokale koelleiding, trek het 
isolatiemateriaal weg wanneer u de expansie van de trompleiding 
uitvoert, en plaats het isolatiemateriaal terug zodat de koperen 
leiding niet bloot komt te liggen.
* Er kan condens ontstaan.

3. Wikkel het isolatiemateriaal E en D rond de flare-verbinding en de 
lokale koelleiding (er mag geen opening zijn), en zet deze tijdelijk 
vast met de tape voor de leidingconstructie. (Deze wordt afgeknipt 
tijdens de montage van de geïsoleerde leidingen zoals beschreven 
in stap 4.)

4. Zie nr. 3 links.

5. Zie nr. 4 links.

Isolatiemateriaal Trekken

Wartelmoer Terugplaatsen

Isolatiemateriaal
Wartelmoer

* Er mag geen opening 
zijn

PAC-SH30RJ-E of 
PAC-SH50RJ-E

Niet-kleefisolatie D 
(accessoire)

Niet-kleefisolatie E 
(accessoire)

Koelleiding (zelf 
aan te schaffen)

*  Er mag geen opening zijn bij 
de koelleiding (er kan condens 
ontstaan)
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Elektrische installatie 
Elektrische installatie
De installatie van de bekabeling verschilt afhankelijk van de uitvoering 
van het systeem.
Maak de elektrische aansluitingen in overeenstemming met de ter 
plaatse geldende elektrische voorschriften.
* Gebruik altijd dubbelgeïsoleerde pvc-kabel voor de besturingskabels.
* De bekabeling moet geïnstalleerd worden door een erkende 

elektrotechnische installateur.
* Schakel alle voedingsschakelingen uit voordat u werkzaamheden aan 

de apparatuur gaat uitvoeren.

Namen van componenten in de regelkast

SW11

TM104

Ferriet

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

PCB A
PCB B

1. Verwijder de zwarte schroeven en het deksel 
van de regelkast

Zwarte schroeven

2. De voedingskabel aansluiten
Voer de voedingskabel door de doorvoer* en sluit deze met 
oogcontacten aan op aansluitingenblok TB6. Sluit de aardedraad 
aan op de schroef en zet de doorvoer deugdelijk vast. (* Gebruik een 
onderdeel waarmee de draad stevig kan worden vastgezet, zoals een 
PG-connector.) 

A  Voeding voor buitenapparaat
B  Aardlekschakelaar *1, *2
C  Stroomonderbreker of scheider
D  Buitenapparaat
E  Verbindingskabels Dx-spoel/buitenapparaat
F  Dx-spoel

*1. Indien de geplaatste aardlekschakelaar geen functie heeft ter 
bescherming van een te hoog voltage, moet een onderbreker met 
die functie op dezelfde stroomkabel worden geplaatst.

*2. Een onderbreker met ten minste 3,0 mm contactscheiding in iedere 
pool moet worden aangebracht. Gebruik een aardlekschakelaar 
(NV).
De onderbreker moet worden aangebracht om een verbreking van 
alle actieve fasegeleiders van de toevoer te verzekeren.

Opmerking
In overeenstemming met de IEE-reglementen moet de circuitonderbreker/
isoleerschakelaar op het buitenapparaat geïnstalleerd zijn met afsluitbare 
apparaten (gezondheid en veiligheid).

Be
dra
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g 
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um
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r 
× a

fme
ting

 
(mm

²) Dx-spoel - Buitenapparaat                    *3
4 × 0,75 (polair)

Dx-spoel - Buitenapparaat aarde          *3

C
irc

ui
t 

w
aa

rd
e Dx-spoel - Buitenapparaat S1-S2         *4 230 V wisselstroom

Dx-spoel - Buitenapparaat S2-S3         *4 24 V gelijkstroom

*3. Max. 45 m
*4. De in de tabel gegeven waarden zijn niet altijd gemeten tegen de 

grondwaarde.
Opmerkingen
1. Het formaat van de bedrading moet overeenkomen met de lokale en 

nationale van toepassing zijn regels en coderingen.
2. De verbindingskabels van de Dx-spoel/buitenapparaat mogen niet 

lichter zijn dan polychloropreen afgeschermde flexibele draden. 
(Ontwerp 60245 IEC 57)
De stroomtoevoerdraden van de Dx-spoel mogen niet lichter zijn dan 
polychloropreen afgeschermde flexibele draden. (Ontwerp 60227 
IEC 53)

3. Plaats een aardedraad die langer dan de andere kabels is.

 LET OP
• Zorg ervoor dat de afstand tussen de voedingskabel en de 

besturingskabel altijd minimaal 5 cm bedraagt, om storingen in 
het apparaat te voorkomen. 

• Als de aders van de voedingskabel te ver gestript zijn, kunnen 
deze elkaar raken en kortsluiting veroorzaken.

• Draai de schroeven van het aansluitingenblok niet aan met 
een aandraaimoment groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de PCB 
beschadigd worden.

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Voedingskabel

Snijlijn openen
Schroef voor aardedraad

TM1

Doorvoer

PG-connector
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3. De PZ-01RC aansluiten
Zet de besturingskabel van de afstandsbediening stevig vast op het 
ingangsaansluitingenblok (TM104). (Ongepoold)

 Kabeltype: tweeaderige afgeschermde kabel
 Kabeldiameter: 0,3 mm2

 Zorg ervoor dat de totale lengte van de besturingskabel tussen de 
Dx-spoel en de afstandsbediening minder is dan 200 m.

Opmerking
• Draai de schroeven van het aansluitingenblok niet aan met een 

aandraaimoment groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de PCB beschadigd 
worden.

• Sluit de voedingskabel niet aan. 
• De afstandsbedieningskabel moet 3 keer rond het ferriet gewikkeld 

worden.
• Enkele kabels zoals pvc-kabels kunnen niet worden aangesloten. 

4. De draadkabel aansluiten (accessoire)
Sluit de draadkabel (accessoire) aan op CN120 (groen) op PCB B van 
de Dx-spoel en CN20 (GROEN) op de PCB van de Lossnay-unit.

Zijde Dx-spoel

Zijde Lossnay-unit

Ferriet

CN120 (GROEN)

Verbindingskabel
(accessoire)

CN20 
(GROEN)

Verbindingskabel
(accessoire)

Elektrische installatie (vervolg)
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Elektrische installatie (vervolg)

Elektrisch schema
Opmerking
1. TB6, TM104 en CN120 zijn met stippellijnen aangegeven en moeten ter plaatse worden verzorgd.
2. Sluit de aardedraad aan.
3. Schakel de voeding (naar Dx-spoel, Lossnay-unit en buitenapparaat) langer dan vijf minuten uit voordat u met elektrische onderdelen werkt.
4. Het apparaat moet in overeenstemming met de nationale regels voor bedrading worden geïnstalleerd.

Definities van de symbolen     
PCB (printplaat) A PCB (printplaat) B

TB6 : Aansluiting voor voeding van het buitenapparaat TM104 : Aansluiting voor afstandsbediening PZ-01RC
TAB1 : Connector (aarde) SW11 : Schakelaar (functieselectie)
SW1-SW4 : Schakelaar (functieselectie) LED11 : Inspectie-indicatielampje
SW6 : Schakelaar (functieselectie) LED12 : Voedingsindicatielampje
LED1 : Voedingsindicatielampje CN1 : Aansluiting (voeding)
LED2-5 : Bedrijfsstatus CN2 : Connector (primaire transformator)
LED6, 7 : Gegevens op SD-kaart lezen of schrijven CN3 : Connector (afvoerpomp)
CN105 : Connector (IT-communicatie) CN4 : Connector (secundaire transformator)
CN20 : Connector (TH1, gebruik door software) CN5 : Connector (IT-communicatie)
CN21 : Connector (TH2, temperatuur vloeistofleiding) CN6 : Connector (uitgang naar PCB A)
CN22 : Connector (afstandsbediening) CN9 : Connector (TH9, temperatuur toevoerlucht)
CN23 : Connector (TH11, temperatuur binnenkomende lucht) CN10 : Connector (watersensor)
CN29 : Connector (TH5, temperatuur gasleiding) CN120 : Connector (communicatie met Lossnay)
CN82 : Connector (geforceerd comp. uit)   ◎ : Aansluitingenblok
  ◎ : Aansluitingenblok   ○ : Connector op PCB
  ○ : Connector op PCB

SA-thermistor (toevoerluchtthermistor)
 (GUG-02 en GUG-03SL-E)

Speciale afstandsbediening PZ-01RC
 (accessoire)

Naar Lossnay
 (CN20)

(ROOD)

(ROOD)

CN20:ROOD
CN23:BRUIN
CN29:ZWART
CN22:BLAUW
Andere: WIT

(ROOD)

(GEEL)

(WIT)

(WIT)

(WIT)

(GROEN)

Naar buitenapparaat

CN105

LED1

S1 L

N

E

S2

S3

TB6

CN9

CN10

CN120

CN3

CN2CN4

CN6

CN5

CN1

SW11

TM104

LED12
LED11

SW1
SW6

TAB1

CN20

CN23CN21CN29

CN22 CN82

TH11

TH2

TH5

SW2

SW3

SW4
LED5
LED4
LED3
LED2

LED6
LED7

TH9

PCB B

PCB A

TRANS

AFVOERPOMP

WATERSENSOR

* PZ-61DR-E kan niet worden 
aangesloten.

Zekering 15 A 250 V

Zekering 
5 A 250 V
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Begininstelling
1. Selecteer de functieschakelaars

Nr. Functieoverzicht PCB Schakelaar nr.

1 Selectie van temperatuurregeling van RA (retourlucht) of SA (toevoerlucht)

PCB A van Dx-spoel

SW1-7

2 Vaste bedrijfsstand SW2-1, 2-2

3 Vaste insteltemperatuur SW2-3, 2-4, 2-5

4

Thermo-uitschakelpunt bij binnenkomende luchttemperatuur (alleen bij stand voor 
temperatuurregeling van SA (toevoerlucht)) 
* Alleen voor temperatuurregeling van SA (toevoerlucht)

SW3-4, 3-5

5 Proefdraaien van afvoerpomp

PCB B van Dx-spoel

SW11-1

6 Resetten van bedrijfstijd van afvoerpomp SW11-2

7 Selectie van bedrijf wanneer een fout optreedt SW11-3

8 Modelselectie (voor vervanging van PCB) SW11-9, 11-10

9 Instellen of de Dx-spoel wel of niet is aangesloten
PCB van Lossnay-unit

SW7-1

0 Selectie van bedrijfsstand uit "Temperatuur-prioriteit" of "Ventilatorsnelheid-prioriteit" SW7-2

Nr. 1 Selectie van temperatuurregeling van RA 
(retourlucht) of SA (toevoerlucht)

Stel SW1-7 in zoals hieronder.

PCB SW1-7 Instelcontrole Inhoud

PCB A van 
Dx-spoel

Uit Temperatuurregeling van SA 
(toevoerlucht)

Aan
(fabrieksinstelling)

Temperatuurregeling van RA 
(retourlucht)

[Temperatuurregeling van RA (retourlucht) (fabrieksinstelling)]
Het systeem van de Lossnay-unit en de Dx-spoel is ontworpen om de 
retourluchttemperatuur dicht bij de ingestelde temperatuur te houden.
[Temperatuurregeling van SA (toevoerlucht)]
Het systeem van de Lossnay-unit en de Dx-spoel is ontworpen om de 
toevoerluchttemperatuur dicht bij de ingestelde temperatuur te houden.
De GUG-01SL-E kan niet gebruikt worden voor temperatuurregeling 
van SA (toevoerlucht).

* Het wordt aanbevolen dat de temperatuurinstelling gelijk is aan of 
dicht ligt bij de temperatuurinstelling van de airconditionerunit.

Nr. 2 Vaste bedrijfsstand

Stel SW2-1 en SW2-2 in zoals hieronder.

PCB SW2-1 SW2-2 Instelcontrole Inhoud

PCB A van 
Dx-spoel

Uit Uit
Niet vast (afhankelijk van 
afstandsbediening)
(fabrieksinstelling)

Aan Uit [Koelen] vast
Uit Aan [Verwarmen] vast
Aan Aan Niet instellen

Als de bedrijfsstand vast is ingesteld, is het niet mogelijk de stand te 
wijzigen vanaf de afstandsbediening PZ-01RC.

Nr. 3 Vaste insteltemperatuur

Stel SW2-3, SW2-4 en SW2-5 in zoals hieronder.

PCB SW2-3 SW2-4 SW2-5 Instelcontrole Inhoud

PCB A van 
Dx-spoel

Uit Uit Uit

Niet vast 
(instelling van 
afstandsbediening)
(fabrieksinstelling)

Aan Uit Uit Koelen, Auto 19 ˚C/
Verwarmen 17 ˚C vast

Uit Aan Uit 20 ˚C vast
Aan Aan Uit 22 ˚C vast
Uit Uit Aan 24 ˚C vast
Aan Uit Aan 26 ˚C vast
Uit Aan Aan 28 ˚C vast

Aan Aan Aan
Koelen 30 ˚C/
Verwarmen, Auto 28 
˚C vast

Als de doeltemperatuur vast is ingesteld, is het niet mogelijk de 
insteltemperatuur te wijzigen vanaf de afstandsbediening PZ-01RC.

Nr. 4
Thermo-uitschakelpunt bij binnenkomende 
luchttemperatuur (alleen in stand voor 
temperatuurregeling van SA (toevoerlucht))

Deze instelling is alleen actief wanneer temperatuurregeling 
van SA (toevoerlucht) is geselecteerd. De compressor van het 
buitenapparaat wordt geforceerd gestopt wanneer de binnenkomende 
luchttemperatuur dicht bij de insteltemperatuur ligt, om frequent aan-/
uitschakelen onder lage verwarmings-/koelbelasting te voorkomen.

Het thermo-uitschakelpunt kan worden ingesteld met SW3-4 en SW3-5 
zoals hieronder.

PCB SW3-4 SW3-5 Instelcontrole Inhoud

PCB A van 
Dx-spoel

Uit Uit 1 ˚C
Uit Aan 2 ˚C
Aan Uit 3 ˚C (fabrieksinstelling)
Aan Aan 4 ˚C

Als het verschil klein is, wordt de Dx-spoel waarschijnlijk thermo-
ingeschakeld, maar een aan-/uitschakelcyclus is ook waarschijnlijk.

Dx-spoel

Binnenkomende 
luchttemperatuur Insteltemperatuur
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Nr. 5 Proefdraaien van afvoerpomp

Zie pagina 10 voor de procedure voor het proefdraaien van de 
afvoerpomp

Nr. 6 Resetten van bedrijfstijd van afvoerpomp

Na 2100 bedrijfsuren in de koelstand gaat LED11 knipperen (knippert 
vijf keer).
Zet SW11-2 op Aan en terug op Uit om het aantal bedrijfsuren te 
resetten wanneer de afvoerpomp gecontroleerd wordt of door een 
nieuwe vervangen wordt.
Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie over de 
vereisten voor inspectie en vervanging.

Nr. 7 Selectie van patroon wanneer een fout 
optreedt

Selecteer het volgende patroon. Deze selectie moet gemaakt worden 
voor systeem X (systeem met één afstandsbediening). 
Als het systeem Uit is (stopt), wordt er GEEN foutcode getoond op de 
afstandsbediening PZ-01RC. 
Voor systeem Y en Z wordt er een foutcode getoond op de PZ-61DR-E 
en/of M-NET-systeemregelaar.

PCB SW11-3 Instelcontrole Inhoud

PCB B van 
Dx-spoel

Uit
(fabrieksinstelling) Patroon A

Aan Patroon B

[Patroon A (fabrieksinstelling)]
Als in de Lossnay-unit, de Dx-spoel of het buitenapparaat een 
fout optreedt tijdens de ventilatiestand, wordt het display van de 
afstandsbediening PZ-01RC automatisch overgeschakeld naar de 
verwarmingsstand. De foutcode wordt dan ongeveer 3 minuten later 
getoond.

[Patroon B]
Ook als in de Lossnay-unit, de Dx-spoel of het buitenapparaat een fout 
optreedt tijdens de ventilatiestand, wordt de foutcode NIET getoond op 
de afstandsbediening PZ-01RC.
Zorg voor indicatie van de fout op een andere manier.

Nr. 8 Modelselectie (voor vervanging van PCB)

Controleer de schakelaars voor modelselectie.
SW 11-9 en 11-10 op PCB B dienen voor identificatie van het model 
PCB. Als een nieuwe PCB wordt geïnstalleerd, gebruik dan dezelfde 
instelling als de oude, of een nieuwe instelling zoals hieronder.

PCB SW11-9 SW11-10 Instelcontrole Inhoud

PCB B van 
Dx-spoel

Uit Uit Nieuwe PCB voor 
vervanging

Aan Uit GUG-01SL-E
Uit Aan GUG-02SL-E

Aan Aan GUG-03SL-E

* Wijzig de fabrieksinstelling niet.
 Als er een wijziging was, stel dan in volgens de fabrieksinstelling.

Nr. 9 Instellen of de Dx-spoel wel of niet is 
aangesloten

Stel SW7-1 in zoals hieronder.

DIP-SW
Instelcontrole

PZ-61DR-E
Instelcontrole Inhoud

SW nr. Instelling Functie 
nr. Instelwaarde

SW7-1
(PCB van 
Lossnay-

unit)

- -

71

0 
(fabrieksinstelling)

Prioriteit van 
DIP-SW

Uit
(fabrieksinstelling) 1

Als de Dx-
spoel NIET is 
aangesloten 
op Lossnay

Aan 2

Als de 
Dx-spoel is 
aangesloten 
op Lossnay

Zet SW7-1 op Aan.
Deze functie kan ook worden ingesteld vanaf de PZ-61DR-E. Na het 
instellen van PZ-61DR-E, gelieve uitzetten gedurende meer dan twee 
minuten. En vervolgens opnieuw inschakelen.
Als SW7-1 op Aan staat maar de draadkabel (accessoire) niet correct 
is aangesloten, wordt foutcode 0206 getoond. Controleer of de kabel 
correct is aangesloten.

Begininstelling (vervolg)
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Begininstelling (vervolg)
2. Controleer de schakelaars
De onderstaande DIP-SW moeten worden ingesteld op de 
fabrieksinstelling. Als er een wijziging was, stel dan in volgens de 
fabrieksinstelling.

PCB Schakelaar nr. Instelling

PCB A van Dx-spoel

SW1-2
SW1-3
SW1-6

Moet Aan zijn

SW1-1
SW1-4
SW1-5
SW1-8

SW2-6~2-8
SW3-1~3-3
SW3-6~3-8
SW4-1~4-8
SW6-1~6-2

Moet Uit zijn

PCB B van Dx-spoel SW11-4~11-8 Moet Uit zijn
PCB van Lossnay-unit SW7-3~7-10 Moet Uit zijn

3. Functies van de Lossnay-unit
In onderstaande tabel ziet u de functies van de Lossnay-unit die 
niet gebruikt kunnen worden of beperkt zijn wanneer de Dx-spoel is 
aangesloten.

Nr. Functie Opmerkingen

5

Instelling voor 
automatisch herstel na 
stroomonderbreking

Voordat u deze functie instelt, moet u 
functie nr. 1 van PZ-01RC instellen op 
Niet beschikbaar. Raadpleeg pagina 
20 voor meer informatie.

6

Negatieve drukinstelling 
binnen
[2 omlaag]

De Dx-spoel kan worden ingesteld 
op thermo-ingeschakeld wanneer 
de toevoerventilator werkt op FS3 of 
FS4. Als "2 omlaag" is geactiveerd, 
wordt de Dx-spoel NIET thermo-
ingeschakeld.

15 Instelling voor 
koppelstand

"Prioriteit geven aan externe invoer" 
mag niet gebruikt worden.

38

Instelling voor weergave 
van berekende 
toevoerluchttemperatuur

De berekende 
toevoerluchttemperatuur 
zal verschillen van de 
toevoerluchttemperatuur van de Dx-
spoel.

51

Automatische 
ventilatiestand

Ook als een binnenapparaat 
gekoppeld is met een Lossnay-
unit, gebruikt de Lossnay-
unit de voorwaarden voor de 
temperatuurinstelling en de stand 
(koelen/verwarmen/ventilator) van 
de Dx-spoel voor de automatische 
ventilatiestand.

57

Gebruik van 
naverwarmer verbieden 

Door de uitgang voor bedrijfscontrole 
te gebruiken, kan de Lossnay-
unit op een naverwarmer worden 
aangesloten. Het gebruik van 
naverwarming in combinatie met de 
Dx-spoel is echter verboden.

* Het nummer in de tabel komt overeen met het functie-instelnummer 
in de installatiehandleiding van de Lossnay-unit en de technische 
handleiding.

Nr. 10
Selectie van bedrijfsstand uit 
"Temperatuur-prioriteit" of 
"Ventilatorsnelheid-prioriteit"

Stel SW7-2 in zoals hieronder.

DIP-SW
Instelcontrole

PZ-61DR-E
Instelcontrole Inhoud

SW nr. Instelling Functie 
nr. Instelwaarde

SW7-2
(PCB van 
Lossnay-

unit)

- -

72

0 
(fabrieksinstelling)

Prioriteit van 
DIP-SW

Uit
(fabrieksinstelling) 1 Temperatuur-

prioriteit

Aan 2 Ventilatorsnelheid-
prioriteit

Deze functie kan ook worden ingesteld vanaf de PZ-61DR-E.
Deze functie moet worden ingesteld wanneer de ventilatorsnelheid van 
de Lossnay geregeld wordt door externe invoer (0-10 VDC (CN26) of 
een voltvrij contact (CN17)).
[Temperatuur-prioriteit (fabrieksinstelling)]
De externe regeling van de ventilatorsnelheid kan alleen gebruikt 
worden wanneer de bedrijfsstand in de ventilatiestand staat. De Dx-
spoel blijft zoveel mogelijk thermo-ingeschakeld. In de verwarmings- 
en koelstand wordt de ventilatorsnelheid van de Lossnay-unit niet op 1 
of 2 gezet.

[Ventilatorsnelheid-prioriteit]
Externe regeling van de ventilatorsnelheid kan gebruikt worden. De 
ventilatieluchtstroom wordt tot een minimum beperkt. 
Tijdens ventilatorsnelheid 1 of 2 is de Dx-spoel thermo-uitgeschakeld.

Bedrijfsstand Ventilatorsnelheid 
via externe invoer

Werkelijke ventilatorsnelheid
Temperatuur-

prioriteit
Ventilatorsnelheid-

prioriteit

Verwarmen 
of koelen

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

Ventilator

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

Opmerking
Als de negatieve drukinstelling binnen (1 omlaag), gebruik 
ventilatorsnelheid-prioriteit.
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Afstandsbediening (PZ-01RC)
3. Begininstelling
(1) Voor temperatuurregeling van SA (toevoerlucht) schakelt u de 

weergave van de kamertemperatuur als volgt uit.
Opmerking
Voor temperatuurregeling van RA (retourlucht) slaat u deze stap over 
als de weergave noodzakelijk is.

[Standaardscherm]

[Stap 1]
Selecteer in het hoofddisplay "Main menu" (Hoofdmenu) -> "Initial 
setting" (Begininstelling) -> "Display details" (Displaydetails).

[Stap 2]
Verplaats de cursor in het instelscherm voor de displaydetails naar 
"Room temp." (Kamertemperatuur), en selecteer "No" (Nee) met 
de knop F3 of F4. (De fabrieksinstelling is "Yes" (Ja).)

[Stap 3]
Controleer dat "Room temperature" (Kamertemperatuur) niet wordt 
weergegeven.

Fri

Mode Temp.

Room

Cool Set temp.

Main menu:
Cursor Page

Initial setting menu        1/2
Main/Sub 
Clock
Main display
Contrast
Display details

Select:
Cursor Cursor

Display details
Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h
°C / °F / 1°C
Yes / No
Yes / No

Fri

Mode Temp.

Cool Set temp.

Opmerking 
De Lossnay-afstandsbediening wordt niet in dit gedeelte beschreven. 
Raadpleeg de installatiehandleiding en het instructieboek ervan.

1. Installatie
Raadpleeg de bijlage bij deze installatiehandleiding voor onderstaande 
inhoud.

Nr. Inhoud Raadpleeg bijlage
1 Veiligheidsmaatregelen pagina 1
2 Systeemvereisten pagina 3
3 Namen van componenten en meegeleverde onderdelen pagina 3
4 Zelf aan te schaffen onderdelen/Vereist gereedschap pagina 4
5 De locatie voor installatie selecteren pagina 4
6 Installatie/Bedrading pagina 5
7 Belangrijk pagina 8
8 Functies van de knoppen op de afstandsbediening pagina 9
9 Inschakelen pagina 10
10 Proefdraaien pagina 10
11 Begininstellingen (instellingen van afstandsbediening) pagina 10
12 Servicemenu pagina 13
13 Controle van de afstandsbediening pagina 16

2. Menulijst
In onderstaande tabel ziet u het functiemenu dat gebruikt kan worden.

Main Menu (Hoofdmenu) Opmerkingen
Vane/Louvre/Vent. (Lossnay) (Waaier/Jaloezie/Vent. (Lossnay)) Niet beschikbaar -
High power (Hoog vermogen) Niet beschikbaar -
Timer

On/Off timer (Aan/Uit-timer) Beschikbaar *4
Auto-Off timer (Auto-uit-timer) Beschikbaar *4

Weekly timer (Weektimer) Beschikbaar *4
OU silent mode (Stille stand buitenapparaat) Niet beschikbaar -
Restriction (Beperking)

Temp. range (Temperatuurbereik) Beschikbaar *5
Operation locked (Bedieningsvergrendeling) Beschikbaar *5

Energy saving (Energiebesparing)
Auto return (Automatisch terugkeren) Beschikbaar *5
Schedule (Programmering) Niet beschikbaar -

Filter information (Filterinformatie) Niet beschikbaar *5
Error information (Foutinformatie) Beschikbaar *5
Maintenance (Onderhoud)

Auto descending panel (Automatisch dalend paneel) Niet beschikbaar -
Manual vane angle (Handmatige waaierhoek) Niet beschikbaar -

Begininstelling
Main/Sub (Hoofd/sub) Beschikbaar *1
Clock (Klok) Beschikbaar *5
Main display (Hoofddisplay) Beschikbaar *5
Contrast Beschikbaar *5
Display details (Displaydetails) Beschikbaar *3
Auto mode (Automatische modus) Beschikbaar *2
Administrator password 
(Beheerderswachtwoord) Beschikbaar *5

Language selection (Taalselectie) Beschikbaar *5
Service

Proefdraaien Beschikbaar *5
   Drain pump test run (Afvoerpomp proefdraaien) Niet beschikbaar -
Input maintenance info. (Onderhoudsinfo. invoeren) Beschikbaar *5
Function setting (Functie-instelling) Beschikbaar *5
Check (Controle) Beschikbaar *5
   Request code (Code aanvragen) Beschikbaar *5
   Other than request code (Andere dan code aanvragen) Niet beschikbaar -
Self check (Zelfdiagnose) Beschikbaar *5
Maintenance password (Onderhoudswachtwoord) Beschikbaar *5
Remote controller check (Controle van afstandsbediening) Beschikbaar *5

*1: Het is niet mogelijk twee afstandsbedieningen te gebruiken in een 
systeem, dus wijzig de fabrieksinstelling niet.

*2: Auto mode (Automatische modus) is alleen beschikbaar voor 
temperatuurregeling van RA (retourlucht).

*3: Een instellingswijziging is vereist voor de temperatuurregeling van 
SA (toevoerlucht). Zie de volgende pagina.

*4: Als de PZ-61DR-E ook wordt gebruikt, stelt u de timer in vanaf de
 PZ-61DR-E.
*5: Het gebruik en de instelling zijn hetzelfde als bij de MA-

afstandsbediening PAR-31MAA, dus raadpleeg de bijlage van de 
installatiehandleiding en het instructieboek.
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Controlepunten
Controleer na de installatie de volgende punten twee maal. Eventuele problemen moeten nauwgezet verholpen worden.

(1) Controlepunten - Installatie van het apparaat
 Is er isolatie gewikkeld rondom de buitenkanalen? [Zie het gedeelte Installatiemethode] pagina 9
 Zijn de buitenkanalen correct geïnstalleerd?  [Zie het gedeelte Installatievoorbeelden] pagina 7
 Is de thermische isolatie voor de koel- en afvoerleidingen afgewerkt? [Zie het gedeelte De afvoerleidingen aanleggen, De koelleidingen aanleggen] pagina 10
 Zijn de koel- en afvoerleidingen correct geplaatst? [Zie het gedeelte De afvoerleidingen aanleggen, De koelleidingen aanleggen] pagina 10
 Is het koelmiddel R410A? [Zie het gedeelte De koelleidingen aanleggen] pagina 11
 Is de gaslektest uitgevoerd? [Zie het gedeelte De koelleidingen aanleggen] pagina 11
 Is de afvoertest voltooid? [Zie het gedeelte De afvoerleidingen aanleggen] pagina 10
 Is gecontroleerd dat de kleppen aan de hoge- en de lagedrukzijde helemaal open zijn?        [Buitenapparaat]
  Is er 12 uur of langer stroom geleverd voordat het proefdraaien werd uitgevoerd? [Zie het gedeelte Proefdraaien] pagina 22

(2) Controlepunten - Bekabeling
 Is de voedingsspanning correct?  [Buitenapparaat] 
 Komt de bekabeling overeen met het elektrische schema?  [Zie het gedeelte Elektrisch schema] pagina 16
 Is de voedingskabel goed aangesloten op de aansluiting (TB6)?  [Zie het gedeelte De voedingskabel aansluiten] pagina 14
 Is de aardedraad goed met de schroef verbonden?  [Zie het gedeelte De voedingskabel aansluiten] pagina 14
 Zijn de kabels goed vastgezet met de kabelklem en de PG-connector?  [Zie het gedeelte De voedingskabel aansluiten] pagina 14

Afstandsbediening (PZ-01RC)

(2) Functie-instelling vanaf de afstandsbediening PZ-01RC.
 (Instelling voor automatisch herstel)
[Functie No.01]
Wijzig deze functie in "Not available" (Niet beschikbaar). 
Als automatisch herstel gebruikt moet worden, stelt u het in vanaf de 
Lossnay-unit. Raadpleeg de installatiehandleiding van de Lossnay voor 
details.

Functie nr. Instelwaarde Instelcontrole Inhoud

01
1 Niet beschikbaar
2

(fabrieksinstelling) Beschikbaar

De onderstaande functie-instellingen moeten worden ingesteld op de 
fabrieksinstelling. 
Als er een wijziging was, stel dan in volgens de fabrieksinstelling.

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

Opmerking
De fabrieksinstelling van nr. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26 en 27 is niet ingesteld en deze functies zijn niet beschikbaar.
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Proefdraaien
Voordat u gaat proefdraaien
► Controleer nadat u de binnen- en buitenapparaten, inclusief bedrading 

en leidingen, volledig heeft geïnstalleerd het geheel op koelmiddellekken, 
losse contacten in de voedings- en besturingsbedrading, correcte polariteit, 
en controleer of er geen verbreking van een fase in de voeding is.

► Controleer met behulp van een megohmmeter van 500 volt of de weerstand 
tussen de voedingsaansluitpunten en de aarde minimaal 1,0 MΩ bedraagt.

► Voer deze test niet uit op de aansluitpunten van de 
besturingsbedrading (laagspanningscircuit).

 WAARSCHUWING:
• U mag de Dx-spoel niet gebruiken als de isolatieweerstand 

minder dan 1,0 MΩ bedraagt.
• Zet de stroom ten minste 12 uur voordat u de airconditioner 

gaat gebruiken aan.
- Als u het apparaat meteen nadat u de hoofdschakelaar heeft 

omgedraaid aanzet, kunnen de interne onderdelen ernstig 
beschadigd worden. Gedurende het seizoen waarin u het apparaat 
gebruikt, moet u de netschakelaar altijd aan laten staan.

Proefdraaien
■ Lees de bedieningshandleiding voordat u gaat proefdraaien. (Met name de veiligheidsinstructies)

Stap 1  Schakel de stroom in.

● Afstandsbediening: Het systeem wordt in de opstartmodus gezet, het voedingslampje van de afstandsbediening (groen) en het bericht "PLEASE 
WAIT" (Even geduld) gaan knipperen. Terwijl het lampje en het bericht knipperen, kan de afstandsbediening niet worden gebruikt. Wacht tot 
"PLEASE WAIT" (Even geduld) is verdwenen voordat u de afstandsbediening gebruikt. Na het inschakelen wordt het bericht "PLEASE WAIT" 
(Even geduld) ongeveer 2 minuten weergegeven. 

● PCB A van Dx-spoel: LED 1 gaat branden, LED 2 gaat branden of gaat uit, en LED 3 gaat knipperen.
● Bedieningspaneel van buitenapparaat: LED 1 (groen) en LED 2 (red) gaan branden. (Wanneer het systeem uit de opstartmodus komt, gaat LED 

2 uit.) Als het bedieningspaneel van het buitenapparaat een digitaal display heeft, worden om de seconde beurtelings [- ] en [ -] weergegeven.
 Als het paneel na het uitvoeren van stap 4 en de daaropvolgende stappen niet goed werkt, kan dit te wijten zijn aan een van de volgende 

oorzaken. Ga na of dit het geval is en los eventuele problemen op.
 (De volgende symptomen treden op in de proefdraaistand. "Startup" (Opstarten) in de tabel heeft betrekking op het bovenvermelde LED-display.)
● Als het systeem van de Lossnay-unit en de Dx-spoel zich in M-NET bevinden, wacht dan tot het M-NET-systeem gereed is voor gebruik.

Symptomen in de proefdraaistand

OorzaakDisplay van afstandsbediening
LED-display van bedieningspaneel van 
buitenapparaat
< > duidt digitaal display aan.

Op de afstandsbediening wordt "PLEASE 
WAIT" (Even geduld) weergegeven en hij 
werkt niet.

Na de weergave van "startup" (opstarten) 
gaat alleen het groene lampje branden. 
<00>

• Na het aanzetten wordt 2 minuten lang "PLEASE 
WAIT" (Even geduld) weergegeven terwijl het 
systeem wordt opgestart. (Dit is normaal.)

Na het aanzetten wordt 3 minuten 
lang "PLEASE WAIT" (Even geduld) 
weergegeven, en daarna verschijnt een 
foutcode.

Na de weergave van "startup" (opstarten) 
gaan het groene lampje (eenmaal) en 
het rode lampje (eenmaal) beurtelings 
knipperen. <F1>

• Onjuiste verbinding van het aansluitblok buiten (R, 
S, T en S1, S2, S3.)

Na de weergave van "startup" (opstarten) 
gaan het groene lampje (eenmaal) en 
het rode lampje (tweemaal) beurtelings 
knipperen. <F3, F5, F9>

• De aansluiting voor de beschermingsvoorziening 
van het buitenapparaat is open.

Het display blijft leeg terwijl de 
afstandsbediening is aangezet. (Het 
bedrijfslampje brandt niet.)

Na de weergave van "startup" (opstarten) gaan 
het groene lampje (tweemaal) en het rode lampje 
(eenmaal) beurtelings knipperen. <EA. Eb>

• Onjuiste bedrading tussen het binnen- en 
buitenapparaat (polariteit is verkeerd voor S1, S2, S3).

• Snoer van de afstandsbediening is te kort.

Na de weergave van "startup" (opstarten) 
gaat alleen het groene lampje branden. 
<00>

• Er is geen buitenapparaat met adres 0. (Het adres is 
een ander nummer dan 0.)

• Het snoer van de afstandsbediening is niet goed 
aangesloten.

Het display wordt geactiveerd maar gaat 
spoedig weer uit, zelfs bij gebruik van de 
afstandsbediening.

Na de weergave van "startup" (opstarten) 
gaat alleen het groene lampje branden. 
<00>

• Na het annuleren van een geselecteerde functie is 
ongeveer 30 seconden geen bediening mogelijk. (Dit 
is normaal.)

Stap 2  Proefdraaien van Lossnay-unit
Raadpleeg de installatiehandleiding van de Lossnay-unit voor het proefdraaien.

Step 3  Proefdraaien van afvoerpomp
Zie pagina 10.

Stap 4  Zet de afstandsbediening (PZ-01RC) op "Test run" (Proefdraaien).

1 Selecteer "Test run" (Proefdraaien) in het Service-menu, en druk op 
de knop [SELECTEREN]. (Afb. 1)

2 Selecteer "Test run" (Proefdraaien) in het menu Test run, en druk op 
de knop [SELECTEREN]. (Afb. 2)

3 Het proefdraaien gaat van start en het scherm Test run wordt 
weergegeven.

Opmerking:
(1) Als de Lossnay-unit ventilatorsnelheid 1 of 2 heeft, wordt de Dx-

spoel NIET thermo-ingeschakeld. Selecteer ventilatorsnelheid 3 of 4 
vanaf de afstandsbediening of op andere wijze.

(2) Als de OA-temperatuur (buitenluchttemperatuur) (thermistor van 
Lossnay) minder dan -10˚C bedraagt, wordt de Dx-spoel mogelijk 
NIET thermo-ingeschakeld vanwege discontinu bedrijf.

(3) Als de Dx-spoel niet wordt thermo-ingeschakeld, wacht dan 10 
minuten. De Dx-spoel houdt de compressor gedurende ten minste 
10 minuten uitgeschakeld om veiligheidsredenen.

F1 F2 F3 F4

unem ecivreS

rosruC
:unem niaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

1/2

Afb. 1

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Afb. 2



Ned-23

N
ederlands

Proefdraaien (vervolg)
Stap 5  Voer het proefdraaien uit en controleer de luchtstroomtemperatuur en de automatische waaierinstelling.

Druk op de knop [F1] om de bedrijfsstand te wijzigen. 
 Koelstand: Controleer of er koude lucht uit het apparaat wordt 

geblazen.
 Verwarmingsstand: Controleer of er warme lucht uit het apparaat 

wordt geblazen.

Stap 6  Controleer of de ventilator van het buitenapparaat goed werkt.
De snelheid van de ventilator van het buitenapparaat wordt geregeld om de prestaties van het apparaat te controleren. Afhankelijk van de 
omgevingslucht draait de ventilator langzaam en wordt de snelheid alleen verhoogd als de prestaties ontoereikend zijn. Het kan dus gebeuren dat 
de ventilator door windvlagen ophoudt met draaien of in de tegenovergestelde richting gaat draaien, maar dit is geen probleem.

Stap 7  Stop het proefdraaien.

Druk op de knop [Aan/Uit] om het proefdraaien te stoppen. (Het menu Test run (Proefdraaien) wordt weergegeven.)

Problemen oplossen
Volg onderstaand stroomschema als een foutcode wordt weergegeven op de afstandsbediening PZ-01RC.

Fout "P1" op PZ-01RC? Zie tabel 1

Zie tabel 2

Is PZ-61DR-E aangesloten?

0206, 2600, 2601, 
5109 of 0900 op PZ-61DR-E?

Raadpleeg het onderhoudsboek van 
de Lossnay-unit voor details.

Nee

Nee

Nee

Ja

F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Switch disp.

Mode

RemainTest run

Ja

Ja
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<Tabel 1>

Code Fout Actie
P1 Fout van Lossnay-unit of fout van Dx-spoel. Zie tabel 2

P2

Fout van thermistor voor vloeistoftemperatuur (TH2) • Controleer de verbinding van de thermistor.
• Controleer de weerstand van de thermistor.
 0 ˚C; 15,0 kΩ
 10 ˚C; 9,6 kΩ
 20 ˚C; 6,3 kΩ
 30 ˚C; 4,3 kΩ

P6
Bescherming tegen bevriezing/oververhitting • Controleer het lokale systeem indien de luchtstroom minder 

is.
• Controleer de buiten-ventilatormotor.

P9
Fout van thermistor voor gastemperatuur (TH5) • Controleer de verbinding van de thermistor.

• Controleer de weerstand van de thermistor.
 Zie (P2) hierboven voor details.

E0 - E5
Communicatiefout tussen afstandsbediening en PCB 
A

• Controleer de verbindingskabel op beschadiging of losse 
aansluitingen.

• Controleer de systeemconfiguratie van de afstandsbediening.

E6 - E7

Communicatiefout tussen PCB A en buitenapparaat • Controleer of het buitenapparaat is uitgeschakeld.
• Controleer de verbindingskabel op beschadiging of losse 

aansluitingen.
• Zie de onderhoudshandleiding van het buitenapparaat.

Fb Fout van PCB A • Vervang PCB A.

PU
Fou t  van  the rm is to r  voo r  b innenkomende 
luchttemperatuur (TH11)

• Controleer de verbinding van de thermistor.
• Controleer de weerstand van de thermistor.
 Zie (P2) hierboven voor details.

"6831" of "Please wait" 
(Even geduld) wordt 
langer dan 6 minuten 
op het display van de 

afstandsbediening 
getoond.

De afstandsbediening is niet compatibel met dit 
model.

• Gebruik de correcte afstandsbediening PZ-01RC (onderaan 
staat het nummer "BH00J360".)

<Tabel 2>

Foutcode op PZ-61DR-E of 
M-NET-systeemregelaar

Nr. van 
knipperende 

LED11 op PCB B
Fout Actie

0206

1
Verkeerde modelselectie • Controleer de DIP-schakelaars voor de modelselectie 

(SW11-9 en 11-10 op PCB B), SW1-7 op PCB A en de 
modelnaam.

5 Fout van PCB A Zie tabel 1

6
Communicatiefout tussen PCB A 
en PCB B

• Controleer of de draadkabel correct is aangesloten 
tussen CN105 op PCB A en CN5 op PCB B.

• Controleer of PCB A correct werkt.

7

Communicatiefout tussen PCB 
van Lossnay en PCB B

• Controleer of de verbindingskabel (accessoire) correct 
is aangesloten tussen CN20 op de PCB van de 
Lossnay en CN120 op PCB B.

• Controleer of de stroomvoorziening naar de Lossnay-
unit correct werkt.

• Controleer of SW7-1 van de PCB van de Lossnay-unit 
is ingeschakeld.

2600 2
Het waterniveau in het apparaat 
is te hoog.

• Controleer het waterniveau in het apparaat. Als de 
afvoerpomp kapot is, stijgt het waterniveau en wordt 
foutcode 2600 getoond.

2601 3 De watersensor is niet correct 
aangesloten.

• Controleer of de draadkabel van de watersensor 
correct is aangesloten op CN10.

5109 8 Fout van thermistor voor 
toevoerlucht

• Controleer of de draadkabel van de thermistor voor de 
toevoerlucht correct is aangesloten op CN9.

0900 4 Proefdraaien van afvoerpomp • Controleer of SW11-1 op PCB B is uitgeschakeld.

Anderen 9 Fout van Lossnay • Controleer de PCB van de Lossnay en het 
onderhoudsboek.

- 10 Onderhoudsmelding voor de 
afvoerpomp (2100 bedrijfsuren)

• Controleer of de afvoerpomp correct werkt en vervang 
hem indien nodig.

- Uit Normaal bedrijf -

Proefdraaien (vervolg)
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Proefdraaien (vervolg)
* Raadpleeg het onderhoudsboek van de Lossnay-unit.
• Als het apparaat niet naar behoren werkt nadat het hierboven beschreven proefdraaien is uitgevoerd, volgt u de aanwijzingen in de volgende 

tabel om de oorzaak te verhelpen.

Symptoom
Oorzaak

Afstandsbediening PZ-01RC LED 1, 2 (PCB in buitenapparaat)

PLEASE WAIT (Even geduld)
Ongeveer 2 
minuten lang na het 
inschakelen

Nadat LED 1, 2 oplichtten, wordt 
LED 2 gedoofd en blijft alleen 
LED 1 branden. (Juiste werking)

• Na het inschakelen reageert het apparaat 
ongeveer 2 minuten lang niet op de 
afstandsbediening omdat het bezig is met de 
systeemstart. (Juiste werking)

PLEASE WAIT (Even geduld) -> 
Foutcode Wanneer er na het 

inschakelen ongeveer 
2 minuten zijn 
verstreken

Alleen LED 1 brandt. -> LED 1, 2 
knipperen.

• De aansluiting voor de 
beschermingsvoorziening van het 
buitenapparaat is niet aangesloten.

• Omgekeerde of open-fase bedrading in het 
voedingsaansluitingenblok (L1, L2, L3) van het 
buitenapparaat

Er verschijnen geen aanduidingen 
wanneer de hoofdschakelaar 
wordt aangezet 
(het bedrijfslampje brandt niet).

Alleen LED 1 brandt. -> LED 1, 
2 knipperen tweemaal en LED 2 
knippert eenmaal.

• Onjuiste bedrading tussen het binnenapparaat 
en het buitenapparaat (onjuiste polariteit van 
S1, S2, S3)

• Kortsluiting in de afstandsbedieningsdraad

Opmerking
Bediening is niet mogelijk gedurende ongeveer 30 seconden na het annuleren van de functiekeuze. (Juiste werking)

Een beschrijving van de LED-lampjes (LED 1, 2, 3) op de PCB A vindt u in de volgende tabel.

LED 1 (voeding voor de microcomputer) Geeft aan of PCB A voeding krijgt. Zorg ervoor dat deze LED altijd brandt.
LED 2 (voeding voor de afstandsbediening PZ-01RC) Geeft aan of de afstandsbediening stroom krijgt. 
LED 3 (communicatie tussen PCB A en buitenapparaten) Geeft aan hoe de communicatie tussen PCB A en buitenapparaten verloopt. Zorg 

ervoor dat deze LED altijd knippert.
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Deze installatiehandleiding beschrijft hoe de MA Afstandsbediening moet worden geïnstalleerd voor gebruik met een Mitsubishi 
Airconditioningsysteem voor gebouwen, van het type directe expansie CITY MULTI airconditioner binnenunits ( type "-A" en hoger) en 
Mitsubishi Mr. SLIM airconditionerpakketten. 
Lees deze installatiehandleiding en de bestanden om de cd-rom die wordt geleverd bij de afstandsbediening, voor u begint met de 
installatie. Als u de instructies niet naleeft, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
Voor informatie die niet in dit boekje staat, verwijzen wij u naar de bestanden op de cd-rom die wordt geleverd bij de afstandsbediening.
Neem contact op met uw dealer als de bestanden niet leesbaar zijn.
Zie de installatiehandleiding voor informatie over de bedrading en het installeren van de airconditioningunits. 
Geef deze handleiding aan de gebruikers na de installatie.

1. Voorzorgsmaatregelen
� Lees de volgende voorzorgsmaatregelen aandachtig voor de installatie.
� Leef deze voorzorgsmaatregelen nauwkeurig na voor de veiligheid.

� Geef deze handleiding na lezing aan de eindgebruiker voor toekomstige referentie.
� Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie en raadpleeg hem indien nodig. Deze handleiding moet overhandigd worden aan 

degene die de bediening repareert of verplaatst. Geef de handleiding door aan toekomstige gebruikers.

 WAARSCHUWING

 LET OP

 WAARSCHUWING Geeft aan dat er een risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.

 LET OP Geeft aan dat er een risico op ernstig letsel of structurele schade bestaat.

 Algemene voorzorgsmaatregelen

WT06697X01NL

CITY MULTI Besturingssysteem
en Mitsubishi Mr. SLIM Airconditioners 

MA Afstandsbediening     PAR-31MAA
Installatiehandleiding Voor verspreiding naar dealers en aannemers

Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Installeer de unit niet op een plek waar grote hoeveelheden olie, stoom, 
organische oplosmiddelen of corrosieve gassen, zoals zwavelhoudend 
gas, voorkomen of waar zure of alkalische oplossingen of sprays 
regelmatig gebruikt worden. Deze stoffen kunnen de prestaties van de 
unit in gevaar brengen of ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van 
de unit verroesten, wat kan leiden tot elektrische schokken, storingen, 
rookvorming of brand.

Om het risico op kortsluiting, het weglekken van stroom, elektrische 
schok, storingen, rookvorming of brand te verkleinen, de bediening niet 
wassen met water of een andere vloeistof.

Om het risico op elektrische schokken, storingen, rookvorming of brand 
te verkleinen, de schakelaars/knoppen of andere elektrische 
onderdelen nooit bedienen of aanraken met natte handen.

Om het risico op letsel of elektrische schok te verkleinen, de werking 
van de bediening stoppen en de bediening afdekken voordat met een 
chemische stof rond de bediening wordt gesprayd.

Om het risico op letsel of elektrische schok te verkleinen, de werking 
stoppen en de stroomtoevoer uitschakelen voor het reinigen, onderhouden 
of inspecteren van de bediening.

Alle deksel op de juiste manier installeren om vocht en stof uit de bediening 
te houden. Het ophopen van stof en water kan leiden tot elektrische 
schokken, rookvorming of brand.

Om het risico op letsel te verkleinen, kinderen uit de buurt houden 
tijdens het installeren, inspecteren of repareren van de bediening.

Om het risico op brand of explosie te verkleinen, geen brandbare 
materialen rond de bediening plaatsen en geen brandbare sprays 
gebruiken.

Om het risico op schade aan de bediening te verkleinen, geen 
insecticide of andere brandbare sprays rechtstreeks op de bediening 
spuiten.

Om het risico op elektrische schok of storingen te verkleinen, het 
aanraakpaneel, de schakelaars en de knoppen niet met een puntig of 
scherp voorwerp aanraken.

Om het risico op letsel en elektrische schokken te verkleinen, de 
scherpe randen van bepaalde onderdelen niet aanraken.

Om letsel vanwege gebroken gas te voorkomen, geen overmatige 
kracht uitoefenen op glazen onderdelen.

Om het risico op letsel te verkleinen, beschermende uitrusting dragen 
tijdens werkzaamheden aan de bediening.
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 WAARSCHUWING

 LET OP

 WAARSCHUWING

 LET OP

 WAARSCHUWING                                                               LET OP

 

 Voorzorgsmaatregelen tijdens installatie

 Voorzorgsmaatregelen tijdens het bedraden

 Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen of repareren van de bediening

 Aanvullende voorzorgsmaatregelen

Installeer de bediening niet op plaatsen waar risico op lekkage van 
ontvlambaar gas bestaat. Als het ontvlambare gas zich ophoopt rond de 
bediening, kan dit ontbranden en een brand of explosie veroorzaken.

Laat de verpakkingsmaterialen niet rondslingeren. Plastic tassen 
kunnen gevaar op verstikking voor kinderen vormen.

Neem voldoende veiligheidsmaatregelen tegen aardbevingen om te 
voorkomen dat de bediening letsel veroorzaakt.

Om letsel te voorkomen, de bediening installeren op een vlak 
oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht te dragen.

Om het risico op kortsluiting, het weglekken van stroom, elektrische 
schokken, storingen, rookvorming of brand te verkleinen, de bediening 
installeren op een plek die is blootgesteld aan water of in een omgeving 
met condensvorming.

De bediening moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel 
volgens de instructies uit de installatiehandleiding.
Onjuiste installatie kan resulteren in een elektrische schok of brand.

Bij het vastmaken van het deksel en de bovenbehuizing op de 
onderbehuizing, erop duwen tot ze vastklikken. Als ze niet goed 
vergrendeld zijn, kunnen ze vallen en persoonlijk letsel, schade 
aan de bediening of storingen veroorzaken.

Om het risico op schade aan de bediening, storingen, rookontwikkeling 
of brand te verkleinen, de stroomkabel niet verbinden met het 
signaalaansluitblok.

Zet de kabels goed vast en zorg voor voldoende speling in de kabels 
zodat er geen druk komt op de aansluitingen. Onjuist aangesloten kabels 
kunnen breken, oververhitten en leiden tot rookontwikkeling of brand.

Om het risico op letsel of elektrische schokken te verkleinen, de 
hoofdvoeding uitschakelen voordat elektrische werkzaamheden 
worden uitgevoerd.

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen moeten door een 
gekwalificeerd elektricien worden uitgevoerd, conform de plaatselijke 
wetgeving, standaarden en de aanwijzingen in de installatiehandleiding. 
Onvoldoende capaciteit naar het voedingscircuit of een onjuiste 
installatie kunnen leiden tot storingen, elektrische schokken, 
rookontwikkeling of brand.

Om het risico op het weglekken van stroom, oververhitting, 
rookontwikkeling of brand te verkleinen, moeten de juiste kabels 
met voldoende stroomcapaciteit gebruikt worden.

Om het risico op elektrische schokken, kortsluiting of storingen te 
verkleinen, moeten stukjes draad en mantel uit het aansluitblok 
gehouden worden.

Om het risico op kortsluiting, het weglekken van stroom, elektrische 
schokken of storingen te verkleinen, mogen de kabels geen contact 
maken met de randen van de bediening.

Om het risico op elektrische schokken, storingen of brand te 
verkleinen, moet de ruimte tussen de kabels en de 
kabeltoegangsgaten met pasta worden afgedicht.

De bediening mag alleen worden gerepareerd of verplaatst door 
gekwalificeerd personeel. Haal de bediening niet uit elkaar en breng er 
geen wijzigingen in aan. Een gebrekkige installatie of reparatie kan 
letsel, elektrische schokken of brand veroorzaken.

Om het risico op kortsluiting, elektrische schokken, brand of storingen 
te verkleinen, de printplaat niet aanraken met gereedschap of met uw 
handen en ervoor zorgen dat er zich geen stof ophoopt op de 
printplaat.

Om schade aan de bediening te voorkomen, het juiste gereedschap 
gebruiken voor het installeren, inspecteren en repareren van de bediening.

Deze bediening is ontworpen voor exclusief gebruik met het 
gebouwenbeheersysteem van Mitsubishi Electric. Het gebruik van deze 
bediening met andere systemen of voor andere doeleinden kan storingen 
veroorzaken.

Neem de juiste maatregelen tegen storing door elektrische ruis als de 
airconditioners worden geïnstalleerd in ziekenhuizen of 
radiocommunicatiecentra. Stroomomvormers, hoogfrequente 
medische apparatuur of draadloze zendapparatuur evenals 
stroomgeneratoren, kunnen ertoe leiden dat er storingen optreden in 
het airconditioningsysteem. Het airconditioningsysteem kan ook een 
negatieve invloed hebben op de werking van deze soorten apparatuur 
door de vorming van elektrische ruis.

Om storingen te voorkomen, geen stroomkabels en signaalkabels 
samen bundelen, of in dezelfde metalen buis leggen.

Om storingen te voorkomen, de beschermlaag van de printplaat niet uit 
de behuizing verwijderen. 

Om schade aan de bediening te voorkomen, de schroeven niet te strak 
aandraaien. 

Gebruik een platte schroevendraaier met een bladbreedte van 4-7 mm 
(5/32-9/32 inch). Het gebruik van een schroevendraaier met een 
smaller of breder blad kan de behuizing van de bediening beschadigen.

Om schade aan de behuizing van de bediening te voorkomen, de 
schroevendraaier niet forceren als het uiteinde in de gleuf is geplaatst. 

Om verkleuringen te voorkomen, geen benzeen, verdunningsmiddel of 
chemische doekjes gebruiken om de bediening schoon te maken. Om 
de bediening schoon te maken, hem afvegen met een zachte doek met 
water en een mild reinigingsmiddel, het reinigingsmiddel afvegen met 
een natte doek en daarna droogmaken met een droge doek. 
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2. Systeemvereisten

Uw computer moet voldoen aan de volgende vereisten om de handleidingsnavigatiesoftware uit te voeren.
[PC]    PC/AT compatibel

[CVE] Core2 Duo 1,66 GHz of sneller (Core2 Duo 1,86 GHz of sneller aanbevolen)
Pentium D 1,7 GHz of sneller (Pentium D 3,0 GHz of sneller aanbevolen)
Pentium M 1,7 GHz of sneller (Pentium M 2,0 GHz of sneller aanbevolen)
Pentium 4 2,4 GHz of sneller (Pentium 4 2,8 GHz of sneller aanbevolen)
* Core2 Duo of sneller processor is vereist om de handleidingsnavigatiesoftware uit te voeren op Windows Vista.

[RAM] Windows Vista: 1 GB minimaal (2 GB of meer aanbevolen) 
Windows XP: 512 MB minimaal (1 GB of meer aanbevolen)

[ruimte op harde schijf] 1GB minimaal (beschikbare ruimte)
* Windows Vista: Beschikbare ruimte op de drive waarin de map Documenten staat
* Windows XP: Beschikbare ruimte op de drive waarin de map Mijn Documenten staat

[Resolutie] SVGA 800 × 600 of hoger

[OS]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (zakelijke versie aanbevolen)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 of Service Pack3 (zakelijke versie aanbevolen)

[Vereiste software]    Adobe Reader 8.1.3 of hoger
Adobe Acrobat 8.1.3 of hoger
* Software om PDF-bestanden te bekijken

�Windows,� �Windows XP,� en �Windows Vista� zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
�Adobe Reader� en �Adobe Acrobat� zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
�Core2 Duo� en �Pentium� zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation.

3. Namen van componenten en geleverde onderdelen
De volgende onderdelen zitten in de doos.

 WAARSCHUWING
De cd-rom die wordt geleverd bij de afstandsbediening kan alleen worden afgelezen op een cd-drive of 
een dvd-drive. 
Probeer niet om de cd-rom op een cd-speler af te spelen want dit kan schade toebrengen aan uw oren en/
of luidsprekers.

*4 Het voordeksel (*1) is al geïnstalleerd op de bovenbehuizing (*2) bij 
verzending vanaf de fabriek.

*5 Afstandsbedieningkabel is niet bijgesloten.

Om schade aan de bediening te voorkomen, deze beschermen tegen 
statische elektriciteit.

Gebruik geen soldeerloze aansluitingen om kabels met het aansluitblok 
te verbinden. Soldeerloze aansluitingen kunnen in contact komen met 
de printplaat en zorgen voor storingen of de behuizing van de 
bediening beschadigen.

Om schade aan de bediening te voorkomen, geen gaten maken in de 
behuizing van de bediening.

Om vervormingen en storingen te voorkomen, de bediening niet 
installeren in direct zonlicht of op plekken waar de omgevingstemperatuur 
hoger kan zijn dan 40 °C (104 °F) of lager dan 0 °C (32 °F).

Installeer de bediening niet op de deur van het bedieningspaneel. 
Trillingen of schokken aan de bediening kunnen de bediening 
beschadigen of ervoor zorgen dat hij valt.

Houd de kabels op hun plek met klemmen om te voorkomen dat er 
overmatige kracht wordt uitgeoefend op het aansluitblok en dat kabels 
breken.  

Om het breken van kabels en storingen te voorkomen, de bovenste 
behuizing van de bediening niet aan de kabel ophangen.

Naam onderdeel Aantal Uiterlijk 

Afstandsbediening (Voordeksel) 1 Rechter figuur *1

Afstandsbediening (Bovenbehuizing) 1 Rechter figuur *2

Afstandsbediening (Onderbehuizing) 1 Rechter figuur *3

Bolkop-kruiskopschroeven M4×30 2

Houtschroef 4,1×16 
(voor installatie rechtstreeks op de muur) 2

Installatiehandleiding (deze handleiding) 1

Eenvoudige bedieningshandleiding 1

Cd-rom 
(bedieningshandleiding en installatiehandleiding) 1

*4

Onderbehuizing *3

Bovenbehuizing *2Voordeksel *1
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4. Niet-meegeleverde onderdelen/benodigd gereedschap
(1) Niet-meegeleverde onderdelen

De volgende onderdelen zijn niet meegeleverd.

(2) Niet meegeleverd gereedschap
� Platte schroevendraaier (breedte: 4-7 mm (5/32-9/32 inch))
� Mes of tang
� Overig gereedschap

5. Selecteren van een installatieplek
Deze afstandsbediening is voor installatie op een muur. Hij kan in de schakelkast of rechtstreeks op de muur worden geïnstalleerd. 
Als u de bediening rechtstreeks op de muur installeert, kunnen de draden door de achterkant of de bovenkant van de afstandsbediening 
worden geleid.
(1) Selecteren van een installatieplek

Installeer de afstandsbediening (schakelkast) op een plek waar aan de volgende omstandigheden wordt voldaan.
(a) Voor aansluiting op de binnenunit met een automatisch dalend paneel, een plek waar mensen de werking van het automatisch 

dalende paneel van de binnenunit kunnen controleren tijdens het bedienen van de afstandsbediening (zie de bedieningshandleiding 
van de binnenunit voor de werking van het automatisch dalende paneel.)

(b) Een vlak oppervlak
(c) Een plek waar de afstandsbediening de juiste binnentemperatuur kan meten

Sensoren voor het controleren van de binnentemperatuur zitten op de binnenunit en de afstandsbediening. 
Als de kamertemperatuur wordt gecontroleerd met de sensor op de afstandsbediening, controleer de hoofdafstandsbediening de 
kamertemperatuur. Volg de onderstaande instructies als de sensor op de afstandsbediening wordt gebruikt.
� Om de juiste binnentemperatuur te controleren, moet de afstandsbediening buiten bereik van direct zonlicht, warmtebronnen en 

de luchtuitlaat van de airconditioner geïnstalleerd worden.
� Installeer de afstandsbediening op een plek waar de sensor de representatieve kamertemperatuur kan meten.
� Installeer de afstandsbediening op een plek waar geen kabels rond de temperatuursensor op de bediening lopen. 

(als er kabels lopen, kan de sensor niet de juiste binnentemperatuur meten.)

Naam onderdeel Aantal Opmerkingen

Dubbele schakelkast 1
Niet vereist voor installatie rechtstreeks 
op de muurDunne metalen buis Vereist

Borgmoer en kabeldoorvoer Vereist

Kabelafdekking Vereist Vereist voor het leiden van de 
afstandsbedieningkabel langs een muur

Pasta Indien nodig

Anker Vereist

Afstandsbedieningkabel
(Gebruik een 0,3 mm² (AWG22) 2-aderige, ommantelde kabel.) Vereist

(2) Installatieruimte
Laat een ruimte open rond de afstandsbediening zoals getoond in de afbeelding rechts, 
zowel als de bediening wordt geïnstalleerd in de schakelkast of als hij rechtstreeks op de 
muur wordt geïnstalleerd. Het verwijderen van de afstandsbediening is niet eenvoudig zonder 
voldoende ruimte.
Laat ook een bedieningsruimte open voor de afstandsbediening.

Installeer de bediening niet op een plek waar het verschil tussen de 
oppervlaktetemperatuur van de afstandsbediening en de daadwerkelijke 
kamertemperatuur groot zal zijn. Als het temperatuurverschil te groot is, 
kan de kamertemperatuur niet juist bestuurd worden. 

Om het risico op kortsluiting, het weglekken van stroom, elektrische 
schok, storingen, rookvorming of brand te verkleinen, de bediening 
installeren op een plek die is blootgesteld aan water of in een omgeving 
met condensvorming.

Om vervormingen en storingen te voorkomen, de bediening niet 
installeren in direct zonlicht of op plekken waar de 
omgevingstemperatuur hoger kan zijn dan 40 °C (104 °F) of lager dan 
0 °C (32 °F).

Om het risico op storingen en schade aan de controller te verminderen, 
vermijd om de afstandsbediening te installeren op een elektrisch 
geleidend oppervlak, zoals een ongeverfde metaalplaat.

Belangrijk

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Externe afmetingen van 
de afstandsbediening

Temperatuur- 
sensor

eenheid: mm (inch)

Minimaal vereiste ruimte rond
de afstands bediening
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6. Installatie/bedradingwerkzaamheden

4 Sluit de afstandsbedieningkabel aan op het aansluitblok op de onderbehuizing.
Verwijder 6 mm van de mantel van de afstandsbedieningkabel zoals getoond in onderstaande afbeelding, en leid de kabel vanaf 
de achterkant van de onderbehuizing. Leid de kabel naar de voorkant van de onderbehuizing zodat het blootgelegde deel van de 
kabel niet zichtbaar is vanaf de achterkant van de onderbehuizing. Sluit de afstandsbedieningkabel aan op het aansluitblok op 
de onderbehuizing.

(1) Installatiewerkzaamheden
De bediening kan in de schakelkast of rechtstreeks op de muur worden 
geïnstalleerd. Voer de installatie correct uit volgens de methode.
1 Boor een gat in de muur.

■ Installatie met een schakelkast
� Boor een gat in de muur en installeer de schakelkast op de muur.
� Sluit de schakelkast op de kabelbuis aan.

■ Installatie rechtstreeks op de muur
� Boor een gat in de muur en leid de kabel er doorheen.

2 Dicht het kabeltoegangsgat af met pasta.
■ Installatie met een schakelkast

� Dicht het toegangsgat van de afstandsbedieningkabel met pasta af bij de 
aansluiting van de schakelkast en de kabelbuis.

3 Bereid de onderbehuizing van de afstandsbediening voor.

■ Installatie rechtstreeks op de muur
� Dicht het gaat waar de kabel door geleid is af met pasta.

Om het risico op elektrische schokken, storingen of brand te 
verkleinen, moet de ruimte tussen de kabels en de 
kabeltoegangsgaten met pasta worden afgedicht.

Muur
Kabel buis

Borgmoer

Schakelkast

Dicht het gat af 
met pasta.

Afstands
bedieningskabel

Kabeldoor
voer

OnderbehuizingVoordeksel en 
bovenbehuizing

10 (13/32)

6 (1/4)

eenheid: mm (inch)

Mantel

Leid het ontmantelde 
deel van de kabel naar 
de voorkant.

Leid de kabel.

Voorzijde Achterzijde

2-aderige draad mag niet 
zichtbaar zijn aan de achterkant.

Sluit de kabel aan.
(niet gepolariseerd)

Sluit de kabel zo aan 
dat de kabelmantel 
niet afgeklemd wordt.

Om het risico op elektrische schokken, kortsluiting of storingen te 
verkleinen, moeten stukjes draad en mantel uit het aansluitblok 
gehouden worden.

Belangrijk

Gebruik geen soldeerloze aansluitingen om kabels met het 
aansluitblok te verbinden.
Soldeerloze aansluitingen kunnen in contact komen met de 
printplaat en zorgen voor storingen of de behuizing van de 
bediening beschadigen.

Dicht het gat af met pasta.

Leid de kabel achter de 
afstandsbediening.

Afstandsbedienin
gkabel
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5 Installeer de onderbehuizing.
■ Installatie met een schakelkast

� Maak minimaal twee hoeken van de schakelkast vast met schroeven.
■ Installatie rechtstreeks op de muur

� Leid de kabel door de groef.
� Maak minimaal twee hoeken van de afstandsbediening vast met schroeven.
� Maak de linker bovenhoek en de rechter onderhoek van de afstandsbediening (van vooraf gezien) vast om te voorkomen dat 

hij omhoog komt. (gebruik anker, enz.)

7 Leid de draad naar de bovenbehuizing.
Verbind de aansluiting op de onderbehuizing met de aansluiting op de bovenbehuizing.

6 Snijd het kabeltoegangsgat uit.
■ Installatie rechtstreeks op de muur (als de kabel langs de muur wordt geleid)

� Snijd het dunne-muur gedeelte op het deksel uit (aangegeven met het gearceerde 
gebied in de afbeelding rechts) met een mes of tang. 

� Leid de kabel vanaf de groef achter de onderbehuizing door dit toegangsgat.

■ Installatie met een schakelkast ■ Installatie rechtstreeks op de muur
Dicht het 
kabeltoegangsgat 
af met pasta.

Dubbele 
schakelkast

Bolkop-kruis kop 
schroeven Afstandsbediening

kabel

Houtschroef
Afstandsbediening
kabel

Leid de kabel door 
de groef.

Zie 2.

Zie 4.

Zie 4.

Om schade aan de bediening te voorkomen, de schroeven niet te 
strak aandraaien.

Om schade aan de bediening te voorkomen, geen gaten maken in 
de behuizing van de bediening.

Belangrijk

Verbind de 
aansluitingen stevig.

Om storingen te voorkomen, de beschermlaag van de printplaat 
niet uit de behuizing verwijderen. 

Om het breken van kabels en storingen te voorkomen, de 
bovenste behuizing van de bediening niet aan de kabel ophangen.

Belangrijk
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8 Leid de draad naar de bovenbehuizing.

9 Installeer de voorbehuizing en het bovendeksel op de onderbehuizing.
Er bevinden zich twee montagelipjes boven aan de bovenbehuizing. 
(Op moment van verzending uit de fabriek is er al een deksel geïnstalleerd op de behuizing.)
Haak deze twee lipjes in de onderbehuizing en klik de bovenbehuizing vast. Controleer of de behuizing stevig geïnstalleerd is en niet loskomt. 

� Demonteren van het voordeksel en de bovenbehuizing
1 Demonteren van het voordeksel

Steek een platte schroevendraaier in een van de twee 
veersloten aan de onderkant van de afstandsbediening en 
beweeg hem in de richting van de pijl zoals getoond in de 
afbeelding rechts.

2 Demonteren van de bovenbehuizing
Steek een platte schroevendraaier in een van de twee 
veersloten aan de onderkant van de afstandsbediening en 
beweeg hem in de richting van de pijl zoals getoond in de 
afbeelding rechts.

Houd de kabels op hun plek met klemmen om te voorkomen dat er 
overmatige kracht wordt uitgeoefend op het aansluitblok en dat 
kabels breken. 

Belangrijk

Klem

Steek de kabel in.

Bij het vastmaken van het deksel en de bovenbehuizing op de 
onderbehuizing, erop duwen tot ze vastklikken.
Als ze niet goed vergrendeld zijn, kunnen ze vallen en persoonlijk 
letsel, schade aan de bediening of storingen veroorzaken. 

Belangrijk

■ Installatie rechtstreeks op de muur (als de kabel langs de 
muur wordt geleid)
� Leid de kabel door het toegangsgat aan de bovenkant van 

de afstandsbediening.
� Dicht het uitgesneden gedeelte van het deksel af met 

pasta.
� Gebruik een kabelafdekking.

De installatie is voltooid. 
Volg de onderstaande instructies in geval van demontage.

Niet 
loskomen

Muur

Dicht het gat af met pasta. Gebruik een 
kabelafdekking.

Leid de kabel door de bovenkant 
van de afstandsbediening.
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7. Belangrijk
■ Er kunnen afwijkingen voorkomen tussen de gemeten binnentemperatuur bij de muur en de daadwerkelijke 

binnentemperatuur.
Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt het gebruik van de temperatuursensor op de binnenunit aangeraden.

� Toevoerlucht bereikt de muur niet eenvoudig op de plak waar de afstandsbediening is geïnstalleerd vanwege een onjuiste 
verdeling van de luchtstroom.

� Er is een groot verschil tussen de muurtemperatuur en de daadwerkelijke binnentemperatuur.
� De achterkant van de muur wordt rechtstreeks blootgesteld aan de buitenlucht.

■ Raadpleeg het gedeelte bij de eerste instelling in deze Handleiding voor de hoofd/sub-instelling van de afstandsbediening.

■ Raadpleeg een van de volgende handleidingen voor instelling van de temperatuursensor: Installatiehandleiding voor 
binnenunit City Multi; deze handleiding voor Mr. Slim.

■ Op moment van verzending vanaf de fabriek, bevindt zich een beschermend blad op de bedieningsinterface van het 
voordeksel.
Verwijder het beschermende blad van de bedieningsinterface voor gebruik.

3 Monteren van het deksel en de bovenbehuizing
Er bevinden zich twee montagelipjes boven aan 
de bovenbehuizing.
Haak deze twee lipjes in de onderbehuizing en 
klik de bovenbehuizing vast.
Installeer het deksel op de bovenbehuizing op 
dezelfde manier als met de bovenbehuizing. 
Controleer of de bovenbehuizing stevig 
geïnstalleerd is en niet loskomt. 

Opmerking: Als de temperatuur snel verandert, kan het voorkomen dat de temperatuur niet juist wordt gedetecteerd.

Gebruik een platte schroevendraaier met een bladbreedte van 4-7 
mm (5/32-9/32 inch). Het gebruik van een schroevendraaier met 
een smaller of breder blad kan de behuizing van de bediening 
beschadigen.

Om schade aan de behuizing van de bediening te voorkomen, de 
schroevendraaier niet forceren als het uiteinde in de gleuf is 
geplaatst.

Om schade aan de schakelkast te voorkomen, de schroevendraaier 
niet te ver in de opening steken.

Belangrijk

Bij het vastmaken van het deksel en de 
bovenbehuizing op de onderbehuizing, erop duwen tot 
ze vastklikken.
Als ze niet goed vergrendeld zijn, kunnen ze vallen en 
persoonlijk letsel, schade aan de bediening of 
storingen veroorzaken.

Belangrijk

Niet loskomen

Muur
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8. Knoppenfuncties van de afstandsbediening

Knoppenbediening in het hoofdmenu

(7) LCD met achtergrondverlichting

(2) Functieknoppen
      Van links naar rechts: F1, F2, F3 en F4
(6) Werkingsindicator
(1) ON/OFF-knop

(4) RETURN-knop
(3) MENU-knop

(5) SELECT-knop

(1) ON/OFF-knop
Hiermee schakelt u de binnenunit ON/OFF (aan/uit).

(2) Functieknoppen
Hiermee selecteert u de bedieningsmodus of stelt u in het hoofdmenu de 
temperatuur en ventilatorsnelheid in. 
Op andere schermen gebruikt u deze knoppen om items te selecteren.

(3) MENU-knop
Hiermee gaat u naar het hoofdmenu.

(4) RETURN-knop
Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.

(5) SELECT-knop
Hiermee gaat u naar het instellingenscherm of slaat u instellingen op.

(6) Werkingsindicator
Bij normale werking blijft dit lampje branden. Het knippert echter tijdens het 
opstarten en als er een fout optreedt.

(7) LCD met achtergrondverlichting
Een matrixscherm. Als u op een knop drukt wanneer de achtergrondverlichting 
uit staat, schakelt de achtergrondverlichting aan en blijft aan voor een bepaalde 
tijdsduur afhankelijk van het scherm. Door het drukken op een knop blijft de 
achtergrondverlichting langer aan.

Opmerking:Als u op een knop drukt wanneer de achtergrondverlichting uit staat, 
schakelt enkel de achtergrondverlichting aan en wordt de knopfunctie 
niet uitgevoerd. (met uitzondering van de ON/OFF-knop)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Page
Cursor Verplaats de cursor naar de gewenste functie met de 

knoppen F1 en F2, en druk vervolgens op de 
SELECT-knop om naar de volgende pagina te gaan. 
U wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd.

De functies van de MENU-, SELECT- en RETURN-
knoppen verschijnen in de instellingenschermen.

De functies van de functieknoppen verschijnen onder 
in de schermen.

Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu 
zoals hieronder weergegeven. 
(Zie sectie 9.(2) "Main display" (hoodscherm) voor meer 
informatie.)

1/3 Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

2/3 Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

3/3 Maintenance
Initial setting
Service

*1 Raadpleeg de bedieningshandleiding in de CD-ROM voor 
meer informatie.

*2 Wordt in deze handleiding uitgelegd.
*3 Als er gedurende 10 minuten geen knoppen worden 

ingedrukt in de schermen van de Initial setting 
(begininstellingen), of gedurende 2 uur in de schermen 
Service (10 minuten in sommige schermen), keert het 
scherm automatisch terug naar het Main display 
(hoofdscherm). Niet-opgeslagen instellingen gaan dan 
verloren.

Welke items beschikbaar zijn in het menu hangt af van het 
model van de aangesloten binnenunit. Raadpleeg de met de 
airconditioningunits meegeleverde handleidingen voor items 
die niet beschreven zijn in de met de MA-afstandsbediening 
meegeleverde handleidingen. 

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Het apparaat inschakelen
Zorg dat de MA-afstandsbediening juist geïnstalleerd is volgens de instructies in de installatiehandleiding en dat de installatie van de 
buiten- en binnenunits voltooid is voordat u het apparaat inschakelt.
(1) Wanneer u het apparaat inschakelt, verschijnt het volgende scherm.

(2) Main display
Als het opstarten succesvol verlopen is, verschijnt het Main display (hoofscherm). Het hoofdscherm kan in twee verschillende modi 
weergegeven worden: "Full" en "Basic". In gedeelte 11 "Initial settings" (begininstellingen) wordt uitgelegd hoe u de weergavemodus 
kunt selecteren. (De fabrieksinstelling is "Full".)

10. Proefdraaien <Onderhoudswachtwoord vereist.>
(1) Lees het gedeelte over proefdraaien in de installatiehandleiding van de binnenunit voordat u een proefdraai uitvoert.
(2) In het hoofdmenu (Main Display) drukt u op de MENU-knop en selecteert u Service>Test run>Test run.
(3) U kunt indien nodig de proefdraai annuleren met de ON/OFF-knop.
(4) Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie over het proefdraaien en voor suggesties voor het oplossen 

van fouten die kunnen optreden tijdens een proefdraai.

11. Initial settings (instellingen voor de afstandsbediening)
<Beheerderswachtwoord vereist.>

In Main display selecteert u Main menu>Initial setting en stelt u de instellingen van de afstandsbediening in die op het scherm verschijnen.

(1) Main/Sub-instelling
Als u twee afstandbedieningen aansluit, moet u er één als ondergeschikte bediening (Sub) aanwijzen.

Opmerkingen
· Als het apparaat voor het eerst ingeschakeld wordt, verschijnt het taalselectiescherm. Zie 

gedeelte 11 (8). Selecteer de gewenste taal. Het systeem start niet op als u geen taal 
selecteert.

· Op sommige modellen City Multi kunt u niet meer dan één afstandsbediening aansluiten. 
Raadpleeg relevante documentatie (bijvoorbeeld catalogi) voor informatie over 
gebruikscompatibiliteit.

Normaal opstartscherm (geeft het 
voortgangspercentage aan)

Opmerkingen
· Als u twee afstandsbedieningen aansluit, zorg dan 

dat u er één als hoofdafstandsbediening (Main) 
aanwijst en de andere als ondergeschikte 
bediening (Sub). In gedeelte 11 "Initial settings" 
(begininstellingen) wordt uitgelegd hoe u de Main/
Sub-instelling instelt.

. Zie de bedieningshandleiding voor informatie over 
de pictogrammen op het scherm.

Main display in de Full-modus
 (wanneer het apparaat uitgeschakeld is)

Main display in de Full-modus
 (wanneer het apparaat ingeschakeld is)

Opmerking: Zie gedeelte 12 "Service menu" voor informatie over het onderhoudswachtwoord.

Initial setting menu (1/2)
· Main/Sub
· Clock
· Main display
· Contrast
· Display details
  -Clock
  -Temperature
  -Room temp.
  -Auto mode

Initial setting menu (2/2)
· Auto mode
· Administrator password
· Language selection

Opmerking: Het beginbeheerderswachtwoord is "0000". 
Zie gedeelte (7) �Instelling voor het 
beheerderwachtwoord� over wijziging van 
het wachtwoord.

[Knoppenbediening]
[1] Als u op de F3- of F4-knop drukt, wordt de geselecteerde instelling gemarkeerd. Selecteer 

"Sub" en druk op de SELECT-knop om de wijziging op te slaan.
[2] Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het scherm Main menu. (Deze knop brengt u 

altijd naar het scherm Main menu.)

Please Wait
10%

Fri Fri

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Initial setting menu

Main menu:
Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Main/Sub

Main / Sub

Select:
Cursor
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(2) De klok instellen

(3) Instelling voor Main display
Selecteer met de F3 of F4 knop de weergavemodus "Full" of "Basic". (De fabrieksinstelling is "Full".)

(4) Schermcontrast

(5) Instelling voor de weergave van details op de afstandsbediening

[1] Klokweergave

[2] Instelling voor de temperatuurunit

[Knoppenbediening]
[1] Verplaats de cursor naar het gewenste item met de knoppen F1 en F2.
[2] Wijzig de datum en tijd met de F3- of F4-knop en druk vervolgens op de SELECT-knop om de 

wijziging op te slaan. De wijziging wordt zichtbaar in de klokweergave van het Main display.
Opmerking:Het instellen van de klok is een vereiste voor tijdsweergave, weekly timer, timer 

setting en error history. Zorg dat u de klok instelt wanneer het apparaat voor het eerst 
gebruikt wordt of nadat het gedurende een lange periode ongebruikt is geweest.

De modus Full (voorbeeld)          De modus Basic (voorbeeld)

Opmerking:Deze instelling geldt alleen voor het Main display. In de modus Basic worden de pictogrammen voor timer- en 
schemainstellingen niet weergegeven. Instellingen voor de waaier (Vane), luiken (louver), ventilatie of 
kamertemperatuur worden evenmin weergeven.

[Knoppenbediening]
Pas het LCD-contrast aan met de F3- of F4-knop.
De huidige waarde wordt aangegeven met een driehoek.

Opmerking:Pas het contrast aan om de zichtbaarheid te verbeteren in andere 
lichtomstandigheden of locaties. Deze instelling kan de zichtbaarheid niet vanuit alle 
richtingen verbeteren.

Stel hier de gewenste afstandsbedieningsgerelateerde items in.
Druk op de SELECT-knop om de wijzigingen op te slaan.

[Knoppenbediening]
· Selecteer "Clock" in het instellingenscherm voor weergave van details op de afstandsbediening 

en druk op de F4-knop (Wijzigen) om naar het instellingenscherm voor klokweergave te gaan. 
· Gebruik de knoppen F1, F2, F3 en F4 om "Yes" (tonen) of "No" (niet tonen) en de weergavewijze 

te selecteren voor het Main display.
· Sla de instellingen op met de SELECT-knop. 
  (De fabrieksinstellingen zijn "Yes" (tonen) en de "24h"-weergave.)

Klokweergave: Yes (De tijd wordt getoond in het Main display.)
                       No (De tijd wordt niet getoond in het Main display.)

Weergavewijze: 24-hour
                         12-hour

AM/PM-weergave (beschikbaar als de tijdsweergave is ingesteld op 12-hour): AM/PM links van de tijd
AM/PM rechts van de tijd

Opmerking:De tijdsweergavewijze wordt ook toegepast op de weergave van de timer en het schema. De tijd wordt op 
onderstaande wijze weergegeven.
12-uurweergave: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24-uurweergave:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Knoppenbediening]
Verplaats de cursor naar de "Temperature" op het instellingenscherm voor weergavedetails en 
selecteer de gewenste temperatuureenheid met de F3- of F4-knop. (De fabrieksinstelling is 
Centigrade (Celsius) (°C).)
· °C: Temperatuur wordt weergegeven in Celsius. Temperatuur wordt getoond in 0,5 of 1-graad verhogingen, afhankelijk van 

het model van de binnenunits.
· °F: Temperatuur wordt weergegeven in Fahrenheit.
· 1°C: Temperatuur wordt weergegeven in Celsius in 1-graad verhogingen. Dit item verschijnt niet op een sub-

afstandsbediening.

Clock

Select:
Cursor

2012/   01/   01      00:  00
yyyy/  mm/  dd      hh:  mm

Fri Fri

Cool

Mode Temp. Fan Mode Temp. Fan

Room AutoSet temp.
Cool AutoSet temp. Full / Basic

Main display

Cursor
Select:

DarkLight

Contrast

Main menu:

Display details

Cursor Change
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1

Clock display

Cursor Cursor
Select:

Clock
12h disp.
AM/PM disp.

Yes  No

Display details

CursorCursor
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1
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[3]Weergave van de kamertemperatuur

[4]�Auto� (enkelvoudig instelpunt) modus scherminstelling

(6) Instelling voor Auto mode

(7) Instelling voor het beheerderwachtwoord

(8) Language selection

[Knoppenbediening]
Verplaats de cursor naar "Room temp." op het instellingenscherm voor weergavedetails en selecteer de gewenste instelling met de 
F3- of F4-knop. (De fabrieksinstelling is "Yes".)
· Yes: De kamertemperatuur wordt weergegeven in het Main display.
· No: De kamertemperatuur wordt niet weergegeven in het Main display.

Opmerking:Zelfs wanneer "Yes" is ingesteld, wordt de kamertemperatuur niet weergegeven in de modus "Basic" van het Main display.

[Knoppenbediening]
Verplaats de cursor naar de "Auto mode" op het instellingenscherm voor weergavedetails en selecteer de gewenste modus met de 
F3- of F4-knop. (De fabrieksinstelling is "Yes".)
· Yes: �AUTO COOL� of �AUTO HEAT� wordt weergegeven tijdens gebruik van de modus �AUTO� (enkelvoudig instelpunt).
· No: Enkel "AUTO" wordt weergegeven tijdens gebruik van de AUTO-modus.

[Knoppenbediening]
De modus �Auto� (enkelvoudig instelpunt) of �Auto� (tweevoudige instelpunten) wel of niet 
gebruiken kan worden geselecteerd met behulp van de F3 of F4 toets in te drukken. Deze 
instelling is alleen geldig wanneer er binnenunits met de functie �AUTO�-modus zijn aangesloten.
(De fabrieksinstelling is "Yes".)
Druk op de SELECT-knop om de wijzigingen op te slaan.
· Yes: De AUTO-modus kan worden geselecteerd als bedieningsmodus.
· No: De AUTO-modus kan niet worden geselecteerd als bedieningsmodus.

[Knoppenbediening]
[1] Om het huidige beheerderwachtwoord (4 cijfers) in te voeren, plaatst u de cursor met de F1- of 

F2-knop op het cijfer dat u wilt wijzigen, en stelt u elk cijfer (van 0 tot en met 9) in met de F3- of 
F4-knop.

[2] Druk op de SELECT-knop.

Opmerking:Het standaardbeheerderswachtwoord is "0000". Wijzig het standaardwachtwoord om 
toegang door onbevoegden te voorkomen. Zorg dat het wachtwoord beschikbaar is 
voor degenen die het nodig hebben.

Opmerking:Als u het beheerderswachtwoord vergeet, kunt u het wachtwoord terugzetten naar het 
standaardwachtwoord "0000" door de F1- en F2-knoppen tegelijkertijd 3 seconden 
ingedrukt te houden in het instellingenscherm van het beheerderswachtwoord.

[3] Als het wachtwoord overeenkomt, verschijnt er een scherm waarin u een nieuw wachtwoord 
kunt invoeren. Voer een nieuw wachtwoord in op dezelfde wijze als hierboven beschreven en 
druk vervolgens op de SELECT-knop.

[4] Druk op de F4-knop (OK) in het bevestigingsscherm om de wijziging op te slaan. Druk op de 
F3-knop (Cancel) om de wijziging te annuleren.

Opmerking:Het beheerderswachtwoord is nodig om de volgende items in te kunnen stellen.
· Timer   · Weekly timer   · Energy-save
· Outdoor unit silent mode   · Restriction
Raadpleeg de bij de afstandsbediening meegeleverde bedieningshandleiding voor 
meer informatie over hoe u deze items in kunt stellen.

[Knoppenbediening]
Verplaats met knoppen F1, F2, F3 en F4 de cursor naar de gewenste taal.
Druk op de SELECT-knop om de instelling op te slaan.

Auto mode

Auto mode Yes / No

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Change administrator password.

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Update administrator password?

Cancel OK

Cursor
Select:

Français
Español
Português
Pycckий

Language selection

Cursor

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. Service menu (onderhoudswachtwoord vereist)
In het Main display drukt u op de MENU-knop en selecteert u "Service" om de onderhoudsinstellingen in te stellen.

Wanneer het menu Service geselecteerd is, verschijnt er een scherm dat om een wachtwoord vraagt.
Om het huidige onderhoudswachtwoord (4 cijfers) in te voeren, plaatst u de cursor met de F1- of F2-knop op het cijfer dat u wilt wijzigen, en 
stelt u elk cijfer (van 0 tot en met 9) in met de F3- of F4-knop. Druk vervolgens op de SELECT-knop.

Als het wachtwoord overeenkomt, verschijnt het Service menu.
Het type menu dat verschijnt hangt af van het aangesloten type binnenunit (City Multi of Mr. Slim).

(1) Proefdraai (City Multi en Mr. Slim)

(2) Onderhoudsinformatie invoeren (City Multi en Mr. Slim)

(3) Functieinstelling (Mr. Slim)

Opmerking:Het standaardonderhoudswachtwoord is "9999". Wijzig het standaardwachtwoord om 
toegang door onbevoegden te voorkomen. Zorg dat het wachtwoord beschikbaar is voor 
degenen die het nodig hebben.

Opmerking:Als u het onderhoudswachtwoord vergeet, kunt u het wachtwoord terugzetten naar het 
standaardwachtwoord "9999" door de F1- en F2-knoppen tegelijkertijd 3 seconden 
ingedrukt te houden in het instellingenscherm van het onderhoudswachtwoord.

<Mr. Slim> <City Multi>

Opmerking:De Airconditioningunit moet mogelijk gestopt 
worden om bepaalde instellingen in te stellen. 
Er zijn mogelijk instellingen die niet ingesteld 
kunnen worden wanneer het systeem centraal 
bediend wordt.

Selecteer "Test run" in het menu Service om naar het menu Test run te gaan.
· Test run: Selecteer deze optie om een proefdraai uit te voeren.
· Drain pump test run: Selecteer deze optie om een proefdraai uit te voeren van de afvoerpomp van de 

binnenunit. 
  Dit is alleen van toepassing op het type binnenunits dat de proefdraaifunctie ondersteunt.

Opmerking:Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie over 
proefdraaien.

Selecteer "Input maintenance Info." in het Service menu om naar het scherm Maintenance information 
te gaan. Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor uitleg over de instellingen.
Opmerking:De volgende instellingen kunnen ingesteld worden in het scherm Maintenance 

Information.
�Registratie van modelnamen en volgnummers
Voer de modelnamen en volgnummers in van de buiten- en binnenunits. De ingevoerde 
informatie verschijnt in het scherm Error information. Modelnamen kunnen maximaal 18 
tekens bevatten en volgnummers maximaal 8 tekens.

�Registratie van dealerinformatie
Voer het telefoonnummer van een dealer in. De ingevoerde informatie verschijnt in het 
scherm Error information. Telefoonnummers kunnen maximaal 13 tekens bevatten.

�Onderhoudsinformatie terugzetten naar de begininstelling
Selecteer het gewenste item om de bovenstaande instellingen terug te zetten

Stel via de afstandsbediening waar 
nodig de instellingen van de 
binnenunit in.
Selecteer "Function setting" in het 
menu Service om naar het scherm 
Function setting te gaan.

[Knoppenbediening]
[1] Stel de koeladressen van de binnenunit en unitnummers in met 

de knoppen F1, F2, F3 en F4, en druk vervolgens op de 
SELECT-knop om de huidige instelling te bevestigen.

[2] Wanneer het verzamelen van 
gegevens van de binnenunit 
voltooid is, worden de huidige 
instellingen gemarkeerd 
weergegeven. Niet-gemarkeerde 
items zijn items waarvoor geen 
instellingen ingesteld zijn. De 
weergave van het scherm hangt af 
van de instelling voor "Unit No.".

Veelvoorkomende items

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Lossnay
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Service menu: Service menu:

Not available.
Please stop the unit.

Not available.
Centrally controlled.

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Maintenance information

Cursor
Service menu:

Model name input
Serial No. input
Dealer information input
Initialize maintenance info.

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.
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Tabel 1. Opties voor Function setting

(4) LOSSNAY-instelling (alleen City Multy)
Deze instelling is alleen vereist wanneer de bediening van City Multi-units vergrendeld is met LOSSNAY-units. Deze instelling is niet 
beschikbaar voor Mr. Slim-units. Vergrendelinstellingen kunnen worden ingesteld voor de binnenunit waarop de afstandsbediening is 
aangesloten. (Ze kunnen ook bevestigd of verwijderd worden.)

[3] Gebruik de F1- of F2-knop om 
de cursor te verplaatsen en het 
modusnummer te selecteren, en 
wijzig het instellingsnummer 
vervolgens met de F3- of F4-
knop.

[4] Als u klaar bent met instellen drukt 
u op de SELECT-knop om de 
instellingsgegevens te verzenden 
vanaf de afstandsbediening naar 
de binnenunits.

[5] Als de overdracht succesvol 
verlopen is, keert het scherm terug 
naar het scherm Function setting.Afzonderlijke items

(Unit Nr. 1 tot en met 4)

Opmerking: � Stel de bovenstaande instellingen waar nodig in op Mr. Slim-units.
� Raadpleeg de Handleiding wanneer het nodig is om de instellingen voor City Multi-units in te stellen.
� Tabel 1 vat de instellingsopties samen voor ieder modusnummer. Raadpleeg de installatiehandleiding van 

de binnenunit voor meer informatie over begininstellingen, modusnummers en instellingsnummers voor 
de buitenunits.

� Zorg dat u de instellingen van alle functies opschrijft indien er begininstellingen gewijzigd zijn na het voltooien van 
installatiewerk.

Modusnr. Modus instellingen Instellingsnr. Unitnummers
01 Automatic recovery after power failure Uitschakelen 1 Stel "Grp." in als het unitnummer.

Deze instellingen worden op alle 
aangesloten binnnenunits toegepast.

Inschakelen (Vier minuten standby-tijd is vereist na herstel van de stroomtoevoer.) 2
02 Thermistor selection 

(binnentemperatuurdetectie)
Gemiddelde temperatuurlezing van de binnenunits in gebruik 1
Thermistor van de binnenunit waarop de afstandsbediening is aangesloten (vast) 2
Ingebouwde sensor op de afstandsbediening 3

03 LOSSNAY connection Niet aangesloten 1
Aangesloten (zonder toevoer van buitenlucht door de binnenunits) 2
Aangesloten (met toevoer van buitenlucht door de binnenunits) 3

04 Power voltage 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 AUTO mode Inschakelen (het apparaat hanteert hiermee automatisch een energiezuinige 
werking) 1

Uitschakelen 2
07 Filter sign 100 uren 1

Stel "1, 2, 3, 4, or All" in als unitnummer.
Deze instellingen worden op alle binnenunits 
toegepast.
� Als "1, 2, 3, or 4" is ingesteld als het 

Unitnummer, worden de instellingen alleen 
toegepast op de opgegeven binnenunit 
ongeacht het aantal aangesloten units (één 
tot en met vier units).

� Als "ALL" is ingesteld als het Unitnummer, 
worden de instellingen toegepast op alle 
binnenunits ongeacht het aantal 
aangesloten units (één tot en met vier 
units).

2500 uren 2
Niet weergegeven 3

08 Fan speed Stille modus (of standaard) 1
Standaard (of hoog plafond 1) 2
Hoog plafond (of hoog plafond 2) 3

09 Outlet 4 richtingen 1
3 richtingen 2
2 richtingen 3

10 Optional parts Nee 1
(Hoog-efficiënte filter) Ja 2

11 Vane Geen waaiers (of waaierinstelling Nr. 3 is actief) 1
Uitgerust met waaiers (waaierinstelling Nr. 1 is actief) 2
Uitgerust met waaiers (waaierinstelling Nr. 2 is actief) 3

Opmerking: � Gebruik de centrale bediening om de instellingen in te stellen als zij aangesloten is.
� Om de bediening van de binnenunits te vergrendelen met de LOSSNAY-units moet u zorgen dat u de adressen 

vergrendelt van ALLE binnenunits in de groep en van de LOSSNAY-unit.

[Knoppenbediening]
[1] Wanneer "Lossnay" geselecteerd 

is in het Service menu, begint de 
afstandsbediening automatisch 
te zoeken naar geregistreerde 
LOSSNAY-adresses van het 
aangesloten binnenunit.

[2] Wanneer het zoeken voltooid is, 
verschijnt het kleinste adres van 
de binnenunits die aangesloten 
zijn op de afstandsbediening en 
het adres van de vergrendelde 
LOSSNAY-unit. "--" verschijnt als 
er geen LOSSNAY-unit 
vergrendeld is met de 
binnenunits. 

Als er geen instellingen nodig zijn, drukt u op de RETURN-knop 
om terug te gaan naar het Service menu.

Instellen van de LOSSNAY-vergrendelingsinstelling

[3] Voer met de knoppen F1, F2, F3 en F4 de adressen in van de 
binnenunit en de te vergrendelen LOSSNAY-unit, selecteer "Set" in 
de "Function", en druk vervolgens op de SELECT-knop om de 
instellingen op te slaan. "Sending data" verschijnt op het scherm. 
Als de instelling succesvol verloopt, verschijnt "Setting completed".

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode11

Unt # 1
Function setting

Ref. address

Sending data

Grp.

Lossnay
IU address
Lossnay address

Collecting data

Lossnay

Cursor Address
Select:

IU address
Lossnay address
Function   Set/Conf/Del.

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Sending data Setting completed
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(5) Controleer

(6) Diagnostische functie.

Zoeken naar LOSSNAY adressen

[4] Voer het adres in van de binnenunit waarop de afstandsbediening is 
aangesloten, selecteer "Conf" in de "Function", en druk vervolgens op de 
SELECT-knop. "Collecting data" verschijnt op het scherm. Als het signaal 
juist is ontvangen, verschijnen de binnenunitadressen en het LOSSNAY-
adres. "--" verschijnt als er geen LOSSNAY-unit gevonden is. "Unit not exist" 
verschijnt als er geen binnenunits gevonden zijn die overeenkomen met de 
ingevoerde adressen.

De vergrendelingsinstelling verwijderen

[5] Om de vergrendelde instelling te verwijderen tussen de LOSSNAY-unit en de 
binnenunits waarop de afstandsbediening is aangesloten, voert u het 
binnenunitadres en LOSSNAY-adres in met de knoppen F1, F2, F3 en F4, 
selecteert u "Del." in de "Function", en drukt u vervolgens op de SELECT-
knop. Het woord "Deleting" verschijnt. Het scherm keert terug naar het 
zoekresultaatscherm als het verwijderen succesvol verlopen is. "Unit not 
exist" verschijnt als er geen binnenunits gevonden zijn die overeenkomen 
met de ingevoerde adressen. Als het verwijderen mislukt, verschijnt "Request 
rejected" op het scherm.

Selecteer "Check" in het Service menu om naar het scherm Check menu te 
gaan.
Het type menu dat verschijnt hangt af van het aangesloten type binnenunit (City 
Multi of Mr. Slim). 
(Wanneer City Multi is aangesloten, verschijnt alleen "Error history" in het menu.)

<Mr. Slim>

[1] Foutgeschiedenis
  Selecteer "Error history" in het 

Check menu en klik op de 
SELECT-knop om maximaal 16 
foutmeldingen te bekijken. Er 
worden vier meldingen per pagina 
weergegeven en de bovenste 
melding op de eerste pagina geeft 
de meest recente foutmelding 
weer.

"Error history deleted" verschijnt op het 
scherm. Druk op de Return-knop om 
terug te gaan naar het scherm Check 
menu.

[2] Andere opties in het Check menu 
(alleen Mr. Slim)

  De volgende opties zijn ook 
beschikbaar op Mr. Slim-units in het 
Check menu.

[De foutgeschiedenis verwijderen]
Om de foutgeschiedenis te 
verwijderen drukt u op de F4-knop 
(Delete) in het scherm dat de 
foutgeschiedenis weergeeft. Een 
bevestigingsscherm verschijnt en 
vraagt of u de foutgeschiedenis echt 
wilt verwijderen.
Druk op de F4-knop (OK) om de 
geschiedenis te verwijderen.

�Controleren van de hoeveelheid koelvloeistof
�Controleren op koelvloeistoflekkage
�Gemakkelijk onderhoud
�Verzoekcode

  Deze opties zijn alleen beschikbaar op de Mr. Slim-units. 
  Raadpleeg voor meer informatie de installatiehandleiding van de 

binnenunit.

De foutgeschiedenis van elke unit kan gecontroleerd worden met de 
afstandsbediening.
[Handelingen]
[1] Selecteer "Self check" in het Service menu, en druk vervolgens op de 

SELECT-knop om naar het scherm Self check te gaan.
[2] Gebruik de F1- of F2-knop om het koelvloeistofadres (Mr. Slim) of het M-

NET-adres (City Multi) in te voeren, en druk vervolgens op de SELECT-knop.
[3] De foutcode, unitnummer, attribuut en status van het verzoeksignaal-ON/

OFF van de binnenunit bij het contact (alleen City Multi) verschijnt.  --" 
verschijnt als er geen foutgeschiedenis beschikbaar is.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                      <City Multi>

Wanneer er geen foutgeschiedenis is

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Collecting data Unit not exist

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Deleting Request rejected

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

Error history

Page Delete
Check menu:

Error  Unt#     dd/mm/yy
Error history

Check menu:

Error history deleted

Error history

Cancel OK

Delete error history?

Self check Self check

Select: Select:

Ref. address M-NET address

Address Address

Self check Self check
Ref. address

Contact

Return:Return:
Reset Reset

M-NET address

Error Unt # ErrorGrp.IC Grp.IC

Self check

Contact
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(7) Het onderhoudswachtwoord instellen
Volg de onderstaande stappen om het onderhoudswachtwoord te wijzigen.

13. De afstandsbediening controleren
Wanneer de afstandsbediening niet naar behoren werkt, gebruikt u de controlefunctie voor de afstandsbediening om het probleem aan te 
pakken.
(1) Controleer het scherm van de afstandsbediening en kijk of er iets weergegeven wordt (inclusief lijnen). Er verschijnt niets op het scherm 

van de afstandsbediening als het niet de juiste spanning (8,5-12 V gelijkstroom) geleverd krijgt. Als dit het geval is, controleert u de 
bedrading van de afstandsbediening en de binnenunits.
[Handelingen]
[1] Selecteer "Remote controller check" in het Service menu, en druk vervolgens op de SELECT-knop om de controle van de 

afstandsbediening te starten en de controleresultaten te zien. Om de controle van de afstandsbediening te annuleren en het scherm 
van het check menu te verlaten, drukt u op de MENU- of RETURN-knop. De afstandsbediening start zichzelf niet opnieuw op.

OK: Er zijn geen problemen gevonden met de afstandsbediening. Controleer andere onderdelen op problemen.
E3, 6832: Er is ruis op het signaaldraad, of de binnenunit of een andere afstandsbediening is defect. Controleer het signaal draad en de 

andere afstandsbedieningen.
NG (ALL0, ALL1): Defect in de zend-verzend-stroomkring. De afstandsbediening moet vervangen worden.
ERC: Het aantal gegevensfouten is de discrepantie tussen het aantal bits in de verzonden gegevens vanaf de afstandsbediening en het 

aantal gegevens dat daadwerkelijk verzonden is over het signaaldraad. Als er gegevensfouten gevonden worden, controleert u het 
signaaldraad op externe interferentie.

[2] Als de SELECT-knop wordt ingedrukt nadat de controleresultaten van de afstandsbediening weergegeven worden, wordt de controle 
van de afstandsbediening beëindigd en start de afstandsbediening automatisch opnieuw op.

[De foutgeschiedenis verwijderen]
[1] Druk op de F4-knop (Reset) op 

het scherm dat de 
foutgeschiedenis weergeeft. Een 
bevestigingsscherm verschijnt 
en vraagt of u de 
foutgeschiedenis echt wilt 
verwijderen.

[2] Druk op de F4-knop (OK) om de 
foutgeschiedenis te verwijderen. 
Als het verwijderen mislukt, 
verschijnt "Request rejected". 
"Unit not exist" verschijnt als er 
geen binnenunits gevonden zijn 
die overeenkomen met de 
ingevoerde adressen. 

[Handelingen]
[1] Selecteer "Maintenance password" in het Service menu, en druk vervolgens op de SELECT-

knop om naar het scherm te gaan waarin u een nieuw wachtwoord kunt invoeren.
[2] Plaatst de cursor met de F1- of F2-knop op het cijfer dat u wilt wijzigen en stel met de F3- of F4-

knop elk cijfer in op het gewenste cijfer (van 0 tot en met 9).
[3] Druk op de SELECT-knop om het nieuwe wachtwoord op te slaan.
[4] Een bevestigingsscherm verschijnt en vraagt of u het onderhoudswachtwoord wilt wijzigen. Druk 

op de F4-knop (OK) om de wijziging op te slaan. Druk op de F3-knop (Cancel) om de wijziging te 
annuleren.

[5] "Changes saved" verschijnt wanneer het wachtwoord is bijgewerkt.
[6] Druk op de MENU-knop om terug te keren naar het Service menu of druk op de RETURN-knop 

om terug te keren naar het scherm "Maintenance password".

Selecteer "Remote controller check".                                                                             Scherm met het resultaat van de controle
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