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 Varoitus 
Jos ohjeita ei noudateta, voi aiheutua vakavia laitevaurioita tai henkilövahinkoja. 
 

 Huomaa 
Jos ohjeita ei noudateta, voi aiheutua laitevaurioita tai henkilövahinkoja. 
 
 

 Varoitus 
Ennen laitteen asennusta, siirtämistä tai huoltoa, ota yhteys ammattilaiseen. Laitteen väärä 
käsittely voi aiheuttaa henkilö- tai laitevahinkoja. 
 
Huomaa 
Ohjekirjan kuvat voivat poiketa fyysisestä tuotteesta. Käytä fyysistä tuotetta referenssinä. 
 
 

Asennushuomautukset 

 Varoitus 

• Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset) joiden fyysinen, 
aistinvarainen tai henkinen kyky on alentunut eikä myöskään sellaisten henkilöiden 
käyttöön, joilla ei ole tarpeeksi tietämystä tai kokemusta laitteen turvallisesta 
käyttötavasta. Edellä mainitut henkilöt voivat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan ja 
opastetaan vastuuntuntoisen henkilön toimesta. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteella. 

• Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä. 

• Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto on vaurioitunut tai määräysten vastainen. 

• Väärät toimenpiteet asennuksen ja ylläpitotoimien aikana on kielletty, muutoin voi 
aiheutua sähköisku, ruumiinvamma tai muu onnettomuus. 

• Ennen käynnistämistä, avaa sisäyksikön vaakasäleikkö käsin. Muuten kylmä ilma ei 
purkaudu ja vaakasäleikköön kertyy kondenssivettä. 

 
Käyttölämpötila-alue 
Käytönaikaisen ulkolämpötilan tulee olla +5~46°C (lämmitys: +5~24°C / jäähdytys: +18~46°C. 
Laitetta ei tule käyttää näiden käyttölämpötila-alueiden ulkopuolella. 
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Sähkökytkentöjen vaatimukset 
Turvallisuus 

1. Noudata asentaessa paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä.
2. Käytä paikallisten sähköturvallisuusvaatimusten mukaista virtalähdettä.
3. Vain ammattilainen saa vaihtaa vaurioituneen virtajohdon.
4. Kiinnitä huolellisesti virtapiirin virtajohto, maadoitusjohto sekä nollajohto.
5. Katkaise virransyöttö ennen asennustoimia.
6. Älä kytke virtaa ennen kuin asennus on valmis.
7. Ilmastointilaite on luokan I laite, se tulee maadoittaa asianmukaisesti ammattilaisen 

toimesta. Jos laitetta ei maadoiteta oikein, se voi aiheuttaa sähköiskuja.
8. Laitteen keltavihreä tai vihreä johto on maadoitusjohto, näitä ei saa käyttää muihin 

tarkoituksiin.
9. Maadoitusvastuksen tulee täyttää paikalliset sähköturvallisuusvaatimukset.
10. Kiinteään johdotukseen asennetaan moninapainen turvakytkin, jonka kosketusväli on 

vähintään 3 mm kaikissa johtimissa.
11. Laite tulee asentaa paikallisten säädösten mukaisesti.

Käyttöä edeltävät ohjeet 
Kiitos että valitsit tämän matkailuajoneuvokäyttöön tarkoitetun ilmastointilaitteen. 

Tämä ohjekirja tarjoaa sinulle tietoa asennuksesta ja käytöstä. 
Säästä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 

Turvallisuus 
1. Kaikkien johtokytkentöjen tulee olla paikallisten säädösten mukaisia. Ammattilaisen tulee

suorittaa kaikki johtokytkennät. Ota yhteys sähkömieheen, jos et ymmärrä seuraavia
ohjeita.

2. Tarkasta käytettävä virtalähde ja varmista, että kaikki johtoliitännät on tehty oikein ennen
laitteen kytkemistä päälle.

3. Kytkentäkaaviot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, käytä omaa laitettasi
referenssinä.

Osaluettelo 
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Asennusohjeet 
Ennen asennusta 
Tarkasta laitteen virtavaatimukset käyttö- ja 
asennusohjeesta. Älä kytke virtaa ennen kuin kaikki 
asennustoimet on suoritettu. 

• Tarkasta tarvitseeko sinun kiinnittää 
nelikulmainen tiivistysnauha ennen asennusta. 

• Korvaa alkuperäiset kolme kumitiivistettä 
osaluettelon kumitiivisteillä. 

 

 Varoitus 
Liikkuvat osat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Ole varovainen testatessasi ilmastointilaitetta. 
Älä käytä laitetta, kun kansi on irrotettu. 
 
Matkailuajoneuvokäyttöön tarkoitetun ilmastointilaitteen asennustoimet 

Vaihe 1 Valitse ilmastointilaitteen asennuspaikka 
Tämä asennusadapteri sopii Green matkailuajoneuvoihin 
tarkoitetuille ilmastointilaitteille. Ajoneuvon katolla olevan 
asennusaukon tulee olla kooltaan 400x400 mm. 
Käyttötapa: 

1. Poista epäpuhtaudet asennusaukon reunoilta, varmista 
että aukon reunat ovat tasaiset. 

2. Tarkasta onko asennuspinnalla reikiä tai uurteita. 
Tiivistä nämä tarvittaessa estääksesi vesivuodot.  

3. Levitä pinnan reikiin/uurteisiin adapterin kosketuspintojen alueelle tiivistysainetta (max 1 
mm paksuudelta). 

4. Asenna ajoneuvon katon aukkoon nuolen osoittamaan suuntaan (nuolen tulee osoittaa 
ajoneuvon keulaa kohti). 

 

Vaihe 2 Ulkoyksikön asennus 
1. Avaa pakkaus ja nosta ulkoyksikkö ulos. Älä nosta ritilästä 

laitteen takaosassa. 
2. Aseta ulkoyksikkö aukon asennuslevylle. 

1) Nosta ulkoyksikkö. Älä nosta muovikuorta. 
2) Aseta yksikkö asennuslevylle siten, että ulkoyksikön 

tiivistysnauha kohdistuu asennuslevyn uraan. Älä raahaa 
ulkoyksikköä, tiiviste voi irrota. 
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 Varoitus 
1. Asenna ulkoyksikkö vaakasuoraan. Laite voi toimia vain hetkittäin yli 5° kulmassa jotta 

vesivuodoilta vältytään. 
2. Ilmastointilaitteen asennuksen jälkeen voi olla tarpeen asentaa tiiviste yksikön ja katon 

väliseen kohtaan estääksesi vesivuodot. 
 
 

 
Huom! Tarkista sisäyksikön asennus- ja kytkentäohjeet ilmastointilaitteen käyttö- ja 
asennusohjeesta. 
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