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Mitsubishi Lossnay Ventilator
MODEL:

VL-100U5-E (pull cord Type)
VL-100EU5-E (wall switch Type)
Installation Manual

Suomi

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.
■ VL-100U5-E:ssä on sisäänrakennettu pistoke, joka voidaan
yksinkertaisesti kytkeä sähköpistokkeeseen. Tämä ei vaadi
ammattitaitoisen ja valtuutetun sähköasentajan suorittamaa
sähkötyötä.
■ Viallinen virtajohto on vaihdettava valmistajan tai sen
huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta.
On käytettävä ainoastaan valmistajan määrittelemää
virtajohtoa. (vain VL-100U5-E)
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Turvaohjeet
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:

- Kytke laite oikein maahan.
Yhdistä
maadoitusjohto.

- Käytä laitetta nimellisjännitteellä.
Annettuja
ohjeita on
noudatettava.

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

- 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.

- Älä asenna laitetta ja seinäkytkintä
kylpyhuoneeseen tai muuhun
erittäin kosteaan paikkaan.

- Asenna laite huolellisesti riittävän
vahvalle seinäpinnalle.

- Älä pura laitetta enempää kuin on
tarpeen. Älä myöskään tee siihen
muutoksia.

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

- Jos laite putoaa, tästä saattaa aiheutua
vammoja.

- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai vamma.

ÄLÄ pura

- Jos tätä ei noudateta, seurauksena
saattaa olla sähköisku.

- Jos sisälle menevä ilma ei ole raitista,
huoneesta saattaa loppua happi.

Varoitus
Kielletty

- Toimintahäiriöt tai energiavuoto voivat
aiheuttaa sähköiskun.

- Huonoista liitännöistä saattaa aiheutua tulipalo.

- Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vamma.
Fin-1

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

- Asenna toimitukseen kuuluvat
sääsuojat.

- Huono johdotus ja virheet sähkötöissä
saattavat aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.

- Laitteen sisään pääsevä sadevesi
saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon
tai sisäisten osien kastumisen.

- Käytä virtalähteeseen kytkettyjä
suojakatkaisimia oikosuluilta
suojautumiseen.*1

- Kun laite on asennettu, muista
sammuttaa suojakatkaisimet tai
irrottaa virtapistoke pistorasiasta,
jos Lossnay-tuuletinta ei aiota
käyttää pitkään aikaan.

- Oikosuluista saattaa aiheutua tulipalo.

Huomautus
Kielletty

- Laitteen saa asentaa vain seinälle.
Älä asenna sitä kattoon.

- Jos näin ei tehdä, eristeet heikkenevät,
mistä saattaa olla seurauksena
sähköisku tai oikosulusta syttynyt
tulipalo.

- 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.

Annettuja
ohjeita on
noudatettava.

- 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

- Seurauksena saattaa syttyä tulipalo.

Huom!

- Aseta suoja aina jakorasiaan
sen jälkeen, kun rakennustyö on
tehty.*1
- Pöly, kosteus ja vastaava saattavat
aiheuttaa oikosulkuja tai tulipalon.

- Korkeissa rakennuksissa ja rannikkoalueella tai
muilla tuulisilla alueilla laitteeseen voi puhaltaa
tuuli, kun se ei ole käytössä. Asenna Lossnaytuuletin paikkaan, jossa se ole suoraan alttiina
tuulelle.

- Käytä laitteen kiinnittämisen
aikana käsineitä.

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

- Mikäli käsineitä ei käytetä, tästä voi
seurata vammoja.

Luonnospiirrokset

90

252

140

620

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

Sulkimen nuppi
(suljin kiinni)
* Tehdasasetus

ø150

5°

x2

Paneeli
kiinni
Tuuletuspelti
(pystysuorassa)
Tuuletuspelti
(vaakasuorassa)

17

11

Tuuletuspelti

Ilmansyöttö/
poistoputki A
Ilmansyöttö/
poistoputki B
Sääsuoja

12

Paneeli auki

Ulkohalkaisija ø75 mm

Ilmanpoistoaukko

265

Lossnay-ydin
Toimintavalo Poistoilman
suodatin
Ulkoilman (lämmönvaihdin)
suodatin

Sisäilman
poistoaukko
Sulkimen
nuppi
(suljin auki)

Seinän

22
226

200

Seinän

paksuus
54 paksuus
50–300 300–550

106

Laite (mm)

Fin-2

Suomi

- Sähkötyöt täytyy teetättää
sähköurakoitsijalla (luvanvarainen
sähköasentaja) laitteen teknisten
määritysten ja paikallisten
säädösten mukaisesti
turvallisuuden varmistamiseksi.

■ Kaavio asennuspaikoista (sisältä päin)
Asennusaukko 36–ø6

Suomi

Päälaitteen reuna

Kiinnitettävä

15

95.5
25

Virta- ja liitäntäkaapelin
vetoalue
(vain VL-100EU5-E)

233 min.

97

Ilmanpoistoaukko
(ø85–ø90 seinäaukko)

183 min.

420

25
40 (Säädettävissä)
119
95
20×10=200
238.5
13.5
265

Asennuslevy

75 (Säädettävissä)

22

200 (min.)
350 (maks.)

75 (Säädettävissä)

277

360 (min.)

530
554
620

Ilmanottoaukko
(ø85–ø90 seinäaukko)

360 (min.)

Laite (mm)

Luettelo osista

Ennen asennusta

Putken asennuslevyt (2)

Irrota asennuslevy ruuvaamalla auki kaksi päälaitetta
kiinnittävää
ruuvia.

Ilmansyöttö/poistoputki A (2)

Huom!
- Pidä päälaitetta kiinnittävät ruuvit tallessa. Näitä
ruuveja tarvitaan asennettaessa päälaite.

- Lossnayn pinnat ovat kiiltäviä, joten varo
Ilmansyöttö/poistoputki B (2)

Puuruuvit (9) (asennuslevyn kiinnitystä varten)

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.
Ruuvit päälaitteen
kiinnitystä varten
Päälaite

Alumiiniteipit (2)
Sääsuojat (2)
Asennuslevy
Levitä pahvia
tai vastaavaa
materiaalia.

Laipan mutterit (2)

Sääsuojan asennuslevyt (2)

Sääsuojan kiinnitysruuvit (4)

Fin-3

Vinyylipäällyste

Kiinnitysohjeet
3. Poraa seinäaukot.
1) Irrota löysästi kiinnitetty asennuslevy. (Jätä
toimenpiteessä 1 löysästi kiinnitetty puuruuvi
paikalleen.)

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).

2) Poraa seinään halkaisijaltaan φ80 -φ90 mm aukot.
Seinä

Puuruuvi (kiinnitetty löysästi)
Seinäaukon
halkaisija
ø85-ø90 mm
Vähintään
64 mm

Ulkona
Vähintään
83 mm

Vähintään
83 mm

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

Ulkona

Seinäaukko

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

Asennuslevy
Vähintään
113 mm

5°

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.

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

Virta- ja
liitäntäjohdot
Vetokohta

3) Aseta asennuslevy seinälle.
4) Kiinnitä asennuslevy löysästi (yhdellä puuruuvilla).

Huom!
- Varmista, että asennuslevyn kiinnityspinta on

Virta- ja liitäntäjohdot

tasainen.
- Jos se ei ole, Lossnayn käytöstä saattaa syntyä
melua tai suljin ei toimi kunnolla.

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

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

Fin-4

Suomi

Reiän tekeminen seinään

- 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.)

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

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

Leikkaa tällä puolella

Ilmansyöttö/poistoputki A
Tiiviste

Ilmansyöttö/
poistoputki A

Ilmansyöttö/
poistoputki B

Leikkaa kohtisuorasti
putkeen nähden.

Tiiviste
Ilmansyöttö/
poistoputki B

90°

Ulkona

Ilmansyöttö/
poistoputki A
Ulkona

Seinän
paksuus

Huom!
- Kiinnitä ilmansyöttö/poistoputket A ja B yhteen

30–40 mm

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

Leikkauspituus
(Mutta putken yläosassa)

2) Leikkaa ilmansyöttö/poistoputket A kohtisuorasti
putken akseliin nähden edellä esitetyn kuvan
mittaisiksi.
- Jos putki on pidempi kuin esitetty, sääsuoja ei
sovi siihen.

Asennuslevyn kiinnittäminen
1) Kiinnitä asennuslevy seinään yhdellä ruuvilla
löysää kiinnitystä varten.

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

2) Ripusta luotilanka varmista, että löysästi kiinnitetty
asennuslevy on vaakasuuntainen (1°:een sisällä).
3) Kiinnitä kahdeksan puuruuvia paikkoihin, jossa
seinässä on tukimateriaalia.

Ilmansyöttö/
poistoputki A

Puuruuvi (löysästi kiinnitetty ruuvi)
Putken
asennuslevy

Salpa
Salpa

Ennen paikalleen asettamista

Salpa

Paikalleen asettamisen jälkeen
Kiinnitä
salpojen alle
Asennuslevy
Puuruuvi

Luotilanka

Huom!
UNDER-merkki

Ilmansyöttö/
poistoputki A

- Kiinnitä kahteen kohtaan salpojen alapuolella.

UNDER-merkki

(Katso kuva edellä.)

Huomautus

- Jos kiinnität levyn betoniseinään, käytä varastosta

- Kiinnitä ilmansyöttö/poistoputket A niin,

saatavia betoniruuveja.

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.)

Fin-5

Suomi

Huom!

Ilmansyöttö/poistoputkien
leikkaaminen

1) Pane putken asennuslevyihin kiinnitetyt
ilmansyöttö/poistoputket seinäaukkoihin.

Päälaitteen kiinnitys
VL-100U5-E
1) Ripusta päälaitteen salpojen aukot asennuslevyn
salpoihin seuraavassa esitetyn mukaisesti.
(Molemmat puolet)

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

Poistopuoli

Ilmansyöttö/
poistoputki A
Putken
asennuslevy

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.)

Ilmansyötön puoli

Huomautus
- Kiristä kaksi ruuvia huolellisesti. (Liitoksen
aukko voi aiheuttaa seinän likaantumisen.)
3) Pane virtapistoke pistorasiaan.

UNDER-merkki
Alumiiniteippi
Levitä niin, että
se ei peitä putken
aukkoa.

Suomi

Ilmansyöttö/poistoputkien
kiinnittäminen

(katso edestä päin)

Alumiiniteippi
(sekä
ilmansyöttöettä
poistopuolella)

Salvan reiät
Päälaite
Salvan reikä Salpa

Teippaa
alumiiniteipillä
peittääksesi
sakarat (4
paikkaa).

Aukko
(vasemmalla
puolella)
Päälaitteen
Virtajohto asennusruuvit

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.)

Asennuslevy

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.
Paneeli
Jakorasian
kansi A
(muovinen)
Ruuvi
Jakorasian
kansi B
(metallinen)

Päälaitteen
sakaroiden
alue

Fin-6

- 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)

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.
Moottori

C
Hi
Lo

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

M
Sulake
1.0 A

Huomautus

- Kiristä kaksi ruuvia huolellisesti. (Liitoksen

COM

aukko voi aiheuttaa seinän likaantumisen.)

Hi

Salvan reiät (päälaitteen takaosassa)

Eristin

Päälaite

Toimintavalo

Lo

Salvan reikä
Salpa

Virta- ja
liitäntäkaapelin
vetopaikka

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

Virta-/
liitäntäkaapelit

9) Kiinnitä virta- ja maadoitusjohdot paikalleen
johdon puristimilla.

Päälaitteen
asennusruuvit

10) Varmista, että johdot eivät ole löystyneet
jakorasiasta.
Asennuslevy

Johdon puristimen
asennusruuvi

11) Ruuvaa jakorasian kanteen B ja kiinnitä jakorasian
kansi A alkuperäiseen paikkaan.
12) Laske paneeli alas ja sulje se.
13) Kytke virtakatkaisin päälle jakotaulussa.

Pohjaruuvi
Johdon
puristin

Aluslevy
Maajohto

- Käytä aluslevyä kuvatuissa paikoissa.
7) Kytke Lossnay-laitteen johdotus.

Fin-7

Suomi

Huom!

Tiivistä kaikki sääsuojien ympärillä olevat aukot.

1. Tiivistä seinässä oleva aukko.

Tiiviste

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

Ilmansyöttö/poistoputket

Huom!
- Jos aukkoja täytetä, sadevesi pääsee sisään.

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.
Sääsuojan
asennuslevy

Ilmansyöttö/
poistoputki A
UPPER

U

ER
UPP

ER
PP

Sääsuoja

Laipan mutteri
"Kansi" alue

Ruuvi sääsuojan
kiinnitystä varten.

Huom!
- Jotta ilman syöttö- ja poistopuoli saadaan
pidettyä erillään, kukin sääsuoja kiinnittyy vain
yhdelle puolelle. Varmista, että sekä syöttöettä 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.

Fin-8

Suomi

3. Sadeveden vuotamisen estäminen

Ulkopuoliset rakenteet

Asennuksen jälkeen suoritettavat tarkastukset
■ Korjaa kaikki huomatut virheet. (Jos virheitä ei korjata, laite toimii heikosti ja turvallisuuden suhteen saattaa
esiintyä ongelmia.)
■ Tarkistuslista
Tarkastettavat kohteet
Onko päälaite kiinnitetty tarpeeksi
lujasti?
On päälaite kiinnitetty huolellisesti?
Asennus Onko paneeli suljettu huolellisesti?

Ennen
käyttöä

Mahdollinen ratkaisu
Vahvista kiinnitys.
Kiristä asennusruuvit.
Sulje paneeli.

Onko tiivistys suoritettu? (Ilmansyöttö/
poistoputki pitäisi tiivistää ulkopuolelta
samoin kuin ulkosuoja.)

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

Käytätkö nimellisjännitettä?

Käytä nimellisjännitettä. (Muiden jännitteiden
käyttö vaurioittaa laitetta.)

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

Johdotus on väärin.
Suorita johdotus uudelleen liitäntäkaavion
mukaisesti.

ToimintoKuuletko terien osuvan johonkin?
tarkastukset
Kuuluuko laitteesta epätavallisia
ääniä käynnistyksen tai sammutuksen
yhteydessä?
Toimiiko suljin tasaisesti?

Tarkastettu?

Avaa paneeli, irrota ilmansuodatin ja poista
kaikki roskat (vain alueilta, jotka voit nähdä.)
Kiinnitä tiukasti seinään, jotta ilmansyöttö/
poistoputket ja putken kiinnityslevyt eivät siirry.

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

Manufactured by:
TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPAN
Importer in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K.

