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 Varning 
Allvarliga apparat- och personskador kan ske om råden inte följs. 
 

 Observera 
Apparat- och personskador kan ske om råden inte följs. 
 
 

 Varning 
Före installation, flytt och service av apparaten skall man kontakta ett proffs. Fel hantering av 
apparaten kan orsaka person- och apparatskador. 
 
Observera 
Manualens illustrationer kan avvika från den fysiska produkten. Använd fysisk produkt som 
referens. 
 
 

Installationsanmärkningar 

 Varning 

• Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska 
eller mentala kapacitet är nedsatt, samt ej heller av personer som saknar kunskap och 
erfarenhet att använda apparaten på att säkert sätt. Ovannämnda personer kan använda 
apparaten ifall de övervakas och instrueras av en ansvarsfull person. Övervaka barn så att 
de inte kan leka med apparaten. 

• Följ alla lokala bestämmelser. 

• Använd inte skadade eller felaktiga elkablar. 

• Var försiktig under installation och service. Hindra fel användning för att undvika elstöt, 
personskador och andra olyckor. 

• Före start, öppna inomhusenhetens vågräta lameller för hand. Annars kan inte kalla luften 
flöda och kondensvatten samlas på lamellerna. 

 
Användningstemperaturområde 
Rekommenderad användningstemperatur är +5~46°C (uppvärmning: +5~24°C / kylning: +18~46°C. 
Apparaten skall inte användas utanför dessa temperaturområden. 
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Elanslutningskrav 
Säkerhet 

1. Följ lokala elsäkerhetsbestämmelser vid installation. 
2. Använd en elkälla som fyller de lokala elsäkerhetskraven. 
3. Endast ett proffs får byta en skadad elkabel. 
4. Koppla fasen, nollan och jorden korrekt. 
5. Bryt strömtillförseln före installationsåtgärderna. 
6. Koppla inte strömmen innan installationen är färdig. 
7. Klimatanläggningen tillhör klass I, den skall jordas korrekt av ett proffs. Om apparaten inte 

jordas kan elstötar orsakas. 
8. Apparatens gulgröna eller gröna kabel är jordningskabeln, dessa får inte användas för 

andra ändamål. 
9. Jordningsmotståndet skall fylla lokala elsäkerhetsbestämmelserna. 
10. Till fast kabelanslutning kopplas en flerpolig säkerhetsbrytare vars spetsgap är minst 3mm 

för alla ledare.  
11. Apparaten skall installeras enligt lokala bestämmelser. 

 

Råd före bruk 
Tack att du valde denna klimatanläggning som är avsedd för campingfordonsbruk. 

Denna manual innehåller information för installation och användning. 
Spara dessa råd för kommande behov. 

 

Säkerhet 
1. Alla kabelanslutningar skall uppfylla lokala bestämmelser. Ett proffs skall utföra alla 

kopplingar. Kontakta en elektriker ifall du inte förstår följande råd. 
2. Kontrollera elkällan som används och säkra att alla kabelanslutningar utförts korrekt innan 

apparaten kopplas på. 
3. Kopplingsscheman kan ändras utan skild anmälan, använd din egen apparat som referens. 

 

Dellista 
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Installationsråd 
Före installation 
Kontrollera apparatens elkrav från användnings- och 
installationsråden. Koppla inte på strömmen innan alla 
installationsåtgärder utförts. 

• Kontrollera om du behöver installera fyrkantigt 
packningsband före installation. 

• Ersätt de tre ursprungliga gummipackningarna med 
dellistans gummipackningar. 

 

 Varning 
Rörliga delarna kan orsaka personskador. Var försiktig då du testar klimatanläggningen. Använd 
inte apparaten när locket är lossat. 
 
Installationsåtgärder för klimatanläggning för campingfordon  

Steg 1 Välj installationsplats för klimatanläggning 
Denna installationsadapter passar Gree klimatanläggningar 
avsedda för campingfordon. Installationsöppningen på 
fordonets tak skall vara 400x400 mm. 
Användningssätt: 

1. Avlägsna skräp och smuts från installationsöppningens 
kanter, säkra att öppningens kanter är släta. 

2. Kontrollera om det på installationsytan finns hål eller 
fåror. Täta dessa vid behov för att förhindra 
vattenläckage.  

3. Sprid ut tätningsämne i hålen/fårorna på adapterns kontaktyta (max 1 mm tjocklek). 
4. Installera till öppningen i fordonets tak enligt pilen (pilen skall peka mot fordonets för). 

 

Steg 2 Installation av ytterenhet 
1. Öppna förpackningen och lyft ut ytterenheten. Lyft inte från 

gallret i apparatens bakdel. 
2. Ställ ytterenheten på öppningens installationsskiva. 

1) Lyft ytterenheten. Lyft inte plastskalet. 
2) Ställ enheten på installationsskivan så att ytterenhetens 

packningsband riktas till installationsskivans fåra. Släpa 
inte ytterenheten, packningen kan lossa. 

 
 

 Varning 
1. Sträva efter att få apparaten i vågrät nivå för användning. Apparaten kan endast stundvis 

fungera i över 5° vinkel för att undvika vattenläckage. 
2. Efter installation av klimatanläggningen kan det finnas behov att installera en packning 

mellan enheten och taket för att hindra vattenläckage. 
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Tips: Kontrollera inomhusenhetens installations- och anslutningsråd från klimatanläggningens 
manual. 
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