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De onzichtbare airco voor op uw dakkapel 



Gefeliciteerd,	  met	  de	  aanschaf	  van	  uw	  Minirooftop.	  U	  heeft	  een	  airconditioning	  gekocht	  waar	  u	  vele	  
jaren	  plezier	  aan	  zult	  beleven.	  

Het	  is	  voor	  ons	  van	  groot	  belang	  dat	  u	  een	  tevreden	  klant	  wordt	  vandaar	  dat	  wij	  voor	  u	  een	  
handleiding	  hebben	  gemaakt	  waarin	  u	  stapsgewijs	  kunt	  zien	  hoe	  de	  Minirooftop	  geïnstalleerd	  en	  
geplaatst	  kan	  worden	  op	  uw	  dakkapel.	  

Ook	  moeten	  er	  wat	  zakelijke	  saaie	  punten	  in	  benoemd	  worden	  waaraan	  wij	  en	  u	  moeten	  voldoen	  om	  
aan	  de	  garantie	  van	  2	  jaar	  te	  kunnen	  blijven	  voldoen.	  
Bewaar	  deze	  handleiding	  dus	  goed	  om	  eventueel	  op	  een	  later	  tijdstip	  naar	  terug	  te	  kunnen	  refereren.	  	  

U	  kunt	  onze	  Minirooftop	  zelf	  installeren	  op	  uw	  dakkapel.	  Wij	  adviseren	  wel	  om	  de	  dakbedekking	  
door	  een	  vakkundig	  erkende	  dakdekker	  te	  laten	  uitvoeren	  om	  lekkage	  te	  voorkomen.	  

Tip	  !	  
U	  begrijpt	  dat	  de	  Minirooftop	  een	  apparaat	  is	  en	  geen	  speelgoed.	  Wilt	  u	  uw	  kind(eren)	  goed	  informeren	  
dat	  er	  niet	  met	  de	  Minirooftop	  gespeeld	  mag	  worden.	  	  

Voorwoord	  
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Voor	  het	  installeren	  van	  de	  Minirooftop	  leveren	  wij	  een	  aantal	  losse	  elementen	  bij.	  

Deze	  stellen	  wij	  hierbij	  aan	  u	  voor;	  

	  Verbindstuk	  deze	  plaatst	  u	  op	  uw	  dakkapel	  over	  de	  uitsparing	  welke	  net	  gezaagd	  is.	  

	  Dakdoorvoer	  welke	  u	  vanaf	  uw	  dakkapel	  doorvoert	  naar	  beneden	  en	  mooi	  laat	  aansluiten	  
	  op	  de	  “kraag”	  van	  de	  plafondplaat.	  (zie	  verderop	  in	  deze	  handleiding).	  

	  Designplaat	  voor	  montage	  en	  een	  mooie	  afwerking	  aan	  de	  binnenzijde	  van	  uw	  dakkapel.	  

	  Plafondplaat	  voor	  montage	  aan	  binnenzijde	  van	  de	  dakkapel.	  

	  Minirooftop	  

	  Afstandbediening	  

	  Mal	  met	  deze	  mal	  geeft	  u	  precies	  de	  ruimte	  aan	  waar	  de	  uitsparing	  in	  de	  dakkapel	  gezaagd	  
	  moet	  worden.	  

1	   2	  

3	   4	  
5	  

6	   7	  

HET	  INSTALLEREN	  

3	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  



Plaats	  de	  mal	  gecentreerd	  op	  het	  plafond	  van	  uw	  dakkapel	  en	  markeer	  zo	  de	  uitsnede	  voor	  het	  verbindstuk.	  	  

Boor	  op	  elke	  hoek	  een	  gat	  -‐	  door	  en	  door	  -‐	  zodat	  vanaf	  de	  dakkapel	  gemakkelijk	  van	  boorgat	  naar	  boorgat	  een	  
uitsparing	  gezaagd	  kan	  worden.	  	  

HET	  INSTALLEREN	  
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Zaag	  een	  uitsparing	  van	  boorgat	  naar	  boorgat.	  	  

Plaats	  in	  de	  gezaagde	  uitsparing	  goed	  passende	  zijpanelen.	  Dit	  om	  aanzuiging	  van	  vuile	  lucht	  te	  voorkomen.	  
Deze	  zijpanelen	  worden	  niet	  door	  Miniroo2op.nl	  bijgeleverd	  aangezien	  elk	  dak	  kan	  variëren	  in	  dikte.	  
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HET	  INSTALLEREN	  

Plaats	  vervolgens	  de	  plafondplaat	  tegen	  het	  plafond.	  Het	  ven'la'erooster	  hoort	  aan	  de	  raamzijde	  te	  zi3en.	  	  

Zet	  de	  plafondplaat	  vast	  met	  de	  bijgeleverde	  schroeven.	  Een	  op	  elke	  hoek	  en	  minimaal	  twee	  in	  het	  midden.	  
Meer	  mag	  ook	  om	  doorhangen	  te	  voorkomen.	  
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Voorzie	  het	  verbindstuk	  van	  een	  kitlaag	  en	  plaats	  deze	  met	  de	  vierkante	  uitsparing	  aan	  de	  raamzijde	  op	  de	  
uitsparing	  in	  uw	  dakkapel.	  

Plaats	  dakleer	  over	  de	  randen	  van	  het	  verbindstuk	  en	  vraag	  uw	  dakdekker	  om	  deze	  in	  te	  branden.	  	  
Dit	  is	  een	  belangrijke	  stap	  om	  lekkage	  te	  voorkomen.	  
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Schuif	  de	  dakdoorvoer	  in	  de	  ronde	  uitsparing	  van	  het	  verbindstuk	  en	  duw	  deze	  naar	  beneden	  richBng	  de	  
plafondplaat.	  	  

Zaag	  de	  dakdoorvoer	  af	  en	  duw	  de	  dakdoorvoer	  verder	  totdat	  deze	  aansluit	  op	  de	  kraag	  van	  de	  plafondplaat.	  	  

HET	  INSTALLEREN	  
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De	  dakdoorvoer	  zit	  nu	  ongeveer	  2	  tot	  6	  cm	  verdiept	  in	  de	  schuimkraag	  van	  het	  verbindstuk.	  

Pak	  de	  stekker	  en	  de	  communicaBekabel	  van	  de	  MinirooFop	  en	  plaats	  deze	  in	  de	  vierkante	  uitsparing	  van	  het	  
verbindstuk.	  Sluit	  de	  stekker	  aan	  op	  het	  lichtnet	  en	  stop	  de	  communicaBekabel	  door	  de	  speciale	  uitsparing	  in	  
de	  plafondplaat	  zodat	  deze	  binnenin	  de	  dakkapel	  terecht	  komt.	  
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Plaats	  de	  MinirooFop	  over	  het	  verbindstuk	  en	  zet	  hem	  vast	  met	  de	  bijgeleverde,	  zelFappende	  schroeven.	  

Ga	  nu	  naar	  binnen	  om	  de	  laatste	  handelingen	  uit	  te	  voeren.	  

HET	  INSTALLEREN	  
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Sluit	  de	  communicaBekabel	  aan	  op	  de	  designplaat.	  

Monteer	  vervolgens	  de	  designplaat	  met	  de	  bijgeleverde	  RVS	  inbus	  schroeven	  op	  de	  plafondplaat.	  
De	  Miniroo)op	  is	  nu	  klaar	  voor	  gebruik.	  
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Om	  opBmaal	  gebruik	  te	  maken	  van	  uw	  MinirooFop	  is	  het	  verstandig	  om	  elke	  2	  maanden	  het	  rooster	  
schoon	  te	  maken.	  

Doordat	  de	  MinirooFop	  is	  gemaakt	  met	  hoogwaardig	  kwaliteitsmaterialen	  is	  deze	  eenvoudig	  te	  
bedienen,	  fluistersBl,	  onderhoudsvriendelijk	  en	  nauwelijks	  zichtbaar	  vanaf	  straatniveau.	  

HET	  INSTALLEREN	  
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•	  Zorg	  dat	  de	  Minirooftop	  niet	  verbonden	  is	  met	  elektriciteit	  tijdens	  het	  schoonmaken	  en	  onderhouden	  
	  	  	  	  van	  het	  apparaat.	  	  

•	  Maak	  het	  filter	  van	  de	  Minirooftop	  eens	  in	  de	  2	  maanden	  voorzichtig	  schoon.	  	  
	  	  	  	  Gebruik	  hiervoor	  een	  stofzuiger.	  

•	  U	  begrijpt	  dat	  de	  Minirooftop	  een	  apparaat	  is	  en	  geen	  speelgoed.	  Wilt	  u	  uw	  kind(eren)	  goed	  
	  	  	  	  informeren	  dat	  er	  niet	  met	  de	  Minirooftop	  gespeeld	  mag	  worden.	  	  

Wij wensen u Veel plezier met uw Minirooftop 

ONDERHOUD	  
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AFSTANDBEDIENING	  OP	  DE	  MINIROOFTOP	  

Digitaal	  bedieningsscherm	  	  
Dit	  digitale	  bedieningsscherm	  geeft	  tijdens	  het	  gebruik	  de	  volgende	  functies	  weer:	  De	  IN	  FAN	  modus,	  geeft	  de	  kamer	  
temperatuur	  weer	  in	  COOL	  (KOEL)	  en	  DRY	  (DROOG)	  modus	  en	  het	  geeft	  de	  ingestelde	  temperatuur	  weer.	  De	  IN	  FAN	  
modus	  geeft	  ook	  de	  tijd	  instellingen	  weer,	  druk	  de	  TIMER	  (TIJD)	  button	  in	  en	  het	  geeft	  de	  ingestelde	  tijd	  weer.	  Als	  de	  tijd	  
niet	  aangepast	  wordt	  na	  5	  seconden,	  geeft	  het	  de	  temperatuur	  weer	  op	  het	  digitale	  bedieningsscherm.	  Als	  de	  ROOM	  
TEMP	  SENSOR	  (KAMER	  TEMPERATUUR	  SENSOR)	  niet	  werkt,	  wordt	  de	  temperatuur	  vastgesteld	  op	  25	  C	  (77F).	  

Afstandbediening	  signaalontvanger	  

TIMER	  (TIJD)	  button	  
Als	  de	  Minirooftop	  aan	  staat,	  gebruik	  deze	  button	  om	  de	  Switch-‐OFF	  (ZET-‐UIT)	  instelling	  in	  te	  schakelen;	  de	  Minirooftop	  
zal	  dan	  uitgeschakeld	  worden	  (of	  op	  STAND-‐BY	  modus	  gaan).	  Gebruik	  deze	  button	  ook	  om	  de	  Minirooftop	  weer	  aan	  te	  
zetten,	  Switch-‐ON	  (ZET-‐AAN).	  Als	  de	  button	  nogmaals	  wordt	  ingedrukt	  worden	  de	  tijd	  instellingen	  verwijderd.	  	  	  
Gebruik	  de	  	  	  	  	  	  	  	  en	  	  	  	  	  	  	  	  button	  om	  de	  timer	  in	  te	  stellen.	  	  

FAN	  SPEED	  (FAN	  SNELHEID)	  button	  
Gebruik	  deze	  button	  om	  de	  stand	  van	  de	  Minirooftop	  in	  te	  stellen.	  Dit	  kan	  in	  de	  volgende	  standen:	  HIGH	  (HOOG),	  MED	  
(GEMIDDELD),	  LOW	  (LAAG).	  Door	  het	  groen	  oplichten	  van	  het	  lampje	  wordt	  de	  	  gewenste	  instelling	  aangegeven	  

MODE	  button	  
Gebruik	  deze	  button	  om	  de	  volgende	  opties	  weer	  te	  geven:	  COOL	  (KOEL),	  FAN	  en	  DRY	  (DROOG).	  De	  optie	  HEAT	  	  heeft	  
maar	  een	  beperkte	  capaciteit.	  De	  Minirooftop	  is	  bedoelt	  als	  airconditioning	  en	  niet	  als	  climat-‐control.	  Door	  het	  groen	  
oplichten	  van	  het	  lampje	  wordt	  de	  	  gewenste	  instelling	  aangegeven	  

TEMP/TIMER	  buttons	  
Gebruik	  deze	  buttons	  om	  de	  temperatuur	  in	  te	  stellen	  tussen	  de	  16	  C	  (61	  F)	  en	  32	  C	  (90	  F).	  Ook	  kan	  deze	  button	  gebruikt	  
worden	  om	  de	  tijd	  instellingen	  te	  wijzigen,	  druk	  de	  TIMER	  (TIJD)	  button	  in	  en	  het	  lampje	  “HR”	  	  aan	  de	  rechterkant	  van	  
het	  digitale	  scherm	  zal	  knipperen,	  druk	  	  	  	  	  	  	  	  of	  	  	  	  	  	  	  	  in	  om	  de	  tijd	  in	  te	  stellen	  tussen	  de	  0	  en	  24	  uur.	  	  

SWING	  button	  
Op	  de	  Minirooftop	  is	  deze	  mogelijkheid	  niet	  operationeel.	  

Opmerking:	  Druk	  rustig	  naar	  de	  gewenste	  stand	  en	  wissel	  niet	  te	  vaak	  achter	  elkaar	  van	  stand.	  De	  tijdsinterval	  voor	  het	  
opnieuw	  instellen	  van	  de	  Minirooftop	  mag	  niet	  korter	  zijn	  dan	  3	  minuten,	  dit	  kan	  er	  voor	  zorgen	  dat	  de	  Minirooftop	  
overbelast	  raakt	  en	  dat	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  veiligheidszekering	  door	  kan	  branden.	  
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Afstandbediening	  
Hieronder	  ziet	  u	  de	  uitleg	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  afstandbediening.	  

Opmerking:	  Druk	  rustig	  naar	  de	  gewenste	  stand	  en	  wissel	  niet	  te	  vaak	  achter	  elkaar	  van	  stand.	  De	  tijdsinterval	  
voor	  het	  opnieuw	  instellen	  van	  de	  Minirooftop	  mag	  niet	  korter	  zijn	  dan	  3	  minuten,	  dit	  kan	  er	  voor	  zorgen	  dat	  de	  
Minirooftop	  overbelast	  raakt	  en	  dat	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  veiligheidszekering	  door	  kan	  branden.	  

15	  
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!"#$%

!"#$%&& !" '(()&&

*"#$%&& #" +,-&

)"#$%&& $./(" #$%&&

012%3&&&" 0)445" !4$/"

/2*4," (%6(##"

!&7&#$%&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%,6%7,.'%8-'97'03%:'%9;:'-%
<*-=>,-'/'-?%@':%9;26A'%@BC@%
D@EECF%(;9%3;-%;;-.;;-%"

*&7&#$%&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%,6%.'2033'93'%8-'97'03%
:'%9;:'-%<*-=>,-'/'-?%@':%9;26A'%4G&%
DCG4B&&GH&F%(;9%3;-%;;-.;;-?%%

$"%"&'(")(*+"
$"%"&'(")(*+"

012%3&8.//(%&
&'('%<*-=>'%08%-0':%I;-%:,'6;880-.%
I,,/%3'%40-0/,,5,6?%

)&7&#$%&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%,6%9;.'%8-'97'03%:'%9;:'-%
<*-=>,-'/'-?%@':%9;26A'%HEJ%DHKKCF%
(;9%3;-%;;-.;;-?%%

/2*4,&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%0-%:'%8:'99'-%,6%L'91'%>A3%
;;-M*0:%:'%.;;-%,<%,2%3'%.'69;-3'%>A3%
0-8:'990-.'-%:'%I'/L0A3'/'-?%%

9&6&:&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%>A3%'-%
:'26'/;:**/%0-%:'%8:'99'-?%&'%>A3%08%0-%%
:'%8:'99'-%I;-%#%:,:%NO%**/%'-%3'%
:'26'/;:**/%:*88'-%#P%'-%QN%./;3'-%
R'980*8?%%

023%$$)&/,$%0#(,*$/24&0'!4,*&

+,-&8.//(%&
&'('%)*+,-%:'%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%0-%:'%8:'99'-%,2%I,=7:%:'%
,-+/'11'-?%%

#$%&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%0-%:'%8:'99'-%0-%3'%
I'->9;>'%8:;-3"%L;/2'%9*=7:%8:;-3%,<%
1,*3ML;/2'%9*=7:%8:;-3?%%

!4$/&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%0-%:'%8:'99'-%,2%L;/2'%
9*=7:%:'%6/,3*='/'-?%%

0)445&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%7':%.'9*03%
I;-%3'%40-0/,,5,6%:'%I'/9;.'-?%%

'(()&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%0-%:'%8:'99'-%,2%1,*3'%
9*=7:%:'%6/,3*='/'-?%"

(%&6&(##&8.//(%&
&'('%)*+,-%:'%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%0-%,<%*0:%:'%8=7;1'9'-?%%

$./(&8.//(%&
&'('%)*+,-%.')/*01'-%,2%3'%
40-0/,,5,6%0-%3'%8:;-3;;/3%8:;-3%%
0-%:'%8:'99'-"%3'%:'26'/;:**/%(;9%
0-.'8:'93%L,/3'-%,6%N$%./;3'-%R'980*8?%%



Miniroo6op.nl	  B.V.	  
Wilgenweg	  21	  	  

3421	  TV	  Oudewater	  

E-‐Mail	   	  info@minirooFop.nl	  	  

TEL: 	  0653	  -‐	  283	  983	  (Dax	  van	  Zuilen)	  
	  0651	  -‐	  354	  652	  (Rob	  van	  Vliet)	  

IBAN:	   	  NL	  67	  RABO	  0119	  402	  939	  	  
BIC:	   	  RABONL2U	  	  
KVK: 	  58056378	  	  
BTW:	   	  NL	  8528.53.555.B.01	  
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De onzichtbare airco voor op uw dakkapel 


