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Mitsubishi Lossnay-ventilator
MODEL:

VL-100U5-E (type met trekkoord)

VL-100EU5-E (type met muurschakelaar)
Installatiehandleiding     Voor dealer en installateur
Overhandig de klant de afzonderlijke Bedieningsinstructies. 
Controleer of de klant die gekregen heeft.
■	Een correct uitgevoerde installatie is essentieel opdat de 

Lossnay optimaal en veilig kan functioneren. Lees deze 
instructies voordat u verdergaat met de installatie.

■	De	installatie	moet	worden	uitgevoerd	door	een	erkende	
dealer	of	een	gekwalificeerde	installateur.	Fouten	in	de	
installatie kunnen schade en ongevallen veroorzaken.

■	Installatie door de klant kan leiden tot schade en ongevallen.
■	Elektrische	werkzaamheden	moeten	worden	uitgevoerd	
door	een	gekwalificeerde	en	erkende	elektrotechnicus	in	
dienst van de dealer of installateur.

■	De VL-100U5-E	heeft	een	ingebouwde	stekker	en	hoeft	
alleen	eenvoudig	in	een	stopcontact	te	worden	gestoken.	
Hiervoor	zijn	dus	geen	elektrische	werkzaamheden	door	een	
gekwalificeerde	en	erkende	elektrotechnicus	vereist.

■	Als	de	voedingskabel	beschadigd	is,	moet	die	vervangen	
worden	door	de	fabrikant,	diens	serviceverlener	of	een	
vergelijkbaar	gekwalificeerde	persoon	om	gevaren	te	
vermijden. (alleen VL-100U5-E)
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Gevaren die ontstaan door verkeerd gebruik 
en de ernst ervan worden aangeduid door de 
volgende tekens.

Waarschuwing:
Dit wijst op verkeerd gebruik of verkeerde 
bediening van het product die kan leiden tot 
een dodelijk of ernstig ongeval.

Let op:
Dit wijst op verkeerd gebruik of verkeerde 
bediening van het product die zal leiden tot letsel 
of schade aan de woning, eigendommen, e.d.

Waarschuwing 
 - Installeer het apparaat en de 
muurschakelaar niet in een badkamer 
of andere zeer vochtige omgeving.
 - Er kan een elektrische schok of kortsluiting ontstaan.

 - Het apparaat niet meer demonteren 
dan nodig is en niet wijzigen.
 - Er	kan	brand,	een	elektrische	schok	of	
letsel ontstaan.

Verboden

NIET 
demonteren.

Veiligheidsmaatregelen
 - Sluit het product correct op aarding aan.

 - Storingen of elektrische lekken kunnen 
een elektrische schok veroorzaken.

 - Alleen gebruiken met de 
aangegeven spanning.
 - Er kan brand of een elektrische schok ontstaan.

 - Zorg ervoor dat de buitenluchtinlaat zo 
geplaatst is dat er geen uitlaatgassen of 
andere uitstroomlucht kunnen instromen. 
Plaats het apparaat zodanig dat het niet 
door sneeuw kan worden bedekt.
 -Als	de	inlaatlucht	niet	vers	is,	kan	er	
in de ruimte zuurstoftekort ontstaan.

 - Installeer het apparaat stevig aan 
een voldoende sterke muur. 
 -Als	het	apparaat	omlaag	komt,	
kunnen personen letsel oplopen.

 - Sluit kabels degelijk aan op het 
aansluitingenblok zodat ze niet loskomen.*1
 - Slechte verbindingen kunnen brand 
veroorzaken.

De aarddraad 
aansluiten.

U moet de 
instructies 
volgen.
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 - Elektrische werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd door een 
elektrotechnisch installateur (een erkende 
elektrotechnicus) overeenkomstig de 
technische normen voor de uitrusting 
en de plaatselijke regelgeving om de 
veiligheid te garanderen.
 - Slechte bekabeling en fouten in het 
elektrische	werk	kunnen	een	elektrische	
schok of brand veroorzaken.

 - Gebruik stroomonderbrekers 
die zijn aangesloten op de 
voedingsbron om tegen 
kortsluiting te beschermen.*1
 - Een kortsluiting kan brand veroorzaken.

Let op 
 - Installeer het apparaat uitsluitend 
aan een muur. Installeer het niet 
aan een plafond.
 -Als	het	apparaat	omlaag	komt,	
kunnen personen letsel oplopen.

 - Installeer het apparaat niet in een 
buitengewoon hete omgeving (40 
°C of meer), nabij open vuur, in een 
omgeving waarin oliedampen kunnen 
voorkomen, of waar het in contact kan 
komen met organische oplosmiddelen.
 - Dat kan leiden tot brand.

 - Plaats altijd een afdekking over 
het aansluitingenblok nadat 
constructiewerkzaamheden voltooid zijn.*1
 -Stof,	vochtigheid	en	dergelijke	
kunnen kortsluiting of brand 
veroorzaken.

 - Draag handschoenen tijdens 
montage van het apparaat.
 -Als	u	geen	handschoenen	draagt,	
kunt u letsel oplopen.

Verboden

U moet de 
instructies 
volgen.

 - Bevestig het apparaat zodanig dat de 
luchttoevoer-/afvoerleidingen omlaag 
geheld lopen naar buiten toe.
 -Als	regenwater	in	het	product	
terechtkomt,	kan	een	elektrische	
schok of brand ontstaan of kunnen 
onderdelen	binnen	nat	worden.

 - Installeer de meegeleverde weerkappen.
 -Als	regenwater	in	het	product	
terechtkomt,	kan	een	elektrische	
schok of brand ontstaan of kunnen 
onderdelen	binnen	nat	worden.

 - Zet de stroomonderbrekers uit of 
haal de stekker uit het stopcontact 
als de Lossnay na installatie 
gedurende langere tijd niet 
gebruikt zal worden.
 -Als	u	dat	niet	doet,	kan	er	een	
elektrische schok ontstaan door 
verslechtering	van	de	isolatie,	of	
brand door kortsluiting.

 - Druk bij het bevestigen van het 
hoofdtoestel aan de muur het 
hoofdtoestel tegen de muur en zet het 
stevig vast met de twee schroeven.
 - Door een opening bij de aansluiting 
kan	de	muur	vuil	worden.

*1:	Alleen	VL-100EU5-E.
Opmerking
 - In hoge gebouwen of aan de kust en in andere 
gebieden waar het hard kan waaien, kan de 
wind in het toestel waaien wanneer het niet in 
bedrijf is. Installeer de Lossnay op een plek 
waar hij niet direct aan wind wordt blootgesteld.

 - Gebruik de Lossnay niet in gebieden waar hij 
zoutschade kan oplopen en nabij thermische baden.
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Lijst van meegeleverde onderdelen
Leidingmontageplaten (2)

Luchttoevoer-/afvoerleidingen	A	(2)

Luchttoevoer-/afvoerleidingen B (2)

Houtschroeven (9) (voor bevestiging van de montageplaat)

Aluminiumtapes	(2)

Weerkappen (2)

Flensmoeren	(2)

Montageplaten	voor	weerkap	(2)

Montageschroeven	voor	weerkap	(4)

Vóór de installatie
Verwijder	de	twee	schroeven	die	het	hoofdtoestel	
vasthouden	om	de	montageplaat	te	verwijderen.

Opmerking
 - Bewaar de schroeven voor het vastzetten 
van het hoofdtoestel op een veilige plaats. 
De schroeven zijn nodig wanneer het 
hoofdtoestel wordt geïnstalleerd.
 - De Lossnay heeft glimmende oppervlakken, 
dus wees voorzichtig dat u ze niet krast. Leg 
karton of iets dergelijks neer, leg de plastic 
folie waarmee het hoofdtoestel verpakt was 
daarop, en verwijder de montageplaat met 
het hoofdtoestel omgekeerd neergelegd, 
zoals in de tekening wordt getoond.
 - De sluiter van de Lossnay is voor transport 
gesloten.

Hoofdtoestel

Montageplaat

Schroeven voor vastzetten 
van het hoofdtoestel

Leg karton of 
vergelijkbaar 
materiaal neer

Plastic folie

■ Tekening van montageposities (gezien vanaf de binnenzijde)
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Montage-instructies
Constructie van wandopening
1. Bepaal de installatiepositie.

1) Zorg voor de vereiste vrije ruimte (minstens 
64	mm	boven,	83	mm	links	en	rechts,	en	113	
mm	onder)	rond	de	montageplaat,	zoals	in	
onderstaande	tekening	wordt	getoond.

* De voorzijde van het apparaat 
mag door niets belemmerd 
worden.	(Plaats	niets	dat	de	
luchtstroom kan blokkeren voor 
de Lossnay.)

2) Controleer of de versterking (binnenmuur) op 
de correcte plaats zit om de montageplaat 
op	vast	te	zetten.	(Als	er	geen	versterking	
aanwezig	is,	dient	een	steunstructuur	te	
worden	gebouwd.)

3) Plaats de montageplaat op de muur.

4) Zet de montageplaat losjes vast (met een 
enkele houtschroef).

Opmerking
 - Zorg ervoor dat het montageoppervlak van 
de montageplaat vlak is.
 -Als	dat	niet	het	geval	is,	kan	de	Lossnay	
tijdens	bedrijf	geluid	maken	of	werkt	de	sluiter	
mogelijk niet correct.

2. Bepaal de positie van de muuropeningen.
Positioneer de muuropeningen uit de buurt van 
hindernissen	in	de	muur,	binnen	de	bereiken	
die	getoond	worden	op	het	schema	van	de	
montagepositie op pagina 3.

Houtschroef (losjes vastzetten)

Montageplaat

Versterking
Minstens 
113 mm

Minstens 
83 mm

Minstens 
83 mm

Minstens 
64 mm

3. Boor de openingen in de muur.
1) Verwijder	de	losjes	vastgezette	montageplaat.	

(Laat de houtschroef die u in procedure 1 
losjes hebt vastgezet op zijn plaats zitten.)

2) Boor de muuropeningen van ø 85 tot ø 90 mm.

Opmerking
 - Maak de openingen zodanig dat ze omlaag 
geheld zijn naar buiten toe.
 -Dit	is	nodig	om	binnendringen	van	regenwater	
te voorkomen.

4. Trek de voedings- en verbindingskabels 
eruit.

Alleen voor de VL-100EU5-E
1) Bepaal de uitneemlocatie voor de voedings- 

en verbindingskabel en maak een opening. 
(Zie de tekening van montageposities op 
pagina 3.)

2) Trek de voedings- en verbindingskabels aan 
de binnenzijde eruit.

Opmerking
 - Voor de VL-100U5-E: installeer een 
stopcontact op een plaats binnen bereik 
van de voedingskabel. (De kabel heeft een 
effectieve lengte van 3 m.)

Diameter van 
muuropening
ø 85 tot ø 90 mm

5°

Muuropening

Muur

BuitenBinnen

Voedings- en 
verbindingskabels
Uitneempositie

Voedings- en 
verbindingskabels
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Opmerking
 - Controleer of elke luchttoevoer-/
afvoerleiding A in alle vier uitsteeksels van 
de leidingmontageplaat grijpt. (Als een 
plaats niet vastgrijpt, zal de leiding tegen de 
achterzijde van de Lossnay-eenheid drukken 
en werkt de sluiter mogelijk niet correct.)
4)	Als	de	muur	dikker	is	dan	300	mm

Snij luchttoevoer-/afvoerleidingen B op 
maat volgens de snij-afmetingen van stap 2 
(muurdikte + 30 tot 40 mm).

Opmerking
 - Schroef luchttoevoer-/afvoerleidingen A en 
B samen stevig helemaal vast. (Als ze niet 
stevig samengeschroefd worden, kan er 
water binnendringen.)
 - Dicht de verbindingen af tussen luchttoevoer-/
afvoerleidingen A en B, zoals hierboven wordt 
getoond.

De montageplaat bevestigen
1) Bevestig de montageplaat tijdelijk aan de 

muur met een enkele houtschroef die u losjes 
vastdraait.

2) Gebruik een loodlijn om te controleren of de 
los bevestigde montageplaat horizontaal is 
(met	een	afwijking	van	minder	dan	1°).

3) Bevestig acht houtschroeven op plekken 
waar	de	muur	versterkt	is.

Opmerking
 - Bevestig de twee locaties bij de 
aangrijppunten onder de aangrijppunten. 
(Zie bovenstaand schema.)
 - Gebruik in de handel verkrijgbare 
betonschroeven om de plaat aan een 
betonnen muur te bevestigen.

Luchttoevoer-/
afvoerleiding B

Luchttoevoer-/
afvoerleiding B

Luchttoevoer-/
afvoerleiding	A

Luchttoevoer-/afvoerleiding	A
Afdichting

Afdichting

Aangrijppunt

Bevestigen 
onder de 
aangrijppunten

Montageplaat
LoodlijnHoutschroef

Houtschroef (losjes bevestigde schroef)

Aangrijppunt

De luchttoevoer-/afvoerleidingen 
op maat snijden

1) Meet de dikte van de muur.
(Als	de	muur	dikker	is	dan	300	mm,	gebruik	
dan de meegeleverde luchttoevoer-/
afvoerleiding	B).	(Zie	pagina	4,	deel	4,	voor	
montage-instructies.)

2)	Snij	luchttoevoer-/afvoerleidingen	A	loodrecht	
op de leidingas af op de lengte die in 
bovenstaande	afbeelding	wordt	getoond.

 -Als	de	leiding	langer	is	dan	getoond,	zal	de	
weerkap	niet	passen.

3) Maak de luchttoevoer-/afvoerleidingen gereed.
 -Steek	elke	luchttoevoer-/afvoerleiding	A	
in	een	leidingmontageplaat,	en	draai	hem	
tegen	de	wijzers	van	de	klok	in	tot	de	vier	
uitsteeksels vastgrijpen.

Let op
 - Monteer luchttoevoer-/afvoerleidingen A 
zodanig dat de markering UNDER (ONDER) 
onderaan is. Controleer na montage van de 
leidingen dat ze omlaag geheld naar buiten 
toe lopen. (Als dat niet het geval is, kan 
regenwater door de muur binnendringen en 
werkt de sluiter mogelijk niet correct.)

Loodrecht op de leiding 
afsnijden

Muurdikte BuitenBinnen

(Afmeting	bovenaan	leiding)

90°

Snijlengte

Luchttoevoer-/
afvoerleiding	A

Aan	deze	zijde	afsnijden

30 tot 40 mm

Luchttoevoer-/
afvoerleiding	A

Leidingmontageplaat

Vóór positionering

Markering 
UNDER

Markering 
UNDER

Na positionering
Uitsteeksel

Luchttoevoer-/
afvoerleiding	A
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Het hoofdtoestel bevestigen
Voor VL-100U5-E
1) Hang de grijpopeningen van het hoofdtoestel 
op	de	aangrijppunten	van	de	montageplaat,	
zoals	hieronder	wordt	getoond.	(Beide	zijden)

2) Druk	het	hoofdtoestel	tegen	de	muur,	en	zet	
het	vast	met	de	twee	meegeleverde	schroeven.	
Druk nu stevig de voedingskabel in de uitsnede 
aan de zijkant van het hoofdtoestel. (Het 
apparaat zal niet goed op zijn plaats zitten als 
de kabel niet in de uitsnede zit.)

Let op
 - Draai de twee schroeven stevig aan. (Door 
een opening bij de aansluiting kan de muur 
vuil worden.)
3) Steek de stekker in het stopcontact.

Voor VL-100EU5-E
1)	Open	het	paneel.	Plaats	uw	vingers	op	het	
midden	van	de	zijkanten	van	het	apparaat,	en	
trek naar voren en omhoog.

Let bij het openen en sluiten van het paneel 
op	dat	er	geen	kracht	wordt	uitgeoefend	op	de	
bevestigingspunten van het paneel.
2)	Verwijder	de	afdekking	van	aansluitingenblok	
A	van	de	uitsteeksels	van	het	hoofdtoestel.

3)	Verwijder	de	schroef,	en	verwijder	vervolgens	
de afdekking van aansluitingenblok B.

Grijpopening

Grijpopeningen

Montageschroeven 
voor hoofdtoestelVoedingskabel

Aangrijppunt

Montageplaat

Uitsnede
(aan linker 
zijde)

Hoofdtoestel

Paneel

Schroef

Uitstekend 
gedeelte van 
hoofdtoestel

Afdekking	van	
aansluitingenblok	A	
(plastic)

Afdekking	van	
aansluitingenblok 
B (metaal)

De luchttoevoer-/afvoerleidingen 
bevestigen
1)	Steek	de	luchttoevoer-/afvoerleidingen,	die	
aan	de	leidingmontageplaten	bevestigd	zijn,	
in de muuropeningen.

2) Bevestig de luchttoevoer-/afvoerleidingen 
dicht en stevig met tape tegen de muur zoals 
hieronder	wordt	getoond.	Gebruik	hiervoor	in	
de	handel	verkrijgbare	aluminiumtape.	(Als	
de	afdichting	niet	goed	sluitend	is,	kunnen	
de	leidingen	verschuiven	en	werkt	de	sluiter	
mogelijk niet correct.)

Opmerking
 - Monteer de luchttoevoer-/afvoerleidingen A 
zodanig dat de markering UNDER onderaan 
is.
 - Controleer na montage van de leidingen dat 
ze omlaag geheld naar buiten toe lopen.
 - Druk de luchttoevoer-/afvoerleidingen 
niet in de muur wanneer u de weerkappen 
monteert. (De sluiter werkt mogelijk niet 
correct.)

Luchttoevoerzijde

Luchttoevoer-/
afvoerleiding

Leidingmontageplaat

Aluminiumtape	
aanbrengen om 
de uitsteeksel 
te bedekken (4 
plaatsen).

(Vooraanzicht)

Leidingmontageplaat
Monteer de luchttoevoer-/
afvoerleidingen	A	en	de	
leidingmontageplaten 
dicht en stevig op de 
muur zodat ze niet 
verschuiven.

Aluminiumtape
Zo aanbrengen dat 
de leidingopening niet 
wordt	afgedekt.

Aluminiumtape
(zowel	aan	
luchttoevoerzijde 
als afvoerzijde)

Afvoerzijde

Markering UNDER
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Opmerking
 - Zorg dat u de verwijderde schroef en de 
afdekkingen van het aansluitingenblok niet 
verliest.
4) Trek de voedings- en verbindingskabels 

door de opening in de achterzijde van het 
apparaat. (De kabels gaan de kamer binnen 
bij de uitneempositie van de voedings-/
verbindingskabel.)

5) Hang de grijpopeningen van het hoofdtoestel 
op de aangrijppunten van de montageplaat. 
(Beide zijden)

6)	Druk	het	hoofdtoestel	tegen	de	muur,	en	
zet	het	vast	met	de	twee	meegeleverde	
schroeven. 

Let op
 - Draai de twee schroeven stevig aan. (Door 
een opening bij de aansluiting kan de muur 
vuil worden.)

-	Gebruik	de	vulring	waar	in	de	afbeelding	is	
aangegeven.

7) Sluit de Lossnay-bedrading aan.

Vulring

Grijpopeningen (aan achterzijde van hoofdtoestel)

Montageschroeven 
voor hoofdtoestel

Voedings-/
verbindingskabels

Aangrijppunt
Grijpopening

Montageplaat

Hoofdtoestel

Uitneempositie 
voor 
voedings- en 
verbindingskabel

Montageschroef 
voor kabelklem

Aardschroef

Kabelklem
Aarddraad

Voor bedrijf is een 
bedieningsschakelaar vereist.
Zorg dat u een bedieningsschakelaar 
gereed hebt, en sluit de bedrading 
aan die vet is gemarkeerd in het 
onderstaande aansluitschema.
Geschikte	kabels:	ø0,5	tot	ø2,0	mm	diameter

Verwijder	de	bedekking	van	de	laatste	10	mm	van	
de	voedings-	en	verbindingskabels,	en	schroef	de	
uiteinden in het aansluitingenblok op hun plaats 
vast.

8) Bevestig een aardkabel met een aardschroef 
op het aansluitingenblok om te verzekeren 
dat het apparaat geaard is.

9) Zet de voedings- en aardkabels met de 
kabelklem vast.

10) Controleer of de kabels niet zijn losgekomen 
van het aansluitingenblok.

11) Schroef de afdekking van aansluitingenblok 
B	vast,	en	monteer	de	afdekking	
van	aansluitingenblok	A	weer	op	zijn	
oorspronkelijke plaats.

12) Breng het paneel omlaag en sluit het.

13) Zet de stroomonderbreker op de 
verdeelinrichting aan.

C
Hi
Lo

Lo

Hi

COM

M

Bedrijfsindicator

Stroomzekering
1,0	A

Motor

Scheidingsschakelaar
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Buitenconstructie
1. Vul de opening in de muur op.
Vul eventuele gaten tussen de luchttoevoer-/
afvoerleidingen en de muuropeningen op met 
een standaard afdichtmiddel.

Opmerking
 - Als er openingen achterblijven, kan 
regenwater binnendringen.

Luchttoevoer-/afvoerleidingen

Afdichting

2.	Installeer	de	weerkappen
1)	Steek	de	montageplaten	van	de	weerkap	in	

de luchttoevoer-/afvoerleidingen.

2)	Draai	de	flensmoeren	vast.	(Zorg	ervoor	dat	
de markeringen UPPER (BOVEN) op de 
montageplaten	van	de	weerkap	bovenaan	
staan.)

3)	Bevestig	de	weerkappen	met	de	
montageschroeven.

Opmerking
 - Een zone van de weerkappen wordt 
geblokkeerd om ervoor te zorgen dat de 
luchttoevoer en -afvoer niet gemengd 
raken. Monteer de geblokkeerde onderdelen 
op zowel de luchttoevoerzijde als de 
afvoerzijde zodat ze links zitten, zoals 
hierboven wordt getoond.
 - Als de weerkappen verschuiven, controleer 
dan of de luchttoevoer-/afvoerleidingen 
op de correcte afmetingen afgesneden 
zijn. (Als de leidingen te hard in de muur 
worden geschoven, kunnen de leidingen 
verschuiven of kan de werking van de 
sluiter gehinderd worden.)
 - De montageplaten voor de weerkap hebben 
twee openingen (φ 5 mm). Gebruik deze 
openingen om de flenzen aan de muur te 
bevestigen.

Weerkap

Flensmoer
Schroef voor 
bevestiging van 
weerkap

“Kap” zone

UPPER

UPPERUPPER

Luchttoevoer-/
afvoerleiding

Montageplaat 
voor	weerkap

3. Voorkom binnendringen van 
regenwater
Dicht	de	weerkappen	geheel	rondom	helemaal	
af.

Afdichting

Weerkappen
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Proefdraaien
■ Voer het proefdraaien uit in aanwezigheid van de klant, indien mogelijk.
1. Zet het apparaat aan.

1) Zet de stroomonderbreker op de verdeelinrichting aan.
2) Steek de stekker in het stopcontact. (alleen VL-100U5-E)

2. Controleer de bedrijfsstanden.
Raadpleeg	de	Bedieningsinstructies	voor	de	gebruiksaanwijzing.
Schuif de sluiterknop naar de positie Open.

3. Controleer of er geen abnormale trillingen of geluiden zijn. Stop het apparaat nadat u dit gecontroleerd 
hebt.
1)	Als	het	apparaat	gestopt	is,	verplaats	dan	de	sluiter	naar	de	positie	Dicht.	(Dit	garandeert	dat	er	
geen	stof	in	het	apparaat	kan	komen	voordat	het	door	de	klant	in	gebruik	wordt	genomen.)

2) Haal de stekker uit het stopcontact. (alleen VL-100U5-E)
3) Zet de stroomonderbreker op de verdeelinrichting uit.

Uitleg aan de klant
 - Laat de klant zien waar de stroomonderbreker van de verdeelinrichting en het stopcontact of de 
muurschakelaar zich bevinden.
 - Vertel de klant het resultaat van de checklist.
 - Geef de klant de “Installatiehandleiding” en de afzonderlijke “Bedieningsinstructies”.
 - Als de klant niet aanwezig is, leg dit dan allemaal uit aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld de 
eigenaar) of de beheerder.

Controles na montage
■	Controleer	na	afloop	van	de	montage	alle	punten	in	de	checklist	voordat	u	het	apparaat	laat	

proefdraaien.
■	Corrigeer	elk	probleem	dat	u	vaststelt.	(Als	u	dat	niet	doet,	zal	het	apparaat	niet	alleen	gebrekkig	
werken,	maar	zal	ook	de	veiligheid	in	het	gedrang	komen.)

■	Checklist
Controlepunten Oplossing voor probleem Gecontroleerd?

Installatie

Is de bevestiging van het hoofdtoestel 
sterk genoeg? Versterken.

Is het hoofdtoestel stevig bevestigd? Draai de montageschroeven aan.
Is het paneel stevig gesloten? Sluit het paneel.
Hebt u afdichtmiddel aangebracht? (De 
luchttoevoer-/afvoerleiding dient aan de 
buitenzijde	te	worden	afgedicht,	evenals	
de buitenkap.)

Afdichten.	
(Als	de	afdichting	onvoldoende	is,	kan	er	
regenwater	binnendringen.)

Vóór 
gebruik

Wordt de voorgeschreven spanning 
gebruikt?

Gebruik de voorgeschreven spanning. (Gebruik van 
een andere spanning zal het apparaat beschadigen.)

Controles 
tijdens 
bedrijf

Hebben alle schakelaarbedieningen de 
bedoelde	werking	van	de	Lossnay	tot	
gevolg? (alleen VL-100EU5-E)

De bedrading is niet correct.
Voer	de	bedrading	opnieuw	uit	zoals	in	het	
aansluitschema.

Hoort u dat de bladen iets raken?
Open	het	paneel,	verwijder	het	luchtfilter,	en	
verwijder	eventueel	aanwezig	vuil	(alleen	op	
zichtbare plekken).

Maakt	het	apparaat	een	ongewoon	
geluid tijdens het starten of stoppen?

Bevestig hem stevig tegen de muur zodat 
de luchttoevoer-/afvoerleidingen en de 
leidingmontageplaten niet verschuiven.Werkt de sluiter soepel?
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