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Mitsubishi Lossnay-tuuletin
MALLI:

VL-100U5-E (vetonarutyyppi)

VL-100EU5-E (seinäkytkimen tyyppi)
Asennusohjeet        Jälleenmyyjälle ja urakoitsijalle
Varmista, että asiakas saa erilliset "Käyttöohjeet". Varmista, 
että se toimitetaan asiakkaalle.
■ Jotta Lossnay-tuuletin toimisi mahdollisimman tehokkaasti 

ja turvallisesti, se on asennettava oikein. Pyydämme 
lukemaan nämä asennusohjeet huolellisesti ennen 
asennustöiden aloittamista.

■ Asennus on teetettävä valtuutetulla jälleenmyyjällä tai 
asiantuntevalla urakoitsijalla. Asennusvirheistä saattaa 
aiheutua rikkoutumisia tai onnettomuuksia.

■ Asiakkaan suorittamasta asennuksesta voi aiheutua 
rikkoutumisia ja onnettomuuksia.

■ Sähkötyöt täytyy teetättää jälleenmyyjän tai urakoitsijan 
palkkaamalla pätevällä ja lisensoidulla sähköasentajalla.

■ Viallinen virtajohto on vaihdettava  valmistajan tai sen 
huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta. 
On käytettävä ainoastaan valmistajan määrittelemää 
virtajohtoa. (vain VL-100U5-E)

Sisältö          Sivu
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Väärästä käsittelystä aiheutuvat vaarat ja niiden 
vakavuus ilmaistaan seuraavilla merkeillä.

Varoitus:
Tämä koskee sellaista laitteen virheellistä 
käyttötapaa tai toimintaa, joka saattaa aiheuttaa 
kohtalokkaan tai vakavan vamman.

Huomautus:
Tämä koskee sellaista laitteen virheellistä 
käyttötapaa tai toimintaa, joka saattaa aiheuttaa 
vamman tai vahinkoja kodillesi, huonekaluille jne.

Varoitus 
 - Älä asenna laitetta ja seinäkytkintä 
kylpyhuoneeseen tai muuhun 
erittäin kosteaan paikkaan.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai vamma.

 -Älä pura laitetta enempää kuin on 
tarpeen. Älä myöskään tee siihen 
muutoksia.
 - Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vamma.

Kielletty

ÄLÄ pura

Turvaohjeet
 -Kytke laite oikein maahan.
 - Toimintahäiriöt tai energiavuoto voivat 
aiheuttaa sähköiskun. 

 -Käytä laitetta nimellisjännitteellä.
 - Jos tätä ei noudateta, seurauksena 
saattaa olla sähköisku.

 - Varmista, että ulkopuolella oleva 
ilmanottoaukko sijaitsee niin, että 
siitä ei pääse sisään palavia kaasuja 
tai muita pakokaasuja. Aseta laite 
niin, että se ei peity lumella.
 - Jos sisälle menevä ilma ei ole raitista, 
huoneesta saattaa loppua happi.

 -Asenna laite huolellisesti riittävän 
vahvalle seinäpinnalle. 
 - Jos laite putoaa, tästä saattaa aiheutua 
vammoja.

 -Kytke johdot huolellisesti jakorasian 
liitäntöihin, jotta ne eivät irtoa.*1

 - Huonoista liitännöistä saattaa aiheutua tulipalo.

Yhdistä 
maadoitus-
johto.

Annettuja 
ohjeita on 
noudatet-
tava.
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 -Sähkötyöt täytyy teetättää 
sähköurakoitsijalla (luvanvarainen 
sähköasentaja) laitteen teknisten 
määritysten ja paikallisten 
säädösten mukaisesti 
turvallisuuden varmistamiseksi.
 - Huono johdotus ja virheet sähkötöissä 
saattavat aiheuttaa sähköiskun tai 
tulipalon.

 -Käytä virtalähteeseen kytkettyjä 
suojakatkaisimia oikosuluilta 
suojautumiseen.*1

 - Oikosuluista saattaa aiheutua tulipalo.

Huomautus 
 - Laitteen saa asentaa vain seinälle. 
Älä asenna sitä kattoon.
 - Jos laite putoaa, tästä saattaa aiheutua 
vammoja.

 -Älä asenna laitetta erittäin 
kuumiin paikkoihin (40 °C tai 
enemmän) tai paikkoihin, joissa 
on rasvankäryä tai jossa se voi 
joutua kosketuksiin orgaanisten 
liuotteiden kanssa tai avotulen 
läheisyydessä.
 - Seurauksena saattaa syttyä tulipalo.

 -Aseta suoja aina jakorasiaan 
sen jälkeen, kun rakennustyö on 
tehty.*1

 - Pöly, kosteus ja vastaava saattavat 
aiheuttaa oikosulkuja tai tulipalon.

 -Käytä laitteen kiinnittämisen 
aikana käsineitä.
 - Mikäli käsineitä ei käytetä, tästä voi 
seurata vammoja.

Kielletty

Annettuja 
ohjeita on 
noudatet-
tava.

 -Kiinnitä laite niin, että ilmansyöttö/
poistoputket kallistuvat ulospäin.
 - Laitteen sisään pääsevä sadevesi 
saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon 
tai sisäisten osien kastumisen.

 -Asenna toimitukseen kuuluvat 
sääsuojat.
 - Laitteen sisään pääsevä sadevesi 
saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon 
tai sisäisten osien kastumisen.

 -Kun laite on asennettu, muista 
sammuttaa suojakatkaisimet tai 
irrottaa virtapistoke pistorasiasta, 
jos Lossnay-tuuletinta ei aiota 
käyttää pitkään aikaan.
 - Jos näin ei tehdä, eristeet heikkenevät, 
mistä saattaa olla seurauksena 
sähköisku tai oikosulusta syttynyt 
tulipalo.

 -Kun kiinnität päälaitteen seinälle, 
paina se seinää vasten ja kiinnitä 
se lujasti kahdella ruuvilla.
 - Liitoksen aukko voi aiheuttaa seinän 
likaantumisen.

*1: Vain VL-100U5-E
Huom!
 - Korkeissa rakennuksissa ja rannikkoalueella tai 
muilla tuulisilla alueilla laitteeseen voi puhaltaa 
tuuli, kun se ei ole käytössä. Asenna Lossnay-
tuuletin paikkaan, jossa se ole suoraan alttiina 
tuulelle.

 - Älä käytä Lossnay-tuuletinta alueilla, joissa suola 
tai kuumat lähteet voivat aiheuttaa vaurioita.

Luonnospiirrokset
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suodatin Ilmanpoistoaukko Paneeli auki

Virtajohto (pistokkeella)
(vain VL-100U5-E)
(tehollinen pituus n. 3 m)

Vetonaru
(vain VL-100U5-E)

Paneeli 
kiinni

Sääsuoja

Ilmansyöttö/
poistoputki A
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poistoputki B
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Toimintavalo
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Luettelo osista
Putken asennuslevyt (2)

Ilmansyöttö/poistoputki A (2)

Ilmansyöttö/poistoputki B (2)

Puuruuvit (9) (asennuslevyn kiinnitystä varten)

Alumiiniteipit (2)

Sääsuojat (2)

Laipan mutterit (2)

Sääsuojan asennuslevyt (2)

Sääsuojan kiinnitysruuvit (4)

Ennen asennusta
Irrota asennuslevy ruuvaamalla auki kaksi päälaitetta 
kiinnittävää 
ruuvia.

Huom!
 - Pidä päälaitetta kiinnittävät ruuvit tallessa.  Näitä 
ruuveja tarvitaan asennettaessa päälaite.
 - Lossnayn pinnat ovat kiiltäviä, joten varo 
naarmuttamasta niitä. Levitä pahvi tai vastaava, 
aseta päälaitteen pakkaamisessa käytetty 
vinyylipäällyste sen päälle ja aseta päälaite 
näiden päälle ylösalaisin kuvassa esitetyllä 
tavalla. Irrota sitten asennuslevy.
 - Lossnayn suljin on suljettu toimitusta varten.

Päälaite

Asennuslevy

Ruuvit päälaitteen 
kiinnitystä varten

Levitä pahvia 
tai vastaavaa 
materiaalia.

Vinyylipäällyste

■ Kaavio asennuspaikoista (sisältä päin)

Laite (mm)
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Asennuslevy

Ilmanottoaukko
(ø85–ø90 seinäaukko)

KiinnitettäväPäälaitteen reuna

Ilmanpoistoaukko
(ø85–ø90 seinäaukko)

Asennusaukko 36–ø6

Virta- ja liitäntäkaapelin 
vetoalue
(vain VL-100EU5-E) m
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Kiinnitysohjeet
Reiän tekeminen seinään
1. Päätä asennuspaikka.

1) Varmista, että asennuslevyn ympärillä on 
vaadittavat välit seuraavassa kuvassa esitetyn 
mukaisesti (vähintään 64 mm yläpuolella, 83 mm 
vasemmalla ja oikealla ja 113 mm alapuolella). 

* Laitteen edessä ei saa olla 
esteitä. (Älä aseta mitään 
sellaista Lossnay-tuulettimen 
eteen, joka voi tukkia 
ilmavirran.)

2) Varmista, että tuki (sisäseinä) on  oikeassa 
asennossa asennuslevyn kiinnittämistä varten. 
(Jos tukea ei ole, rakenna tukirakenne.)

3) Aseta asennuslevy seinälle.

4) Kiinnitä asennuslevy löysästi (yhdellä puuruuvilla).

Huom!
 - Varmista, että asennuslevyn kiinnityspinta on 
tasainen.
 - Jos se ei ole, Lossnayn käytöstä saattaa syntyä 
melua tai suljin ei toimi kunnolla.

2. Määritä seinäaukkojen paikka.
Aseta seinäaukot etäälle seinällä olevista esteistä 
sivulla 3 esitetyn asennuspaikkakaavion mukaisesti.

Puuruuvi (kiinnitetty löysästi)

Asennuslevy

Tuki
Vähintään 
113 mm

Vähintään 
83 mm

Vähintään 
83 mm

Vähintään 
64 mm

3. Poraa seinäaukot.
1) Irrota löysästi kiinnitetty asennuslevy. (Jätä 

toimenpiteessä 1 löysästi kiinnitetty puuruuvi 
paikalleen.)

2) Poraa seinään halkaisijaltaan φ80 -φ90 mm aukot.

Huom!
 - Poraa reiät niin, että ne ovat kallellaan ulospäin.
 - Tämä on tarpeen, jotta sadevettä ei pääse sisälle 
huoneeseen.

4. Vedä virta- ja liitäntäkaapelit pois.
Vain VL-100EU5-E

1) Päätä virta- ja liitäntäkaapelin vetopaikka ja tee 
aukko. (Katso kaavio asennuspaikoista sivulla 3.)

2) Vedä virta- ja liitäntäkaapelit sisäpuolella.

Huom!
 - Asenna sähköpistoke mallille VL-100U5-E niin, 
että virtajohdon pistoke yltää siihen. (Johdon 
pituus on 3 m.)

Seinäaukon 
halkaisija
ø85-ø90 mm

5°

Seinäaukko

Seinä

UlkonaUlkona

Virta- ja 
liitäntäjohdot
Vetokohta

Virta- ja liitäntäjohdot
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Huom!
 - Tarkasta, että kaikki ilmansyöttö/poistoputket A 
osuvat putken kiinnityslevyn neljään sakaraan. 
(Jos näin ei ole, putki painuu Lossnay-laitteen 
takaosaa vasten ja suljin ei ehkä toimi kunnolla.)

4) Jos seinä on paksumpi kuin 300 mm
Leikkaa ilmansyöttö/poistoputket B ja säilytä 
vaiheen 2 leikkausmitat (seinän paksuus + 30–40 
mm).

Huom!
 - Kiinnitä ilmansyöttö/poistoputket A ja B yhteen 
koko matkalta.(Jos niitä ei ruuvata yhteen 
tiukasti, vettä saattaa tunkeutua sisään.)
 - Tiivistä ilmansyöttö/poistoputkien A ja B väliset 
liitännät yllä esitetyllä tavalla.

Asennuslevyn kiinnittäminen 
1) Kiinnitä asennuslevy seinään yhdellä ruuvilla 

löysää kiinnitystä varten.

2) Ripusta luotilanka varmista, että löysästi kiinnitetty 
asennuslevy on vaakasuuntainen (1°:een sisällä).

3) Kiinnitä kahdeksan puuruuvia paikkoihin, jossa 
seinässä on tukimateriaalia.

Huom!
 - Kiinnitä kahteen kohtaan salpojen alapuolella. 
(Katso kuva edellä.)
 - Jos kiinnität levyn betoniseinään, käytä varastosta 
saatavia betoniruuveja.

Ilmansyöttö/
poistoputki B

Ilmansyöttö/
poistoputki B

Ilmansyöttö/
poistoputki A

Ilmansyöttö/poistoputki A
Tiiviste

Tiiviste

Salpa

Kiinnitä 
salpojen alle

Asennuslevy
LuotilankaPuuruuvi

Puuruuvi (löysästi kiinnitetty ruuvi)

Salpa

Ilmansyöttö/poistoputkien 
leikkaaminen

1) Mittaa seinän paksuus.
(Jos seinä on paksumpi kuin 300 mm, käytä 
toimitukseen kuuluvaa ilman otto/poistoputkea B). 
(Katso sivu 4, osa 4, asennusohjeet.)

2) Leikkaa ilmansyöttö/poistoputket A kohtisuorasti 
putken akseliin nähden edellä esitetyn kuvan 
mittaisiksi.

 - Jos putki on pidempi kuin esitetty, sääsuoja ei 
sovi siihen.

3) Valmistele ilmansyöttö/poistoputket.
 - Pane ilmansyöttö/poistoputket A putken 
asennuslevyyn ja pyöritä sitä vastapäivään 
neljän salvan verran.

Huomautus
 - Kiinnitä ilmansyöttö/poistoputket A niin, 
että UNDER-merkki on alapuolella. Kun olet 
kiinnittänyt putket, varmista, että ne ovat 
kallellaan alaspäin, kun ne menevät ulos. (Jos 
näin ei ole, sadevettä saattaa tunkeutua seinään 
eikä suljin ehkä toimi kunnolla.)

Leikkaa kohtisuorasti 
putkeen nähden.

Seinän 
paksuus

UlkonaUlkona

(Mutta putken yläosassa)

90°

Leikkauspituus

Ilmansyöttö/
poistoputki A

Leikkaa tällä puolella

30–40 mm

Ilmansyöttö/
poistoputki A

Putken 
asennuslevy

Ennen paikalleen asettamista

UNDER-merkki UNDER-merkki

Paikalleen asettamisen jälkeen
Salpa

Ilmansyöttö/
poistoputki A
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Päälaitteen kiinnitys
VL-100U5-E

1) Ripusta päälaitteen salpojen aukot asennuslevyn 
salpoihin seuraavassa esitetyn mukaisesti. 
(Molemmat puolet)

2) Paina päälaite seinään ja kiinnitä se varusteisiin 
kuuluvilla kahdella ruuvilla. Paina tällä kertaa 
virtajohto päälaitteen sivussa olevaan aukkoon. 
(Laite ei istu tiiviisti, jos johtoa ei aseteta 
aukkoon.)

Huomautus
 - Kiristä kaksi ruuvia huolellisesti. (Liitoksen 
aukko voi aiheuttaa seinän likaantumisen.)

3) Pane virtapistoke pistorasiaan.

VL-100EU5-E
1) Avaa paneeli. Pane sormet laitteen sivujen 

keskiosaan ja vedä eteen- ja ylöspäin.
Kun avaat ja suljet paneelia, varmista, että et rasita 
paneelin liitososia.

2) Irrota jakorasian kansi A päälaitteen sakaroista.

3) Irrota ruuvi ja sitten jakorasian kansi B.

Salvan reikä

Salvan reiät

Päälaitteen 
asennusruuvitVirtajohto

Salpa

Asennuslevy

Aukko
(vasemmalla 
puolella)

Päälaite

Paneeli

Ruuvi

Päälaitteen 
sakaroiden 
alue

Jakorasian 
kansi A 
(muovinen)

Jakorasian 
kansi B 
(metallinen)

Ilmansyöttö/poistoputkien 
kiinnittäminen
1) Pane putken asennuslevyihin kiinnitetyt 

ilmansyöttö/poistoputket seinäaukkoihin.

2) Teippaa ilmansyöttö/poistoputket tiukasti seinään 
alla esitetyn mukaisesti varastosta saatavalla 
alumiiniteipillä. (Jos tiiviste ei ole tiukka, putket 
saattavat liikkua eikä suljin eikä toimi kunnolla.)

Huom!
 - Kiinnitä ilmansyöttö/poistoputket A niin, että 
UNDER-merkki on alapuolella.
 - Kun olet kiinnittänyt putket, varmista, että ne 
ovat kallellaan alaspäin, kun ne menevät ulos.
 - Kun kiinnität sääsuojia, älä työnnä ilmansyöttö/
poistoputkia seinään. (Suljin ei ehkä toimi 
kunnolla.)

Ilmansyötön puoli

Ilmansyöttö/
poistoputki A
Putken 
asennuslevy

Teippaa 
alumiiniteipillä 
peittääksesi 
sakarat (4 
paikkaa).

(katso edestä päin)

Putken asennuslevy
Kiinnitä ilmansyöttö/
poistoputket A ja 
putken asennuslevyt 
tiukasta seinään, 
niin että ne eivät 
liiku.

Alumiiniteippi
Levitä niin, että 
se ei peitä putken 
aukkoa.

Alumiiniteippi
(sekä 
ilmansyöttö- 
että 
poistopuolella)

Poistopuoli

UNDER-merkki
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Huom!
 - Varmista, että et pane irrotettuja jakorasian 
kansia ja ruuvia väärään paikkaan.

4) Vedä virta- ja liitäntäjohdot laitteen takaosan 
reiän läpi. (Johdot tulevat huoneeseen virta-/
liitäntäjohdon vetopaikasta.)

5) Ripusta päälaitteen salpojen aukot asennuslevyn 
salpoihin seuraavassa esitetyn mukaisesti. 
(Molemmat puolet)

6) Paina päälaite seinään ja kiinnitä se varusteisiin 
kuuluvilla kahdella ruuvilla. 

Huomautus
 - Kiristä kaksi ruuvia huolellisesti. (Liitoksen 
aukko voi aiheuttaa seinän likaantumisen.)

- Käytä aluslevyä kuvatuissa paikoissa.

7) Kytke Lossnay-laitteen johdotus.

Aluslevy

Salvan reiät (päälaitteen takaosassa)

Päälaitteen 
asennusruuvit

Virta-/
liitäntäkaapelit

Salpa
Salvan reikä

Asennuslevy

Päälaite

Virta- ja 
liitäntäkaapelin 
vetopaikka

Johdon puristimen 
asennusruuvi

Pohjaruuvi

Johdon 
puristin Maajohto

Käyttöön tarvitaan ohjauskytkin.
Pidä ohjauskytkin valmiina ja yhdistä 
johdotus seuraavassa kaaviossa 
lihavoidulla nuolilla esitetyn 
mukaisesti.
Soveltuvat kaapelit: ø0,5 -ø2,0 mm halkaisija

Irrota kuori virta- ja liitäntäkaapelin päästä 10 mm 
pituudelta ja ruuvaa päät paikalleen jakorasiaan.

8) Liitä maadoitusjohto jakorasiaan maadoitusruuvilla 
varmistaaksesi, että laite on maadoitettu.

9) Kiinnitä virta- ja maadoitusjohdot paikalleen 
johdon puristimilla.

10) Varmista, että johdot eivät ole löystyneet 
jakorasiasta.

11) Ruuvaa jakorasian kanteen B ja kiinnitä jakorasian 
kansi A alkuperäiseen paikkaan.

12) Laske paneeli alas ja sulje se.

13) Kytke virtakatkaisin päälle jakotaulussa.

C
Hi
Lo

Lo

Hi

COM

M

Toimintavalo

Sulake
1.0 A

Moottori

Eristin
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Ulkopuoliset rakenteet 
1. Tiivistä seinässä oleva aukko.

Täytä ilman syöttö/poistoputkien ja seinässä olevien 
aukkojen välit tiivisteillä (myytävänä alan liikkeissä).

Huom!
 - Jos aukkoja täytetä, sadevesi pääsee sisään.

Ilmansyöttö/poistoputket

Tiiviste

2. Sääsuojien asentaminen
1) Aseta  sääsuojan  asennuslevy  ilmansyöttö/  

poistoputkiin.

2) Kiristä laipan mutterit.  (Kiinnitä niin, että laippojen 
UPPER (yläpuoli) merkit tulevat ylöspäin.)

3) Kiinnitä sääsuojat asennusruuveilla.

Huom!
 - Jotta ilman syöttö- ja poistopuoli saadaan 
pidettyä erillään, kukin sääsuoja kiinnittyy vain 
yhdelle puolelle. Varmista, että sekä syöttö- 
että poistopuolen kansialue on vasemmalla 
kaavakuvassa näytetyllä tavalla.
 - Jos sääsuoja siirtyy, tarkasta, että ilmansyöttö/
poistoputket on leikattu oikean mittaisiksi. 
(Jos putkia työnnetään liian suurella voimalla 
seinään, tämä saattaa aiheuttaa putkien 
siirtymisen tai estää suljinta toimimasta 
kunnolla.)
 - Sääsuojien asennuslevyissä on kaksi aukkoa 
(φ5 mm). Kiinnitä laipat seinään näiden aukkojen 
avulla.

Sääsuoja

Laipan mutteri
Ruuvi sääsuojan 
kiinnitystä varten."Kansi" alue

UPPER

UPPERUPPER

Ilmansyöttö/
poistoputki A

Sääsuojan 
asennuslevy

3. Sadeveden vuotamisen estäminen
Tiivistä kaikki sääsuojien ympärillä olevat aukot.

Tiiviste

Sääsuojat
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Testikäyttö
■ Mikäli mahdollista, suorita testikäyttö silloin, kun asiakas on paikalla.
1. Kytke virta päälle.

1) Kytke virtakatkaisin päälle jakotaulussa.
2) Pane virtapistoke pistorasiaan. (vain VL-100U5-E)

2. Tarkasta toimintatilat.
Katso ohjeet käyttöä varten Käyttöohjeista.
Siirrä sulkimen nuppi auki olevaan asentoon.

3. Varmista, että ei tunnu outoa värinää eikä kuulu epätavallisia ääniä. Pysäytä laite tarkastuksen jälkeen.
1) Siirrä suljin kiinni-asentoon. (Näin varmistat, että laitteeseen ei pääse pölyä ennen kuin asiakas käyttää sitä.)
2) Irrota virtapistoke seinäpistorasiasta. (vain VL-100U5-E)
3) Kytke virtakatkaisin päälle jakotaulussa.

Selitä seuraavat asiakkaalle.
 - Näytä asiakkaalle jakotaulun virtakatkaisimen sekä sähköpistokkeen tai pistorasian paikka.
 - Kerro asiakkaalle tarkastuslistan tulokset.
 - Anna asiakkaalle Asennusohjeet ja erillinen Käyttöohje.
 - Jos asiakas ei ole paikalla, selitä nämä tilaajalle (esim. omistaja) tai esimiehelle.

Asennuksen jälkeen suoritettavat tarkastukset
■ Kun laite on asennettu, varmista ennen testikäyttöä vielä kerran, että asennus on tehty oikein.

■ Korjaa kaikki huomatut virheet. (Jos virheitä ei korjata, laite toimii heikosti ja turvallisuuden suhteen saattaa 
esiintyä ongelmia.)

■ Tarkistuslista

Tarkastettavat kohteet Mahdollinen ratkaisu Tarkastettu?

Asennus

Onko päälaite kiinnitetty tarpeeksi 
lujasti? Vahvista kiinnitys.

On päälaite kiinnitetty huolellisesti? Kiristä asennusruuvit.
Onko paneeli suljettu huolellisesti? Sulje paneeli.
Onko tiivistys suoritettu? (Ilmansyöttö/
poistoputki pitäisi tiivistää ulkopuolelta 
samoin kuin ulkosuoja.)

Tiivistä. 
(Mikäli tiivistystä ei tehdä, sadevettä voi vuotaa 
sisään.)

Ennen 
käyttöä Käytätkö nimellisjännitettä? Käytä nimellisjännitettä. (Muiden jännitteiden 

käyttö vaurioittaa laitetta.)

Toiminto-
tarkastuk-

set

Toimivatko kytkimet yhdenmukaisesti 
Lossnay-tuulettimen kanssa?
(vain VL-100EU5-E)

Johdotus on väärin.
Suorita johdotus uudelleen liitäntäkaavion 
mukaisesti.

Kuuletko terien osuvan johonkin? Avaa paneeli, irrota ilmansuodatin ja poista 
kaikki roskat (vain alueilta, jotka voit nähdä.)

Kuuluuko laitteesta epätavallisia 
ääniä käynnistyksen tai sammutuksen 
yhteydessä?

Kiinnitä tiukasti seinään, jotta ilmansyöttö/
poistoputket ja putken kiinnityslevyt eivät siirry.

Toimiiko suljin tasaisesti?
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Note: This symbol mark is for EU countries only. 
This symbol mark is according to the directive 2002/96/EC Article 10 Information for users and Annex IV, 
and/or to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for end-users and Annex II. 
  
  
  
  
 

 
 
Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and 
manufactured with high quality materials and components which 
can be recycled and/or reused. 
This symbol means that electrical and electronic equipment, 
batteries and accumulators, at their end-of-life, should be 
disposed of separately from your household waste. 
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown 
above, this chemical symbol means that the battery or 
accumulator contains 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%)  

In the European Union there are separate collection systems for 
used electrical and electronic products, batteries and 
accumulators. 
Please, dispose of this equipment, batteries and accumulators 
correctly at your local community waste collection/recycling 
centre. 
Please, help us to conserve the environment we live in! 
 
 
 
Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von 
qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten 
konstruiert und gefertigt, die für Recycling und/oder 
Wiederverwendung geeignet sind. 
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische 
Geräte sowie Batterien und Akkus am Ende ihrer 
Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt zu entsorgen sind. 
Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des oben abgebildeten 
Symbols erscheint, bedeutet dies, dass die Batterie bzw. der 
Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration 
enthält. Dies wird wie folgt angegeben:  

Hg: Quecksilber (0,0005 %),  Cd: Cadmium (0,002 %),  
Pb: Blei (0,004 %)  

In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche 
Sammelsysteme für gebrauchte Elektrik- und Elektronikgeräte 
einerseits sowie Batterien und Akkus andererseits. 
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, Batterien und Akkus 
vorschriftsmäßig bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im 
örtlichen Recycling-Zentrum. 
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben! 
 
 
 
Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato progettato e 
fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono 
essere riciclati e/o riutilizzati. 
Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le 
batterie e gli accumulatori, devono essere smaltiti separatamente 
dai rifiuti casalinghi alla fine della loro vita di servizio. 
Se sotto il simbolo mostrato sopra è stampato un simbolo chimico, il 
simbolo chimico significa che la batteria o l’accumulatore contiene 
un metallo pesante con una certa concentrazione. Ciò viene 
indicato come segue: 

Hg: mercurio (0,0005%),  Cd: cadmio (0,002%),   
Pb: piombo (0,004%) 

Nell’Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i 
prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati. 
Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, 
portarli al centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti. 
Aiutateci a conservare l’ambiente in cui viviamo! 
 
 

 
 
Français 

English Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des 
matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être 
recyclés et/ou réutilisés. 
Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, 
les batteries et les accumulateurs, à la fin de leur durée de service, 
doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.  
Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole illustré 
ci-dessus, il signifie que la batterie ou l'accumulateur contient une 
certaine concentration de métal lourd. Elle sera indiquée comme 
suit : Hg : mercure (0,0005%),  Cd : cadmium (0,002%),  

Pb : plomb (0,004%) 
Dans l’Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de 
collecte pour les produits électriques et électroniques, les batteries 
et les accumulateurs usagés. 
Nous vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et 
ces accumulateurs à votre centre local de collecte/recyclage. 
Aidez-nous à conserver l’environnement dans lequel nous vivons ! 
 

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent 
souvent des matières qui, si elles sont traitées ou éliminées de 
manière inappropriée, peuvent s’avérer potentiellement 
dangereuses pour la santé humaine et pour l’environnement. 
Cependant, ces matières sont nécessaires au bon fonctionnement 
de votre appareil ou de votre machine.  Deutsch Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser 
de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménagères. 
 
 
 Español 
Su producto MITSUBISHI ELECTRIC está diseñado y fabricado 
con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser 
reciclados y/o reutilizados. 
Este símbolo significa que el aparato eléctrico y electrónico, las 
pilas, baterías y los acumuladores, al final de su ciclo de vida, se 
deben tirar separadamente del resto de sus residuos domésticos. 
Si hay un símbolo químico impreso debajo del símbolo mostrado 
arriba, este símbolo químico significa que la pila, batería o el 
acumulador contienen un metal pesado con cierta concentración. 
Esto se indicará de la forma siguiente: 

Hg: mercurio (0,0005%),  Cd: cadmio (0,002%),  
Pb: plomo (0,004%) 

En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para 
productos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías y acumuladores 
usados. 
Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterías y 
acumuladores en el centro de recogida/reciclado de residuos de su 
lugar de residencia local cuando quiera tirarlos. 
i Ayúdenos a conservar el medio ambiente! 

Italiano  
 
 Português 
O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido 
com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser 
reciclados e/ou reutilizados. 
Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, as 
baterias e os acumuladores, no final da sua vida útil, devem ser 
deitados fora separadamente do lixo doméstico. 
Se houver um símbolo químico impresso por baixo do símbolo 
mostrado acima, o símbolo químico indica que a bateria ou 
acumulador contém metais pesados numa determinada 
concentração. Isto aparecerá indicado da maneira seguinte:  

Hg: mercúrio (0,0005%),  Cd: cádmio (0,002%),   
Pb: chumbo (0,004%)  

Na União Europeia existem sistemas de recolha separados para 
produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores usados. 
Por favor, entregue este equipamento, as baterias e os 
acumuladores correctamente, no seu ponto local de 
recolha/reciclagem. 
Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och 
tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som kan 
återvinnas och/eller återanvändas. 
Denna symbol betyder att förbrukade elektriska och elektroniska 
produkter, batterier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras 
separat från hushållsavfall. 
Om det finns en kemisk beteckning tryckt under ovanstående 
symbol betyder det att batteriet eller ackumulatorn innehåller en 
tungmetall med en viss koncentration. Detta anges på följande sätt: 

Hg: kvicksilver (0,0005%),  Cd: kadmium (0,002%),   
Pb: bly (0,004%) 

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem 
för begagnade elektriska och elektroniska produkter, batterier och 
ackumulatorer. 
Var vänlig lämna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos 
din lokala mottagningsstation för avfall och återvinning. 
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i! 
 
 
 
Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet 
med kvalitetsmaterialer og komponenter, der kan genindvindes 
og/eller genbruges. 
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og 
akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald efter endt levetid. 
Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet ovenfor, betyder 
det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt 
koncentration af et tungmetal. Dette angives som følger:  

Hg: kviksølv (0,0005 %),  Cd: cadmium (0,002 %),   
Pb: bly (0,004 %) 

I EU er der særlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og 
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer. 
Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt på en lokal 
affalds-/genbrugsplads. 
Hjælp os med at bevare det miljø, vi lever i! 
 
 
 
For norske brukere:  
Dette produktet fra MITSUBISHI ELECTRIC er konstruert og 
produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan 
resirkuleres og/eller brukes om igjen. 
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og 
akkumulatorer, ikke bør kasseres sammen med 
husholdningsavfallet når de har nådd slutten av sin levetid. 
Hvis det er trykt et kjemisk symbol under det symbolet som er vist 
over, betyr det kjemiske symbolet at batteriet eller akkumulatoren 
inneholder et tungmetall i en viss konsentrasjon. Dette vil vises som 
følger:  

Hg: kvikksølv (0,0005 %),  Cd: kadmium (0,002 %),   
Pb: bly (0,004 %) 

I Norge finnes det egne innsamlingssystemer for brukte elektriske 
og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer. 
Kasser dette utstyret, batteriene og akkumulatorene ved den 
lokale gjenbruks- eller resirkuleringsstasjonen. 
Hjelp oss å bevare det miljøet vi lever i!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tämä MITSUBISHI ELECTRIC -tuote on suunniteltu ja valmistettu 
korkealuokkaisista materiaaleista ja/tai osista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen. 
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot 
ja akut täytyy niiden käyttöiän jälkeen hävittää erillään 
talousjätteistä. 
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on painettu kemiallinen symboli, 
se tarkoittaa, että paristolla tai akulla on tietty raskasmetallipitoisuus. 
Se ilmoitetaan seuraavasti:  

Hg: elohopea (0,0005 %),  Cd: kadmium (0,002 %),   
Pb: lyijy (0,004 %) 

Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akuilla on 
Euroopan Yhteisössä omat keräysjärjestelmänsä. 
Toimita tämä laite, paristot ja akut paikalliseen 
jätehuolto-/kierrätyskeskukseen. 
Auta meitä suojelemaan ympäristöä, jossa elämme! 
 
 
 
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit 
eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden 
gerecycled en/of worden hergebruikt. 
Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische 
onderdelen, batterijen en accu’s op het einde van de gebruiksduur 
gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld. 
Wanneer er onder het bovenstaande symbool een chemisch 
symbool staat gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware 
metalen in een bepaalde concentratie bevat. Dit wordt als volgt 
aangeduid: 

Hg: kwik (0,0005%),  Cd: cadmium (0,002%),   
Pb: lood (0,004%) 

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, 
batterijen en accu’s afzonderlijk ingezameld. 
Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het 
gemeentelijke afvalinzamelingspunt. 
Help ons mee het milieu te beschermen! 
 
 
 
Το προϊόν MITSUBISHI ELECTRIC που διαθέτετε είναι σχεδιασμένο 
και κατασκευασμένο από υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, 
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν 
ξανά. 
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, στο τέλος της 
διάρκειας ζωής τους, θα πρέπει να απορριφτούν ξεχωριστά από τα 
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματά σας. 
Αν έχει εκτυπωθεί ένα χημικό σύμβολο κάτω από το σύμβολο που 
απεικονίζεται ανωτέρω, αυτό το χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η 
μπαταρία ή ο συσσωρευτής περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε ορισμένη 
συγκέντρωση. Αυτό θα υποδεικνύεται ως ακολούθως:  

Hg: υδράργυρος (0,0005%),  Cd: κάδμιο (0,002%),   
Pb: μόλυβδος (0,004%) 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα 
συλλογής για τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
προϊόντα, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές. 
Παρακαλούμε διαθέστε αυτόν τον εξοπλισμό, τις μπαταρίες και τους 
συσσωρευτές στο τοπικό σας κοινοτικό κέντρο 
συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων. 
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε! 
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