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Read the original operating instructions through before use. Comply with all safety instructions

DANGER! Type and source of danger! - Ignoring a danger sign may cause a danger to life and limb
CAUTION! - This danger sign warns of damage to the product, the environment or damage to property

Note: This symbol indicates information that will help you to better understand the processes.

Note: This symbol indicates that this forbidden ist.

CAUTION
 ● Read this guide before installing and using the appliance.
 ● During the installation of the indoor and outdoor units the access to the working area should be forbidden 

to children. Unforeseeable accidents could happen.
 ● Make sure that the base of the outdoor unit is firmly fixed.
 ● Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air 

conditioner.
 ● Carry out a test cycle after installing the air conditioner and record the operating data.
 ● The ratings of the fuse installed in the built in control unit are 4A / 250V
 ● Protect the indoor unit with a fuse of suitable capacity for the maximum input current or with another 

overload protection device.
 ● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power 

plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric 
shock or fire due to insufficient contact.

 ● Check that the socket is suitable for the plug, otherwise have the socket changed.
 ● The appliance must be fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separa-

tion in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, and these means 
must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

 ● The air conditioner must be installed by professional or qualified persons.
 ● Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm from inflammable substances (alcohol, etc.) or 

from pressurised containers (e.g. spray cans).
 ● If the appliance is used in areas without the possibility of ventilation, precautions must be taken to prevent 

any leaks of refrigerant gas from remaining in the environment and creating a danger of fire
 ● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins. Take the air 

conditioner at the end of its useful life to a special waste collection centre for disposal.
 ● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every 

possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution 
are therefore always recommended for installation, operation and maintenance. The appliance must be 
installed in accordance with applicable national regulations.

 ● Before accessing the terminals, all the power circuits must be disconnected from the power supply.
 ● The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
 ● This appliance can be used by children aaged from 8 years and above and persons with reduced physical, 

sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision.

SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER

SAFETY PRECAUTIONS
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IT IS FORBIDDEN
 ● Do not bend, tug or compress the power cord since this could damage it. Electrical shocks or fire 

are probably due to a damaged power cord. Specialized technical personnel only must replace a 
damaged power cord.

 ● Do not use extensions or gang modules.
 ● Do not touch the appliance when barefoot or parts of the body are wet or damp.
 ● Do not obstruct the air inlet or outlet of the indoor or the outdoor unit. The obstruction of these 

openings causes a reduction in the operative efficiency of the conditioner with possible consequent 
failures or damages.

SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE USER

CAUTION
 ● Do not try to install the conditioner alone; always contact specialized technical personnel.
 ● Cleaning and maintenance must be carried out by specialized technical personnel. In any case disconnect 

the appliance from the mains electricity supply before carrying out any cleaning or maintenance.
 ● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power 

plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket , thereby avoiding the risk of electric 
shock or fire due to insufficient contact.

 ● Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is in operation, since this could create a spark 
and cause a fire, etc.

 ● This appliance has been made for air conditioning domestic environments and must not be used for any 
other purpose.

 ● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins . Take the air 
conditioner at the end of its useful life to a special waste collection center for disposal.

 ● Always use the appliance with the air filter mounted . The use of the conditioner without air filter could cau-
se an excessive accumulation of dust or waste on the inner parts of the device with possible subsequent 
failures.

 ● The user is responsible for having the appliance installed by a qualified technician , who must check that it 
is earthed in accordance with current legislation and insert a thermomagnetic circuit breaker.

 ● The batteries in remote controller must be recycled or disposed of properly. Disposal of Scrap Batteries --- 
Please discard the batteries as sorted municipal waste at the accessible collection point.

 ● Never remain directly exposed to the flow of cold air for a long time. The direct and prolonged exposition to 
cold air could be dangerous for your health .Particular care should be taken in the rooms where there are 
children, old or sick people.

 ● If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning, immediately cut off the power supply and 
contact the Service Centre. 

 ● The prolonged use of the device in such conditions could cause fire or electrocution.
 ● Have repairs carried out only by an authorised Service Centre of the manufacturer. Incorrect repair could 

expose the user to the risk of electric shock, etc.
 ● Unhook the automatic switch if you foresee not to use the device for a long time.  The airflow direction 

must be properly adjusted.
 ● The flaps must be directed downwards in the heating mode and upwards in the cooling mode.
 ● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every 

possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution 
are therefore always recommended for installation , operation and maintenance.

 ● Ensure that the appliance is disconnected from the power supply when it will remain inoperative for a long 
period and before carrying out any cleaning or maintenance.

 ● Selecting the most suitable temperature can prevent damage to the appliance.

SAFETY RULES AND PROHIBITIONS
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IT IS FORBIDDEN
 ● In no way alter the characteristics of the appliance.
 ● Do not install the appliance in environments where the air could contain gas, oil or sulphur or near 

sources of heat.
 ● This appliance is not intended for use by persons (including children ) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

 ● Do not climb onto or place any heavy or hot objects on top of the appliance.
 ● Do not leave windows or doors open for long when the air conditioner is operating.
 ● Do not direct the airflow onto plants or animals.
 ● A long direct exposition to the flow of cold air of the conditioner could have negative effects on 

plants and animals.
 ● Do not put the conditioner in contact with water. The electrical insulation could be damaged and 

thus causing electrocution.
 ● Do not climb onto or place any objects on the outdoor unit
 ● Never insert a stick or similar object into the appliance. It could cause injury.
 ● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the supply 

cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

NAMES OF PARTS

INDOOR UNIT
No. Descryption

1 Front panel

2 Air filter

3 Optional filter (if installed)

4 LED Display

5 Signal receiver

6 Terminal block cover

7 Ionizer generator(if installed)

8 Deflectors

9 Emergency button

10 Indoor unit rating label (Stick position optional)

11 Airflow direction louver

12 Remote controller

1 2-3

6

4-5

911 810 7

12

10

OPTION
ECO

TURBO
MODE

FAN

AUTO
COOL

DRY

FAN
HEAT

ECO
SLEEP

TIMER
I FEEL

HEALTH

MILDEW

CLEAN
DISPLAY

8 CH

WIND FREE
GEN MODE
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OUTDOOR UNIT
No. Descryption

13 Air outlet grille

14 Outdoor unit rating label

15 Terminal block cover

16 Gas valve

17 Liquid valve

13

15

16

17

14

INDOOR UNIT DISPLAY

2 3

1
No. LED Function
1 SLEEP SLEEP mode

2 Temperature display (if present)/
Error code

(1) Lights up during Timer operation when the air conditio-
ner is operational
(2) Displays the malfunction code when fault occurs.

3 TIMER Lights up during Timer operation.

CAUTION
 ● The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, but 

their function is the same.

CAUTION
 ● The above illustrations are only intended as a simple sketch of the equipment and may not corres-

pond to the appearance of the equipment purchased.
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EMERGENCY FUNCTION & AUTO-RESTART FUNCTION

EMERGENCY FUNCTION

AUTO-RESTART FUNCTION

If the remote controller fails to work or maintenance neces-
sary, proceed as following:
Open and lift the front panel up to an angle to reach the 
emergency button.
For heating model, press the emergency button at first 
time, the unit will operate in COOL mode. Press at second 
time within 3 seconds, the unit will operate in HEAT mode. 
Press at third time after 5 seconds, the unit will turn off.
For cooling only model, press the emergency button at first 
time, the unit will operate in COOL mode. Press again, the 
unit will turn off.

The appliance is preset with an auto-restart function. In 
case of a sudden power failure, the module will memorizes 
the setting conditions before the power failure. When the 
power restores, the unit will restart automatically with the 
previous settings preserved by the memory function.

CAUTION
 ● The shape and position of the emergency button may be different according to the model, but their 

function is the same.

emergency 
button

front
panel

The emergency button is located on E-box 
cover of the unit under the front panel.

REMOTE CONTROLLER

No. Button Function
1 To turn on or off the air conditioner.

2 OPTION To activate or deactivate optional function(Check below table).

3 To decrease temperature, time setting or choose the function.

4 To increase temperature , time setting or choose the function.

5 ECO To activate / deactivate the ECO function which enables the unit automatically to sets the operation 
to achieve energy savings.

6 TURBO Press this button to activate/deactivate the Super function which enables the unit to reach the preset 
temperature in the shortest time.

7 MODE To select the mode of operation(AUTO COOL DRY FAN HEAT)

8 FAN                     To select the fan speed of auto/mute/low/mid/mid/high/high/turbo, cycle as belowFlashing

9 To activate/deactivate the swing of horizontal flap(up/down).

10 To activate/deactivate the swing of vertical flap(left/right).
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ON/OFF Mode Options
ON AUTO TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H

FAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

HEAT TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H

OFF AUTO CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H

FAN CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

HEAT CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H

CAUTION
 ● You will hear a beep when you press the following buttons or select the following optional functions, 

though the actual model haven‘t this function, we express our apologies:  
HEALTH (Optional Function: generate the ionizer) 
(button: SWING LEFT/RIGHT) 

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL

HEALTH MILDEW
CLEAN DISPLAY 8 CH

WIND FREE GEN MODE

7

3

1

9

5

8

4

2

10

6

Hold          and           together over 3 seconds  
to activate of deactivate the Lock function
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REMOTE CONTROLLER

REMOTE CONTROLLER DISPLAY

MEANING OF SYMBOLS ON THE LIQUID CRYSTAL DISPLAY

No. Symbols Meaning
1 Single indicator

2 Lock function indicator

3 Battery indicator

4 AUTO Mode Auto function indicator

5 COOL Mode Cooling indicator

6 DRY Mode Dry indicator

7 FAN Mode Fan indicator

8 HEAT Mode Heating indicator

9 ECO ECO function indicator

10
        [TIMER]

Timer indicator

11 Temperature indicator

12 Flashing Fan speed indicator: Auto low low mid mid high

13 Mute indicator

14 SUPER indicator

15 Flap swing angle indicator

16 Deflector swing angle indicator

17 [SLEEP]       [TIMER]         [IFEEL]

[HEALTH]                   [MILDEW]

[CLEAN]       [DISPLAY]      [8°CH]

Optional functions indicator 

 
Notes: There is no HEALTH/WIND FREE/GEN MODE 
functions for current models, we express our apologies.

CAUTION
 ● You will hear a beep when you press the following buttons or select the following optional functions, 

though the actual model haven‘t this function, we express our apologies:  
HEALTH (Optional Function: generate the ionizer) 
(button: SWING LEFT/RIGHT) 
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Remove the battery cover plate from the rear of the remote controller, by sliding it in the direction of the arrow. 
Install the batteries according the direction (+and -)shown on the Remote Controller.
Reinstall the battery cover by sliding it into place.

REMOTE CONTROLLER

REPLACEMENT OF BATTERIES

CAUTION
 ● Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries . Do not use rechargeable batteries. Replace the old batteries 

with new ones of the same type when the display is no longer legible.
 ● Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for 

special treatment is necessary.

NoteChild-l ock :a  s
ser

P

nd  

Togeth er to  active

Display  ON/OF F:

Long  press  EC O b-

utton .Please  r

b evome

a-

Tteries  to  avoi d le-

d egaka

w egama

-

Hen  not

of 
gnis

u 

r 

A long  time .

Child-lock: Press         and         together  
to activate

Display ON/OFF: Long press ECO button

Please remove batteries to avoid leakage 
damage when not using for a long time.

CAUTION
1. Direct the remote controller toward the Air 

conditioner.
2. Check that there are no objects between the 

remote control and the Signal receptor in the 
indoor unit.

3. Never leave the remote controller exposed to the 
rays of the sun.

4. Keep the remote controller at a distance of at 
least 1m from the television or other electrical 
appliances.

OPTION
ECO

TURBO
MODE

FAN

AUTO
COOL

DRY

FAN
HEAT

ECO
SLEEP

TIMER
I FEEL

HEALTH

MILDEW

CLEAN
DISPLAY

8 CH

W IND FREE
GEN MODE

signal receptor
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OPERATING INSTRUCTIONS

The air sucked by the fan enters from the grill and passes 
through the filter, then it is cooled/dehumidified or heated 
through the heat exchanger.

The direction of the air outlet is motorized up and down 
by flaps, and manually moved right and left by the vertical 
deflectors, for some models, the vertical deflectors could be 
controlled by motor as well.

filter

fan

heat  
exchanger

„SWING“ CONTROL OF THE AIR FLOW

 ● The air outlet flow is uniformly distributed 
in the room.

 ● It is possible to position the direction of 
the air in the optimal.

 ● In cooling mode, orient the flaps in 
horizontal direction;

 ● In heating mode, orient the flaps down-
ward as the warm air tends to rise.

The key         activates the „FLAP“, the air flow is direc-
ted alternatively from up to down. In order to guarantee 
an even diffusion of the air in the room.

The key            activates the motorized deflectors, 
the air flow is directed alternatively from left to right. 
(Optional function, depends on the models)

The deflectors are positioned manually and placed un-
der the flaps. They allow to direct the air flow rightward 
or leftward.

CAUTION
 ● This adjustment must be done while 

the appliance is switched off.
 ● Never position Flaps manually, the 

delicate mechanism might seriously 
damaged!

 ● Never poke fingers, sticks or other 
objects in the air inlet or outlet vents. 
Such accidental contact with live pants 
might cause unforeseeable damage 
or hurt.

„flap“ 
 movement deflectors

„flaps“
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COOLCOOLING MODE

The cooling function allows the air conditioner to cool the room and 
at the same time reduces Air humidity.

To activate the cooling function [COOL], press the [MODE] button 
until the symbol COOL appears on the display.

The cooling function is activated by setting the button          or          
at a temperature lower than that of the room.

To optimize the function of the Air conditioner, adjust the tempe-
rature (1), the speed (2) and the direction of the air flow (3) by 
pressing the button indicated.

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

2

1

3

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

2

1

3

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

HEATHEATING MODE

The heating function allows the air conditioner to heat the room.

To activate the heating function [HEAT], press the [MODE] button 
until the symbol HEAT appears on the display.

With the button          or          set a temperature higher than that 
of the room.

To optimize the function of the Air conditioner adjust the tempe-
rature (1), the speed (2) and the direction of the air flow (3) by 
pressing the button indicated.

DRYDRY MODE

This function reduces the humidity of the air to make the room 
more comfortable.

To set the [DRY] mode, Press [MODE] until DRY appears in the 
display. An automatic function of alternating cooling cycles and 
air fan is activated.

CAUTION
 ● In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essenti-

al to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure 
usually lasts for 2-10 minutes during defrosting, indoor unit fan stop operation.

 ● After defrosting, it resumes to HEATING mode automatically..
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FANFAN MODE (NOT FAN BUTTON)

AUTOAUTO MODE

The air conditioner works in only ventilation.

To set the [FAN] mode, Press [MODE] until FAN appears on 
the display.

Automatic mode

To activate the [AUTO] mode of operation,

press the [MODE] button on the remote controller until the 
symbol AUTO appears on the display.

In [AUTO] mode , the air conditioner will run automatically 
according to the room temperature.

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

[DISPLAY]DISPLAY FUNCTION (INDOOR DISPLAY)

[DISPLAY] Switch on/off the LED display on panel.

Press [OPTION] at the fist time, select the DISPLAY by pressing 
the button          or          until symbol DISPLAY is flashing; Press 
[OPTION] again to switch off the LED display on the panel, and 
[DISPLAY] appears on the remote controller display.

Do it again to switch on the LED display.

ECOECO FUNCTION

[ECO] The air conditioner works in economic mode

Only in Heating or Cooling model, press [ECO] button and sym-
bol ECO will appear on the display, the air conditioner will work in 
energy saving process.

To cancel this function, pressing the [MODE] to switch other 
mode or pressing the ECO button again.

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN
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TURBO FUNCTION

To activate turbo function, pressing the button [TURBO] or 
pressing the button [FAN] until symbol                 appears [turbo] 
on the display.

To cancel this function, pressing the [FAN] to switch other fan 
speed or pressing the [TURBO] button again.

In AUTO/HEAT/COOL/FAN mode, when you select TURBO 
feature, it will use the highest fan setting to blow strong airflow.

[SLEEP]SLEEP FUNCTION

Press [OPTION] at the fist time, select the SLEEP by pressing 
the button              or             until symbol SLEEP is flashing; 
Press [OPTION] again to activate the SLEEP function, and 
appears on the display.

Do it again to deactivate this function.

After 10 hours running in sleep mode, the air conditioner will 
return to the previous setting mode. OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

[MILDEW]MILDEW FUNCTION

Press [OPTION] at the first time, select the MILDEW by pressing 
the button             or               until symbol MILDEW is flashing; 
Press [OPTION] again to activate the MILDEW function, and 
[MILDEW] appears on the display.

Do it again to deactivate this function.

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 
minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the 
air conditioner is off.

Note: MILDEW function only available in DRY/COOLING mode
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OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

[CLEAN]SELF-CLEAN FUNCTION

Switch off the air conditioner by pressing           .

Press [OPTION] at the first time, select the CLEAN by pressing the button      
          or         until symbol CLEAN is flashing; Press [OPTION] again to 
activate the CLEAN function, and [CLEAN] appears on the display.

Do it again to deactivate this function.

1. This function help carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from 
the evaporator.

2. This function will run about 30 minutes, and it will return to the pre-set-
ting mode. You can press         or [Mode] to cancel this function during 
the process. You will hear 2 beeps when it‘s finished or cancelled.

3. It‘s normal if there are some noise during this function process, as 
plastic materials expand with heat and contract with cold.

4. We suggest operate this function as the following ambient condition to 
avoid certain safety protection features. 
 
 
 

5. We suggest operate this function per 3 months

[8°C H]8°C HEATING FUNCTION (OPTIONAL)

1.  Press [OPTION] at the first time, select the 8°C H by pres-
sing the button          or          until symbol 8°C H is flashing; 
Press [OPTION] again to activate the 8°C heating function, 
and [8°C H] appears on the display. 
Do it again or change the mode to deactivate this function.

2. If the air conditioner is in standby, this function enable the 
air conditioner to automatically start heating when the indoor 
temperature is equal or lower than 8°C, it will return standby if 
the temperature is equal or higher than 18°C.

Indoor unit Temp < 30°C
Outdoor unit 5°C < Temp < 30°C
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[TIMER]
TIMER FUNCTION

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

To set the automatic switch-on /off of the air conditioner.

For timer on, before proceeding with the time: Switch the 
conditioner off (with the key          ). Program the working 
mode with the button [MODE] and the fan speed with the 
button [FAN]. 

Timer setting/change/cancel:

1. Press [OPTION] at the first time, select the Timer by 
pressing the button          or          until symbol [TIMER] is 
flashing;

2. Press [OPTION] again, the data symbol like 6.0h and 
[TIMER] will be flashing;

3. To set the timer or change the timer: 
(1) Press the button         or         to set the expected 
     timer (increase or decrease at half-hour intervals) the  
     symbols h and TIMER both are flashing. 
(2) Press [OPTION] or waiting for 5 seconds without any 
     operation to confirm the timer, the pre-setting timer  
     like 6.0h and symbol [TIMER] will be on the display. 
To cancel the timer (if TIMER is on) 
Press OPTION or waiting for 5 seconds without any 
operation to cancel the timer.

4. A sample for the Timer-on as Figure1, Timer-off  
as Figure 2 
Note: 
All processing should be operated in 5 seconds, other-
wise the processing will be cancelled.

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL

HEALTH MILDEW
CLEAN DISPLAY 8 CH

HEAT

SLEEP TIMER I FEEL

DISPLAY 8 CH

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

TIMER

CLEAN DISPLAY

HEAT

TIMER

CLEAN DISPLAY

Figure 1,  
Timer-on  

when switch off

Figure 2,  
Timer-off 

when switch on

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

[I FEEL]I FEEL FUNCTION

Press [OPTION] at the fist time, select the I FEEL by pressing the 
button              or             until symbol [I FEEL] is flashing; Press 
[OPTION] again to activate I FEEL function, and [I FEEL] appears on 
the display. Do it again to deactivate this function.

This function enable the remote control to measure the temperature 
at its current location and send this signal 7 times in 2 hours to the air 
conditioner to enable the air conditioner to optimize the temperature 
around you and ensure maximum comfort.

It will automatically deactivate 2 hours later, or indoor temperature 
exceed the range 0°C~50°C.



17

EN
KEN002VAC 

v1• 11.11.2020

OPERATING TEMPERATURE

OPERATING INSTRUCTIONS

The air conditioner is programmed for comfortable and suitable living conditions as below if used outs-
ide the conditions, certain safety protection features might come into effect.
Fix air conditioner:

Inverter air conditioner

Temperature \ MODE Cooling opetating Heating operating Drying operating

Room temperature 17°C~32°C 0°C~27°C 17°C~32°C

Outdoor temperature

15°C~43°C
For T1 Climate

-7°C~24°C

15°C~43°C
For T1 Climate

15°C~52°C
For T3 Climate

15°C~52°C
For T3 Climate

Temperature \ MODE Cooling opetating Heating operating Drying operating

Room temperature 17°C~32°C 0°C~30°C 17°C~32°C

Outdoor temperature

15°C~53°C

-20°C~30°C

15°C~53°C

-15°C~53°C
For models with low tempe-
rature cooling system

-15°C~53°C
For models with low tempe-
rature cooling system

CAUTION
 ● The unit does not operate immediately if it is turned on after being turned off or after changing 

the mode during operation.This is a normal self-protection action,you need waiting for about 3 
minutes.

 ● The capacity and efficiency are according to the test conducted at full-load operation (The 
highest speed of indoor fan motor and the maximum open angle of the flaps and deflectors are 
requested.)
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CAUTION - IMPORTANT CONSIDERATIONS
 ● The air conditioner you buy must be installed by professional personnel and the „installation ma-

nual“ is used only for the professional installation personnel! The installation specifications should 
be subject to our after-sale service regulations.

 ● When filling the combustible refrigerant, any of your rude operations may cause serious injury or 
injuries to human body or bodies and object or objects.

 ● A leak test must be done after the installation is completed.
 ● It is a must to do the safety inspection before maintaining or repairing an air conditioner using 

combustible refrigerant in order to ensure that the fire risk is reduced to minimum.
 ● It is necessary to operate the machine under a controlled procedure in order to ensure that any 

risk arising from the combustible gas or vapor during the operation is reduced to minimum.
 ● Requirements for the total weight of filled refrigerant and the area of a room to be equipped with 

an air conditioner (are shown as in the following Tables GG.1 and GG.2)

INSTALLATION MANUAL - IMPORTANT CONSIDERATIONS

THE MAXIMUM CHARGE AND THE REQUIRED MINIMUM FLOOR AREA.

m1 = (4m3) x LFL, m2 = (26m3) x LFL, m3 = (130m3) x LFL 
Where LFL is the lower flammable limit in kg/m3, R290 LFL is 0.038 kg/m3, R32 LFL is 0.038 kg/m3.
For the appliances with a charge amount m1 < M = m2:
The maximum charge in a room shall be in accordance with the following: mmax = 2 5 x (LFL)(5/4) x h0 x (A)1/2

The required minimum floor area Amin to install an appliance with refrigerant charge M (kg) shall be in accor-
dance with following: Amin = (MI (2 5 x (LFL)(5/4) x h0))2

Where:
mmax is the allowable maximum charge in a room, in kg;
M is the refrigerant charge amount in appliance, in kg;
Amin is the required minimum room area, in m2;
A is the room area, in m2;
LFL is the lower flammable limit, in kg/m3 ;
h0 is the installation height of the appliance, in meters for calculating mmax or Amin, 1.8 m for wall mounted;

Category LFL (kg/m3) h0(m) Floor area (m2)
4 7 10 15 20 30 50

R290 0.038 0.6 0.05 0.07 0.8 0.1 0.11 0.14 0.18
1 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.2 0.3
1.8 0.15 0.2 0.24 0.29 0.34 0.41 0.53
2.2 0.18 0.24 0.29 0.36 0.41 0.51 0.65

R32 0.306 0.6 0.68 0.9 1.08 0.32 1.53 1.87 2.41
1 1.14 1.51 1.8 2.2 2.54 3.12 4.02
1.8 2.05 2.71 3.24 3.97 4.58 5.61 7.254
2.2 2.5 3.31 3.96 4.85 5.6 6.86 8.85

Table GG.1 - Maximum charge (kg)
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Category LFL (kg/m3) h0(m) Charge amount (M) (kg)
Minimum room area (m2)

R290 0.038 0.152 kg 0.228 kg 0.304 kg 0.458 kg 0.608 kg 0.76 kg 0.988
0.6 82 146 328 584 912 1514
1 30 53 118 210 328 555
1.8 9 16 36 65 101 171
2.2 6 11 24 43 68 115

R32 0.306 1.224 kg 1.836 kg 2.448 kg 3.672 kg 4.896 kg 6.12 kg 7.956 kg
0.6 29 51 116 206 321 543
1 10 19 42 74 116 196
1.8 3 6 13 23 36 60
2.2 2 4 15 15 24 40

Table GG.2 -Minimum roomarea (m2)

INSTALLATION SAFETY PRINCIPLES
1. Site safety

Open flames prohibited

Ventilation necessary

2. Operation safety

3. Installation safety

Mind static electricity

Must wear protective clothing and anti-static gloves

Don`t use mobile phone

Refrigerant leak detector

Appropriate installation location

The left picture is the schematic 
diagram of a refrigerant leak 
detector.

PLEASE NOTE THAT: 
1. The installation site should be in a well-ventilated condition.
2. The sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R290 should be free from open fire 

or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 370 which easily produces open fire; 
the sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R32 should be free from open fire 
or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 548 which easily produces open fire.

3. When installing an air conditioner, it is necessary to take appropriate anti-static measures such as wear 
anti-static clothing and/or gloves.
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SPECIAL TOOLS

4. It is necessary to choose the site convenient for installation or maintenance wherein the air inlets and outlets of 
the indoor and outdoor units should be not surrounded by obstacles or close to any heat source or combustible 
and/or explosive environment.

5. If the indoor unit suffers refrigerant leak during the installation, it is necessary to immediately turn off the valve 
of the outdoor unit and all the personnel should go out till the refrigerant leaks completely for 15 minutes. If 
the product is damaged, it is a must to carry such damaged product back to the maintenance station and it is 
prohibited to weld the refrigerant pipe or conduct other operations on the user‘s site.

6. It is necessary to choose the place where the inlet and outlet air of the indoor unit is even.
7. It is necessary to avoid the places where there are other electrical products, power switch plugs and sockets, 

kitchen cabinet, bed, sofa and other valuables right under the lines on two sides of the indoor unit.

Tool name Requirement(s) for Use
Mini Vacuum Pump It should be an explosion-proof vacuum pump; can ensure certain precision and its vacuum 

degree should be lower than 10Pa.

Filling Device It should be a special explosion-proof filling device; have certain precision and its filling 
deviation should be less than 5g.

Leak Detector It should be calibrated regularly; and its annual leak rate should not exceed 10g.

Concentration Detector A) The maintenance site should be equipped with a fixed-type combustible refrigerant  
     concentration detector and connected to a safeguard alarm system; its error must be  
     not more than 5%.
B) The installation site should be equipped with a portable combustible refrigerant 
     concentration detector which can realize two-level audible and visual alarm; its error  
     must be not more than 10%.
C) The concentration detectors should be calibrated regularly.
D) It is necessary to check and confirm the functions before using the concentration 
     detectors.

Pressure Gauge A) The pressure gauges should be calibrated regularly.
B) The pressure gauge used for Refrigerant 22 can be used for Refrigerants R290 and  
     R161; the pressure gauge used for R410A can be used for Refrigerant 32.

Fire Extinguisher It is necessary to carry fire extinguisher(s) when installing and maintaining an air conditi-
oner. On the maintenance site, there should be two or more kinds of dry powder, carbon 
dioxide and foam fire extinguishers and that such fire extinguishers should be placed at 
stipulated positions, with eye-catching labels and in handy places.
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INSTALLATION MANUAL - SELECTING THE INSTALLATION PLACE

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT

 ● Install the indoor unit on a strong wall that is not 
subject to vibrations.

 ● The in let and outlet ports should not be obstructed:  
the air should be able to blow all over the room.

 ● Do not install the unit near a source of heat, steam, or 
flammable gas.

 ● Do not install the unit where it will be exposed to 
direct sunlight.

 ● Select a site where the condensed water can be 
easily drained out, and where it is easily connected to 
outdoor unit.

 ● Check the machine operation regularly and reserve 
the necessary spaces as shown in the picture.

 ● Select a place where the filter can be easily taken out.

 ● Do not install the outdoor unit near sources of heat, 
steam or flammable gas.

 ● Do not install the unit in too windy or dusty places.
 ● Do not install the unit where people often pass. Select 

a place where the air discharge and operating sound 
will not disturb the neighbours.

 ● Avoid installing the unit where it will be exposed to 
direct sunlight (other wise use a protection, if neces-
sary, that should not interfere with the air flow).

 ● Reserve the spaces as shown in the picture for the air 
to circulate freely.

 ● Install the outdoor unit in a safe and solid place.
 ● If the outdoor unit is subject to vibration, place rubber 

gaskets onto the feet of the unit.

150

150

15
0mounting plate

condensed water drain pipe

insulating covering
electrical cable
water drain pipe

sleeve

minimum space to be reserved 
(mm) showing in the picture

300

5002000

300

50
0

Installation diagramm

The purchaser must ensure that the person and/or company who is to install, maintain or 
repair this air conditioner has qualifications and experience in refrigerant products.

indoor unit

indoor unit outdoor unit

outdoor unit
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INSTALLATION MANUAL - INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
Before starting installation, decide on the position of the indoor 
and outdoor units, taking into account the minimum space reser-
ved around the units

 ● Do not install your air conditioner in a wet room 
such as a bathroom or laundry etc

 ● The installation site should be 250cm or more 
above the floor.

TO INSTALL, PROCEED AS FOLLOWS

INSTALLATION OF THE MOUNTING PLATE

DRILLING A HOLE IN THE WALL FOR THE PIPING

ELECTRICAL CONNECTIONS - INDOOR UNIT 

1. Always mount the rear panel horizontally and vertically
2. Drill 32 mm deep holes in the wall to fix the plate
3. Insert the plastic anchors into the hole;
4. Fix the rear panel on the wall with provided tapping screws
5. Be sure that the rear panel has been fixed firmly enough to 

withstand the weight
Note: The shape of the mounting plate may be different from 
the one above, but installation method is similar.

1. Make the piping hole (Ø 65) in the wall at a slight downward 
slant to the outdoor side.

2. Insert the piping-hole sleeve into the hole to prevent the 
connection piping and wiring from being damaged when 
passing through the hole.

1. Open the front panel.
2. Take off the cover as indicated in the piciure (by removing a 

screw or breaking the hooks).
3. For the electrical connections, see the circuit diagram on the 

right part of the unit under the front panel.
4. Connect the cable wires to the screw terminals by following 

the numbering. Use wire size suitable to the electric power 
input (see name plate on the unit) and according to all current 
national safety code requirements.

 ● The hole must slope downwards towards the exterior

Note: Keep the drain pipe down towards the direction of the 
wall hole, otherwise leakage may occur.

 ● Use wire size suitable to the electric power input (see name plate on the unit) and according to all 
current national safety code requirements.

 ● The cable connecting the outdoor and indoor units must be suitable for outdoor use.
 ● The plug must be accessible also after the appliance has been installed so that it can be pulled out 

if necessary.
 ● An efficient earth connection must be ensured.
 ● If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorised Service Centre.

Note: Optional the wires can been connected to the main PCB of indoor unit by manufacturer according to the 
model without terminal block.

5mm

indoors outdoors

front panel

wiring diagram

terminal block cover
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REFRIGERANT PIPING CONNECTION

The piping can be run in the 3 directions indicated by numbers in 
the picture. When the piping is run in direction 1or 3, cut a notch 
along the groove on the side of the indoor unit with a cutter.
Run the piping in the direction of the wall hole and bind the 
copper pipes , the drain pipe and the power cables together with 
the tape with the drain pipe at the bottom, so that water can flow 
freely.

 ● Do not remove the cap from the pipe until connecting it, to 
avoid dampness or dirt from entering.

 ● If the pipe is bent or pulled too often, it will become stiff. Do not 
bend the pipe more than three times at one point.

 ● When extending the rolled pipe, straighten the pipe by unwin-
ding it gently as shown in the picture.

CONNECTIONS TO THE INDOOR UNIT

1. Remove the indoor unit pipe cap (check that there is no debris 
inside).

2. Insert the fare nut and create a flange at the extreme end of the 
connection pipe.

3. Tighten the connections by using two wrenches working in 
opposite directions.

4. For R32/R290 refrigerants, mechanical connectors should be 
outdoors.

INDOOR UNIT CONDENSED WATER DRAINAGE

The indoor unit condensed water drainage is fundamental for the 
success of the installation.
1. Place the drain hose below the piping, taking care not to create 

siphons.
2. The drain hose must slant downwards to aid drainage.
3. Do not bend the drain hose or leave it protruding or twisted and 

do not put the end of it in water.

32

1

extending the rolled pipe
YES NO

shape the connection pipe

indoors outdoors

torque wrench

the connection 
should be outdoors

YES

NO

NO
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INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT

After having connected the pipe according to the instructions, 
install the connection cables. Now install the drain pipe. After 
connection,lag the pipe, cables and drain pipe with the insula- 
ting material.
1. Arrange the pipes ,cables and drain hose well.
2. Lag the pipe joints with insulating material, securing it with vinyl tape.
3. Run the bound pipe, cables and drain pipe through the wall hole 

and mount the indoor unit onto the upper part of the mounting plate 
securely.

4. Press and push the lower part of the indoor unit tightly against the 
mounting plate

covered by 
vinyl tape

mounting plate

refrigerant pipe insulation sleeve

refrigerant pipe

condensed water 
drain pipeprobe cable (for 

heat pump)

conection cable

conection cable 1 
(for heat pump)

INSTALLATION MANUAL - INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT

 ● The outdoor unit should be installed on a solid wall nd fastened securely.
 ● The following procedure must be observed before connecting the pipes and connecting cables: decide which 

is the best position on the wall and leave enough space to be able to carry out maintenance easily.
 ● Fasten the support to the wall using screw anchors which are particularly suited to the type of wall;
 ● Use a larger quantity of screw anchors than normally required for the weight they have to bear to aviod vibrati-

on during operation and remain fastened in the same position for years without the screws becoming  loose.
 ● The unit must be installed following the national regulations.

OUTDOOR UNIT CONDENSED WATER DRAINAGE 
(ONLY FOR HEAT PUMP MODELS)

drain pipedrain port

The condensed water and the ice formed in the outdoor unit 
during heating operation can be drained away through the 
drain pipe

1. Fasten the drain port in the 25mm hole placed in the part 
of the unit as shown in the picture.

2. Connect the drain port and the drain pipe. Pay attention 
that water is drained in a suitable place.
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ELECTRICAL CONNECTIONS

CONNECTING THE PIPES

BLEEDING

REFRIGERANT PRESSURE INSPECTION

1. Remove the handle on the right side plate of outdoor unit.
2. Connect the power connection cord to the terminal board. 

Wiring should fit that of indoor unit.
3. Fix the power connection cord with wire clamp.
4. Confirm if the wire has been fixed properly.
5. An efficient earth connection must be ensured.
6. Recover the handle.

Screw the flare nuts to the outdoor unit coupling with the same 
tightening procedures described for the indoor unit.
To avoid leakage, pay attention to the following points:

1. Tighten the flare nuts using two wrenches. Pay attention not to damage 
the pipes.

2. If the tightening torque is not sufficient, there will probably be some 
leakage. With excessive tightening torque there will also be some 
leakage, as the flange could be damaged.

3. The surest system consists in tightening the connection by using a fix 
wrench and a torque wrench: in this case use the table.

Air and humidity left inside the refrigerant circuit can cause 
compressor malfunction. After having connected the indoor and 
outdoor units, bleed the air and humidity from the refrigerant 
circuit by using a vacuum pump.

Air-returning Low-pressure Range of Refrigerant R290: 0.4-0.6 
Mpa; Air-exhausting High-pressure Range: 1.5-2.0 Mpa;
Air-returning Low-pressure Range of Refrigerant R32: 0.8-1.2 
Mpa; Air-exhausting High-pressure Range: 3.2-3.7 Mpa;
It means that the refrigerating system or refrigerant of an air 
conditioner is abnormal if the air-exhausting and air-returning 
pressure ranges of the detected compressor exceed the nor 
mal ranges to a large extent.

wiring diagram on 
the back of the 
cover

screw

connection 
pipes

flare nuts

gas tap

indoor unit

gas valve liquid valve
tap

protection 
caps

service 
port unit

vacuum pumpservice port
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BLEEDING

The air and humidity left inside the refrigerant circulation can cau-
se compressor malfunction. After having connected the indoor 
and outdoor units, bleed the air and humidity from the refrigerant 
circulation using a vacuum pump.

1. Unscrew and remove the caps from the 2 - way and 
3-way valves.

2. Unscrew and remove the cap from the service port.
3. Connect the vacuum pump hose to the service port.
4. Operate the vacuum pump for 10 - 15 minutes until 

an absolute vacuum of 10 mm Hg has been reached.
5. With the vacuum pump still in operation, close the 

low - pressure knob on the vacuum pump coupling. 
Stop the vacuum pump.

6. Open the 2 - way valve by 1/4 turn and then close it 
after 10 seconds. Check all the joints for leaks using 
liquid soap or an electronic leak device.

7. Turn the body of the 2-way and 3-way valves. 
Disconnect the vacuum pump hose.

8. Replace and tighten all the caps on the valves.

INSTALLATION MANUAL - OPERATION TEST

1. Wind insulating covering around the joints of the indoor unit 
and fix it with insulating tape.

2. Fix the exceeding part of the signal cable to the piping or to 
the outdoor unit.

3. Fix the piping to the wall ( after having coated it with insula-
ting tape) using clamps or insert them into plastic slots.

4. Seal the hole in the wall through which the piping is passed 
so that no air or water can fill.

INDOOR UNIT TEST

OUTDOOR UNIT TEST

 ● Do the ON/OFF and FAN operate normally?
 ● Does the MODE operate normally?
 ● Do the set point and TIMER function properly?
 ● Does each lamp light normally?
 ● Do the flap for air flow direction operate normally?
 ● Is the condensed water drained regularly?

 ● Is there any abnormal noise or vibration during 
operation?

 ● Could the noise , the air flow or the condensed water 
drainage disturb the neighbours?

 ● Is there any coolant leakage?

Note: the electronic controller allows the compressor to start only three minutes after voltage has reached the 
system.

3-way valve 
diagram

connect to 
indoor unit
open position

spindle

needle

service port 
cap

valve core

connection  
to outdoor unit

indoor unit

refrigerant flow direction
3-way valve

service 
port unit

(2) turn 
(8) tighten

(7) turn to  
      fully open the valve

(1) turn

(8) tighten

2-way valve

(6) open 1/4 turn
(7) turn to fully 
      open the valve

valve cap
(1) turn

(8) tighten

clamps insulating 
covering

insulating 
tape

piping
gasket

(indoor) (outdoor)

wall
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INSTALLATION MANUAL - INFORMATION FOR THE INSTALLER

MODEL capacity (Btu/h) 9k/12k 18k/24k
Lenght of pipe with standard charge 5 m 5 m

Maximum distance between indoor and outdoor unit 25 m 25 m

Additional refrigerant charge 15 g/m 25 g/m

Max. diff. in level between indoor and outdoor unit 10 m 10 m

Type of refrigerant(1) R32/R290 R32/R290

(1) Refer to the data rating label sticked on the outdoor unit.
(2) The total charge amount should under the maximum according to the table GG.1

TIGHTENING TORQUE FOR PROTECTION CAPS AND FLANGE CONNECTION

PIPE TIGHTENING 
TORQUE [N x m]

CORRESPONDING STRESS (using 
a 20 cm wrench)

TIGHTENING 
TORQUE [N x m]

1/4“ (Ø6) 15 - 20 wrist strength service port nut 7 - 9
3/8“ (Ø9.52) 31 - 35 arm strength protection caps 25 - 30

1/2“ (Ø12) 35 - 45 arm strength

5/8“ (Ø15.88) 75 - 80 arm strength

WIRING DIAGRAM
For different models, the wiring diagram may be different. Please refer to the wiring diagrams pasted on the 
indoor unit and outdoor unit respectively.
On indoor unit, the wiring diagram is pasted under the front panel;
On outdoor unit, the wiring diagram is pasted on the backside of the outdoor handle cover.

front panel

wiring diagram

outdoor 
handle cover

wiring diagram

Note: For some models the wires 
has been connected to the main 
PCB of indoor unit by manufacturer 
without terminal block.
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INVERTER TYPE 
MODEL capacity (Btu/h)

9k 12k 18k 24k

Power supply cable N 1.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

L 1.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

1.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

Connection supply cable N 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2

(L) 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2

1 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2

0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2

CABLE WIRES SPECIFICATION

L N(L)1 N

L1 N

outdoor

power supply

indoor
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MAINTENANCE

Periodic maintenance is essential for keeping your air 
conditioner efficient.
Before carrying out any maintenance, disconnect the power 
supply by taking the plug out from the socket.

INDOOR UNIT

ANTIDUST FILTERS

CLEANING THE HEAT EXCHANGER

END OF SEASON MAINTENANCE

REPLACING THE BATTERIES

1. Open the front panel following the direction of the arrow
2. Keeping the front panel raised with one hand, take out 

the air filter with the other hand
3. Clean the filter with water ; if the filter is soiled with oil, it 

can be washed with warm water (not exceeding 45°C). 
Leave to dry in a cool and dry place.

4. Keeping the front panel raised with one hand, insert the 
air filter with the other hand

5. Close

1. Open the front panel of the unit and life it till its greatest 
stroke and then unhooking it from the hinges to make the 
cleaning easier.

2. Clean the indoor unit using a cloth with the water (not 
higher than 40°C) and neutral soap. Never use aggressive 
solvents or detergents.

3. If the outdoor unit is clogged, remove the leaves and the 
waste and remove the dust with air jet or a bit of water.

The electrostatic and the deodorant filter (if installed) can-
not be washed or regenerated and must be replaced with 
new filters after every 6 months.

1. Disconnect the automatic switch or the plug.
2. Clean and replace the filters
3. On a sunny day let the conditioner work in ventilation for 

some hours , so that the inside of the unit can dry completely.

 ● There is no confirmation beep heard from the indoor unit.
 ● The LCD doesn‘t act.

When:

How:  ● Take off the cover at back.
 ● Place the new batteries respecting the symbols + and -.

N.B: Use only new batteries. Remove the batteries from the remote controller when the conditioner is not in 
operation

WARNING! Do not throw batteries into common rubbish, they should be disposed of in the special 
containers situated in the collection points.

antidust filter
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TROUBLESHOOTING

MALFUNCTION POSSIBLE CAUSES
The appliance does not operate Power failure/plug pulled out.

Damaged indoor/outdoor unit fan motor.

Faulty compressor thermomagnetic circuit breaker.

Faulty protective device or fuses.

Loose connections or plug pulled out.

It sometimes stops operating to protect the appliance.

Voltage higher or lower than the voltage range.

Active TIMER-ON function.

Damaged electronic control board.

Strange odor Dirty air filter.

Noise of running water Back flow of liquid in the refrigerant circulation.

A fine mist comes from the air outlet This occurs when the air in the room becomes very cold, for example in 
the „COOLING“ or „DEHUMIDIFYING/DRY“ modes

A strange noise can be heard This noise is made by the expansion or contraction of the front panel due 
to variations in temperature and does not indicate a problem.

Insufficient airflow, either hot or cold Unsuitable temperature setting.

Obstructed air conditioner intakes and outlets.

Dirty air filter.

Fan speed set at minimum.

Other sources of heat in the room.

No refrigerant.

The appliance does not respond to com-
mands

Remote control is not close enough to indoor unit.

The batteries of remote control need to be replaced.

Obstacles between remote control and signal receiver in indoor unit.

The display is off Active LIGHT function.

Power failure.

Switch off the air conditioner immediately 
and cut off the power supply in the event of:

Strange noises during operation.

Faulty electronic control board.

Faulty fuses or switches.

Spraying water or objects inside the appliance.

Overheated cables or plugs.

Very strong smells coming from the appliance.
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ERROR SIGNALS ON THE DISPLAY
In case of error, the display on the indoor unit shown the following error codes:

Display Description of the trouble Display Description of the trouble

E1 Indoor temperature sensor fault E8 Outdoor discharge temperature sensor fault

E2 Indoor pipe temperature sensor fault E9 Outdoor IPM module fault

E3 Outdoor pipe temperature sensor fault EA Outdoor current detect fault

E4 Refrigerant system leakage or fault EE Outdoor PCB EEPROM fault

E6 Malfunction of indoor fan motor EF Outdoor fan motor fault

E7 Outdoor air temperature sensor fault EH Outdoor suction temperature sensor fault

INSTRUCTION FOR SERVICING
1. Check the information in this manual to find out the dimensions of space needed for proper installation of the 

device, including the minimum distances allowed compared to adjacent structures.
2. Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m2.
3. The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
4. The pipe-work shall be protected from physical damage, and shall not be installed in an unventilated space if the 

space is smaller than 4m2.
5. The compliance with national gas regulations shall be observed.
6. The mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.
7. Follow the instructions given in this manual for handling, installing, cleaning, maintaining and disposing of the 

refrigerant.
8. Make sure ventilation openings clear of obstruction.
9. Notice: The servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.
10. Warning: The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room 

area as specified for operation.
11. Warning: The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an 

operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
12. The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
13. It is appropriate that anyone who is called upon to work on a refrigerant circuit should hold a valid and up-to-date 

certificate from an assessment authority accredited by the industry and recognizing their competence to handle 
refrigerants, in accordance with the assessment specification recognized in the industrial sector concerned. 
Service operations should only be carried out in accordance with the recommendations of the equipment 
manufacturer. Maintenance and repair operations that require the assistance of other qualified persons must be 
conducted under the supervision of the person competent for the use of flammable refrigerants.

14. Every working procedure that affects safety means shall only be carried out by competent persons.
15. Warning:

 ● Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
 ● The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an 

operating gas appliance or an operating electric heater.
 ● Do not pierce or burn.
 ● Be aware that refrigerants may not contain an odour.

CAUTION!:  
risk of fire

Operating 
instructions

Read technical 
manual
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16. Information on servicing:
  1) Checks to the area
      Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure  
      that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be  
      complied with prior to conducting work on the system.
  2) Work procedure
      Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapour  
      being present while the work is being performed.
  3) General work area
       All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried  
      out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure 
      that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.
  4) Checking for presence of refrigerant
      The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the techni- 
      cian is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is  
      suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.
  5) Presence of fire extinguisher
      If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguis 
      hing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area.
  6) No ignition sources
      No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work shall  
      use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition 
      sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, 
      removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to  
      work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable  
      hazards or ignition risks. No Smoking signs shall be displayed.
  7) Ventilated area
      Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conduc 
      ting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The venti 
      lation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.
  8) Checks to the refrigeration equipment
      Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specifica 
      tion. At all times the manufacturer‘s maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the 
      manufacturer‘s technical department for assistance.
      The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:
      - The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
      - The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
      - If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of  
        refrigerant;
      - Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be 
        corrected;
      - Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any sub 
        stance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of  
       materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded
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  9) Checks to electrical devices
      Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspecti 
      on procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the 
      circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to conti- 
      nue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equip 
      ment so all parties are advised.
      Initial safety checks shall include:
      - That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
      - That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the  
        system;
      - That there is continuity of earth bonding.
17. Repairs to sealed components
  1) During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being  
      worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply 
      to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most  
      critical point to warn of a potentially hazardous situation.
  2) Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing 
       is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive 
      number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.
     Ensure that apparatus is mounted securely.
     Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of pre 
     venting the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufactu 
     rer‘s specifications.
     NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment.   
     Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

18. Repair to intrinsically safe components
      Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not  
      exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.
      Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable  
      atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.
      Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of  
      refrigerant in the atmosphere from a leak.
19. Cabling
      Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other  
      adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration 
      from sources such as compressors or fans.
20. Detection of flammable refrigerants
      Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant  
      leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
21. Leak detection methods
      The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.
      Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, 
      or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area). Ensure that 
      the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment 
      shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and
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     the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.
     Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine  
     shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.
     If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished.
     If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the  
     system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free  
     nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.
22. Removal and evacuation
      When breaking into the refrigerant circuit to make repairs or for any other purpose conventional procedures shall  
      be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration.  
      The following procedure shall be adhered to:
      - Remove refrigerant;
      - Purge the circuit with inert gas;
      - Evacuate;
      - Purge again with inert gas;
      - Open the circuit by cutting or brazing.
      The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be flushed with  
      OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
      Compressed air or oxygen shall not be used for this task.
      Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the  
      working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process  
      shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used, the system shall 
      be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if  
     brazing operations on the pipe-work are to take place.
     Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.
23. Decommissioning
      Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment  
      and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task  
      being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of  
      reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced. 
      a) Become familiar with the equipment and its operation.
      b) Isolate system electrically.
      c) Before attempting the procedure, ensure that:
          . mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
          . all personal protective equipment is available and being used correctly;
          . the recovery process is supervised at all times by a competent person;
          . recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
        d) Pump down refrigerant system, if possible.
        e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the  
        system.
        f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
        g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer‘s instructions.
        h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
        i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
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     j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the 
    equipment are removed from site promptly and all isolation valves onthe equipment are closed off.
    k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and  
    checked.
24. Labelling
      Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant.
      The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment  
      contains flammable refrigerant.
25. Recovery
When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good 
practice that all refrigerants are removed safely.
When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are emplo-
yed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to 
be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the 
recovery of refrigerant).
Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty 
recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at 
hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants including, when applicable, flammable re-
frigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall 
be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check 
that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components 
are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.
The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recover cylinder, and the rele-
vant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level 
to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be 
carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be 
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely..
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Viesta Model 
indoor/outdoor unit model name

VAC-09CH/VAC-09H VAC-12H/VAC-12CH VAC-18CH/VAC-18CH VAC-24CH/VAC-24CH

Sound power level (inside) 
Sound power level (outside)

50 dB(A) 
60 dB(A)

50 dB(A) 
60 dB(A)

53 dB(A) 
65 dB(A)

54 dB(A) 
67 dB(A)

Refrigerannt R32 GWP 675 
Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
675. This means that if 1kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times 
higher than 1kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.
Cooling mode
SEER 6.3 6.1 6.1 6.5
Energy efficiency class A++ A++ A++ A++
Design load (Pdesignc) 2.6 KW 3.4 KW 5.1 KW 6.8 KW
Energy consumption 
Actual energy consumption will depend on how the 
appliance is used and where it is located

144 KWh per year.
based on standard 
test results

195 KWh per year.
based on standard 
test results

293 KWh per year.
based on standard 
test results

366 KWh per year.
based on standard 
test results

Heating mode (average)
SCOP 4.0 4.0 4.0 4.1
Energy efficiency class A+ A+ A+ A+
Design load (Pdesignh) 2.1 kW (-10°C) 2.4 kW (-10°C) 4.5 kW (-10°C) 5.5 kW (-10°C)
Declared capacity 2.0 kW (-10°C) 2.3 kW (-10°C) 4.3 kW (-10°C) 5.3 kW (-10°C)
Backup heating capacity 0.1 kW (-10°C) 0.1 kW (-10°C) 0.2 kW (-10°C) 0.2 kW (-10°C)
Energy consumption 
Actual energy consumption will depend on how the 
appliance is used and where it is located

735 KWh per year.
based on standard 
test results

840 KWh per year.
based on standard 
test results

1575 KWh per year.
based on standard 
test results

1878 KWh per year.
based on standard 
test results

Heating mode (warmer) optional
SCOP - - - -
Energy efficiency class - - - -
Design load (Pdesignh) - (2°C) - (2°C) - (2°C) - (2°C)
Declared capacity - (2°C) - (2°C) - (2°C) - (2°C)
Backup heating capacity - (2°C) - (2°C) - (2°C) - (2°C)
Energy consumption 
Actual energy consumption will depend on how the 
appliance is used and where it is located

- KWh per year.
based on standard 
test results

- KWh per year.
based on standard 
test results

- KWh per year.
based on standard 
test results

- KWh per year.
based on standard 
test results

Heating mode (colder) optional
SCOP - - - -
Energy efficiency class - - - -
Design load (Pdesignh) - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C)
Declared capacity - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C)
Backup heating capacity - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C)
Energy consumption 
Actual energy consumption will depend on how the 
appliance is used and where it is located

- KWh per year.
based on standard 
test results

- KWh per year.
based on standard 
test results

- KWh per year.
based on standard 
test results

- KWh per year.
based on standard 
test results

TECHNICAL SPECIFICATIONS



37

EN
KEN002VAC 

v1• 11.11.2020

INSTRUCTION OF QUICK CONNECTOR

1. Please carefully spread the pipeline. Be sure to execute this step with great care. 
2. Please remove the protective caps of connectors A1 and A2 of indoor unit.

3. Please ensure that every bolt is in a good condition and without dirty particles such as dust and sand or any other 
suspended solid and dirt. 

4. Please use your hands to screw down the Quick Pipe Connectors 1 and 2 to the   connectors A1 and A2. After 
that, use two wrenches (one for fixing the connectors and the other one for screwing down the quick pipe connec-
tors) to screw the nuts till the non-return circles. Repeat this step for all the connecting pieces. 

Use quick connector to connect the indoor and outdoor units of an air conditioner in a simple way. Being quick 
and safe means enjoying a complete right of warranty claim. A quick connector is a closed system with an 
automatic safety valve. The break-over of refrigerant cannot be done until the connector between the indoor 
and outdoor units is sealed in order to avoid the danger of refrigerant leakage.
The safety avoids the refrigerant operations such as pipe exhaust and system filling. 
The purchase of this product is always integrated with the maintaining and operation done by a qualified 
operator..

PLEASE READ AND FOLLOW THE FOLLOWING PROVISIONS: 

- 1: A1 refers to the liquid pipe, 1/4’’  6.35 mm
- 2: A2 refers to the suction pipe, 1/2’’  12.7 mm 
  or 3/8’’  9.52mm .
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NOTICE
 ● Please notice that it is necessary to connect the connectors and the valves in an accurate and 

good way. 

5.  Remove the protective caps from the stop valves, connect the pipe to connectors of the outdoor unit
6.  Use a hexagon wrench to completely off the Valves and open the stop valves for refrigerant cycle. 

7  Please check the closure and air tightness of refrigerant cycle of the device. Use leakage detecting spray  
    or soap suds (used for producing foam) to check the connecting structures. The appearance of air bubbles 
    will mean the existence of leakage. In this case, it is a must to close the 2 stop valves. Check the connecting 
    structure and repeat Step 6. 
8  After detecting the leakage, it is a must to screw down the protective caps of the stop valves again. In additi- 
    on, it is necessary to do the insulated isolation for the quick connectors in order to avoid condensation. 

stop valve
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SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

All eFulfillment GmbH products meet the Conformité Européenne (CE) standard. The CE symbol 
indicates that a product complies with the applicable rules within the European Union.  
SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY - eFulfillment GmbH declares that Viesta wall 
mounted air conditioner type split (model: VAC-09CH • VAC-12CH • VAC-18CH • VAC-24CH) is 
comply with Directives: 
2014/30/EC, 2015/65/EC, 2015/863/EC, 2004/108/EU, 2006/95/EC, 2014/35/EC, 2014/53/EC  
(Applicable Harmonized Standards 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 55014-1:2017; EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; 
EN 61000-3-3:2013 EN 14825:2013) 
The full text of the Declaration of Conformity can be found here:  
https://efulfillment-online.com/downloads/.

DISPOSAL

Disposing of the device
Devices with this symbol may not be dis-posed of in household waste. You are obliged to dispo-
se of such devices separately. 
Contact your community authorities for information regarding the correct disposal of the product.
By disposing of the unit correctly you are ensuring that it will be recycled or processed for reuse. 
This helps to prevent hazardous material from damaging the environment.
Disposing of the packaging.
The packaging is made of cardboard and separately labelled foil which is also recyclable. 
– Take these materials to a recycling centre.

The air conditioner is intended for domestic use

This symbol printed in the batteries attached to your Air Conditioning product is information for 
end users according to the EU directive 2006/66/EC article 20 annex II.
Batteries, at their end-of-life, should be disposed of separately from general household waste. If 
a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, this chemical symbol means that 
the batteries contain a heavy metal at a certain concentration. This will be indicated as follows:
Hg:mercury(0.0005%) , Cd:cadmium(0.002%) , Pb:lead(0.004%)
Please, dispose of batteries correctly at your local community waste collection or the recycling 
center.

Do not vent R32 into the atmosphere: R32 is a fluorinated greenhouse gas, covered by the Kyoto 
Protocol with a Global Warming Potential (GWP).

PLEASE NOTE: ACCORDING TO THE CLIMATE PROTECTION ORDINANCE 303/2008, SPILT AIR CONDITIO-
NING SYSTEMS MUST BE INSTALLED OR COMMISSIONED BY A CERTIFIED SPECIALIST COMPANY.
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WI FI MODULE MANUAL

Operatin steps Items New account Re-install APP (registered before)

Step 1 Download and Install APP yes yes

Step 2 Activate APP yes yes

Step 3 Registration Account yes yes

Step 4 Login yes yes

Step 5 Add device control yes Registered Device will remain

Note If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the 
added device will remain .

CONTENTS
• Wi-Fi Module specification and basic information..
• Download and Install the App
• Activate APP.
• Registration
• Login
• Add device.
• Air conditioner control
• Account management.
• Trouble Shooting.

WI-FI MODULE SPECIFICATION AND BASIC INFORMATION

PARAMETERS DETAILS

Network frequency 2.400 - 2.500GHz

Standards of WLAN IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

Protocol stack support IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Security support WEP/WPA/WPA2/AES128

Network type support STA/AP/STA+AP

Minimum specifications on a Smart phone:
Android 5.0 version or higher
IOS 9.0 version or higher.
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DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

For Android Smartphone
Method 1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.  
Method 2: Open the Google „Play Store“ on your smartphone and search „Smart Life“,

For IOS Smartphone
Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into „AppStore“, download and install the APP.
Method2: Open the Apple „AppStore“ on your Smartphone and search „Smart Life“, download and install the 
APP.

The first time the app is used, it needs to be activated
1. Launch the APP „Smart Life“ on your Smartphone.
2. Method 1: Tap button „Scan“ and scan the right  
       Activation QR code 
       Method 2: Tap „or Enter Activation  
 Code“ in bottom of the screen, then enter the activati- 
       on code and tap „CONFIRM“.
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REGISTRATION

1. If you don‘t have any account please tap button „Register“.
2. Read the Privacy Policy and tap „Agree“.

3. Tap“>“ and choose the country.
4. Enter your phone number or e-mail address.
5. Tap the button „Obtain verification code“.

6. Enter the verification code you received from phone message or e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap „Done“.
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LOGIN

1. Tap „Log in with existing account“.
2. Enter your registered account and password.
3. Tap „Log in“ button.

The first time the APP is used, Create family is needed:
4. Tap „Create family“.
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap „Done“ and „Completed“.
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Forgot the password
If you forgot the password, you can login as below: (Only for phone number accounts)
1. Tap „SMS verify and sign in“.
2. Enter your phone number and tap button „Obtain verification code“.
3. Enter the verification code received by your phone.

Or you can reset the password as below:
1. Tap „Forgot password“.
2. Enter your account(phone number or e-mail address) and tap button „Obtain verification code“.
3. Enter the verification code received by your phone or e-mail.
4. Set the new password and tap button „Done“.
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ADD DEVICE

There are 2 modes CF (Quick connection) and AP(Access Point) for adding device.
CF mode
1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click „+“ in the upper right corner of the „Home“ screen or tap „Add device“ on the room which has no device.
3. Tap the „Split Air conditioner“ logo.
4. Reset the Wi-Fi module by pressing the „DISPLAY“ on the remote controller 6 times , or use a suitable tool 
to press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows „CF“ on the indoor display, then tap“Next Step“.
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap „Confirm“(You can 
change network if needed).
6. You can see the percent rate of connecting process, at the same time PP“,“SA“,“AP“ shining in turn on the 
indoor display.
„PP“ means „Searching the router“
„SA“ means „connected to the router“
„AP“ means „connected to the server“
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AP mode
1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click „+“ in the upper right corner of the „Home“ screen or tap „Add device“ on the room which has no 
device.
3.Tap the „Split Air conditioner“ logo.
4.Reset the Wi-Fi module by pressing the „DISPLAY“ on the remote controller 6 times , or use a suitable tool to 
press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows „AP“ on the indoor display, then tap“Next Step“.
5.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap „Confirm“.
6.In the network setting screen, select „SmartLife-****“, and tap“ „.
7.You can see the percent rate of connecting process, at the same time PP“,“SA“,“AP“ shining in turn on the 
indoor display.
„PP“ means „Searching the router“
„SA“ means „connected to the router“
„AP“ means „connected to the server“
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AIR CONDITIONER CONTROL

The device control screen will pop up automatically after adding the device.
The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.
Note: There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware. 

CONTROL FORM 1
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Control form 1 - Mode setting
1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.
Control form 1 - Select fan speed
1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.
Control form 1 - Function setting
1. Tap Function to pop up the Function screen.
2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.
Control form 1 - Timer adding
1.Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
2.Tap Add Timer.
3. Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
4. Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
5. Tap Save to add the timer.
Control form 1 - Timer Management
1. Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
2. Click the switch to enable or disable the Timer.
3. Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer

CONTROL FORM 2
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Control form 2 - Mode setting
1. Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The mode and background will change on the screen.
Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.
Control form 2 - Fan speed selection
1. Tap the Fan speed button.
2. Choose your desired fan speed and tap it.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.
Control form 2 - Air Flow control
1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.
Control form 2 - ECO function
1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will 
appear on the screen.
2. Tap again to disable the function.
3. Temperature controlled for some air conditioner model
Control form 2 - Sleep function
1 .Tap the Sleep button.
2. Choose your desired sleep mode and tap it.
Control form 2 - Timer(on) setting
1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
4. The timer(off) will appear on the Timer main screen.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.
Control form 2 - Timer(off) setting
1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow as your desired and then tap 
Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.
Control form 2 - Timer management
1. Change the Timer setting: Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer 
setting screen, change the setting and then tap save.
2. Enable or Disable the Timer: Tap the left of the switch to disable the Timer. Tap the right of the switch to 
enable the Timer.
3. Delete the Timer: Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.
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Control form 2 - More functions
1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.
Note: Some air conditioner model don‘t have the more button.
Note: The appearance maybe different, some icons will be hidden if the air conditional do no have this function 
or do not enable on the current mode.
2. Tap the „Display“ to switch on/off the indoor LED display
3. Tap the „Buzzer“ to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.
4. Tap the „Anti-Mildew“ button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen. After AC 
turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will auto-
matically turn off.
5. Tap the „Health“ button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen. It activate the 
antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.
6. Tap the „GEN Mode“ button, if it is available on the screen. In this Mode, you can choose one of the three 
levels of current. The air conditioner will maintain proper current to save energy.
7. Tap the „Electricity Monitoring“ button if it is available on the screen. In this function, you can monitor the air 
conditioner electricity consumption.
You can tap this button to pop up the calender then select the date.
Electricity Monitoring
8. Tap the „Self-Cleaning“ button, if it is available on the screen. Check the details of the Self-Cleaning function 
on User Manual.
9. Tap the „8 Heat“ button , if it is available on the screen. This function help keep the room temperature over 
8°C. Check the details of the 8 Heat function on User Manual.
10. Tap the „Reservation“ button , if it is available on the screen. You can set the time, repeat day, tempera-
ture, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function. The air conditioner 
will automatically reach your settings at the appointment time.
11.Tap the „Self-diagnosis“ button, if it is available on the screen. The air conditioner will automatically diagno-
sis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.
12. Tap the „Electricity Management“ button if it is available on the screen.

NOTICE

• For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We 
express our apologies. Please refer to your actual product and APP.

• Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be dele-
ted depending on the circumstances of manufacturing firms.

• In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the 
indoor unit near to wireless router.

• DHCP server function should be activated for wireless router.
• The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet 

service provider.
• For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is 

trusted
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TROUBLE SHOOTING

Sescription Analysis of cause

Air conditioner can't be 
configured successfully

1. Check the mobile connected Wi-Fi address and password is correct.
2. Check the air conditioner under configuration status.
3. There are any firewall or other restrictions have been set or not.
4. check the router work normally.
5. Make sure air conditioner, router and mobile work within signal scope.
6. Check router shielding App or not. 

Mobile can't control air 
conditioner

Software display: Identification failed, It means the air conditioner has been reset, and the 
mobile phone lost control permission. You need to connect Wi-Fi to get permission again. 
Please connect the local network and refresh it. After all still can‘t work, please delete air 
conditioner and wait its refresh.

Mobile can't find air 
conditioner

Software display: Air conditioner out of line. 
Please check network working.
1. The air conditioner has been reconfiguration.
2. Air conditioner out of power.
3. Router out of power.
4. Air conditioner can‘t connect to router.
5. Air conditioner can‘t connect to network through the router (under remote control mode).
6. Mobile can‘t connect to router(Under local control mode).
7. The mobile phone can‘t connect to network (under remote control mode).
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LET OP:
In overeenstemming met het beleid van het bedrijf om voortdurend te verbeteren, kunnen de esthetische en 
dimensionale kenmerken, technische gegevens en accessoires van dit apparaat zonder voorafgaande kennis-
geving worden gewijzigd
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Lees voor gebruik de originele gebruiksaanwijzing door. Neem alle veiligheidsvoorschriften in acht

GEVAAR! Type en bron van gevaar! - Het negeren van een gevaarsteken kan een gevaar voor het leven en de 
ledematen veroorzaken.
LET OP! - Dit gevaarsteken waarschuwt voor schade aan het product, het milieu of schade aan eigendommen.

Opmerking: Dit symbool geeft informatie aan die u helpt de processen beter te begrijpen.

Opmerking: Dit symbool geeft aan dat dit verboden is.

WAARSCHUWING
 ● Read this guide before installing and using the appliance.
 ● During the installation of the indoor and outdoor units the access to the working area should be forbidden 

to children. Unforeseeable accidents could happen.
 ● Make sure that the base of the outdoor unit is firmly fixed.
 ● Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air 

conditioner.
 ● Carry out a test cycle after installing the air conditioner and record the operating data.
 ● The ratings of the fuse installed in the built in control unit are 4A / 250V
 ● Protect the indoor unit with a fuse of suitable capacity for the maximum input current or with another 

overload protection device.
 ● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power 

plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric 
shock or fire due to insufficient contact.

 ● Check that the socket is suitable for the plug, otherwise have the socket changed.
 ● The appliance must be fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separa-

tion in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, and these means 
must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

 ● The air conditioner must be installed by professional or qualified persons.
 ● Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm from inflammable substances (alcohol, etc.) or 

from pressurised containers (e.g. spray cans).
 ● If the appliance is used in areas without the possibility of ventilation, precautions must be taken to prevent 

any leaks of refrigerant gas from remaining in the environment and creating a danger of fire
 ● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins. Take the air 

conditioner at the end of its useful life to a special waste collection centre for disposal.
 ● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every 

possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution 
are therefore always recommended for installation, operation and maintenance. The appliance must be 
installed in accordance with applicable national regulations.

 ● Before accessing the terminals, all the power circuits must be disconnected from the power supply.
 ● The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
 ● This appliance can be used by children aaged from 8 years and above and persons with reduced physical, 

sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without 
supervision.

VEILIGHEIDSREGELS EN AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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HET IS VRAATZUCHTIG
 ● Buig, trek of druk het netsnoer niet in, want dat kan het beschadigen. Elektrische schokken of brand 

zijn waarschijnlijk het gevolg van een beschadigd netsnoer. Gespecialiseerd technisch personeel 
mag alleen een beschadigd netsnoer vervangen.

 ● Gebruik geen verlengstukken of bendemodules.
 ● Raak het apparaat niet aan als het op blote voeten is of als delen van het lichaam nat of vochtig zijn.
 ● Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat van de binnen- of buitenunit niet. De belemmering van deze openin-

gen veroorzaakt een vermindering van de operationele efficiëntie van het apparaat, conditioner met 
eventuele daaruit voortvloeiende storingen of beschadigingen.

VEILIGHEIDSREGELS EN AANBEVELINGEN VOOR DE GEBRUIKER

WAARSCHUWING
 ● Probeer de conditioner niet alleen te installeren; neem altijd contact op met gespecialiseerd technisch 

personeel.
 ● Reiniging en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerd technisch personeel. In ieder 

geval moet het apparaat worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat het wordt gereinigd of 
onderhouden.

 ● Controleer of de netspanning overeenkomt met de op het typeplaatje gestempelde spanning. Houd de 
schakelaar of de netstekker schoon. Steek de netstekker correct en stevig in het stopcontact en vermijd zo 
het risico van een elektrische schok of brand als gevolg van onvoldoende contact.

 ● Trek de stekker niet uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen als het in gebruik is, aangezien dit 
een vonk kan veroorzaken en brand kan veroorzaken, enz.

 ● Dit apparaat is gemaakt voor de airconditioning in huis en mag niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt.

 ● De verpakkingsmaterialen zijn recycleerbaar en moeten worden weggegooid in de aparte afvalbakken. 
Breng de airconditioner aan het einde van zijn levensduur naar een speciaal afvalverzamelpunt voor 
verwijdering.

 ● Gebruik het apparaat altijd met gemonteerde luchtfilter . Het gebruik van de airconditioner zonder luchtfilter 
kan leiden tot een overmatige ophoping van stof of afval op de binnenste delen van het apparaat met 
mogelijke latere storingen.

 ● De gebruiker is verantwoordelijk voor de installatie van het apparaat door een gekwalificeerde technicus , 
die moet controleren of het apparaat geaard is volgens de geldende wetgeving en een thermomagnetische 
stroomonderbreker moet plaatsen.

 ● De batterijen in de afstandsbediening moeten worden gerecycled of op de juiste manier worden wegge-
gooid. Gooi de schrootbatterijen weg --- Gooi de batterijen als gesorteerd huishoudelijk afval weg bij het 
toegankelijke inzamelpunt.

 ● Blijf nooit lange tijd direct blootgesteld aan de koude luchtstroom. De directe en langdurige blootstelling aan 
koude lucht kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

 ● Als het apparaat rook afgeeft of als er een brandlucht aanwezig is, sluit dan onmiddellijk de stroom af en 
neem contact op met het Servicecentrum. 

 ● Langdurig gebruik van het toestel in dergelijke omstandigheden kan brand of elektrocutie veroorzaken.
 ● Laat reparaties alleen uitvoeren door een geautoriseerd servicecentrum van de fabrikant. Onjuiste reparatie 

kan de gebruiker blootstellen aan het risico van elektrische schokken, enz.
 ● Haak de automatische schakelaar los als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.  De luchtstroomrich-

ting moet correct worden ingesteld.
 ● De kleppen moeten in de verwarmingsmodus naar beneden worden gericht en in de koelmodus naar 

boven.
 ● Gebruik de airconditioner alleen volgens de instructies in dit boekje. Deze instructies zijn niet bedoeld om 

alle mogelijke toestanden en situaties te behandelen. Zoals bij alle elektrische huishoudapparaten zijn ge-
zond verstand en voorzichtigheid daarom altijd aan te raden bij de installatie, het gebruik en het onderhoud.

 ● Zorg ervoor dat het apparaat wordt losgekoppeld van de stroomtoevoer wanneer het gedurende een lange 
periode buiten werking is en voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

 ● Door de meest geschikte temperatuur te kiezen kan schade aan het apparaat worden voorkomen.

VEILIGHEIDSREGELS EN VERBODSBEPALINGEN
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HET IS VRAATZUCHTIG
 ● De kenmerken van het apparaat worden op geen enkele wijze gewijzigd.
 ● Installeer het apparaat niet in omgevingen waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten of in de 

buurt van warmtebronnen.
 ● Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 

fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht 
of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verant-
woordelijk is voor hun veiligheid.

 ● Klim niet op of plaats geen zware of hete voorwerpen op het apparaat.
 ● Laat de ramen of deuren niet lang openstaan wanneer de airconditioner in werking is.
 ● Richt de luchtstroom niet op planten of dieren.
 ● Een lange directe blootstelling aan de koude luchtstroom van de airconditioner kan negatieve 

gevolgen hebben voor planten en dieren.
 ● Breng de airconditioner niet in contact met water. De elektrische isolatie kan beschadigd raken en 

zo elektrocutie veroorzaken.
 ● Klim niet op de buitenunit en plaats geen voorwerpen op de buitenunit.
 ● Steek nooit een stok of een soortgelijk voorwerp in het apparaat. Het kan letsel veroorzaken.
 ● Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. 

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkba-
re gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.

BENAMINGEN VAN DE ONDERDELEN

INDOOR EENHEID
Nr. Beschrijving

1 Voorpaneel

2 Luchtfilter

3 Optioneel filter (indien geïnstalleerd)

4 LED-scherm

5 Signaalontvanger

6 Klemmenblokdeksel

7 Ionizer generator (indien geïnstalleerd)

8 Deflectoren

9 Noodknop

10 Label voor de beoordeling van de binnenunit 
(stick-positie optioneel)

11 Luchtstroomrichting jaloezie

12 Afstandsbediening

1 2-3

6

4-5

911 810 7

12

10

OPTION
ECO

TURBO
MODE

FAN

AUTO
COOL

DRY

FAN
HEAT

ECO
SLEEP

TIMER
I FEEL

HEALTH

MILDEW

CLEAN
DISPLAY

8 CH

WIND FREE
GEN MODE
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BUITENUNIT
Nr. Beschrijving

13 Luchtuitlaatrooster

14 Label voor de beoordeling 
van de buitenunit

15 Klemmenblokdeksel

16 Gasklep

17 Vloeistoffsetventiel

13

15

16

17

14

INDOOR UNIT DISPLAY

2 3

1
No. LED Geleide Functie
1 SLEEP SLEE-modus

2 Temperatuurweergave (indien 
aanwezig)/Errorcode

(1) Licht op tijdens de werking van de timer wanneer de 
airconditioner operationeel is.
(2) Geeft de storingscode weer wanneer er een storing 
optreedt.

3 TIMER Licht op tijdens de werking van de timer.

WAARSCHUWING
 ● De vorm en positie van de schakelaars en de richtingaanwijzers kunnen verschillen afhankelijk van 

het model, maar hun functie is hetzelfde..

LET OP:
 ● Opmerking: De bovenstaande cijfers zijn slechts bedoeld als een eenvoudig schema van het 

apparaat en komen mogelijk niet overeen met het uiterlijk van de gekochte apparaten.
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NOODFUNCTIE & AUTO-HERSTARTFUNCTIE

NOODFUNCTIE

AUTO-HERSTARTFUNCTIE

Als de afstandsbediening niet werkt of als er geen onder-
houd nodig is, ga dan als volgt te werk:
Open het frontpaneel en til het op tot een hoek om de 
noodknop te bereiken.
Voor het verwarmingsmodel, druk op de noodknop bij de 
eerste keer, het toestel zal in de KOELEN-modus werken. 
Druk de tweede keer binnen 3 seconden op de noodknop 
en het toestel werkt in de verwarmingsmodus. Druk de 
derde keer op de knop na 5 seconden, het toestel wordt 
uitgeschakeld.
Voor het model met alleen koeling, druk de eerste keer op 
de noodknop, het toestel zal in de KOELEN-modus werken. 
Druk nogmaals op de knop, het apparaat zal worden 
uitgeschakeld.

Het apparaat is vooraf ingesteld met een auto-herstart-
functie. In geval van een plotselinge stroomuitval zal de 
module de instelcondities voor de stroomuitval onthouden. 
Wanneer de stroomtoevoer wordt hersteld, zal het apparaat 
automatisch herstarten met de vorige instellingen die door 
de geheugenfunctie worden bewaard.

WAARSCHUWING
 ● De vorm en positie van de schakelaars en de richtingaanwijzers kunnen verschillen afhankelijk van 

het model, maar hun functie is hetzelfde..

Emmergen-
tieknop

voor-
paneel

De noodknop bevindt zich op het deksel van de 
E-box onder het voorpaneel.

REMOTE CONTROLLER

Nr. Knopf Knopfunctie
1 Om de airconditioner in of uit te schakelen.

2 OPTION Om de optionele functie te activeren of te deactiveren (zie onderstaande tabel).

3 Om de temperatuur te verlagen, de tijd in te stellen of de functie te kiezen.

4 Om de temperatuur te verhogen, de tijd in te stellen of de functie te kiezen.

5 ECO Om de ECO-functie te activeren / deactiveren, waarmee het apparaat automatisch de werking kan 
instellen om energie te besparen.

6 TURBO Druk op deze toets om de Super functie te activeren/deactiveren, die het apparaat in staat stelt om 
de vooraf ingestelde temperatuur in de kortste tijd te bereiken.

7 MODE Om de werkingswijze te selecteren (AUTO COOL DRY FAN HEAT)

8 FAN                                     Om de ventilatorsnelheid van auto/mute/low/mid/mid/high/turboFlashing

9 Het activeren/deactiveren van het zwaaien van de horizontale klep (op/neer).

10 Het activeren/deactiveren van het zwaaien van de verticale klep (links/rechts).



58

KEN002VAC 
v1• 11.11.2020NL

ON/OFF Modus AAN/UIT OPMERKINGEN
ON AUTO AUTOMATISCHE TIMERWEERGAVE GEZONDHEID I VOEL 8°C H

COOL KOELE TIMER DISPLAY GEZONDHEID SLAAPDAUW IK VOEL 8°C H

DRY DROOGTIMER DISPLAY GEZONDHEIDSMEELDAUW I VOEL 8°C H

FAN VENTILATOR TIMER DISPLAY GEZONDHEID I VOEL 8°C H

HEAT WARMTETIMERWEERGAVE GEZONDHEIDSSLAAP I VOEL 8°C H

OFF AUTO AUTO CLEAN TIMER DISPLAY GEZONDHEID I VOEL 8°C H

COOL KOELE SCHONE TIMER DISPLAY GEZONDHEID SLAAPDAUW IK VOEL 8°C H

DRY DROOGSCHOONMAAK TIMER DISPLAY GEZONDHEIDSMEELDAUW I VOEL 8°C H

FAN VENTILATOR SCHOON TIMER DISPLAY GEZONDHEID I VOEL 8°C H

HEAT HEAT CLEAN TIMER DISPLAY GEZONDHEIDSSLAAP I VOEL 8°C H

WAARSCHUWING
 ● U hoort een pieptoon wanneer u op de volgende toetsen drukt of de volgende optionele functies selec-

teert, hoewel het eigenlijke model deze functie niet heeft, bieden wij onze verontschuldigingen aan:  
HEALTH (Facultatieve Functie: genereren van de ionisator) 
(knop: SWING LEFT/RIGHT) 

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL

HEALTH MILDEW
CLEAN DISPLAY 8 CH

WIND FREE GEN MODE

7

3

1

9

5

8

4

2

10

6

Houd         en         samen gedurende 3 secon-
den ingedrukt om de vergrendelingsfunctie te 
activeren of te deactiveren.
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AFSTANDSBEDIENING

AFSTANDSBEDIENING DISPLAY

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET LCD-SCHERM

Nr. Symbolen Betekenis
1 Eén enkele indicator

2 Vergrendelingsfunctie-indicator

3 Batterij-indicator

4 AUTO Mode Auto functie-indicator

5 COOL Modus Koelindicator

6 DRY Modus Droge indicator

7 FAN Modus Ventilatorindicator

8 HEAT Modus Verwarmingsindicator

9 ECO ECO-functie-indicator

10
        [TIMER]

Timerindicator

11 Temperatuurindicator

12 Flashing Ventilatorsnelheidsindicator: Auto laag laag mid mid 
hoog

13 Mute-indicator

14 SUPER-indicator

15 Klepschommelingshoekindicator

16 Deflector schommelhoekindicator

17 [SLEEP]       [TIMER]         [IFEEL]

[HEALTH]                   [MILDEW]

[CLEAN]       [DISPLAY]      [8°CH]

Optionele functie-indicator 

 
Opmerkingen: Er is geen HEALTH/WIND FREE/GEN 
MODE-functie voor de huidige modellen, wij bieden 
onze verontschuldigingen aan.

WAARSCHUWING
 ● U hoort een pieptoon wanneer u op de volgende toetsen drukt of de volgende optionele functies selec-

teert, hoewel het eigenlijke model deze functie niet heeft, bieden wij onze verontschuldigingen aan:  
HEALTH (Facultatieve Functie: genereren van de ionisator) 
(knop: SWING LEFT/RIGHT)  
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Verwijder het batterijdeksel van de achterkant van de afstandsbediening door het in de richting van de pijl te 
schuiven. 
Plaats de batterijen in de richting (+ en -) die op de afstandsbediening is aangegeven.
Plaats het batterijdeksel terug door het op zijn plaats te schuiven.

AFSTANDSBEDIENING

VERVANGING VAN BATTERIJEN

WAARSCHUWING
 ● Gebruik 2 LRO 3 AAA (1,5V) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de oude 

batterijen door nieuwe van hetzelfde type wanneer het display niet meer leesbaar is.
 ● Gooi de batterijen niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Dit afval moet apart worden 

ingezameld voor een speciale behandeling.

NoteChild-l ock :a  s
ser

P

nd  

Togeth er to  active

Display  ON/OF F:

Long  press  EC O b-

utton .Please  r

b evome

a-

Tteries  to  avoi d le-

d egaka

w egama

-

Hen  not

of 
gnis

u 

r 

A long  time .

Kinderslot: Druk        en         samen om 
actief te worden

Weergave AAN/UIT: Druk lang op de ECO-toets

Verwijder de batterijen om schade door lekken te 
voorkomen als u ze lange tijd niet gebruikt.

WAARSCHUWING
1. Richt de afstandsbediening op de airconditioner.
2. Controleer of er zich geen voorwerpen bevinden 

tussen de afstandsbediening en de signaalont-
vanger in de binnenunit.

3. Laat de afstandsbediening nooit blootstaan aan 
de zonnestralen.

4. Houd de afstandsbediening op een afstand van 
minstens 1m van de televisie of andere elektri-
sche apparaten.

OPTION
ECO

TURBO
MODE

FAN

AUTO
COOL

DRY

FAN
HEAT

ECO
SLEEP

TIMER
I FEEL

HEALTH

MILDEW

CLEAN
DISPLAY

8 CH

W IND FREE
GEN MODE

Signaalontvanger
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GEBRUIKSHANDLEIDING

De lucht die door de ventilator wordt aangezogen, komt bin-
nen via het rooster en gaat door het filter, waarna het wordt 
gekoeld/ontvochtigd of verwarmd via de warmtewisselaar.

De richting van de luchtuitlaat wordt op en neer gemoto-
riseerd door kleppen, en handmatig naar rechts en links 
bewogen door de verticale deflectoren, voor sommige 
modellen kunnen de verticale deflectoren ook door de motor 
worden geregeld.

filter

ventilator

warmtewis-
selaar

„SWING“ CONTROLE VAN DE LUCHTSTROOM

 ● De luchtafvoerstroom is gelijkmatig 
verdeeld in de ruimte.

 ● Het is mogelijk om de richting van de 
lucht optimaal te positioneren.

 ● In de koelmodus moeten de kleppen in horizontale richting 
worden georiënteerd;

 ● In de verwarmingsmodus, oriënteer de kleppen naar bene-
den als de warme lucht de neiging heeft om op te stijgen.

De toets         activeert de FLAP, de luchtstroom wordt 
afwisselend van boven naar beneden gericht. Om een 
gelijkmatige verspreiding van de lucht in de ruimte te 
garanderen.
De toets           activeert de gemotoriseerde deflecto-
ren, de luchtstroom wordt afwisselend van links naar 
rechts gestuurd. (Optionele functie, afhankelijk van de 
modellen)

De deflectoren worden handmatig gepositioneerd 
en onder de kleppen geplaatst. Ze laten toe de 
luchtstroom naar rechts of naar links te sturen.

CAUTION
 ● Deze afstelling moet gebeuren terwijl 

het toestel uitgeschakeld is.
 ● Plaats de kleppen nooit met de hand, 

het kwetsbare mechanisme kan ernstig 
beschadigd raken!

 ● Steek nooit vingers, stokken of andere 
voorwerpen in de luchtinlaat- of -uit-
laatopeningen. Zulk toevallig contact 
met een onder spanning staande 
broek kan onvoorzienbare schade of 
letsel veroorzaken.

„flap“ 
 Klepbeweging Deflectoren

„flaps“ flappen
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COOLKOELINGSMODUS

Door de koelfunctie kan de airconditioner de ruimte koelen en 
tegelijkertijd de luchtvochtigheid verlagen.

Om de koelfunctie [COOL] te activeren, drukt u op de toets [MODE] 
totdat het symbool COOL op het display verschijnt.

De koelfunctie wordt geactiveerd door de knop         of         in te 
stellen op een lagere temperatuur dan die van de ruimte.

Om de functie van de airconditioner te optimaliseren, stelt u de 
temperatuur (1) , de snelheid (2) en de richting van de luchtstroom 
(3) in door op de aangegeven knop te drukken.

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

2

1

3

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

2

1

3

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

HEATVERWARMINGSMODUS

Met de verwarmingsfunctie kan de airconditioner de ruimte 
verwarmen.
Om de verwarmingsfunctie [VERWARMEN] te activeren, drukt 
u op de toets [MODE] tot het symbool VERWARMEN op het 
display verschijnt.
Stel met de toets          of         een hogere temperatuur in dan 
die van de kamer.
Om de functie van de airconditioner te optimaliseren, stelt 
u de temperatuur (1), de snelheid (2) en de richting van de 
luchtstroom (3) in door op de aangegeven knop te drukken.

DRYDROGENMODUS

Deze functie vermindert de luchtvochtigheid om de ruimte com-
fortabeler te maken.

Om de [DROGEN] functie in te stellen, drukt u op [MODE] totdat 
DRY op het display verschijnt. Een automatische functie van 
wisselende koelcycli en luchtventilator wordt geactiveerd.

WAARSCHUWING
 ● Bij VERWARMEN kan het apparaat automatisch een ontdooicyclus activeren, die noodzakelijk is 

om de vorst op de condensor te reinigen om de warmtewisselfunctie terug te krijgen. Deze proce-
dure duurt meestal 2-10 minuten tijdens het ontdooien, de ventilator van de binnenunit stopt.

 ● Na het ontdooien gaat het apparaat automatisch over op de verwarmingsmodus.
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FANVENTILATORMODUS (NIET VENTILA-
TOR-KNOP)

AUTOAUTO MODE

De airconditioner werkt alleen in de ventilatie.

Om de [VENTILATOR] functie in te stellen, drukt u op 
[MODE] totdat de VENTILATOR op het display verschijnt.

Automatische modus.

Om de [AUTO] functie te activeren,

Druk op de toets [MODE] op de afstandsbediening totdat 
het symbool AUTO op het display verschijnt.

In de [AUTO]-modus draait de airconditioner automatisch 
op basis van de kamertemperatuur.

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

[DISPLAY]DISPLAY-FUNCTIE (DISPLAY VOOR BINNEN)

DISPLAY-functie (display voor binnen)
Schakel de LED-display op het paneel in/uit.
Druk op [OPTIE] op het eerste moment, selecteer de DISPLAY 
door op de knop         of           te drukken totdat het symbool 
DISPLAY knippert; druk nogmaals op [OPTIE] om de LED-dis-
play op het paneel uit te schakelen, en [DISPLAY] verschijnt op 
het display van de afstandsbediening.
Doe het opnieuw om de LED-display in te schakelen.

ECOECO-FUNCTIE

De airconditioner werkt in de economische modus.

Alleen in het verwarmings- of koelingsmodel, druk op de [ECO]-knop 
en het symbool ECO verschijnt op het display, de airconditioner 
werkt in een energiebesparend proces.

Om deze functie te annuleren, drukt u op de [MODE] om naar een 
andere modus te gaan of drukt u nogmaals op de ECO-knop.

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN
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TURBOFUNCTIE

Om de turbofunctie te activeren, drukt u op de knop [TURBO]  
of drukt u op de knop [FAN] tot het symbool [turbo] op het display 
verschijnt.
Om deze functie te annuleren, drukt u op de toets [FAN] om een 
andere ventilatorsnelheid te kiezen of drukt u nogmaals op de 
toets [TURBO].
In de AUTO/HEAT/COOL/FAN-modus zal, wanneer u de 
TURBO-functie selecteert, de hoogste ventilatorinstelling worden 
gebruikt om een sterke luchtstroom te blazen.

[SLEEP]SLEEP-FUNCTIE

Druk op [OPTIE] op het eerste moment, selecteer de SLEEP 
door op de knop         te           drukken of totdat het symbool 
SLEEP knippert; Druk nogmaals op [OPTIE] om de SLEEP-func-
tie te activeren, en verschijnt op het display.

Doe het opnieuw om deze functie uit te schakelen.

Na 10 uur draaien in de slaapstand keert de airconditioner terug 
naar de vorige instelstand. OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

[MILDEW]MILDEW-FUNCTIE

Druk de eerste keer op [OPTIE] en selecteer de MILDEW door 
op de knop          of          te drukken totdat het symbool MILDEW 
knippert; druk nogmaals op [OPTIE] om de MILDEW-functie te 
activeren en [MILDEW] verschijnt op het display.

Doe het opnieuw om deze functie uit te schakelen.

Met deze functie kan de airconditioner de luchtstroom nog steeds 
ongeveer 15 minuten blazen om de binnenste delen te drogen 
om schimmelvorming te voorkomen, wanneer de airconditioner 
uitgeschakeld is.

Opmerking: MILDW-functie alleen beschikbaar in de DROGEN/
KOELEN-modus
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OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

[CLEAN]ZELF-SCHOONMAAK FUNCTIE

Schakel de airconditioner uit door op [POWER]          te drukken.

Druk de eerste keer op [OPTION], selecteer de CLEAN door op de knop      
            of           te drukken totdat het symbool CLEAN knippert; druk 
nogmaals op    [OPTION] om de CLEAN-functie te activeren, en [clean] 
verschijnt op het display.
Doe het opnieuw om deze functie uit te schakelen..
1. Deze functie helpt om het opgehoopte vuil, bacteriën, enz. van de 

verdamper af te voeren.
2. Deze functie zal ongeveer 30 minuten duren en zal terugkeren naar 

de voorinstellingsmodus. U kunt op [POWER]        of [Mode] drukken 
om deze functie tijdens het proces te annuleren. U zult 2 piepjes horen 
wanneer het klaar is of geannuleerd wordt.

3. Het is normaal als er wat lawaai is tijdens dit functieproces, omdat 
plastic materialen uitzetten bij warmte en krimpen bij kou.

4. Wij stellen voor deze functie te gebruiken als de volgende omgevings-
conditie om bepaalde veiligheidskenmerken te vermijden. 
 
 
 

5. Wij stellen voor om deze functie per 3 maanden te laten functioneren.

[8°C H]8°C VERWARMINGSFUNCTIE (OPTIONEEL)

1. Druk de eerste keer op [OPTIE], selecteer de 8°C H door op 
de knop          of         te drukken totdat het symbool 8°C H 
knippert; druk nogmaals op [OPTIE] om de 8°C verwarmings-
functie te activeren, en [8°C H] verschijnt op het display.

2. Doe het opnieuw of verander de modus om deze functie uit 
te schakelen.

3. 2. Als de airconditioner in stand-by staat, stelt deze functie 
de airconditioner in staat om automatisch te beginnen met 
verwarmen wanneer de binnentemperatuur gelijk is aan of 
lager is dan 8°C, dan keert de airconditioner terug in stand-by 
als de temperatuur gelijk is aan of hoger is dan 18°C.

Binnenunit Temp < 30°C
Buitenunit 5°C < Temp < 30°C
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[TIMER]
TIMER-FUNCTIE

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

Om de automatische in-/uitschakeling van de airconditioner 
in te stellen.
Voor de timer aan, voordat u verder gaat met de tijd: Schakel 
de airconditioner uit (met de toets [POWER])        . Program-
meer de werkmodus met de toets [MODE] en de ventilators-
nelheid met de toets [FAN]. 
1. Druk de eerste keer op [OPTION] en selecteer de timer 

door op de toets           of          te drukken totdat het 
symbool [TIMER] knippert;

2. Druk nogmaals op [OPTION], het datasymbool zoals 6.0h 
en [TIMER] zal knipperen;

3. Om de timer in te stellen of te wijzigen: 
(1) Druk op de knop        of        om de verwachte timer in 
te stellen (verhogen of verlagen met intervallen van een 
half uur) de symbolen h en TIMER knipperen allebei. 
(2) Druk op [OPTIE] of wacht 5 seconden zonder be-
diening om de timer te bevestigen, de vooraf ingestelde 
timer zoals 6.0h en het symbool [TIMER] zullen op het 
display verschijnen. 
Om de timer te annuleren (als de TIMER is ingeschakeld)
Druk op OPTIE of wacht 5 seconden zonder bediening 
om de timer te annuleren.

4. Een voorbeeld voor de Timer-on als Figuur 1, Timer-off 
als Figuur 2 
Let op: Alle bewerkingen dienen binnen 5 seconden 
te worden uitgevoerd, anders wordt de bewerkingen 
geannuleerd.

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL

HEALTH MILDEW
CLEAN DISPLAY 8 CH

HEAT

SLEEP TIMER I FEEL

DISPLAY 8 CH

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

TIMER

CLEAN DISPLAY

HEAT

TIMER

CLEAN DISPLAY

Figuur 1, 
Timer-on bij 

uitschakeling

Figuur 2, 
Timer-off bij het 

inschakelen

OPTION

ECO TURBO

MODE FAN

[I FEEL]I FEEL FUNCTION

Druk de eerste keer op OPTIE, selecteer de I FEEL door op de knop 
te drukken         of        totdat het symbool I FEEL knippert; druk 
nogmaals op [OPTIE] om de I FEEL-functie te activeren, en [I FEEL] 
verschijnt op het display. 
Doe het opnieuw om deze functie uit te schakelen.
Met deze functie kan de afstandsbediening de temperatuur op de 
huidige locatie meten en dit signaal 7 keer in 2 uur naar de aircondi-
tioner sturen, zodat de airconditioner de temperatuur om u heen kan 
optimaliseren en voor maximaal comfort kan zorgen.
Het zal automatisch 2 uur later deactiveren, of de binnentemperatuur 
overschrijdt het bereik 0°C~50°C.
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WERKENDE TEMPERATUUR

GEBRUIKSAANWIJZING

De airconditioner is geprogrammeerd voor comfortabele en geschikte leefomstandigheden, want als 
deze buiten de omstandigheden wordt gebruikt, kunnen bepaalde veiligheidsvoorzieningen in werking 
treden,
Bevestig de airconditioner:

Omvormer airconditioner

Temperatuur \ MODE Het koelen van de werking Verwarming in werking Drogen in bedrijf

Ruimtetemperatuur 17°C~32°C 0°C~27°C 17°C~32°C

Buitentemperatuur

15°C~43°C
Voor T1 Klimaat

-7°C~24°C

15°C~43°C
Voor T1 Klimaat

15°C~52°C
Voor T3 Klimaat

15°C~52°C
Voor T3 Klimaat

Temperatuurr \ MODE Het koelen van de werking Verwarming in werking Drogen in bedrijf

Ruimtetemperatuur 17°C~32°C 0°C~30°C 17°C~32°C

Buitentemperatuur

15°C~53°C

-20°C~30°C

15°C~53°C

-15°C~53°C
Voor modellen met een lage 
temperatuur-koelsysteem

-15°C~53°C
Voor modellen met een 
lage temperatuur-koel-
systeem

WAARSCHUWING
 ● Het apparaat werkt niet onmiddellijk als het wordt ingeschakeld nadat het is uitgeschakeld of 

nadat de modus is gewijzigd tijdens het gebruik.
 ● De capaciteit en de efficiëntie zijn volgens de test uitgevoerd bij volle belasting (De hoogste snel-

heid van de binnenventilatormotor en de maximale open hoek van de kleppen en de deflectoren 
worden gevraagd).
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CAUTION - BELANGRIJKE OVERWEGINGEN
 ● De airconditioner die u koopt moet worden geïnstalleerd door professioneel personeel en de „installa-

tiehandleiding“ wordt alleen gebruikt voor het professionele installatiepersoneel! De installatiespecifica-
ties dienen te voldoen aan onze voorschriften voor de service na verkoop.

 ● Bij het vullen van het brandbare koudemiddel kan elk van uw onbeschofte handelingen ernstig letsel of 
verwondingen aan mens of lichaam en aan voorwerpen of voorwerpen veroorzaken.

 ● Na afloop van de installatie moet een lektest worden uitgevoerd.
 ● Het is een must om de veiligheidsinspectie uit te voeren voordat u een airconditioner met brandbaar 

koelmiddel onderhoudt of repareert om ervoor te zorgen dat het brandrisico tot een minimum wordt 
beperkt.

 ● Het is noodzakelijk om de machine onder een gecontroleerde procedure te laten werken om ervoor 
te zorgen dat het risico van het brandbare gas of de damp tijdens de werking tot een minimum wordt 
beperkt.

 ● Eisen voor het totale gewicht van het gevulde koelmiddel en de oppervlakte van een ruimte die met 
een airconditioner moet worden uitgerust (zie de volgende tabellen GG.1 en GG.2)

INSTALLATIE HANDLEIDING - BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

HET MAXIMUMTARIEF EN HET VEREISTE MINIMUMVLOEROPPERVLAK.

m1 = (4m3) x LFL, m2 = (26m3) x LFL, m3 = (130m3) x LFL 
Waar LFL de onderste ontvlambaarheidsgrens in kg/m3 is, is R290 LFL 0,038 kg/m3, R32 LFL 0,038 kg/m3.
Voor de apparaten met een ladingshoeveelheid m1 < M = m2:
De maximale lading in een ruimte moet in overeenstemming zijn met het volgende: mmax = 2 5 x (LFL)(5/4 ) x 
h0 x (A)1/2
Het vereiste minimumvloeroppervlak voor Amin om een apparaat met koudemiddelvulling M (kg) te installeren, 
moet in overeenstemming zijn met het volgende: Amin = (M/ (2 5 x (LFL)(5/4) x h0))2
Waar:
mmax is het toegestane maximumtarief in een kamer, in kg;
M is de hoeveelheid koudemiddel in het apparaat, in kg;
Amin is de vereiste minimale ruimte, in m2;
A is de oppervlakte van de kamer, in m2;
LFL is de onderste ontvlambaarheidsgrens, in kg/m3 ;
h0 is de installatiehoogte van het apparaat, in meters voor het berekenen van mmax of Amin, 1,8 m voor 
wandmontage;

Categorie LFL (kg/m3) h0(m) Vloeroppervlak (m2)
4 7 10 15 20 30 50

R290 0.038 0.6 0.05 0.07 0.8 0.1 0.11 0.14 0.18
1 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.2 0.3
1.8 0.15 0.2 0.24 0.29 0.34 0.41 0.53
2.2 0.18 0.24 0.29 0.36 0.41 0.51 0.65

R32 0.306 0.6 0.68 0.9 1.08 0.32 1.53 1.87 2.41
1 1.14 1.51 1.8 2.2 2.54 3.12 4.02
1.8 2.05 2.71 3.24 3.97 4.58 5.61 7.254
2.2 2.5 3.31 3.96 4.85 5.6 6.86 8.85

Tabel GG.1 - Maximale lading (kg)
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Categorie LFL (kg/m3) h0(m) Laadbedrag (M) (kg)
Minimale kameroppervlakte (m2)

R290 0.038 0.152 kg 0.228 kg 0.304 kg 0.458 kg 0.608 kg 0.76 kg 0.988
0.6 82 146 328 584 912 1514
1 30 53 118 210 328 555
1.8 9 16 36 65 101 171
2.2 6 11 24 43 68 115

R32 0.306 1.224 kg 1.836 kg 2.448 kg 3.672 kg 4.896 kg 6.12 kg 7.956 kg
0.6 29 51 116 206 321 543
1 10 19 42 74 116 196
1.8 3 6 13 23 36 60
2.2 2 4 15 15 24 40

Tabel GG.2 -Minimaal ruimtebeslag (m2)

VEILIGHEIDSPRINCIPES VOOR DE INSTALLATIE
1. Veiligheid op de bouwplaats

Open vuur Verboden

Ventilatie Noodzakelijk

2. Verrichtingsveiligheid

3. Veiligheid van de installatie

Let op Statische elektriciteit

Moet beschermende kleding en antistatische handschoenen dragen

Gebruik geen mobiele telefoon

Koelmiddel lekdetector

Passende installatieplaats

De linker foto is het schematische 
diagram van een koelmiddellekde-
tector.

LET OP:
1. De installatieplaats moet in een goed geventileerde toestand zijn.
2. De plaatsen waar een airconditioner met koelmiddel R290 wordt geïnstalleerd en onderhouden moeten vrij 

zijn van open vuur of lassen, roken, droogoven of een andere warmtebron hoger dan 370 die gemakkelijk 
open vuur produceert; de plaatsen waar een airconditioner met koelmiddel R32 wordt geïnstalleerd en onder-
houden moeten vrij zijn van open vuur of lassen, roken, droogoven of een andere warmtebron hoger dan 548 
die gemakkelijk open vuur produceert.

3. Bij het installeren van een airconditioner moeten passende antistatische maatregelen worden genomen, zoals 
het dragen van antistatische kleding en/of handschoenen.
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SPECIAAL GEREEDSCHAP

4. Het is noodzakelijk de plaats te kiezen die geschikt is voor installatie of onderhoud, waarbij de luchtinlaten en 
-uitlaten van de binnen- en buitenunits niet omgeven mogen zijn door obstakels of in de buurt van een warmte-
bron of een brandbare en/of explosieve omgeving.

5. Als de binnenunit tijdens de installatie koudemiddellekkage vertoont, moet de klep van de buitenunit onmiddel-
lijk worden uitgeschakeld en moet al het personeel naar buiten gaan tot het koudemiddel volledig lekt geduren-
de 15 minuten. Als het product beschadigd is, is het een must om het beschadigde product terug te brengen 
naar het onderhoudsstation en is het verboden om de koudemiddelleiding te lassen of andere handelingen uit 
te voeren op de locatie van de gebruiker.

6. Het is noodzakelijk om de plaats te kiezen waar de in- en uitlaatlucht van de binnenunit gelijkmatig is.
7. Het is noodzakelijk om de plaatsen te vermijden waar zich andere elektrische producten, stekkers en stopcon-

tacten voor de stroomschakelaar, keukenkastje, bed, bank en andere waardevolle zaken onder de leidingen 
aan twee kanten van de binnenunit bevinden.

Gereedschapsnaam Vereiste(n) voor gebruik
Minivacuümpomp Het moet een explosieveilige vacuümpomp zijn; kan een bepaalde precisie en zijn De 

vacuümwaarde moet lager zijn dan 10Pa.

Vullend Apparaat Het zou een speciaal explosieveilig vulapparaat moeten zijn; heb bepaalde precisie en zijn 
het vullen afwijking zou minder dan 5g moeten zijn.

Lekdetector Het moet regelmatig worden gekalibreerd en de jaarlijkse lekkage mag niet meer dan 10 g 
bedragen.

Concentratiedetector A) De onderhoudslocatie moet worden uitgerust met een brandbare koelmiddelconcentra-
tiesensor van het vaste type en worden aangesloten op een beveiligingsalarmsysteem; de 
fout mag niet meer dan 5% bedragen.
B) De installatielocatie moet worden uitgerust met een draagbare detector voor de concen-
tratie van brandbare koelmiddelen, die een akoestisch en visueel alarm op twee niveaus 
kan realiseren; de fout mag niet meer dan 10% bedragen.
C) De concentratiedetectoren moeten regelmatig worden gekalibreerd.
D) Het is noodzakelijk om de functies te controleren en te bevestigen voordat de concent-
ratiedetectoren worden gebruikt.

Drukmeter A) The pressure gauges should be calibrated regularly.
B) The pressure gauge used for Refrigerant 22 can be used for Refrigerants R290 and  
     R161; the pressure gauge used for R410A can be used for Refrigerant 32.

Brandblusser Het is noodzakelijk om brandblusser(s) mee te nemen bij de installatie en het onderhoud 
van een airconditioner. Op de plaats van onderhoud moeten twee of meer soorten droge 
poeder-, kooldioxide- en schuimbrandblussers aanwezig zijn en deze brandblussers 
moeten op de voorgeschreven plaatsen worden geplaatst, met opvallende etiketten en op 
handige plaatsen.
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INSTALLATIE HANDMATIGE - SELECTEREN VAN DE INSTALLATIEPLAATS

INDOOR EENHEID

BUITENUNIT

 ● Installeer de binnenunit op een sterke wand die niet onder-
hevig is aan trillingen.

 ● De inlaat- en uitlaatpoorten mogen niet worden geblokke-
erd: de lucht moet over de hele ruimte kunnen blazen.

 ● Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmte-
bron, stoom of brandbaar gas.

 ● Installeer het apparaat niet op een plaats waar het aan 
direct zonlicht wordt blootgesteld.

 ● Kies een plaats waar het gecondenseerde water gemak-
kelijk kan worden afgevoerd en waar het gemakkelijk kan 
worden aangesloten op de buitenunit.

 ● Controleer de werking van het apparaat regelmatig en 
reserveer de nodige ruimtes zoals aangegeven op de foto.

 ● Kies een plaats waar het filter gemakkelijk kan worden 
verwijderd.

 ● Installeer de buitenunit niet in de buurt van warmtebronnen, 
stoom of brandbare gassen.

 ● Installeer het apparaat niet op te winderige of stoffige 
plaatsen.

 ● Installeer de unit niet op plaatsen waar vaak mensen passe-
ren. Kies een plaats waar het luchtafvoer- en bedieningsge-
luid de buren niet stoort.

 ● Installeer het apparaat niet op een plaats waar het aan 
direct zonlicht wordt blootgesteld (gebruik eventueel een 
bescherming die de luchtstroom niet hindert).

 ● Reserveer de ruimtes zoals weergegeven in de afbeelding 
zodat de lucht vrij kan circuleren.

 ● Installeer de buitenunit op een veilige en stevige plaats.
 ● Als de buitenunit aan trillingen onderhevig is, plaatst u 

rubberen pakkingen op de voeten van de unit.

150

150

15
0Montageplaat

condenswaterafvoerpijp

isolerende afdekking
elektriciteitskabel
afvoerpijp voor water

Mouw

minimaal te reserveren ruimte 
(mm) die op de foto te zien is

300

5002000

300

50
0

Installatieschema

De koper dient ervoor te zorgen dat de persoon en/of het bedrijf die deze airconditioner moet instal-
leren, onderhouden of repareren, over de nodige kwalificaties en ervaring beschikt op het gebied van 
koelmiddelproducten.

Binnenunit

Binnenunit Buitenunit

Buitenunit
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INSTALLATIE HANDLEIDING - INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT
Voordat u met de installatie begint, moet u de positie van de binnen- 
en buitenunits bepalen, rekening houdend met de minimale ruimte 
die rond de units is gereserveerd.

 ● Installeer uw airconditioner niet in een natte ruimte zoals 
een badkamer of een wasserette enz.

 ● De plaats van installatie moet 250 cm of meer boven de 
vloer liggen.

GA VOOR DE INSTALLATIE ALS VOLGT TE WERK:
INSTALLATIE VAN DE MONTAGEPLAAT

HET BOREN VAN EEN GAT IN DE MUUR VOOR HET LEIDINGWERK

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN - BINNENUNIT

1. Monteer het achterpaneel altijd horizontaal en verticaal.
2. Boor 32 mm diepe gaten in de muur om de plaat te bevestigen.
3. Steek de plastic ankers in het gat;
4. Bevestig het achterpaneel aan de muur met de bijgeleverde tap-

schroeven.
5. Zorg ervoor dat het achterpaneel stevig genoeg is bevestigd om het 

gewicht te kunnen weerstaan.
Opmerking: De vorm van de montageplaat kan afwijken van de 
bovenstaande, maar de installatiemethode is vergelijkbaar.

1. Maak het leidinggat ( 65) in de muur iets naar beneden toe schuin 
naar de buitenzijde.

2. Steek het leidinggat in het gat om te voorkomen dat het aansluitings-
gat en de bedrading bij het passeren van het gat wordt beschadigd.

1. Open het voorpaneel.
2. Verwijder het deksel zoals aangegeven in de afbeelding (door een 

schroef te verwijderen of de haken te breken).
3. Voor de elektrische aansluitingen, zie het schakelschema op het 

rechtergedeelte van het toestel onder het frontpaneel.
4. Sluit de draden van de kabels aan op de schroefklemmen door de 

nummering te volgen, gebruik een draadmaat die geschikt is voor de 
elektrische voeding (zie het naamplaatje op het toestel) en volgens 
alle huidige nationale veiligheidscode-eisen.

 ● Het gat moet naar beneden hellen naar de buitenzijde

Opmerking: Houd de afvoerpijp naar beneden in de richting van het 
muuroppervlak, anders kan er lekkage ontstaan.

 ● De kabel die de buiten- en binnenunit met elkaar verbindt moet geschikt zijn voor gebruik buitenshuis.
 ● De stekker moet ook na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn, zodat deze indien nodig kan worden 

uitgetrokken.
 ● Er moet worden gezorgd voor een efficiënte massaverbinding.
 ● Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door een geautoriseerd servicecentrum worden vervangen.

Opmerking: Optioneel kunnen de draden door de fabrikant op de hoofdprint van de binnenunit worden aan-
gesloten, afhankelijk van het model zonder klemmenblok.

5mm

Binnenshuis Buitenshuis

frontpaneel

bedradingsdiagram

klemmenkastdeksel
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KOELMIDDELLEIDINGAANSLUITING

De leidingen kunnen worden uitgevoerd in de 3 richtingen die 
worden aangegeven met nummers op de foto. Wanneer het 
leidingwerk in de richting 1 of 3 loopt, snijdt u met een snijder een 
inkeping in de groef aan de zijkant van de binnenunit.
Laat de leidingen in de richting van het muurgat lopen en bind de 
koperen leidingen, de afvoerpijp en de stroomkabels samen met 
de tape met de afvoerpijp aan de onderkant, zodat het water vrij 
kan stromen.

 ● Verwijder de dop van de pijp niet voordat u deze aansluit, om te 
voorkomen dat er vocht of vuil in de pijp terechtkomt.

 ● Als de pijp te vaak wordt gebogen of getrokken, zal deze stijf 
worden. Buig de pijp niet meer dan drie keer op één punt.

 ● Bij het verlengen van de opgerolde pijp dient u de pijp recht 
te zetten door deze voorzichtig af te rollen zoals op de foto is 
aangegeven.

AANSLUITINGEN OP DE BINNENUNIT

1. Verwijder de buiskap van de binnenunit (controleer of er geen 
vuil in zit).

2. Steek de moer van de binnenunit erin en maak een flens aan 
het uiteinde van de verbindingspijp.

3. Draai de verbindingen vast met twee sleutels die in tegenge-
stelde richting werken.

4. Voor R32/R290-koelmiddelen moeten de mechanische verbin-
dingen buiten staan.

BINNENUNIT CONDENSWATERAFVOER

De condenswaterafvoer van de binnenunit is fundamenteel voor 
het succes van de installatie.
1. Plaats de afvoerslang onder het leidingwerk en zorg ervoor dat 

er geen sifons ontstaan.
2. De afvoerslang moet naar beneden worden gekanteld om de 

afvoer te vergemakkelijken.
3. Buig de afvoerslang niet om en laat hem niet uitpuilen of 

verdraaien en zet het uiteinde niet in het water.

32

1

Verlenging van de gewalste buis
ja nee

Vorm de aansluitleiding

Binnenshuis Buitenshuis

momentsleutel

De connectoren moeten 
buiten staan

ja

nee

nee
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INSTALLATIE VAN DE BINNENUNIT

Nadat u de leiding volgens de instructies hebt aangesloten, 
installeert u de aansluitkabels. Monteer nu de afvoerpijp. Na de 
aansluiting, laat u de pijp, kabels en afvoerpijp met het isolatie-
materiaal achter.
1. Schik de pijpen, kabels en afvoerpijp goed.
2. Laat de pijpverbindingen met het isolatiemateriaal achter en zet 

deze vast met vinylband.
3. Laat de gebonden pijp, kabels en afvoerpijp door het muuropenings-

gat lopen en monteer de binnenunit stevig op het bovenste deel van 
de montageplaat.

4. Druk en duw het onderste deel van de binnenunit stevig tegen de 
montageplaat aan.

Bedekt met 
vinyl tape

montageplaat

koelmiddelleiding isolatiehuls

koelmiddelleiding

condenswaterafvoerpijp

sondekabel (voor 
warmtepomp)

aansluitkabel

aansluitkabel 1 (voor 
warmtepomp)

INSTALLATIE HANDLEIDING - INSTALLATIE VAN DE BUITENUNIT

 ● De buitenunit moet op een stevige muur worden geïnstalleerd en stevig worden bevestigd.
 ● De volgende procedure moet in acht worden genomen alvorens de leidingen en aansluitkabels aan te sluiten: 

bepaal de beste positie op de muur en laat voldoende ruimte over om gemakkelijk onderhoud te kunnen uitvoeren.
 ● Bevestig de steun aan de muur met behulp van schroefankers die bijzonder geschikt zijn voor het type muur;
 ● Gebruik een grotere hoeveelheid schroefankers dan normaal gesproken nodig is voor het gewicht dat ze moeten 

dragen aan de trillingen tijdens het gebruik en blijf jarenlang in dezelfde positie zitten zonder dat de schroeven 
losraken.

 ● Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de nationale voorschriften.

BUITENUNIT CONDENSWATERAFVOER (ALLEEN 
VOOR WARMTEPOMPMODELLEN)

AfvoerpijpAfvoerpoort

Het gecondenseerde water en het ijs dat tijdens het verwarmen 
in de buitenunit wordt gevormd, kan via de afvoerpijp worden 
afgevoerd.

1. Bevestig de afvoerpoort in het 25mm gat dat in het deel 
van het apparaat is geplaatst zoals op de foto is te zien.

2. Sluit de afvoerpoort en de afvoerpijp aan. 3. Let erop dat 
het water op een geschikte plaats wordt afgevoerd.
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ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

DE LEIDINGEN AANSLUITEN

BLOEDEN

INSPECTIE VAN DE KOUDEMIDDELDRUK

1. Verwijder de handgreep op de rechter zijplaat van de 
buitenunit.

2. Sluit het netsnoer aan op het aansluitbord. De bedra-
ding moet passen op die van de binnenunit.

3. Bevestig de voedingskabel met de kabelklem.
4. Controleer of de draad goed is bevestigd.
5. Er moet worden gezorgd voor een efficiënte massa-

verbinding.
6. Herstel het handvat.

Schroef de fakkelmoeren op de koppeling van de buitenunit met 
dezelfde aanhaalprocedures als die welke voor de binnenunit zijn 
beschreven.
Om lekkage te voorkomen, dient u op de volgende punten te 
letten:

1. Draai de fakkelmoeren vast met twee sleutels. Let op dat u de leidin-
gen niet beschadigt.

2. Als het aandraaimoment niet voldoende is, is er waarschijnlijk sprake 
van lekkage. Bij een te hoog aandraaimoment zal er ook enige lekkage 
zijn, omdat de flens beschadigd kan raken.

3. Het zekerste systeem bestaat uit het aandraaien van de verbinding 
met behulp van een bevestigingssleutel en een momentsleutel

Lucht en vochtigheid die in het koelmiddelcircuit achterblijven, 
kunnen een storing in de compressor veroorzaken. Na het 
aansluiten van de binnen- en buitenunits moet de lucht en de 
luchtvochtigheid uit het koudemiddelcircuit worden ontlucht met 
behulp van een vacuümpomp.

Lucht-retourerende Lage-drukwaaier van Koelmiddel R290: 
0,4-0,6 Mpa; Lucht-exhausting Hogedrukwaaier: 1.5-2.0 Mpa;
Lucht-retourneert Lagedrukwaaier van Koelmiddel R32: 0.8-1.2 
Mpa; Lucht-exhausting Hogedrukwaaier: 3.2-3.7 Mpa;
Het betekent dat het koelsysteem of het koelmiddel van een 
airconditioner abnormaal is als de lucht-uitblaas- en lucht-re-
tour drukbereiken van de gedetecteerde compressor in grote 
mate de noch mannelijke bereiken overschrijden.

bedradingsschema 
op de achterkant 
van het deksel

schroef

verbinding-
spijpen

fakkelmoeren

gaskraan

binnenunit 

gaskraan vloeistofventiel

tik op

bescherm-
kappen

servicepoort-
moer

vacuümpompservicepoort
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BLOEDING
De lucht en de luchtvochtigheid die in de koelmiddelcirculatie ach-
terblijven, kunnen een storing in de compressor veroorzaken. Na het 
aansluiten van de binnen- en buitenunits moet de lucht en de luchtvoch-
tigheid uit de koelmiddelcirculatie worden ontlucht met behulp van een 
vacuümpomp.
1. Schroef de doppen van de 2-weg- en 3-wegkleppen los 

en verwijder ze.
2. Schroef de kap los en verwijder deze van de ser-

vicepoort.
3. Sluit de vacuümpompslang aan op de servicepoort.
4. Bedien de vacuümpomp gedurende 10 - 15 minuten 

totdat een absoluut vacuüm van 10 mm Hg is bereikt.
5. Sluit, terwijl de vacuümpomp nog in bedrijf is, de 

lagedrukknop op de vacuümpompkoppeling. Stop de 
vacuümpomp.

6. Open de 2-wegklep met 1/4 draai en sluit deze na 10 
seconden. Controleer alle verbindingen op lekkage 
met behulp van vloeibare zeep of een elektronisch 
lekapparaat.

7. Draai de behuizing van de 2-weg en 3-wegkleppen. 
Maak de vacuümpompslang los.

8. Plaats alle doppen van de kleppen terug en draai ze vast.

INSTALLATIE HANDLEIDING - BEDRIJFSTEST

1. Windisolerende afdekking rond de voegen van de binnenunit en 
bevestig deze met isolatietape.

2. Bevestig het overtollige deel van de signaalkabel aan het leiding-
werk of aan de buitenunit.

3. Bevestig de leidingen aan de muur (nadat ze met isolatietape 
zijn gecoat) met behulp van klemmen of steek ze in plastic 
gleuven.

4. Dicht het gat in de muur waar het leidingwerk doorheen gaat af, 
zodat er geen lucht of water in kan stromen.

BINNENUNIT TEST

TEST VAN DE BUITENUNIT

 ● Werken de ON/OFF en FAN normaal?
 ● Werkt de MODE normaal?
 ● Werken de setpoint en de TIMER goed?
 ● Brandt elke lamp normaal?
 ● Werkt de klep voor de luchtstroomrichting normaal?
 ● Wordt het condenswater regelmatig afgevoerd?

 ● Is er een abnormaal geluid of een abnormale trilling 
tijdens het gebruik?

 ● Kan het geluid, de luchtstroom of de condenswateraf-
voer de buren storen?

 ● Is er lekkage van koelvloeistof?

Opmerking: de elektronische regelaar laat de compressor slechts drie minuten na het bereiken van de span-
ning starten.

Schema van de 
3-wegkleppen

aansluiten op de 
binnenunit

openstaande 
functie

spindel

naald

service port capbinnenventiel

aansluiten op de 
buitenunit 

binnenunit

koelmiddelstroomrichting

3-wegklep

servicepoort-
moer

(2) draaien 
(8) aanscherpen

(7) draai om de klep volledig 
te openen

(1) draaien

(8) aanscherpen

2-wegklep

(6) open 1/4 draai
(7) *

ventieldop
(1)*

(8) aanscherpen

klemmen isolerende 
afdekking

isolatietape

leidingen
pakking

(binnenshuis) (buiten)

muur
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INSTALLATIE HANDLEIDING - INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

MODEL-capaciteit (Btu/h) 9k/12k 18k/24k
Lengte van de pijp met standaardlading 5 m 5 m

Maximale afstand tussen binnen- en buitenunit 25 m 25 m

Extra koelmiddelvulling 15 g/m 25 g/m

Max. verschil in niveau tussen binnen- en buitenunit 10 m 10 m

Type koelmiddel(1) R32/R290 R32/R290

(1) Raadpleeg het gegevenslabel dat op de buitenunit is geplakt.
(2) Het totale laadbedrag moet onder het maximum liggen volgens de tabel GG.1

AANHAALMOMENT VOOR BESCHERMKAPPEN EN FLENSAANSLUITING

PIJP AANDRAAIMO-
MENT [N x m]

OVEREENKOMSTIGE SPANNING 
(met behulp van een 20 cm sleutel)

AANDRAAIMO-
MENT [N x m]

1/4“ (Ø6) 15 - 20 polssterkte servicepoortmoer 7 - 9
3/8“ (Ø9.52) 31 - 35 armkracht beschermkappen 25 - 30

1/2“ (Ø12) 35 - 45 armkracht

5/8“ (Ø15.88) 75 - 80 armkracht

DRAAIEND DIAGRAM
Voor verschillende modellen kan het bedradingsschema anders zijn. Zie de bedradingsschema‘s die op de 
binnenunit en de buitenunit zijn geplakt.
Bij de binnenunit is het bedradingsschema onder het frontpaneel geplakt;
Bij de buitenunit is het bedradingsschema op de achterkant van het deksel van de buitenhandgreep geplakt.

voorpaneel

bedradingsdiagram

buitenste  
handgreepdeksel

bedradingsdiagram

Opmerking: Bij sommige modellen zijn 
de draden door de fabrikant zonder 
klemmenblok op de hoofdprint van de 
binnenunit aangesloten.
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INVERTERINGSTYPE  
MODEL-capaciteit (Btu/h)

9k 12k 18k 24k

Voedingskabel N 1.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

L 1.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

1.5 mm2 1.5 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

Aansluitingskabel N 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2

(L) 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2

1 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2

0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2 0.75 mm2

KABELSPECIFICATIE

L N(L)1 N

L1 N

outdoor

stroomvoorziening

indoor
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ONDERHOUD

Periodiek onderhoud is essentieel om uw airconditioner 
efficiënt te houden.
Voordat u onderhoud uitvoert, moet u de stroomvoorziening 
onderbreken door de stekker uit het stopcontact te halen.

INDOOR EENHEID

ANTISTOFFILTERS

REINIGING VAN DE WARMTEWISSELAAR

EINDE VAN HET SEIZOEN ONDERHOUD

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

1. Open het frontpaneel in de richting van de pijl.
2. Houd het frontpaneel met één hand omhoog en verwijder 

het luchtfilter met de andere hand.
3. Reinig het filter met water; als het filter vervuild is met 

olie, kan het worden gewassen met warm water (niet 
meer dan 45°C). Laten drogen op een koele en droge 
plaats.

4. Houd het frontpaneel met één hand omhoog en plaats 
het luchtfilter met de andere hand.

5. Sluit

1. Open het frontpaneel van het toestel en laat het leven tot de 
grootste slag en maak het dan los van de scharnieren om 
het reinigen te vergemakkelijken.

2. Maak de binnenunit schoon met een doek met water (niet 
hoger dan 40°C) en neutrale zeep. Gebruik nooit agressie-
ve oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.

3. Als de buitenunit verstopt is, verwijder dan de bladeren en 
het afval en verwijder het stof met een luchtstraal of een 
beetje water.

De elektrostatische en deodorantfilter (indien geïnstalle-
erd) kunnen niet worden gewassen of geregenereerd en 
moeten na elke 6 maanden worden vervangen door nieuwe 
filters.

1. Koppel de Automatic-schakelaar of de stekker los.
2. Reinig en vervang de filters
3. Laat de conditioner op een zonnige dag enkele uren in de ventilatie werken, zodat de binnenkant van het apparaat 

volledig kan drogen.

 ● Er is geen bevestigingspieptoon te horen van de binnenunit.
 ● Het LCD-scherm werkt niet.

Wanneer:

Hoe:  ● Verwijder het deksel aan de achterkant.
 ● Plaats de nieuwe batterijen met inachtneming van de symbolen + en 

-.LET OP.: Gebruik alleen nieuwe batterijen. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer de condi-
tioner niet in werking is.

WAARSCHUWING! Gooi de batterijen niet in het gewone afval, ze moeten worden weggegooid in de 
speciale containers die zich in de inzamelpunten bevinden.

antistoffilter
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PROBLEMEN OPLOSSEN

MALFUNCTIE MOGELIJKE OORZAKEN
Het apparaat werkt niet Stroomuitval/stekker uitgetrokken.

Beschadigde binnen/buitenunit ventilatormotor.

Defecte compressor thermomagnetische stroomonderbreker.

Defecte beveiliging of zekeringen.

Losse aansluitingen of stekker uitgetrokken.

Het apparaat stopt soms met werken om het te beschermen.

Spanning hoger of lager dan het spanningsbereik.

Actieve TIMER-ON functie.

Beschadigde elektronische besturingskaart.

Vreemde geur Vuile luchtfilter.

Geluid van stromend water Terugstroming van vloeistof in de koelmiddelcirculatie.

Een fijne nevel komt uit de 
luchtuitlaat

Dit gebeurt wanneer de lucht in de ruimte erg koud wordt, bijvoorbeeld in de modus 
„KOELEN“ of „DEHUMIDIFYEREN“.

Er is een vreemd geluid te horen Dit geluid wordt veroorzaakt door de uitzetting of inkrimping van het frontpaneel als 
gevolg van temperatuurschommelingen en duidt niet op een probleem.

Onvoldoende luchtstroom, warm 
of koud

Ongeschikte temperatuurinstelling.

Verstopte airconditionerinlaten en -uitlaten.

Vuile luchtfilter.

Ventilatorsnelheid minimaal ingesteld.

Andere warmtebronnen in de ruimte.

Geen koelmiddel.

Het apparaat reageert niet op 
commando‘s

De afstandsbediening is niet dicht genoeg bij de binnenunit.

De batterijen van de afstandsbediening moeten worden vervangen.

Hindernissen tussen de afstandsbediening en de signaalontvanger in de binnenunit.

Het display staat uit Actieve LIGHT-functie.

Stroomuitval.

Schakel de airconditioner on-
middellijk uit en sluit de stroom-
toevoer af in het geval van:

Vreemde geluiden tijdens het gebruik.

Defecte elektronische besturingskaart.

Defecte zekeringen of schakelaars.

Sproeien van water of voorwerpen in het apparaat.

Oververhitte kabels of stekkers.

Zeer sterke geuren die uit het apparaat komen.
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FOUTSIGNALEN OP HET DISPLAY
In geval van een fout geeft het display van de binnenunit de volgende foutcodes weer:

Weergave Beschrijving van de problemen Weergave Beschrijving van de problemen

E1 Storing in de binnentemperatuursensor E8 Storing in de buitenontladingstemperatuursensor

E2 Fout in de temperatuursensor van de binnenbuis E9 Fout in de IPM-module voor buiten

E3 Fout in de buitenpijptemperatuursensor EA Buitenstroom detecteert storing

E4 Lekkage of storing in het koelmiddelsysteem EE Outdoor PCB EEPROM-fout

E6 Storing van de binnenventilatormotor EF Motorstoring buitenventilator

E7 Fout in de buitenluchttemperatuursensor EH Storing in de buitenaanzuigtemperatuursensor

INSTRUCTIE VOOR ONDERHOUD

1. Controleer de informatie in deze handleiding om de afmetingen van de ruimte die nodig is voor een goede 
installatie van het apparaat te bepalen, met inbegrip van de toegestane minimumafstanden ten opzichte van de 
aangrenzende structuren.

2. Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak van meer 
dan 4m2.

3. De installatie van het leidingwerk moet tot een minimum worden beperkt.
4. Het leidingwerk moet beschermd zijn tegen fysieke schade en mag niet in een ongeventileerde ruimte worden 

geplaatst indien de ruimte kleiner is dan 4m2.
5. De naleving van de nationale gasvoorschriften moet in acht worden genomen.
6. De mechanische aansluitingen moeten voor onderhoudsdoeleinden toegankelijk zijn.
7. Volg de aanwijzingen in deze handleiding voor het hanteren, installeren, reinigen, onderhouden en afvoeren van 

het koudemiddel.
8. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van verstoppingen.
9. Let op: Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals aanbevolen door de fabrikant.
10. Waarschuwing: Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte waar de grootte van de 

ruimte overeenkomt met de voor de werking gespecificeerde ruimte.
11. Waarschuwing: Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende open vlammen (bi-

jvoorbeeld een werkend gastoestel) en ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld een werkende elektrische verwarming).
12. Het apparaat moet zodanig worden opgeslagen dat mechanische schade wordt voorkomen.
13. Het is passend dat iedereen die wordt opgeroepen om aan een koelmiddelcircuit te werken, in het bezit is van een 

geldig en actueel certificaat van een door de industrie geaccrediteerde beoordelingsinstantie, waarin zijn of haar 
bekwaamheid wordt erkend om met koelmiddelen om te gaan, in overeenstemming met de beoordelingsspecifica-
tie die in de betrokken industriële sector is erkend.

14. Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de 
fabrikant van de apparatuur. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die de hulp van andere gekwalificeerde 
personen vereisen, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van 
ontvlambare koelmiddelen.  
Elke werkprocedure die van invloed is op de veiligheid mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen.

15. Waarschuwing:
 ● Gebruik geen andere dan de door de fabrikant aanbevolen middelen om het ontdooiproces te versnellen of te 
reinigen.

 ● Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen (bijvoor-
beeld: open vuur, een werkend gastoestel of een werkend elektrisch verwarmingstoestel.

 ● Breng niet door en verbrand niet.
 ● Weet dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten..

Voorzichtig: 
Risico op brand

Gebruiksaanwijzing Lees de technische 
handleiding
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16. Informatie over het onderhoud:
1) Controles aan het gebied
Voorafgaand aan werkzaamheden aan systemen die brandbare koudemiddelen bevatten, zijn veiligheidscontroles no-
dig om het risico op ontsteking tot een minimum te beperken. Bij reparaties aan het koelsysteem moeten de volgende 
voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen voordat de werkzaamheden aan het systeem worden uitgevoerd.
2) Werkprocedure
De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een gecontroleerde procedure om het risico dat er tijdens de uitvoe-
ring van de werkzaamheden een brandbaar gas of een brandbare damp aanwezig is, tot een minimum te beperken.
3) Algemeen werkgebied
Al het onderhoudspersoneel en anderen die in de omgeving werkzaam zijn, worden geïnstrueerd over de aard van de 
uit te voeren werkzaamheden. Werkzaamheden in besloten ruimten moeten worden vermeden. De ruimte rondom de 
werkruimte moet worden afgescheiden. Zorg ervoor dat de omstandigheden in het gebied veilig zijn gemaakt door het 
beheersen van brandbaar materiaal.
4) Controle op de aanwezigheid van koelmiddel
De ruimte moet vóór en tijdens de werkzaamheden met een geschikte koelmiddeldetector worden gecontroleerd om 
ervoor te zorgen dat de technicus op de hoogte is van potentieel ontvlambare atmosferen. Zorg ervoor dat de gebruik-
te lekdetectieapparatuur geschikt is voor gebruik met brandbare koelmiddelen, d.w.z. vonkvrij, voldoende afgedicht of 
intrinsiek veilig.
5) Aanwezigheid van een brandblusser
Indien er warme werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de koelapparatuur of de bijbehorende onderdelen, 
moeten er geschikte brandblusapparatuur beschikbaar zijn. Zorg voor een droog poeder- of CO2-brandblusapparaat 
naast de laadruimte.
6) Geen ontstekingsbronnen
Niemand die werkzaamheden uitvoert in verband met een koelinstallatie waarbij leidingen worden blootgesteld, mag 
op zodanige wijze gebruik maken van ontstekingsbronnen dat dit kan leiden tot gevaar voor brand of ontploffing. Alle 
mogelijke ontstekingsbronnen, met inbegrip van het roken van sigaretten, moeten op voldoende afstand van de plaats 
van installatie, reparatie, verwijdering en afvoer worden gehouden, waarbij eventueel koudemiddel naar de omrin-
gende ruimte kan vrijkomen. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de omgeving van de apparatuur worden 
geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen ontvlambare gevaren of ontstekingsrisico‘s zijn. Er mogen geen 
rooksignalen worden weergegeven.
7) Geventileerde ruimte
Zorg ervoor dat de ruimte in de open lucht is of dat deze voldoende wordt geventileerd voordat er wordt ingebroken 
in het systeem of voordat er hete werkzaamheden worden uitgevoerd. Tijdens de periode dat de werkzaamheden 
worden uitgevoerd, moet een zekere mate van ventilatie worden voortgezet. De ventilatie moet het vrijkomende 
koudemiddel veilig verspreiden en bij voorkeur naar buiten toe in de atmosfeer afvoeren.
8) Controles aan de koelinstallatie
Wanneer elektrische componenten worden vervangen, moeten deze geschikt zijn voor het doel en voldoen aan de 
juiste specificatie. De onderhouds- en servicerichtlijnen van de fabrikant moeten te allen tijde worden gevolgd. Raad-
pleeg bij twijfel de technische dienst van de fabrikant voor assistentie.
De volgende controles moeten worden uitgevoerd op installaties die gebruik maken van brandbare koelmiddelen:
- De vulgrootte is in overeenstemming met de grootte van de ruimte waarin de koelmiddelhoudende onderdelen zijn 
geïnstalleerd;
- De ventilatiemachines en -uitgangen werken naar behoren en zijn niet belemmerd;
- Bij gebruik van een indirect koelcircuit moet het secundaire circuit worden gecontroleerd op de aanwezigheid van 
koudemiddel;
- De markering op de apparatuur blijft zichtbaar en leesbaar. Markeringen en tekens die onleesbaar zijn, moeten 
worden gecorrigeerd;
- Koelleiding(en) worden zodanig geïnstalleerd dat het onwaarschijnlijk is dat zij worden blootgesteld aan stoffen 
die koelmiddelhoudende onderdelen kunnen corroderen, tenzij de onderdelen zijn vervaardigd van materialen die 
intrinsiek bestand zijn tegen corrosie of op passende wijze tegen corrosie zijn beschermd.
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9) Controles van elektrische apparaten
Reparatie en onderhoud van elektrische onderdelen omvat initiële veiligheidscontroles en procedures voor de inspec-
tie van onderdelen. Als er een fout bestaat die de veiligheid in gevaar kan brengen, mag er geen elektrische voeding 
op het circuit worden aangesloten totdat deze op bevredigende wijze is verholpen. Indien de storing niet onmiddellijk 
kan worden verholpen, maar het noodzakelijk is om het bedrijf voort te zetten, moet een adequate tijdelijke oplossing 
worden gebruikt. Dit moet aan de eigenaar van de apparatuur worden gemeld, zodat alle partijen op de hoogte zijn.
De eerste veiligheidscontroles omvatten:
- Dat de condensatoren worden ontladen: dit moet op een veilige manier gebeuren om de kans op vonken te vermij-
den;
- dat er geen elektrische componenten en bedrading onder spanning staan tijdens het laden, herstellen of ontladen 
van het systeem;
- dat er sprake is van continuïteit van de aardverbinding.
17. Reparaties aan verzegelde componenten
1) Bij reparaties aan verzegelde onderdelen moeten alle elektrische voorzieningen worden losgekoppeld van de appa-
ratuur die wordt bewerkt, voordat de verzegelde afdekkingen worden verwijderd, enz. Als het absoluut noodzakelijk is 
om de apparatuur tijdens het onderhoud van elektriciteit te voorzien, moet op het meest kritieke punt een permanent 
werkende vorm van lekdetectie worden geplaatst om te waarschuwen voor een potentieel gevaarlijke situatie.
2) Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het volgende om ervoor te zorgen dat door het werken aan 
elektrische componenten de behuizing niet zodanig wordt gewijzigd dat het beschermingsniveau wordt beïnvloed. Dit 
omvat schade aan de kabels, een te groot aantal aansluitingen, klemmen die niet volgens de oorspronkelijke specifi-
caties zijn gemaakt, schade aan de afdichtingen, onjuiste montage van de wartels, enz.
Zorg ervoor dat het apparaat stevig is gemonteerd.
Zorg ervoor dat de afdichtingen of afdichtingsmaterialen niet zodanig zijn aangetast dat ze niet langer dienen om het 
binnendringen van ontvlambare atmosferen te voorkomen. Vervangingsonderdelen moeten in overeenstemming zijn 
met de specificaties van de fabrikant.
OPMERKING: Het gebruik van siliconenkit kan de effectiviteit van sommige soorten lekdetectieapparatuur belemme-
ren. Intrinsiek veilige onderdelen hoeven niet te worden geïsoleerd voordat er aan wordt gewerkt.
18. Reparatie aan intrinsiek veilige componenten
Breng geen permanente inductieve of capacitieve belastingen op het circuit aan zonder ervoor te zorgen dat deze de 
toelaatbare spanning en stroom voor de in gebruik zijnde apparatuur niet overschrijden.
Intrinsiek veilige componenten zijn de enige typen die onder spanning in aanwezigheid van een brandbare atmosfeer 
kunnen worden bewerkt. De testapparatuur moet de juiste nominale waarde hebben.
Vervang componenten alleen door onderdelen die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Andere onderdelen kunnen 
leiden tot de ontsteking van koudemiddel in de atmosfeer door een lek.
19. Bekabeling
Controleer of de bekabeling niet onderhevig is aan slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, scherpe randen of an-
dere negatieve milieueffecten. Bij de controle moet ook rekening worden gehouden met de gevolgen van veroudering 
of voortdurende trillingen van bronnen zoals compressoren of ventilatoren.
20. Detectie van brandbare koelmiddelen
In geen geval mogen potentiële ontstekingsbronnen worden gebruikt bij het zoeken naar of opsporen van koelmid-
dellekken. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een halidetoorts (of een andere detector die een open vlam 
gebruikt).
21. Lekdetectiemethoden
De volgende lekdetectiemethoden worden aanvaardbaar geacht voor systemen die brandbare koelmiddelen bevatten.
Voor de detectie van brandbare koelmiddelen worden elektronische lekdetectoren gebruikt, maar het is mogelijk dat 
de gevoeligheid niet voldoende is of dat er opnieuw moet worden gekalibreerd. (Detectieapparatuur moet worden 
geijkt in een koelmiddelvrije ruimte.) Zorg ervoor dat de detector geen potentiële ontstekingsbron is en geschikt is 
voor het gebruikte koelmiddel. Lekdetectieapparatuur moet worden ingesteld op een percentage van de LFL van het 
koelmiddel en moet worden gekalibreerd op het gebruikte koelmiddel en het juiste percentage gas (maximaal 25 %) 
wordt bevestigd.
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 Lekdetectievloeistoffen zijn geschikt voor gebruik met de meeste koelmiddelen, maar het gebruik van chloorhou-
dende reinigingsmiddelen moet worden vermeden, aangezien het chloor met het koelmiddel kan reageren en het 
koperleidingwerk kan aantasten.
Indien het vermoeden bestaat dat er een lek is, moeten alle naakte vlammen worden verwijderd / gedoofd.
Als er een lek in het koelmiddel wordt geconstateerd dat gesoldeerd moet worden, moet al het koelmiddel uit het 
systeem worden teruggewonnen of worden geïsoleerd (door middel van afsluitkleppen) in een deel van het systeem 
dat ver van het lek verwijderd is. Zuurstofvrije stikstof (OFN) moet dan zowel voor als tijdens het hardsolderen door het 
systeem worden gespoeld.
22. Verwijdering en evacuatie
Bij het inbreken in het koelmiddelcircuit om reparaties uit te voeren of voor andere doeleinden moeten conventionele 
procedures worden gebruikt. Het is echter belangrijk dat de beste praktijken worden gevolgd, aangezien ontvlambaar-
heid een overweging is. De volgende procedure moet worden gevolgd:
- Verwijder het koelmiddel;
- Spoel het circuit door met inert gas;
- Evacueer;
- Spoel opnieuw met inert gas;
- Open het circuit door te snijden of te solderen.
De koelmiddelvulling moet worden teruggewonnen in de juiste terugwinningscilinders. Het systeem moet worden 
gespoeld met OFN om de eenheid veilig te maken. Dit proces moet mogelijk meerdere malen worden herhaald.
Voor deze taak mag geen perslucht of zuurstof worden gebruikt.
Het spoelen moet worden bereikt door het vacuüm in het systeem te breken met OFN en te blijven vullen totdat 
de werkdruk is bereikt, vervolgens te ontluchten naar de atmosfeer en tenslotte naar beneden te trekken naar een 
vacuüm. Dit proces moet worden herhaald totdat er zich geen koelmiddel in het systeem bevindt. Wanneer de laatste 
OFN-vulling wordt gebruikt, wordt het systeem tot de atmosferische druk ontlucht om het werk mogelijk te maken. 
Deze handeling is absoluut noodzakelijk voor het hardsolderen van de leidingen.
Zorg ervoor dat de uitlaat van de vacuümpomp niet in de buurt van ontstekingsbronnen ligt en dat er ventilatie 
beschikbaar is.
23. Buitengebruikstelling
Alvorens deze procedure uit te voeren, is het van essentieel belang dat de technicus volledig vertrouwd is met de 
apparatuur en alle details ervan. Het is aan te bevelen om alle koudemiddelen veilig te recupereren. Voordat de taak 
wordt uitgevoerd, moet een olie- en koudemiddelmonster worden genomen voor het geval er een analyse nodig is 
voordat het geregenereerde koudemiddel wordt hergebruikt. Het is van essentieel belang dat er elektrisch vermogen 
beschikbaar is voordat de taak wordt aangevat.
a) Vertrouwd raken met de apparatuur en de werking ervan.
b) Isoleer het systeem elektrisch.
c) Voordat u de procedure probeert, moet u zich ervan vergewissen dat:
. mechanische apparatuur beschikbaar is, indien nodig, voor het hanteren van koelmiddelcilinders;
. alle persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn en correct worden gebruikt;
. het terugwinningsproces te allen tijde onder toezicht staat van een bevoegd persoon;
. de terugwinningsapparatuur en -cilinders voldoen aan de desbetreffende normen.
d) Pomp het koelmiddelsysteem indien mogelijk naar beneden.
e) Als een vacuüm niet mogelijk is, maak dan een verdeelstuk zodat het koudemiddel uit de verschillende onderdelen 
van het systeem kan worden verwijderd.
f) Zorg ervoor dat de cilinder zich op de weegschaal bevindt voordat de terugwinning plaatsvindt.
g) Start de terugwinningsmachine en werk volgens de instructies van de fabrikant..
h) Cilinders niet overvullen. (Niet meer dan 80 % volume vloeistofvulling).
i) De maximale werkdruk van de cilinder niet overschrijden, zelfs niet tijdelijk.
j) Wanneer de cilinders correct zijn gevuld en het proces is voltooid, moet u ervoor zorgen dat de cilinders en de 
apparatuur snel van het terrein worden verwijderd en dat alle afsluiters van de apparatuur zijn afgesloten.
k) Teruggewonnen koudemiddel mag niet in een ander koelsysteem worden geladen, tenzij het is gereinigd en 
gecontroleerd.
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24. Etikettering
De apparatuur moet worden voorzien van een etiket waarop staat vermeld dat zij uit bedrijf is genomen en dat het 
koelmiddel is geleegd.
Het etiket wordt gedateerd en ondertekend. Zorg ervoor dat er op de apparatuur etiketten staan waarop staat dat de 
apparatuur brandbaar koudemiddel bevat.
25. Terugwinning
Bij het verwijderen van koudemiddel uit een systeem, hetzij voor onderhoud, hetzij voor buitengebruikstelling, wordt 
aanbevolen dat alle koudemiddelen veilig worden verwijderd.
Zorg ervoor dat bij het overbrengen van koudemiddel in cilinders alleen geschikte koudemiddelrecuperatiecilinders 
worden gebruikt. Zorg ervoor dat het juiste aantal cilinders voor de totale systeemvulling beschikbaar is. Alle te gebru-
iken cilinders zijn bestemd voor het teruggewonnen koudemiddel en voorzien van een etiket voor dat koudemiddel 
(d.w.z. speciale cilinders voor het terugwinnen van koudemiddel).
De cilinders moeten compleet zijn met een drukontlastingsklep en bijbehorende afsluitkleppen in goede staat. Lege 
terugwinningscilinders worden geëvacueerd en indien mogelijk gekoeld voordat de terugwinning plaatsvindt.
De terugwinningsapparatuur moet in goede staat verkeren met een set instructies betreffende de aanwezige appara-
tuur en moet geschikt zijn voor het terugwinnen van alle geschikte koudemiddelen, inclusief, indien van toepassing, 
ontvlambare koudemiddelen. Bovendien moet een set geijkte weegschalen beschikbaar zijn en in goede staat 
verkeren. Slangen moeten compleet zijn met lekvrije koppelingen en in goede staat verkeren. Alvorens de terugwin-
ningsmachine te gebruiken, moet worden gecontroleerd of deze naar behoren functioneert, goed is onderhouden en 
of alle bijbehorende elektrische componenten zijn afgedicht om ontsteking bij het vrijkomen van koudemiddelen te 
voorkomen. Raadpleeg de fabrikant in geval van twijfel.
Het teruggewonnen koudemiddel moet in de juiste terugwinningscilinder worden geretourneerd aan de leverancier 
van het koudemiddel, en de desbetreffende afvalverwerkingsnota moet worden opgesteld. Meng geen koudemiddel in 
terugwinningsunits en vooral niet in cilinders.
Als compressoren of compressoroliën moeten worden verwijderd, zorg er dan voor dat deze tot een aanvaardbaar 
niveau zijn geëvacueerd om ervoor te zorgen dat er geen brandbaar koudemiddel in het smeermiddel achterblijft. Het 
evacuatieproces moet worden uitgevoerd voordat de compressor naar de leveranciers wordt teruggestuurd. Alleen 
elektrische verwarming van het compressorhuis mag worden gebruikt om dit proces te versnellen. Wanneer de olie uit 
een systeem wordt afgetapt, moet dit veilig worden uitgevoerd.
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Viesta model 
Modelnaam binnenunit / buitenunit

VAC-09CH/VAC-09H VAC-12H/VAC-12CH VAC-18CH/VAC-18CH VAC-24CH/VAC-24CH

Geluidsvermogen (binnen)
Geluidsvermogen (buiten)

50 dB(A) 
60 dB(A)

50 dB(A) 
60 dB(A)

53 dB(A) 
65 dB(A)

54 dB(A) 
67 dB(A)

Koelmiddel R32 GWP 675 
Het lekken van koelmiddelen draagt bij aan de klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) zou minder 
bijdragen aan de opwarming van de aarde dan een koelmiddel met een hoger GWP, als het naar de atmosfeer zou lekken. Dit apparaat 
bevat een koelmiddel met een GWP dat gelijk is aan 675. Dit betekent dat als 1 kg van deze koelvloeistof naar de atmosfeer zou lekken, 
de impact op de opwarming van de aarde 675 keer hoger zou zijn dan 1 kg CO2, over een periode van 100 jaar. Probeer nooit zelf het 
koelmiddelcircuit te verstoren of het product zelf te demonteren en vraag het altijd aan een vakman.
Koelmodus
SEER 6.3 6.1 6.1 6.5
Energie-efficiëntieklasse A++ A++ A++ A++
Ontwerpbelasting (Pdesignc) 2.6 KW 3.4 KW 5.1 KW 6.8 KW
Energieverbruik  
Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van 
hoe het apparaat wordt gebruikt en waar het zich 
bevindt.

144 KWh per 
jaar, op basis 
van standaard 
testresultaten.

195 KWh per 
jaar, op basis 
van standaard 
testresultaten.

293 KWh pper 
jaar, op basis 
van standaard 
testresultaten.

366 KWh per 
jaar, op basis 
van standaard 
testresultaten.

Verwarmingsmodus (Gemiddeld)
SCOP 4.0 4.0 4.0 4.1
Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+
Ontwerpbelasting (Pdesignh) 2.1 kW (-10°C) 2.4 kW (-10°C) 4.5 kW (-10°C) 5.5 kW (-10°C)
Opgegeven vermogen 2.0 kW (-10°C) 2.3 kW (-10°C) 4.3 kW (-10°C) 5.3 kW (-10°C)
Back up verwarmingscapaciteit 0.1 kW (-10°C) 0.1 kW (-10°C) 0.2 kW (-10°C) 0.2 kW (-10°C)
Energieverbruik  
Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van 
hoe het apparaat wordt gebruikt en waar het zich 
bevindt.

735 KWh per 
jaar, op basis 
van standaard 
testresultaten.

840 KWh per 
jaar, op basis 
van standaard 
testresultaten.

1575 KWh pper 
jaar, op basis van 
standaard testre-
sultaten.

1878 KWh per 
jaar, op basis van 
standaard testre-
sultaten.

Verwarmingsmodus (Warmer) Optioneel
SCOP - - - -
Energie-efficiëntieklasse - - - -
Ontwerpbelasting (Pdesignh) - (2°C) - (2°C) - (2°C) - (2°C)
Opgegeven vermogen - (2°C) - (2°C) - (2°C) - (2°C)
Back up verwarmingscapaciteit - (2°C) - (2°C) - (2°C) - (2°C)
Energieverbruik  
Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van 
hoe het apparaat wordt gebruikt en waar het zich 
bevindt.

- KWh per jaar, 
op basis van 
standaard testre-
sultaten.

- KWh per jaar, 
op basis van 
standaard testre-
sultaten.

- KWh per jaar, 
op basis van 
standaard testre-
sultaten.

- KWh pper jaar, 
op basis van 
standaard testre-
sultaten.

Verwarmingsmodus (Kouder) Optioneel
SCOP - - - -
Energie-efficiëntieklasse - - - -
Ontwerpbelasting (Pdesignh) - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C)
Opgegeven vermogen - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C)
Back up verwarmingscapaciteit - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C) - (-22°C)
Energieverbruik  
Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van 
hoe het apparaat wordt gebruikt en waar het zich 
bevindt.

- KWh per jaar, 
op basis van 
standaard testre-
sultaten.

- KWh pper jaar, 
op basis van 
standaard testre-
sultaten.

- KWh per jaar, 
op basis van 
standaard testre-
sultaten.

- KWh per jaar, 
op basis van 
standaard testre-
sultaten.

TECHNISCHE GEGEVENS
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GEBRUIKSANNWIJZING VOOR DE QUICK-CONNECTOR

1. Verspreid de pijpleiding zorgvuldig. Wees er zeker van dat u deze stap met grote zorg uitvoert. 
2. Verwijder de beschermkappen van de aansluitingen A1 en A2 van de binnenunit.

3. Zorg ervoor dat elke bout in een goede staat is en zonder vuile deeltjes zoals stof en zand of andere zwevende 
deeltjes en vuil. 

4. Gebruik uw handen om de Quick Pipe Connectors 1 en 2 vast te schroeven op de connectoren A1 en A2. Gebru-
ik daarna twee sleutels (een voor het bevestigen van de connectoren en de andere voor het vastschroeven van 
de snelkoppelingen) om de moeren vast te schroeven tot de niet-terugkeercirkels. Herhaal deze stap voor alle 
verbindingsstukken. 

Gebruik een snelkoppeling om de binnen- en buitenunits van een airconditioner op een eenvoudige manier 
aan te sluiten. Snel en veilig zijn betekent genieten van een volledig recht op garantie. Een snelkoppeling is 
een gesloten systeem met een automatisch veiligheidsventiel. Het afbreken van het koudemiddel kan pas 
gebeuren als de connector tussen de binnen- en buitenunits verzegeld is om het gevaar van lekkage van het 
koudemiddel te voorkomen. 
De veiligheid vermijdt de werking van het koudemiddel, zoals de afvoer van de leidingen en het vullen van het 
systeem.
De aankoop van dit product is altijd geïntegreerd met het onderhoud en de bediening door een gekwalificeerde 
operator.

LEES EN VOLG DE VOLGENDE BEPALINGEN:

- 1: A1 verwijst naar de vloeistofleiding, 1/4‘‘ 6,35 mm
- 2: A2 verwijst naar de zuigpijp, 1/2‘‘ 12,7 mm of 3/8‘‘ 9,52mm.
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LET OP!
 ● Merk op dat het noodzakelijk is om de connectoren en de kleppen op een nauwkeurige en goede 

manier aan te sluiten

5.  Verwijder de beschermkappen van de afsluiters, sluit de leiding aan op de aansluitingen van de buitenunit.
6.  Gebruik een zeskantsleutel om de kleppen volledig af te sluiten en de afsluiters voor de koelmiddelcyclus 
     te openen. 

7  Controleer de sluiting en de luchtdichtheid van de koelmiddelcyclus van het apparaat. Gebruik lekdetectie 
    spray of zeepsop (gebruikt voor de productie van schuim) om de verbindingsstructuren te controleren. Het  
    verschijnen van luchtbellen betekent dat er sprake is van lekkage. In dit geval is het een must om de 2  
    afsluiters te sluiten. Controleer de verbindingsstructuur en herhaal stap 6. 
8  Na het opsporen van de lekkage is het een must om de beschermkappen van de afsluiters weer vast te 
    schroeven. Daarnaast is het noodzakelijk om de geïsoleerde isolatie voor de snelkoppelingen te doen om  
    condensatie te voorkomen. . 

stopventiel
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Het apparaat als afval afvoeren
Apparaten die zijn voorzien van nevensta-and symbool, mogen niet met het huis-houdelijk afval 
worden afgevoerd. U bent verplicht om dergelijke oude apparaten afzonderlijk af te voeren. 
Informeer bij uw gemeente over de mogelijkheden van een correcte afvalbehandeling.
Met gescheiden afvalbehandeling zorgt u voor recycling of andere vormen van hergebruik van 
oude producten. U helpt daarmee te voorkomen dat 
onder bepaalde omstandigheden verontreinigde stoffen in het milieu terechtkomen.
Verpakking weggooien.
De verpakking bestaat uit karton en folie, dat gerecycled kan worden en als zodanig is gemarkeerd. 
– Zorg ervoor dat dit materiaal kan worden hergebruikt.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VAN DE EU

Alle producten van eFulfillment GmbH voldoen aan de Conformité Européenne (CE) norm. De 
CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de geldende regels binnen de Europese Unie.
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VAN DE EU - eFulfillment GmbH verklaart dat Viesta 
wand-airconditioner type split (model: VAC-09CH • VAC-12CH • VAC-18CH • VAC-24CH) ivoldoet 
aan de richtlijnen: 2014/30/EC, 2015/65/EC, 2015/863/EC, 2004/108/EU, 2006/95/EC, 2014/35/EC, 
2014/53/EC  (Toepasselijke geharmoniseerde normen EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 
55014-1:2017; EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 EN 14825:2013) 
De volledige tekst van de A volledige verklaring van overeenstemming is te vinden op  
https://efulfillment-online.com/downloads/.

Verwijdering
De airconditioner is bedoeld voor huishoudelijk gebruik

Dit symbool, afgedrukt in de batterijen die aan uw airconditioningsproduct zijn bevestigd, is 
informatie voor eindgebruikers volgens de EU-richtlijn 2006/66/EG artikel 20 bijlage II.
Batterijen moeten aan het einde van hun levensduur gescheiden van het algemene huishou-
delijke afval worden verwijderd. Als er een chemisch symbool onder het hierboven afgebeelde 
symbool staat, betekent dit dat de batterijen een zwaar metaal in een bepaalde concentratie 
bevatten. Dit wordt als volgt aangegeven:
Hg: kwik (0,0005%) , Cd: cadmium (0,002%) , Pb: lood (0,004%).
Gooi de batterijen op de juiste manier weg bij de gemeentelijke afvalinzameling of bij het recy-
clingcentrum.

Ontlucht R32 niet in de atmosfeer: R32 is een gefluoreerd broeikasgas, dat valt onder het Kyo-
to-protocol met een aardopwarmingsvermogen (GWP).

LET OP: VOLGENS DE VERORDENING INZAKE KLIMAATBESCHERMING 303/2008 MOETEN GEMORSTE 
AIRCONDITIONINGSYSTEMEN WORDEN GEÏNSTALLEERD OF IN BEDRIJF GESTELD DOOR EEN GECER-
TIFICEERD GESPECIALISEERD BEDRIJF.
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WI FI-MODULE HANDLEIDING

Verrichting 
Stappen

Artikelen Nieuw account APP opnieuw installeren (eerder gere-
gistreerd)

Stap 1 Download en installeer APP JA JA

Stap 2 Activeer APP JA JA

Stap 3 Registratie Account JA NEE

Stap 4 Inloggen JA JA

Stap 5 Apparaat toevoegen aan 
controle

JA Geregistreerd Apparaat zal blijven.

Opmerking Als u het account hebt geregistreerd en het apparaat eerder hebt toegevoegd, wanneer u de APP 
opnieuw installeert en inlogt, blijft het toegevoegde apparaat

INHOUD
• Specificatie van de Wi-Fi-module en basisinformatie
• Download en installeer de App
• Activeer APP
• Registratie
• Inloggen
• Apparaat toevoegen
• Controle van de airconditioner
• Beheer van de rekening
• Probleemoplossing

SPECIFICATIE VAN DE WI-FI-MODULE EN BASISINFORMATIE

Parameters DETAILS

Netwerkfrequentie 2.400 - 2.500GHz

Normen van WLAN IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

Ondersteuning van de protocolstapel IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Veiligheid WEP/WPA/WPA2/AES128

Ondersteuning van het netwerktype STA/AP/STA+AP

Minimale specificaties op een Smart phone: 
Android 5.0-versie of hoger
IOS 9.0 versie of hoger
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DOWNLOAD EN INSTALLEER DE APP

Voor Android-smartphone
Methode 1: Scan de QR-code met een browserscanner, download en installeer de APP.
Methode 2: Open de Google „Play Store“ op uw smartphone en zoek „Smart Life“, download en installeer de 
APP.

Voor IOS smart phone
Methode 1: Scan de QR-code en volg de tips om in „AppStore“ te komen, te downloaden en de APP te instal-
leren.
Methode 2: Open de Apple „AppStore“ op uw smartphone en zoek „Smart Life“, download en installeer de APP.

1. 1. Start de APP „Smart Life“ op uw smartphone.
2. 
Methode 1: Tik op de knop „Scannen“ en scan de juiste 
QR-code activeren.
Methode 2: Tik op „of voer de activeringscode in“ onderin 
het scherm, voer vervolgens de activeringscode in en tik 
op „BEVESTIGEN“.
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REGISTRATIE

1. Als u geen account heeft, tik dan op de knop „Registreren“.
2. Lees het Privacybeleid en tik op „Akkoord“.

3. Tik op „>“ en kies het land.
4. Voer uw telefoonnummer of e-mailadres in.
5. Tik op de knop „Verificatiecode verkrijgen“.

6. Voer de verificatiecode in die u hebt ontvangen uit het telefoonbericht of de e-mail.
7. Stel het wachtwoord in met 6-20 tekens, inclusief tekens en cijfers.
8. Tik op „Gereed“.
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AANMELDEN

1. Tik op „Aanmelden met bestaande account“.
2. Voer uw geregistreerde account en wachtwoord in.
3. Tik op „Log in“.

De eerste keer dat de APP wordt gebruikt, is het nodig om 
een familie aan te maken:
4. Tik op „Creëer familie“.
5. Maak naam voor de familie.
6. Stel de locatie in.
7. Kies standaard kamers of voeg nieuwe kamers toe.
8. Tik op „Gereed“ en „Voltooid“.
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Wachtwoord vergeten
Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u inloggen zoals hieronder: (Alleen voor telefoonnummers)
1. Tik op „SMS verifiëren en aanmelden“.
2. Voer uw telefoonnummer in en tik op de knop „Verificatiecode verkrijgen“.
3. Voer de verificatiecode in die door uw telefoon is ontvangen.

1. Tik op „Wachtwoord vergeten“.
2. Voer uw account (telefoonnummer of e-mailadres) in en tik op de knop „Verificatiecode verkrijgen“.
3. Voer de verificatiecode in die u via uw telefoon of e-mail hebt ontvangen.
4. Stel het nieuwe wachtwoord in en tik op de knop „Gereed“.
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APPARAAT TOEVOEGEN

Er zijn 2 modi CF (Snelle verbinding) en AP (Toegangspunt) voor het toevoegen van het apparaat.
CF-stand
1.Power op de binnenunit, geen noodzaak om de airconditioner te lanceren.
2. Klik op „+“ in de rechterbovenhoek van het scherm „Home“ of tik op „Apparaat toevoegen“ in de kamer die 
geen apparaat heeft.
3.Tik op het „Split airconditioner“ logo.
4.Reset de Wi-Fi-module door 6 keer op „DISPLAY“ op de afstandsbediening te drukken, of gebruik een 
geschikt hulpmiddel om de reset-knop op de Wi-Fi-module in te drukken, totdat „CF“ op het binnendisplay 
verschijnt en tik dan op „Next Step“ (volgende stap).
5.Input het wachtwoord van de Wi-Fi die hetzelfde als uw smart phone verbonden, tik op „Confirm“ (U kunt het 
netwerk wijzigen indien nodig).
6.U kunt het percentage van het verbindingsproces zien, en tegelijkertijd „PP“, „SA“, „AP“ op het display 
binnenshuis zien schijnen.
„PP“ betekent „Zoeken in de router“.
„SA“ betekent „verbonden met de router“.
„AP“ betekent „verbonden met de server“.
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AP-modus
1. De binnenunit wordt ingeschakeld, het is niet nodig de airconditioner te lanceren.
2. Klik op „+“ in de rechterbovenhoek van het scherm „Home“ of tik op „Apparaat toevoegen“ in de kamer die 
geen apparaat heeft.
3. Tik op het „Split airconditioner“ logo.
4. Reset de Wi-Fi-module door 6 keer op „DISPLAY“ op de afstandsbediening te drukken, of gebruik een ge-
schikt hulpmiddel om de reset-knop op de Wi-Fi-module in te drukken, totdat „AP“ op het display binnenshuis 
wordt weergegeven en tik dan op „Next Step“ (volgende stap).
5. Input het wachtwoord van de Wi-Fi die hetzelfde als uw smart phone verbonden, tik op „Bevestigen“.
6.In het netwerk instel scherm, selecteer „SmartLife-****“, en tik op“ „.
7.U kunt het percentage van het verbindingsproces zien, terwijl PP“, „SA“, „AP“ om beurten op het binnenwerk-
se scherm schijnen.
„PP“ betekent „Zoeken in de router“.
„SA“ betekent „verbonden met de router“.
„AP“ betekent „verbonden met de server“.
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AIR CONDITIONER CONTROL

Het bedieningsscherm van het apparaat verschijnt automatisch na het toevoegen van het apparaat.
Het bedieningsscherm van het apparaat verschijnt handmatig door op de naam van het apparaat te tikken op 
het startscherm.
Opmerking: Er zijn twee verschillende besturingsvormen die gebaseerd zijn op verschillende software of 
Wi-Fi-module-firmware.

CONTROL FORM 1
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CONTROLEVORM 1
Controleformulier 1 - Instelling van de modus
1. Tik op Modus om het modusscherm te openen.
2. Selecteer een van de modi Voelen/Koelen/Verwarmen/Drogen/ventileren.
3. Tik op een willekeurige plek rond de ingestelde temperatuur om de modusinstelling te annuleren.
Bedieningsformulier 1 - Selecteer de ventilatorsnelheid
1. Tik op Ventilator om het scherm van de ventilator te openen.
2. Selecteer een van de ventilatorsnelheden Hoog/med/Laag/Auto.
3. Tik op een willekeurige plaats rond de ingestelde temperatuur om de selectie te annuleren.
Bedieningsformulier 1 - Functie-instelling
1. Tik op Functie om het Functiescherm te openen.
2. Selecteer een van de functies Slaap/Turbo/ECO.
3. Selecteer UP-DOWN/LEFT-RIGHT voor automatisch zwaaien met de richting UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tik op een willekeurige plek rond de ingestelde temperatuur om de instelling van de functie te annuleren.
Bedieningsformulier 1 - Timer toevoegen
1. Tik op Timer om het scherm Timer toevoegen te openen.
2. Tik op Timer toevoegen.
3. Selecteer de tijd, selecteer de herhalingsdagen en Timer aan/uit.
4. Selecteer de Modus/Fan snelheid/Functie en selecteer de ingestelde temperatuur voor Timer aan.
5. Tik op Opslaan om de timer toe te voegen.
Controleformulier 1 - Timerbeheer
1. Tik op de balk met de timer om de Timer te bewerken, zoals het toevoegen van de Timer.
2. Klik op de schakelaar om de Timer in of uit te schakelen.
3. Houd de balk met de Timer ongeveer 3 seconden ingedrukt en de Timer verwijderen verschijnt.

CONTROL FORM 2
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CONTROLE VORM 2
Controleformulier 2 - Instelling van de modus
1. Tik op de knop Modus.
2. Er zijn 5 modi op het modusscherm, tik op één knop om de werkmodus van de airconditioner in te stellen.
3. Tik op de X-toets om terug te keren naar het hoofdbedieningsscherm.
4. De modus en de achtergrond veranderen op het scherm.
Opmerking: lees de details van elke modus in de gebruikershandleiding om de bediening comfortabeler te 
maken.
Besturingsformulier 2 - Selectie van de ventilatorsnelheid
1. Tik op de knop Ventilatorsnelheid.
2. Kies de gewenste ventilatorsnelheid en tik erop.
3. Tik op de X-toets om terug te keren naar het hoofdbesturingsscherm.
4. De geselecteerde indicator voor de ventilatorsnelheid verschijnt op het scherm.
Bedieningsformulier 2 - Luchtstroomregeling
1. Tik op de knop Precisie-luchtstroom of op de knop Zwaaistroom.
2. Kies de gewenste luchtstroom en tik erop.
3. Tik op de X-knop om terug te keren naar het hoofdbedieningsscherm.
4. De geselecteerde luchtstroomindicator verschijnt op het scherm.
Bedieningsformulier 2 - ECO-functie
1. Voor de Eco-functie hoeft u alleen maar op de knop te tikken om de functie te activeren, de knop zal oplich-
ten en de indicator zal op het scherm verschijnen.
2. Tik nogmaals om de functie uit te schakelen.
3. Temperatuurregeling voor sommige airconditioners
Controleformulier 2 - Slaapfunctie
1. Tik op de slaapknop.
2. Kies de gewenste slaapstand en tik erop.
Bedieningsformulier 2 - Timer(on)-instelling
1. Tik op de knop Timer.
2. Tik op + in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van de timer.
3. Kies Time/Repeat/Switch OFF (tijd/herhaal/uitschakelen) en tik vervolgens op Save (opslaan).
4. De timer (uit) verschijnt op het hoofdscherm van de timer.
3. Tik op de X-toets om terug te keren naar het hoofdscherm.
4. De geselecteerde slaapmodus-indicator verschijnt op het scherm.
Bedieningsformulier 2 - Timer(off) instelling
1. Tik op de knop Timer.
2. Tik op + in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van de timer.
3. Stel de Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow naar wens in en tik vervol-
gens op Save.
4. De timer verschijnt op het hoofdscherm van de timer.
Controleformulier 2 - Timerbeheer
1. Wijzig de instelling van de timer: Tik op een willekeurige plaats in de lijst met timerlijsten, behalve op de 
schakelbalk, om het scherm met de timerinstellingen te openen, de instelling te wijzigen en vervolgens op 
save te tikken.
2. Schakel de timer in of uit: Tik op de linkerzijde van de schakelaar om de timer uit te schakelen. 3. Tik op de 
rechterzijde van de schakelaar om de timer in te schakelen.
3. De timer verwijderen: Schuif de lijstbalk van de timer van rechts naar links totdat de knop Verwijderen 
verschijnt en tik vervolgens op Verwijderen.
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Controleformulier 2 - Meer functies
1. Tik op de knop More om extra functies te bedienen als deze op het scherm verschijnt.
Opmerking: sommige airconditionermodellen hebben niet de knop More.
Opmerking: Het uiterlijk kan anders zijn, sommige pictogrammen worden verborgen als de airconditioner deze 
functie niet heeft of niet is ingeschakeld in de huidige modus.
2. Tik op de „Display“ om het LED-binnenbeeldscherm in of uit te schakelen.
3. Tik op de „Buzzer“ om het zoemen in/uit te schakelen bij gebruik van Wi-Fi APP.
4. Tik op de „Anti-Mildew“ knop om de Anti-Mildew functie te activeren, indien deze beschikbaar is op het 
scherm. 5. Na het uitschakelen van AC, zal het beginnen te drogen, restvochtigheid verminderen en schimmel 
voorkomen, nadat de functie is voltooid, zal het automatisch uitschakelen.
5. Tik op de „Health“ knop om de gezonde functie in/uit te schakelen, als deze beschikbaar is op het scherm. 
Het activeert de antibacteriële ionisator functie. Deze functie is alleen voor modellen met de ionisator genera-
tor.
6. Tik op de toets „GEN-modus“, als deze op het scherm beschikbaar is. In deze modus kunt u een van de 
drie stroomniveaus kiezen. De airconditioner behoudt de juiste stroomsterkte om energie te besparen.
7. Tik op de knop „Electricity Monitoring“ (Elektriciteitsmonitoring) als deze beschikbaar is op het scherm. In 
deze functie kunt u het elektriciteitsverbruik van de airconditioner controleren.
U kunt op deze knop tikken om de kalender op te roepen en vervolgens de datum te selecteren.
Elektriciteitsbewaking
8. Tik op de knop „Zelfreinigen“, als deze beschikbaar is op het scherm. 9. Controleer de details van de zelfrei-
nigingsfunctie op de gebruikershandleiding.
9. Tik op de toets „8 Warmte“, als deze op het scherm beschikbaar is. Deze functie helpt de kamertemperatuur 
boven 8°C te houden. Controleer de details van de functie 8 Warmte op de gebruikershandleiding.
10.Tik op de knop „Reservering“ , als deze beschikbaar is op het scherm. U kunt de tijd, de herhalingsdag, 
de temperatuur, de modus, de ventilatorsnelheid en de luchtstroom naar wens instellen en vervolgens op 
Opslaan tikken om de functie te activeren. De airconditioner bereikt automatisch uw instellingen op het tijdstip 
van de afspraak.
11.Tik op de knop „Zelfdiagnose“, als deze beschikbaar is op het scherm. De airconditioner stelt automatisch 
een diagnose en geeft indien mogelijk de foutcode en de probleeminstructies aan.
12. Tik op de knop „Elektriciteitsbeheer“, als deze beschikbaar is op het scherm.

OPMERKING

• Voor de technische update is er misschien een afwijking van de eigenlijke items van wat er in de 
handleiding staat. Wij bieden onze verontschuldigingen aan. Raadpleeg uw eigenlijke product en 
APP.

• Slimme airconditioner APP kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor 
kwaliteitsverbetering en kan ook worden verwijderd, afhankelijk van de omstandigheden van de 
productiebedrijven.

• In het geval dat de Wi-Fi-signaalsterkte verzwakt is, kan de slimme App worden losgekoppeld. Zorg 
er dus voor dat de binnenunit in de buurt van de draadloze router staat.

• De DHCP-serverfunctie moet worden geactiveerd voor de draadloze router.
• De internetverbinding kan mislukken door een probleem met de firewall. Neem in dit geval contact 

op met uw internetprovider.
• Voor de beveiliging van het smartphone-systeem en de netwerkinstelling moet u ervoor zorgen dat 

Smart airco APP wordt vertrouwd.
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PROBLEEMOPLOSSING

Beschrijving Analyse van de oorzaak

Airconditioner kan niet met 
succes worden geconfi-
gureerd

1. Controleer of het Wi-Fi adres en het wachtwoord van de mobiele telefoon correct zijn.
2. Controleer de airconditioner onder configuratiestatus.
3. Er zijn al dan niet firewall of andere beperkingen ingesteld.
4. Controleer of de router normaal werkt.
5. Zorg ervoor dat de airconditioner, de router en de mobiele telefoon binnen het signaalbe-
reik werken.
6. Controleer de afscherming van de router App of niet. 

Mobiel kan de airconditio-
ner niet bedienen

Softwareweergave: Identificatie is mislukt, dit betekent dat de airconditioner is gereset en 
dat de mobiele telefoon de controlebevoegdheid heeft verloren. U moet Wi-Fi-verbinding 
maken om weer toestemming te krijgen. Sluit het lokale netwerk aan en ververs het. Immers 
nog steeds niet kan werken, gelieve de airconditioner te verwijderen en te wachten tot hij 
ververst is.

Mobiel kan geen aircondi-
tioner vinden

Softwareweergave: Airconditioner uit de lijn. 
Controleer of het netwerk werkt.
1. De airconditioner is opnieuw geconfigureerd.
2. De airconditioner is buiten werking.
3. Router zonder stroom.
4. De airconditioner kan geen verbinding maken met de router.
5. De airconditioner kan geen verbinding maken met het netwerk via de router (onder de 
afstandsbediening).
6. Mobiel kan geen verbinding maken met de router (onder de lokale besturingsmodus).
7. De mobiele telefoon kan geen verbinding maken met het netwerk (in de afstandsbe-
dieningsmodus).
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