
A3050 EE Better IM_DB68-06139A-00_NO_A5.indd   32 2016/5/6   10:56:55



Klimaanlegg

Installasjonshåndbok
AR09HSSDPWK/EE, AR12HSSDPWK/EE

 Takk for at du kjøpte dette Samsung-klimaanlegget.

 Før du tar i bruk dette produktet ber vi deg lese installasjonsmanualen nøye, og ta vare på denne for 

fremtidig bruk.
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Følg nøye forholdsreglene beskrevet under, da de 

er avgjørende for å garantere sikkerheten til både 

klimaanlegget og arbeiderne.

Koble alltid klimaanlegget fra strømforsyningen før 

det utføres service eller oppnås tilgang til interne 

komponenter. 

Kontroller at installasjon og testoperasjoner utføres av 

kvalifisert personell. 

Kontroller at klimaanlegget ikke er installert på et lett 

tilgjengelig område. 

Generell informasjon

Les nøGenerell informasjonye gjennom innholdet i 

denne håndboken før du installerer klimaanlegget, og 

lagre den på et trygt sted for å kunne bruke den som 

referanse etter installasjonen. 

For maksimal sikkerhet bør installatører alltid lese 

følgende advarsler nøye. 

Oppbevar drift- og installasjonshåndboken på et 

sikkert sted, og husk å gi dem til den nye eieren hvis 

klimaanlegget selges eller overføres. 

Denne håndboken forklarer hvordan du installerer 

et innendørsanlegg med et todelt system med to 

SAMSUNG-enheter. Bruk av andre typer enheter med 

ulike styresystemer kan skade enhetene og oppheve 

garantien. Produsenten skal ikke være ansvarlig for 

skader som oppstår ved bruk av ikke-kompatible 

enheter. 

Produsenten skal ikke være ansvarlig for skader som 

stammer fra uautoriserte endringer eller feilkoblinger 

av elektrisitet og krav fastsatt i «Driftsgrenser»-

tabellen inkludert i manualen, skal umiddelbart 

oppheve garantien. 

Klimaanlegget bør brukes kun for oppgaver som det 

har blitt designet for: Innendørsanlegget er ikke egnet 

til å bli installert i områder som brukes til vask. 

Bruk ikke apparatet hvis det er skadet. Hvis det 

oppstår problemer, må du slå av enheten og koble den 

fra strømforsyningen.

For å unngå elektrisk støt, brann eller skader, må du 

alltid stoppe enheten, deaktivere beskyttelsesbryteren 

og kontakte SAMSUNGs tekniske støtte hvis enheten 

produserer røyk, hvis strømkabelen er varm eller 

skadet, eller hvis enheten er svært støyende. 

Husk alltid å regelmessig inspisere anlegget, 

elektriske tilkoblinger, kjølelrør og beskyttelser. Disse 

operasjonene skal utføres av kvalifisert personell. 

Enheten inneholder bevegelige deler, noe som alltid 

bør holdes utilgjengelig for barn. 

Prøv ikke å reparere, flytte, endre eller demontere 

apparatet. Hvis det ikke utføres av autorisert personell, 

kan disse operasjonene forårsake elektrisk støt eller 

brann. 

Ikke plasser beholdere med væske eller andre 

gjenstander på enheten. 

Alle materialer som brukes for produksjon og pakking 

av klimaanlegget kan gjenvinnes. 

Emballasjen og batterier i fjernkontrollen (ekstrautstyr) 

må håndteres i overensstemmelse med gjeldende lover. 

Klimaanlegget inneholder et kjølemiddel som må 

behandles som spesialavfall. På slutten av sin 

livssyklus må klimaanlegget kastes i godkjente sentre 

eller returneres til forhandleren slik at det kan kastes 

riktig og trygt.

Installasjon av enheten

VIKTIG: Når du installerer enheten, husk alltid å 

koble til første kjølerør, deretter de elektriske linjene. 

Demonter elektriske ledninger før kjølemedierøret. 

Ved mottak, inspiser produktet for å kontrollere at det 

ikke har blitt skadet under transport. Hvis produktet 

er skadet skal det ikke installeres; rapporter skaden 

umiddelbart til transportøren eller forhandler (hvis 

installør eller autorisert tekniker har samlet materialet 

fra forhandler.) 

Etter at installasjonen er fullført, utfør alltid en 

funksjonstest og gi instruksjoner om hvordan du 

bruker klimaanlegget for brukeren.

Ikke bruk klimaanlegget i miljøer med farlige stoffer 

eller nært utstyr som slipper ut åpen flamme, for å 

unngå forekomst av brann, eksplosjoner eller skader. 

Våre enheter må installeres i samsvar med 

plassangivelsene i installasjonsmanualen for å sikre 

enten tilgjengelighet fra begge sider eller mulighet 

til å utføre rutinemessig vedlikehold og reparasjoner. 

Enhetens komponenter må være tilgjengelige, og 

kunne demonteres i total sikkerhet for både mennesker 

eller ting. Av denne grunn, der det ikke følges som 

angitt i installasjonsmanualen, er den nødvendige 

kostnaden for å komme frem til og reparere enheten 

(i sikkerhet, slik det kreves av dagens regelverk) med 

stropper, lastebiler, stillas eller andre former for heving 

vurdert som utenfor garantien, og belastes sluttbruker.

Når du installerer utendørsenheten på kysten, må du 

Sikkerhetsinformasjon for installasjon
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sørge for at den ikke blir utsatt for direkte havbris. 

Hvis du ikke kan finne et egnet sted uten direkte 

sjøbris, konstruere en beskyttende vegg eller gjerde.

 – Installer utendørsenheten på et sted (for eksempel 

nær bygninger e.l.) hvor den beskyttes mot havbris. 

Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på 

utendørsenheten.

Dersom du ikke kan unngå å installere 

utendørsenheten nær havet, må du sette opp en 

beskyttelsesvegg rundt den for å skjerme den for 

havbris.

Lag en beskyttelsesvegg ved å bruke et solid 

materiale som betong for å blokkere sjøbrisen. Sørg 

for at høyden og bredden på veggen er 1,5 ganger 

større enn størrelsen på utendørsenheten. Sørg 

også for at det er minst 600 mm mellom veggen og 

utendørsenheten for gi tilstrekkelig ventilasjon for 

utløpsluften.

Installer enheten på et sted der vannet enkelt kan 

dreneres.

Hvis du ikke kan finne et monteringssted som 

beskrevet ovenfor, må du kontakte produsenten for 

mer informasjon.

Sørg for å rense sjøvann og støv på varmeveksleren på 

utendørsenheten og bruke en korrosjonsinhibitor på 

den. (Minst én gang per år.)

Strømforsyning, sikring eller 
strømbryter

Sørg alltid for at strømforsyningen er i samsvar 

med gjeldende sikkerhetsstandarder. Installer alltid 

klimaanlegget i samsvar med gjeldende lokale 

sikkerhetskrav. 

Alltid kontroller at en egnet jordingstilkobling er 

tilstede. 

Kontroller at spenning og frekvens på 

strømforsyningen overholder spesifikasjonene og 

at den installerte effekten er tilstrekkelig til å sikre 

driften av hvilken som helst andre innenlandske 

apparater som er koblet til samme elektriske ledning. 

Kontroller alltid at utkobling-og beskyttelsesbrytere er 

passende dimensjonert. 

Kontroller at klimaanlegget er koblet til 

strømforsyningen i henhold til instruksjonene som er 

gitt i koblingsskjemaet inkludert i manualen. 

Kontroller alltid at elektriske tilkoblinger 

(kabelinnføring, kontaktdeler, isolasjon–…) er i 

samsvar med de elektriske spesifikasjonene og med 

instruksjonene i koblingsskjemaet. Kontroller alltid at 

alle tilkoblinger samsvarer med gjeldende standarder 

for installering av klimaanlegg.

Havbris Beskyttelsesvegg

Utendørsenhet

Hav
Utendørsenhet

Beskyttelsesvegg

Havbris

UtendørsenhetHav

Havbris

Hav Utendørsenhet

A3050 EE Better IM_DB68-06139A-00_NO_A5.indd   4 2016/5/6   10:56:55



5Norsk

In
sta

lla
s
jo

n

Forberedelse

Trinn 1.1  Velge monteringssted

Oversikt over krav til monteringssted

CAUTION

  FORSIKTIG

Overhold lengde- og høydebegrensningene som er 

beskrevet i figuren ovenfor.

Installering skal utføres minimum 500 mm fra bakken 

(nødvendighet).

Installering av snøsikkert deksel anbefales for regioner 

med mye snøfall (anbefalt).

For lite omgivende modell.

Minimum klaring for utendørsenheten

Vegg

Minimum klaring i mm

3
0
0

600

Luftretning

Når du installerer 1 utendørsanlegg 
(6 esker)

(Enhet: mm)

3
0
0

1
5
0
0
 

3
0
0

150 600

1
5
0
0

2000 

5
0
0
 

300 

3
0
0
 

1
5
0
0

Ovenfra Sett fra siden

 (Enhet: m)

Modell
Rørlengde Rørhøyde

Minimum Maksimum Maksimum

AR09HSSDPWK/EE
AR12HSSDPWK/EE

3 15 8

100 mm eller mer
(anbefalt)

125 mm 
eller mer
(anbefalt)

125 mm 
eller mer
(anbefalt)

Hull for avløpsslange

Du kan velge retningen for 
dreneringen(venstre eller høyre).

Maksimal rørhøyde: 8 m
Maksimal rørlengde: 15 m

Surr minst én runde rundt for å 
redusere støy og vibrasjon.

De faktiske enhetene kan se annerledes 
ut enn det som vises på disse bildene.

Lag en U-felle på røret (som er 
koblet til enheten innendørs) 
på ytterveggen, og kutt den 
nederste delen av isolasjonen 
(omtrent 10 mm) for å hindre 
regnvann i å komme inn 
gjennom isolasjonen.

Utendørsenhet

Yttervegg

Innendørsenhet

Skjær bort isolasjon for 
å drenere regnvann

300 eller mer

Snøsikker hette

Brakett for 

veggmontering

Minst 500

(Enhet: mm)

FORSIKTIG
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Når du installerer mer enn 1 utendørsanlegg 
(5 esker)

(Enhet: mm)

1500 600 3000 2003000

3
0
0

1
5
0
0

600 600

1
5
0
0

3
0
0

300 600 600 600

5
0
0
 300

5
0
0 300

  FORSIKTIG
Hvis utendørsenheten monteres med for liten klaring, 

kan den gi fra seg lyd, og produktet kan påvirkes 

negativt.

Sørg for å installere utendørsenheten på et sted hvor 

enhetens vibrasjonsnivå ikke påvirker produktet.

Trinn 1.2  Kontrollere og forberede 

tilbehør og verktøy

Tilbehør

Tilbehør i innendørsenhetens pakke

Installasjonsplate (1) Fjernkontroll (1)

Fjernkontrollbatteri (2) Brukerhåndbok (1)

Installasjonshåndbok (1) Smart A/C-programmanual (1)

Hodeskruer (2) Fjernkontrollholder (1)

M4 x 16 

Plateskruer (2)
Fører venstre(1)

Fører høyre(1)
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Valgfritt tilbehør

Isolert monteringsrør,  
Ø 6,35 mm (1)

Isolert monteringsrør,  
Ø 9,52 mm (1)

09/12

Isolert monteringsrør,  
Ø 12,70 mm (1)

18

Isolert monteringsrør,  
Ø 15,88 mm (1)

24

Avløpsslange lengde 2 m (1) Skumisolasjon (1)

Rørklamme A (3) Rørklamme B (3)

Vinyltape (2) PE T3 skumrør isolasjon (1)

Kitt 100 g (1) Dreneringsplugg (1)

M4 x 25 plateskruer (6) Sementspiker (6)

3-leders strømkabel (1) 2-leders kabelstamme (1)

3-leders kabelstamme (1)

Tilbehør i utendørsanleggets pakke

Gummiben (4)

  MERKNAD

Kragemutterne er festet til enden av hvert rør av en 

fordamper eller en tjenesteport. Bruk mutrene når du 

kobler rørene sammen.

Monteringskablene er valgfrie. Hvis den ikke 

medfølger, kan du bruke standardkablene.

Tappepluggen og gummibenene er kun inkludert når 

klimaanlegget leveres uten monteringsrør. 

Hvis dette tilbehøret ble levert med produktet, 

befinner det seg i tilbehørspakken eller pakken med 

utendørsenheten.

Verktøy 

Generelle Verktøy

Vakuumpumpe(Forhindring 

av bakflyt)

Manifoldmåler

Lektesøker

Momentnøkkel

Rørkutter

Rival

Rørbøyer

Vaterpass

Skrutrekker

Fastnøkkel

Drill

L-nøkkel

Målebånd

Verktøy for prøvedrift

Termometer

Motstandsmåler

Elektroskop

Trinn 1.3  Drille et hull i veggen

Før du fester monteringsplaten til en vegg – og deretter 

fester innendørsenheten til monteringsplaten, en 

vinduskarm eller en gipsplate – må du avgjøre hvor 

hullet (med 65 mm innvendig diameter) som rørbunten 

(strøm- og kommunikasjonskabler, kjølemedierørene og 

avløpsslangen) skal lages, og deretter bore hullet.

1 Velg plasseringen av det 65 mm store hullet i forhold 

til de mulige retningene rørbunten kan gå i, og 

minsteavstandene mellom hullet og monteringsplaten 

tatt i betraktning.
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  FORSIKTIG
Hvis du skal endre retning for rør fra venstre til høyre, 

ikke bøy de drastisk, men bøy det sakte i motsatt 

retning som vist. Ellers kan røret bli skadet i prosessen.

2 Drill hullet.

  FORSIKTIG
Sørg for å drille kun ett hull. 

Sikre at hullet skråner nedover for å la avløpsslangen 

helle nedover for å tillate optimal vanndrenering.

Trinn 1.4  Vikle rør, kabler og 

avløpsslangen

1 Pakk skumisolasjonen på delene uten isolasjon på 

endene av kjølerørene, som vist i figuren. Pakkingen 

holder kondensasjonsproblemer til et minimum. 

2 Surr kjølerørene, strømkabelen, overføringskabelen og 

avløpsslangen med vinyltape for å lage en rørbunt. 

<Mulige retninger for rørbunten>

Venstre Høyre

Bakerst til høyre eller venstre

Nederst til høyre

Vegg

Avløpsslange
Innendørsenhet

<Hullet hellet nedover>

Isolasjon

Kjølerør

Kjølerør
(monteringsrør)

Monteringsplate

Vinyltape

Strøm- og overføringskabler 
(monteringskabler)

Avløpsslange

Rørbunthull

 (Enhet: mm)

Modell A B C D

AR09HSSDPWKNEE
AR12HSSDPWKNEE

36 190 81 36

Rørbunthull: Ø 65 mm

<Minimum avstand mellom hullet og 
monteringsplaten>
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Trinn 2.1  Demontering av 

dekkpanelet

1 Fjern hodeskruene og deretter skruene. 

2 Lås opp sidekrokene ( , ), og plasser så krokene i 

sentrum ( ).

Lås deretter opp de nedre krokene ( ) for å dra ut 

frontplaten. 

B

B

C

A
A

1

2

4

Trinn 2.2 Demontering av 

monteringsplaten

Installasjon av innendørsenhet

Skann denne QR-koden for 

detaljert video av installering av 

innendørsenhet.

Hodeskrue

Stjerneskrujern

Skrue

Flatt skrujern

Midtkrok (A) Nedre-/side-krok (B/C)
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Trinn 2.3  Koble til strøm- og 

overføringskablene 

(monteringskabel)

1(L)2(N) F1 F2

Sørg for å overholde «tekniske standarder for 

elektrisk installering» og «kablingsforskriftene» i de 

lokale kabelforskriftene når du utfører elektrisk og 

jordingsarbeid.

Stram terminalblokkskruen til 1,2-1,8 Nm (12-18 kp/

cm).

  MERKNAD

Hver ledning er merket med tilsvarende 

klemmenummer.

Bruk panserkabel (kategori 5; mindre enn 50 pF/m) for 

støyfullt miljø.

Strømledninger for deler av innretninger for 

utendørsbruk skal ikke være lettere enn en 

polykloropen-avskjermet fleksibel ledning. 

(Kodeangivelse IEC: 60245 IEC 66/CENELEC: H07RN-F, 

IEC: 60245 IEC 57/CENELEC: H05RN-F)

Strøm- og kommunikasjonskabelen skal ikke være 

lengre enn 30 meter.

  FORSIKTIG
For klemmeblokkens kabling, skal det kun brukes en 

ledning med en ringklemmekontakt. Vanlige ledninger 

uten ringklemme kan være en brannfare på grunn 

av overoppheting av den elektriske kontakten under 

installasjon.

Hvis det er nødvendig å utvide røret, må du sørge for å 

kabelen også. Maksimal lengde for hver kabel og hvert 

rør bør ikke overskride 15 meter.

Ikke koble to eller flere forskjellige kabler sammen for 

forlenging. Denne tilkoblingen kan forårsake brann.

Hver sirkulære terminal må samsvare med størrelsen 

på den tilsvarende rekkeklemme.

Når du har koblet til kablene, pass på at klemmetallet 

på innendørs- og utendørsenhetene er like.

Sørg for at strøm- og kommunikasjonskablene er 

atskilt, de må ikke være i samme kabel.

  ADVARSEL
Koble ledningene fast slik at de ikke kan trekkes 

ut. (Hvis de er løse, kan det føre til kortslutning av 

ledningene.)

Modell AR09HSSDPWK/EE
AR12HSSDPWK/EE

Strømkabel 
(Utendørsenhet)

3G X 1,5 mm², 

H07RN-F

Utendørs til innendørs 
strømkabel

3G X 1,0 mm², 

H07RN-F

Kommunikasjonskabel
2 X 0,75 mm², 

H05RN-F

Type GL 16A

Før 
tilkobling

Korrigere Opp ned Skadet Ikke-sirkulær

Etter 
tilkobling

Korrigere Korrigere

Opp ned Ikke tilpasset
(Sett forfra)

(Sett fra 

siden)

<Circular terminal>

Bryterskap

Fest skruene på ledningsholderne.
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Trinn 2.4  Valgfritt: Utvide 

strømkabelen 

1 Forberede en kompressor og følgende verktøy for 

bruk.

Verktøy Spesifikasjon Form

Krimptang MH-14

Koplingsmuffe (mm)
20 x Ø 

7,0(HxYtre 
diameter)

Isolasjontape Bredde 18 mm

Sammentrekningsrør 
(mm)

50 x Ø 
8,0(LxYtre 
diameter)

2 Som vist i figuren, løsner skjoldene fra gummi/kabelpå 

strømkabelen. 

Trekk av 20 mm fra kabelskjoldene av det allerede 

instalrte røret. 

  FORSIKTIG
Du finner informasjon om 

strømkabelspesifikasjoner for innendørs- og 

utendørsenheter i installasjonsmanualen.

Etter fjerning av rørledningen, må du sette inn et 

sammentrekningrør.

20 20

20

20

60

120

180

3 Sett begge sider av kjernenkabelen til strømkabelen 

inn i koplingsmuffen. 

Metode 1: Dytt kjernetråden inn i hylsen fra 

begge sider.

Metode 2: Tvinn trådkjernene sammen og skyv 

den inn i hylsen.

4 Ved hjelp av en kompressor, komprimer de to 

punktene og snu det og komprimer ytterligere to 

poeng på samme sted.

5 Kompresjondimensjonen bør være 8,0.

Etter komprimering , trekk begge sider av kabelen 

for å sikre at den sitter godt inne.

6 Pakk den inn med isolasjonsteip i én eller flere 

omganger, og plasser røret midt på isolasjonsteipen.

Du trenger minst tre lag med isolasjon.

7 Påfør varme til sammentrekningsrøret for å 

komprimere den.

8 Etter rørsammentrekningener fullført, pakk den inn 

med isolasjontape til slutt.

Kontroller at alle delene er godt dekket.

Pass på at du bruker isolasjonsteip og et 

rør som er laget av godkjent forsterket 

isolasjosjonsmateriale som beskytter mot 

strømførende kabler. (Sørg for å overholde lokale 

forskrifter for bruk av skjøteledninger)

Strømkabel (levert av oss)

Strømledning

(Enhet: mm) 

(Enhet: mm) 

Metode 1 Metode 2

Koplingsmuffe Koplingsmuffe

Kompresjonsdimensjoner

Komprimer den 4 ganger Komprimer den 4 ganger

Metode 1 Metode 2

5 mm 5 mm

Isolasjontape

Metode 1 Metode 2

Isolasjontape

40 mm 35 mm

Sammentrekningsrør

Isolasjontape
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  ADVARSEL
Ved utviding av den elektriske ledningen bør du ikke 

bruke en rund-formet trykk-kontakten.

 – Ufullstendige 

ledningstilkoblinger kan 

føre til elektrisk støt eller 

brann. 

Trinn 2.5  Installere og koble til 

avløpsslangen

1 Installer avløpsslangen. 

2 Hell vann inn i avtappingspannen. Sjekk om 

vannslangen drenerer som den skal.  

  FORSIKTIG
Kontroller at innendørsenheten er i oppreist stilling når 

du heller i vann for å se etter lekkasjer. Kontroller at 

det ikke kommer vann inn i elektriske komponenter. 

Hvis diameteren til tilkoblingsslangen er mindre 

enn produktets dreneringsslange, kan det oppstå 

vannlekkasje.

Mangelfull installasjon kan forårsake vannlekkasje.

Hvis avløpsslangen føres inn i rommet, isoler slangen 

slik at dryppkondens ikke kan skade møbler eller gulv.

Ikke steng inne eller dekk til avløpsslangen.  

Avløpsslangetilkoblinger må være lett tilgjengelige og 

kunne repareres.

Trinn 2.6  Valgfritt: Utvide 

avløpsslangen 

(A) (B)

Avløpsslange Monteringsrør Tilkoplingsslange

Innendørsenhet

Avløpsslange

Vegg

5 cm 
mindre

Grøft 

Helning nedover Helning oppover Dyppet i vann

I klem For liten klaring For liten klaring

Avløpsslange (A) Avløpsslangeforlengelse (B) 

Avløpsslange Avløpsslangeforlengelse 

20 mm eller mer 

Skumisolasjon

Vinyltape 

40~45mm
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Trinn 2.7  Valgfritt: Skifte retningen til 

avløpsslangen 

  FORSIKTIG
Kontroller at innendørsenheten er i oppreist stilling når 

du heller i vann for å se etter lekkasjer. Kontroller at 

det ikke kommer vann inn i elektriske komponenter. 

Trinn 2.8  Installasjon og tilkobling av 

monteringsrør til kjølerørene  

(monteringsrør)

Koble til innendørs og utendørs enheter med felttilførte 

kobberrør ved hjelp av kragetilkoblinger. Bruk bare 

isolerte, sømløse kjølingsgraderte rør, (type Cu DHP  i 

henhold til ISO1337), avfettes og deoksidert, egnet 

for driftstrykk på minst 4200 kPa, og for sprengtrykk 

på minst 20 700 kPa. Under ingen omstendighet må 

kobberrør av sanitærtype benyttes. 

Det finnes 2 kjølerør med ulike diametere: 

Den mindre er for det flytende kjølemediet 

Den større er for gasskjølemediet 

Et kort flytende kjølerør og et kort gasskjølerør er allerede 

montert på klimaanlegget. Forbindelsesprosedyren for 

kjølerørene varierer i henhold til utgangsposisjonen til 

hvert rør når det vender mot veggen: 

1 Skjær ut den aktuelle utkasterdelen (A, B, C) på 

baksiden av innendørsenheten med mindre du kobler 

røret direkte til baksiden.

2 Jevn ut avkutted kanter. 

Utløp til 
dryppanne 

Gummihetter 

Hell vann i pilens retning. 

Retning for drenert vann 

<Sett forfra>

<Sett fra siden>

1 <Sett forfra>

3 <Sett fra siden>

Venstre(A)

Undersiden(C)

Høyre(B)

Før mot 
høyre eller 
venstre

2 <Montering av 
hengeskruen>

Skrue
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3 Fjern vernehettene til rørene og koble monteringsrøret 

til hvert rør. Stram mutterne, først med hendene, og 

deretter med en momentnøkkel, til følgende moment: 

Ytre diameter (mm)
Dreiemoment 

ø 6,35 14 - 18 140 - 180

ø 9,52 34 - 42 350 - 430

ø 12,70 49 - 61 500 - 620

ø 15,88 68 - 82 690 - 830

  MERKNAD

For å forkorte eller utvide rørene kan du se Trinn 

2.9  Forkorte eller utvide kjølerør (monteringsrør) 

på side 14.

4 Klipp av den resterende skumisolasjonen. 

5 Hvis det er nødvendig, bøy røret slik at det passer 

langs bunnen av innendørsanlegget. Trekk den 

deretter ut gjennom det aktuelle hullet.

Røret bør ikke stikke ut fra baksiden av 

innendørsenheten. 

Bøyeradius skal være 100 mm eller mer. 

6 Legg røret gjennom hullet i veggen. 

7 Monter innendørsenheten på veggen. Passer kablene, 

rørene og slangen gjennom utstøterhullet som vil 

koples til utendørsenheten.

8 Bruk 2 skruer for å feste innendørsenheten som vist 

i bilde 2.

9 Monter ledeskinnen i posisjon A eller B som vist på 

bilde 3.

  MERKNAD

Rørene skal isoleres og festes permanent på plass etter 

endt installasjon og gasslekkasje-test. For flere detaljer, 

se Trinn 4.1 Utføring av gasslekkasjetester på side 21.

  FORSIKTIG
Trekk til kragemutteren med momentnøkkel i henhold 

til spesifisert metode. Hvis kragemutteren er for stram, 

kan kragen ryke og forårsake lekkasje av kjølegass. 

Ikke steng inne eller dekk til rørtilkoblingen. 

Alle rørtilkoblinger for kjølemedier må være lett 

tilgjengelige og kunne repareres.

Trinn 2.9  Forkorte eller utvide 

kjølerør (monteringsrør)

90°

R 0.4 to 0.8

90°±2°

45°±2°

L

D

D

A

(Enhet: mm)

Ytre diameter (D) Dybde (A) Flammediameter (L)

ø 6,35 1,3 8,7 - 9,1

ø 9,52 1,8 12,8 - 13,2

ø 12,70 2,0 16,2 - 16,6

ø 15,88 2,2 19,3 - 19,7

(Enhet: mm)

Ytre diameter (mm) Dreiemoment Dreiemoment 

ø 6,35 14 - 18 140 - 180

ø 9,52 34 - 42 350 - 430

ø 12,70 49 - 61 500 - 620

ø 15,88 68 - 82 690 - 830

Rørkutter

Rør

Skjevt Grov Ru

Rør Krage

Innendørs utløpsrør Tilkoblingsrør

Kragemutter
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  FORSIKTIG
Hvis du trenger et rør som er lengre enn det som 

er angitt i rørkoder og -standarder, må du tilføre 

kjølemedie til rørene. Ellers kan innendørsenheten 

frosse. 

Legg røret med forsiden vendt ned mens du fjerner 

ujevnheter for å sørge for at graderinger ikke påvirker 

røret.

  MERKNAD

Overdrevent dreiemoment kan forårsake gasslekkasje. 

Når røret forlenges med sveising/slaglodding, må 

det sørges for at nitrogen brukes under sveising/

slaglodding. Skjøten må være tilgjengelig og kunne 

repareres.

  FORSIKTIG
Stram til den koniske mutteren i henhold til 

spesifisert dreiemoment. Hvis den koniske mutteren 

overstrammes, kan den ødelegges og forårsake 

lekkasje av kjølegass.

Trinn 2.10 Feste monteringsplaten 

Du kan installere innendørsenheten på en vegg, 

vinduskarm, eller på gipsplater. 

  ADVARSEL
Sørg for at veggen, vinduskarmen eller gipsplatene 

tåler vekten av innendørsanlegget. Hvis du installerer 

innendørsenheten på et sted som ikke er sterkt nok 

til å tåle vekten av enheten, kan enheten velte og 

forårsake personskade.

For å feste innendørsenheten på veggen

Fest monteringsplaten til veggen - vær oppmerksom på på 

vekten av innendørsanlegget.

  MERKNAD

Hvis du monterer platen til en sementvegg med 

plastankere, må du sørge for at gapet mellom veggen 

og platen, med projiserte ankere, er mindre enn 20 

mm.

For å feste innendørsenheten på en 

vindusramme

1 Bestem plasseringen av trestolpene som skal festes til 

vinduskarmen. 

2 Fest trestolpene til vinduskarmen, og vær 

oppmerksom på vekten av innendørsanlegget.

3 Fest monteringsplaten til trestolpene med plateskruer.

For å feste innendørsenheten på en gipsplate

1 Bruk en lektesøker for å finne plasseringen av lektene. 

2 Fest platehengeren på to lektere.

<Kragemutter>

Flytende serviceport
<Høyttrykk>

Gass-service port
<Lavt trykk>

Korrigere

Bøyet Sprukket Ujevn 
tykkelse

Skadet 
overflate

 (Enhet: mm)

Modell A B C D

AR09HSSDPWKNEE
AR12HSSDPWKNEE

36 190 81 36

Rørbunthull: Ø 65 mm

Plastanker

20 mm
Vegg
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  FORSIKTIG
Hvis du monterer innendørsenheten på en gipsplate, 

må du bare bruke spesifiserte ankerbolter på en 

referanseposisjon. Ellers kan gips rundt leddene 

smuldre over tid og føre til at skruene løsner og faller 

ut. Dette kan føre til person- eller utstyrsskader. 

Søk etter andre steder dersom det er mindre enn to 

lektere, eller avstanden mellom lekterne varierer fra 

platehengeren. 

Fest monteringsplaten uten å vippe den ene siden. 

Trinn 2.11  For å feste 

innendørsenheten på 

monteringsplaten 

  FORSIKTIG
Pass på at rørbunten ikke beveger seg når du 

installerer innendørsenheten på en installasjonsplate.

Trinn 2.12  Montering av dekkpanelet 

1 Lås opp sidekrokene (D), og deretter midtkrokene (B). 

Lås deretter de nedre krokene (C) for å klikke panelet 

på plass. 

2 Fest skruen (A- ), og sett deretter på hodeskruene 

(A- ).

B B

C C

A

A
A

B
B

C

C

D

D
1

2

A

21
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Trinn 3.1 Monter utendørsanlegget

X

Y

1 Plasser utendørsenheten som anvist på toppen av 

enheten for å tillate tilstrekkelig utlufting. 

2 Fest utendørsanlegget plant til passende støtte ved 

hjelp ankerboltene.

  MERKNAD

Sikre gummibenetfor å hindre dannelse av støy og 

vibrasjoner.

Hvis utendørsanlegget er utsatt for sterk vind, installer 

skjoldplatene rundt utendørsanlegget slik at viften kan 

fungere korrekt.

valgfritt: Monter utendørsenheten på en vegg 

med stativ

  MERKNAD

Sikre at veggen kan tåle vekten av stativet og 

utendørsenheten.

Installer stativet så nær søylen som mulig.

Trinn 3.2  Koble strøm- 

og overføringskabler og 

kjølemedierørene

F1 F2

L N

  FORSIKTIG
Sørg for å montere strøm- og overføringskablene med 

en kabelklemme. 

Installasjon Av Utendørsenhet

 (Enhet: mm)

Modell X Y

AR09HSSDPWKXEE
AR12HSSDPWKXEE

612 317

Gummiben

Myk gummi utformet for å dempe vibrasjoner fra stativ 
til veggen (Følger ikke med produktet)

Myk gummi utformet for å restiduale vibrasjoner fra 
utendørsenhet til veggen (følger ikke med produktet)

Utendørs til 
innendørs strømkabel 
(tre ledninger)

Kommunikasjonskabel 
(to ledninger)

Strømkabel 
(tre ledninger)
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Trinn 3.3  Tømming av luft

Utedørsenheten er lastet med tilstrekkelig R-410A 

kjølemedium. Ikke slipp R-410A ut i atmosfæren: det er 

en klimagass, dekket av Kyoto-protokollen, med et globalt 

oppvarmingspotensiale på (GWP) = 2088. Du bør tømme 

luften i innendørsanlegget og i røret. Hvis luften forblir i 

kjølerørene, vil det påvirke kompressoren. Dette kan føre 

til reduksjon av kjølekapasitet og funksjonssvikt. Bruk en 

vakuumpumpe. 

  FORSIKTIG
Når du installerer, pass på at det ikke finnes lekkasjer. 

Når du tar ut kjølemediet, jorde kompressoren før 

du fjerner forbindelsesrøret. Når kjølemiddelrøret 

ikke er riktig koblet og kompressoren arbeider med 

stoppventilen åpen, trekkes luft inn i røret, og det gjør 

trykket inne i kjølemediets syklus unormalt høyt. Dette 

kan forårsake eksplosjon og skade.

1 La systemet stå i ventemodus.

  ADVARSEL
Ikke skru på systemet! Dette er nødvendig 

for bedre vakuumdrift (full ÅPEN stilling av 

elektronisk ekspansjonsventil). 

2 Kople påfyllingsslangen til lavtrykk-siden av 

manifoldmåleren til en gass-serviceport som vist på 

bildet. 

 

3 Åpne ventilen til lavtrykk-siden av manifoldmåleren 

mot klokken. 

4 Tøm ut luften i det tilkoblede røret med 

vakuumpumpen i ca. 15 minutter. 

Sørg for at trykkmåleren viser -0,1 Mpa (-76 

cmHg, 5 torr) etter ca. 10 minutter. Denne 

prosedyren er svært viktig for å unngå 

gasslekkasje. 

Lukk ventilen til lavtrykkssiden av 

manifoldmåleren mot klokken. 

Slå av vakuumpumpen. 

Sjekk i to minutter om det finnes trykkendringer. 

Fjern slangen til lavtrykk-siden av 

manifoldmåleren. 

5 Sett en ventilkork for væske- og gass-serviceporten til 

åpen stilling. 

Bryterskap
Fjern skruen fra 
boksdekselet

For å koble til 
kjølemiddelrørene

Fjern hettene på gass- og 
væskeforsyningsportene

Gass-service port 
<Lavt trykk> 

Flytende serviceport 
<Høyttrykk> 

Koble til gass- og 
væskekjølerørene

Vakuumpumpe(Forhindring av bakflyt)

Flytende serviceport  <Lavt trykk>

Vakuumpumpe

Ventil 15 minutter

Flytende serviceport <Høyttrykk>
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Trinn 3.4  Legg til kjølemedium

Hvis du bruker et rør som er lengre enn lengden 

spesifisert i rørkoder og -standarder, må du legge til 

15 g kjølemiddel R410A for hver ekstra meter. Hvis du 

bruker et rør som er kortere enn lengden spesifisert i 

rørkoder og -standarder, vil tømmetiden være normal. Se 

servicemanualen for mer informasjon. 

  FORSIKTIG
Resterende luft i kjølesyklusen, som inneholder 

fuktighet, kan forårsake funksjonsfeil på kompressoren. 

Kontakt alltid servicesenteret eller et profesjonelt 

installasjonbyrå for installasjon av produktet. 

R-410A er en blandet type kjølemedium. Det er 

nødvendig for å fylle opp under væskeforhold. Følg 

instruksjonene nedenfor ved fylling av kjølemiddel fra 

kjølemiddelsylinderen til utstyret: 

Før du fyller, sjekk om sylinderen har en hevert eller ikke. 

Det er to måter å fylle opp kjølemediet: 

  MERKNAD

Hvis kjølemiddelet R-410A er fylt med gass, kan 

sammensetningen av de ladede kjølemidlene endres 

og egenskapene til utstyret variere. 

Bruk elektronisk måler under måling av 

kjølemiddelmengde som er lagt til. Velt sylinderen hvis 

den ikke har hevert. 

Trinn 3.5 Viktig informasjonsforskrift 

om kjølemediet som brukes

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Ikke 

slipp gassene ut i atmosfæren. 

  FORSIKTIG
Informer brukeren om systemet inneholder 5 tCO

2
e 

eller mer med fluorinerte drivhusgasser. I dette tilfellet 

må det kontrolleres for lekkasje minst en gang hver 

12 måned, i henhold til regulering nr.517/2014. Denne 

aktiviteten må kun dekkes av kvalifisert personale. I 

situasjonen ovenfor (5 tCO
2
e eller mer med R-410A) 

må montøren (eller en godkjent person som har 

ansvaret for den endelige kontrollen) fremlegge en 

vedlikeholdsbok, der all informasjon skal være notert, 

i henhold til forskrift (EU) nr. 517/2014 hos Det 

europeiske parlamentet og Rådet av 16. april 2014 om 

fluorbaserte drivhusgasser.

1 Fyll ut følgende med merkeblekk på etiketten for 

kjølemiddelmengde som følger med dette produktet 

og i denne håndboken. 

 fabrikken ansvarlig for kjølemedium i 

produktet,

 ekstra kjølemedium fykt i feltet og

+  den totale ladningen kjølemedium sendt 

med produktet.

Type kjølemiddel GWP-verdi

R-410A 2088

2
e : kg x GWP / 1000

Enhet Kg tCO2e

①, a

②, b

①+②, c

Innendørsenhet

Utendørsenhet

Fyll kjølemediet med 
sylinderen oppreist.

<Sylinder med hevert>

Fyll kjølemediet med 
sylinderen opp ned.

Hevert

<Sylinder uten hevert>
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  MERKNAD

a  Fabrikkens fyllemengde for produktet: se enhetens 

navneplate

b  Ekstra kjølemedium lastet i feltet (se informasjonen 

ovenfor for mengde kjølemiddel for påfylling.)

C Total fyllemengde

d Kjølemiddelsylinder og manifold for fylling

  FORSIKTIG
Den utfylte etiketten må holdes i nærheten av 

produktets fylleport(f.eks på innsiden av dekselet til 

avstengningsventilen).
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Trinn 4.1 Utføring av 

gasslekkasjetester

1 Før inspisering av lekkasjen, bruk en stillbar 

momentnøkkel for å lukke lokket for stoppventilen. 

(Oppfyll med et tiltrekningsmoment for hver størrelse 

av diameteren og stram lokket godt for å forhindre 

lekkasje.)

2 Sett edelgass i rørene som er koblet til innendørs- og 

utendørsenhetene. 

3 Se etter lekkasje på tilkoblingsdelene på innendørs- og 

utendørsenheter ved hjelp av såpeskum eller væske. 

Trinn 4.2  Kjøre Smart Install-modus

1 Sørg for at klimaanlegget er i ventemodus. 

2 Hold nede knappene  (Strøm),  (Modus), og  

(SET) på fjernkontrollen samtidig i 4 sekunder. 

3 Vent til Smart Install-mode starter eller feiler. Dette vil 

ta ca. 7 til 13 minutter.

Mens Smart Install-modus starter:

Type  Display LED-display

Viser for 

innendørsenhet

 
LED1

LED2

LED3

Fremdriften 

vises som et tall 

mellom 0 og 99 

på skjermen på 

innendørsenheten.

Lampene på 

skjermen på 

innendørsenheten 

blinker først en 

etter en, før de alle 

blinker samtidig. 

Denne handlingen 

vil gjenta seg.

Når Smart Install-modus starter: Smart 

Install-modus vil avsluttes med ringelyd og 

klimaanlegget vil være i ventestatus. 

Når Smart Install-modus feiler: En feilmelding 

vises på skjermen på innendørsenheten, og Smart 

Install-modus avsluttes.

  MERKNAD

Smart Install-modus kan kun betjenes med den 

medfølgende fjernkontrollen.

Under prosedyren for Smart Install-modus, kan ikke 

fjernkontrollen brukes.

Installasjonsinspeksjon

Ytre diameter 
(mm)

Tiltrekningsmoment

Kroppslokk 

ø 6,35 20 - 25

10 - 12

ø 9,52 20 - 25

ø 12,70 25 - 30

ø 15,88 30 - 35

Over ø 19,05 35 - 40

Tiltrekningsmoment for 
kroppslokk (Henvis til tabellen)

Ladekjerne

Spindel

R-22: Skruens diameter - 7/16-20UNF
R-410A: Skruens gjengediameter -1/2-2OUNF

Tiltrekningsmoment for lokk for ladeport (Henvis til tabellen)

Test deler for 
innendørsenheten

Test deler for 
innendørsenheten
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Når feil oppstår, må du ta de nødvendige tiltak i henhold til følgende tabell. For mer informasjon om nødvendige tiltak i 

tilfelle av feil, kan du se servicehåndboken.

Feilindikator

Feil Tiltak for installatøren
 Display

LED-display

LED 1 LED 2 LED 3

 /  / 

Kommunikasjonsfeil 

mellom innendørs- 

og utendørsenhet

Sjekk tilkoblingskabelen mellom 

innendørs- og utendørsenhet 

(hvorvidt strømkabelen og 

tilkoblingskabelen er krysset eller ikke).

Feil på sensoren for 

innendørstemperatur

Sjekk tilkoblingen til koblingen.

, 
Feil på innendørs 

varmeveksler

Sjekk tilkoblingen til koblingen.

Feil på innendørs 

viftemotor

Sjekk tilkoblingen til koblingen.

Fjern fremmedlegemer. (Sjekk for 

årsaken som holder igjen motoren.)

 display og 

alle LED-er 

blinker.

EEPROM-/alternativ-

feil

Tilbakestill alternativ.

, 

Blokkering av flyt 

for kjølemiddel-feil

Sjekk om stoppventilen er helt åpen.

Sjekk om det er blokkering i røret 

for kjølemiddel som kobler sammen 

innendørs- og utendørsenheten.

Sjekk for lekkasje av kjølemiddel.

Mangel på 

kjølemiddel (kun for 

vekselsmodeller)

Sjekk om en tilstrekkelig mengde 

kjølemedie kreves i henhold til 

spesifikasjonene i oppført i rørkoder- og 

standarder. 

Sjekk for lekkasje av kjølemiddel mellom 

ventil og rørkobling.

  LED-lampemønsteret 

vises når en 

feil oppstår for 

utendørsenheten. 

  : Av,   : Blinker,   : På
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Trinn 4.3  Utføre sluttkontroll og 

prøvedrift

1 Kontroller følgende: 

Styrken på installasjonsstedet 

Stramming av rørtilkobling for å oppdage 

gasslekkasje 

Elektrisk ledningsnett forbindelse 

Varmebestandig isolasjon av røret 

Drenering 

Jordet ledertilkobling 

Riktig bruk (følg trinnene nedenfor) 

2 Trykk på  (Strøm)-knappen på fjernkontrollen for å 

sjekke det følgende: 

Indikatoren på innendørsenheten lyser. 

Viftebladene åpnes og viften girer opp for drift. 

3 Trykk på  (Mode)-knappen for å velge kjøle- eller 

varme-modus. Utfør så følgende trinn: 

I Kjøle-modus bruker du temperaturknappen for å 

stille inn temperaturen til 16 °C. 

I Varme-modus bruker du temperaturknappen for 

å stille inn temperaturen til 30 °C. 

Sjekk om utendørsenheten starter ca. 3 til 5 

minutter senere, og om kald eller varm luft blåser 

ut. 

Etter 12 minutter av stasjonær tilstand, sjekk 

innendørsanleggets luftbehandling. 

4 Trykk på  (Air swing)-knappen for å sjekke hvorvidt 

luftstrømningsbladene fungerer som de skal. 

5 Trykk på  (Strøm)-knappen for å avslutte 

prøvedriften. 

Pumpe ned kjølemedie

Nedpumping er en operasjon hvis formål er å samle alle 

systemkjølemiddel i utendørsanlegget. Denne operasjonen 

må utføres før frakobling av kjølemiddelslangen for å 

unngå tap av kjølemedium til atmosfæren. 

1 Steng av væskeventil med unbrakonøkkel. 

2 Slå på klimaanlegget i kjølemodus med viften på høy 

hastighet. (Kompressor vil umiddelbart starte, forutsatt 

tre minutter har gått siden siste stopp.) 

3 Etter 2 minutters drift, steng sugeventilen med samme 

skrunøkkel. 

4 Slå av klimaanelegget og slå av strømnettet. 

5 Koble fra slangen. Etter frakobling, beskytt ventiler og 

rørender mot støv. 

  FORSIKTIG
Skade på kompressoren kan oppstå dersom 

kompressoren brukes med negativt sugetrykk.

Nedpumpingsprosedyre for å fjerne produktet

1 Trykk  (Strøm)-knappen på innendørsenheten i 5 

sekunder. Et bip vil høres umiddelbart for å fortelle 

deg at produktet er klart for nedpumpingsprosedyre. 

2 La kompressoren kjøre i mer enn 5 minutter. 

3 Åpne ventilhettene på høy- og lavtrykkssidene. 

4 Bruk L-skrunøkkel å lukke ventilen på høytrykkssiden. 

5 Etter omtrent 1 minutt, steng ventilen på 

lavtrykkssiden. 

6 Slå av klimaanlegget ved å trykke på  (Strøm)-

knappen på innendørsenheten eller fjernkontrollen. 

7 Koble fra rørene. 

Flytende serviceport 
<Høyttrykk>

Gass-service port 
<Lavt trykk>

Av

1 minutt
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Trinn 4.4  Feilvisning og kontrollmetode

Innendørs feilvisning og kontrollmetode

FEILMODUS

BESKRIVELSEInnen-
dørs

Utendørs

GUL GRØNN RØD
○ ◎ ● Normal drift

● ● ● Tilbakestill med start (1 sek.)

○ ○ ○ Slå av / VDD NG

dF ○ ◎ ● Når dF vises på 88-segmentet på innendørsenheten, betyr det at systemet er i tinemodus.

Bemerk at under denne driftsperioden vil systemets yteevne være redusert.

E101 ○ ○ ●
Kommunikasjonsfeil (innendørs utendørs)

E102 ○ ● ●
E121 Feil med innendørs romtemperatursensor

E122 Feil med Evap-In-temperatursensor

E154 Viftefeil (innendørs)

E162 EEPROM-feil (innendørs)

E163 Feil ved innstilling av alternativ

E203 ◎ ● ● 1min. Tidsavbrudd for kommunikasjon (Inv micom Hovedmicom)

E221 ◎ ○ ◎ Feil på temperatursensoren til utendørsenheten

E231 ◎ ● ◎ Feil med spiral på utendørs temperatursensor

E251 ◎ ◎ ○ Feil på temperatursensoren til utløpet

E416 ◎ ○ ● Utslipp over temperatur

E422 ● ● ○ Feil med EEV eller ventillukking-selvdiagnose

E440/
E441

● ◎ ○ Utenfor driftsgrensen (utendørstemperatur)

E458 ● ○ ○ Viftefeil (utendørs)

E461 ○ ◎ ○ Startfeil på kompressor

E462 ● ◎ ● Utløsningsfeil for kompressor / PFC over strøm

E464 ○ ○ ◎ IPM over strøm (O.C)

E465 ◎ ● ○ Feil med V-grense for kompressor

E466 ○ ● ◎ DC-link-spenning over/under-feil

E467 ● ○ ● Feil med rotering av kompressor (komp.ledning mangler-feil)

E468 ◎ ◎ ● Feil med strømsensor

E469 ● ◎ ◎ Feil med spenningsensor for DC-Link

E470 ○ ● ○ EEPROM-feil (utendørs)

E471 ● ○ ◎ OTP-feil

E472 ● ● ◎ Signalfeil på AC-linje, null kryss

E474 ◎ ◎ ● Feil med sensor for kjølelegeme

E483 ○ ● ◎ H/W DC-Link over

E484 ○ ● ◎ PFC-overbelastning

E485 ◎ ◎ ● Feil med sensor for inngangsstrøm

E500 ◎ ● ○ Feil, overoppheting av kjølelegeme

E554 ● ● ○ Feil, gasslekkasje

E556 ◎ ○ ○ Feil, feiltilpasning av kapasitet
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Register over installering:

Det anbefales at kvitteringen din blir stiftet til denne siden for bevis på kjøpsdato og/eller garantiformål, hvis det 

skulle bli nødvendig.

Sørg for at den følgende informasjonen blir skrevet ned når installeringen er fullført:

Kjøpsinformasjon:

Kjøpsdato:

Forhandlers navn

Forhandlers adresse

Produktinformasjon (Data finnes på produktets merkeplater):

Utendørs

Modellkode

Serienummer

Programvareversjon

Innendørs

Modellkode

Serienummer

Programvareversjon

Installeringsinformasjon:

Installeringsdato:

Sted/adresse:

Navn på installeringsfirma

Andresse til installeringsfirma

Anbefalt veiledning for installering (på vegne av kunden):

Ja Nei

Har kunden fått veiledning angående vedlikehold av produktet?

Har kunden fått veiledning angående bruk av produktet?

For å sikre riktig installering og drift av dette produktet, anbefales det at et servicebesøk arrangeres innen rimelig 

tid.

I tilfelle serviceproblem, henvis til veiledningen for problemsøking i relevante håndbøker. Det anbefales at en dyktig 

servicetekniker kontaktes for støtte. Hvis inntrengende støtte er nødvendig, kontakt det lokale Samsung-kontoret 

via e-post eller telefon med telefonen som blir gitt. Så kan støtte innledes via våre godkjente servicesentre (ASC'S) 

innen 24 timer.

Det anbefales også at produktet registreres med produsenten kort tid etter installeringsdatoen. Registrer produktet 

på den følgende adressen:

www.samsung.com/warranty
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