
System, luftkonditioneringsaggregat

ANVÄNDARHANDBOK

MODELLER
För väggmontering

FXAQ20PV1
FXAQ25PV1
FXAQ32PV1
FXAQ40PV1
FXAQ50PV1
FXAQ63PV1



Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditionerings-
aggregat.
Läs denna bruksanvisning noga innan aggregatet/
anläggningen används. Här förklarar vi hur du 
använder aggregatet på rätt sätt och vad som bör 
göras ifall det skulle bli några problem. I den här 
handboken behandlas endast inomhusenheten. 
Använd den tillsammans med användarhandboken 
för utomhusenheten. Spara denna manual för ev 
referens.

Viktig information om det köldmedium 
som används
Denna produkt innehåller fluorerade 
växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.

(1) GWP = Växthuseffektpåverkan 
(Global Warming Potential)

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage 
kan krävas, beroende på europeisk eller nationell 
lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för mer 
information.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Vi rekommenderar att du läser igenom handboken 
noggrant innan du börjar använda luft-
konditioneringsanläggningen för att dra full nytta 
av dess funktioner och för att undvika problem 
som uppstår på grund av felaktig hantering.
• Denna luftkonditioneringsanläggning är 

klassificerad som "utrustning som ej är 
tillgänglig för allmänheten".

• De säkerhetsföreskrifter som anges nedan 
är klassificerade som VARNING och 
FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig 
information om säkerhet. Följ alla 
säkerhetsföreskrifter, utan undantag.

VARNING ..........Om du inte följer dessa 
instruktioner ordentligt kan 
det leda till kroppsskador eller 
dödsfall.

FÖRSIKTIGT .... Om du inte följer dessa 
instruktioner ordentligt kan 
det leda till egendoms- eller 
kroppsskador, vilka kan vara 
allvarliga beroende på 
omständigheterna.

Efter genomläsning bör du förvara handboken 
så att du kan använda den som referens vid 
behov. Om utrustningen överlämnas till en ny 
användare ska även handboken medfölja.

Strömförsörjning

Om något förpackningsmaterial 
medföljer, ska detta tas bort 
före drift.

Förpackningsmaterial

(Inomhusenhetens modellnamn)

Leder elektricitet från 
enheten till marken för att 
undvika elektriska stötar.

Jordledning
Luftutlopp

Jalusi 
(vågräta klaffar för justering 
av luftutloppets riktning)

Vågräta klaffar 
(klaffar för justering av luftutloppets riktning i höjdled)

Fjärrkontroll

Signalöverföringskabel 
för köldmediumrör

Luftfilter 
(Intern inloppsventil)

Luftintag (framkant och 
ovankant på huvudenheten)

Märkplåt

Dräneringsrör

Köldmediumtyp R410A

GWP(1)-värde 1975
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VARNING
• Kontakta leverantören för allt 

installationsarbete.
Om du gör arbetet själv kan det orsaka 
vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

• Kontakta leverantören för ändringar, 
reparationer och underhåll av 
luftkonditioneringsanläggningen.
Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, 
elektriska stötar eller eldsvåda.

• Se upp för eldsvåda som kan orsakas av 
läckande köldmedium.
Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte 
genererar kall eller varm luft, kan läckande 
köldmedium vara orsaken.
Kontakta din återförsäljare för assistans.
Köldmediumet i 
luftkonditioneringsanläggningen är säkert och 
läcker inte i normala fall.
Om köldmediumet ändå skulle läcka ut kan 
kontakt med öppen eldslåga resultera i att en 
skadlig gas uppstår.
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen 
förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat 
att läckan är åtgärdad.

• Kontakta leverantören för flyttning och 
ominstallation av luftkonditioneraren.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, 
elektriska stötar eller eldsvåda.

FÖRSIKTIGT
• Placera inga föremål i direkt anslutning till 

utomhusenheten och låt inte löv eller annat 
skräp samlas runt enheten.
Löv är en grogrund för smådjur som kan 
komma in i enheten. När de väl kommit in i 
enheten kan sådana smådjur orsaka fel, 
rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i 
kontakt med strömförande komponenter.

• Låt aldrig ett barn klättra på utomhus-
enheten och placera inga föremål på den.
Fall kan resultera i kroppsskada.

• Utrusningen är inte avsedd att användas av 
underåriga eller omyndiga utan målsmans 
övervakning.
Små barn bör övervakas så att de inte leker 
med utrustningen.

JUSTERA DEN VÅGRÄTA 
FLÄKTRIKTNINGSVINKELN
Håll fästena på kantjalusier (vågräta klaffar för 
fläktriktningsjustering) nedåt något och justera 
vänster eller höger för att matcha 
rumsförhållandena eller dina önskemål.

Stoppa de vågräta klaffarna i en position där du kan 
hålla i fästena och justera vänster och höger.

UNDERHÅLL 
(FÖR SERVICEPERSONAL)

VARNING
• Endast en behörig servicetekniker får utföra 

annat än dagligt underhåll.
• Innan du vidrör några elektriska kopplingar 

ska du stänga alla stömbrytare.
• Använd inte brännbara material (till exempel 

hårspray eller insektsmedel) nära enheten.
Rengör inte produkten med organiska 
lösningsmedel, till exempel thinner.
Organiska lösningsmedel kan orsaka sprickor 
i materialet, elektriska stötar eller brand.

• Kontakta en fackman för anslutning av 
tillbehör och var noggrann med att bara 
använda tillbehör som godkänts av 
tillverkaren.
Om ett fel orsakas av ditt eget arbete kan det 
orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller 
eldsvåda.

FÖRSIKTIGT
• Före rengöring ska enheten stängas av med 

strömbrytaren och sladden dras ut.
Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada 
orsakas.

• Tvätta inte luftkonditioneringsanläggningen 
med vatten, eftersom detta kan resultera 
i elektriska stötar eller eldsvåda.

• Kontakta leverantören för rengöring av 
luftkonditioneringsanläggningens insida.
Felaktig rengöring kan orsaka skador på 
plastdelar, vattenläckor och annan skada, 
samt elektriska stötar.
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• Var försiktig när du rengör luftfilter eller 
inspekterar anläggningen.
Arbete på hög höjd krävs, och detta bör du ägna 
ordentlig uppmärksamhet.
Om ställningen är instabil kan du falla ned och 
skada dig.

OBS!
• Ta bara bort luftfiltret när det ska rengöras.

Annars kan enheten gå sönder.

RENGÖRING AV LUFTFILTER
Rengör luftfiltret när meddelandet " " 
(RENGÖR LUFTFILTER) visas.
• Det visas efter en viss tids drift.
• Rengör oftare om enheten är installerad i ett 

rum med mycket smutsig luft.
• Om det inte går att göra rent filtret måste det 

bytas ut (utbytesfilter finns som extra tillbehör)

1. Öppna frontpanelen.
Fatta tag med fingrarna om de utstående 
delarna på panelen vid sidan av huvud-
enheten och öppna panelen så långt det går.
(Gör på samma sätt för att stänga.)

2. Dra ut luftfiltret.
Tryck försiktigt upp fliken i mitten på luftfiltret 
och dra sedan ned filtret.

3. Gör rent filtret.
Använd dammsugare (A) eller tvätta filtret 
med vatten (B).
(A)Använda dammsugare

(B)Tvätta med vatten
Om luftfiltret är mycket 
smutsigt används en mjuk 
borste och milt diskmedel

Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på 
en skuggig plats.

ANTECKNINGAR
• Tvätta inte luftfiltret med vatten varmare än 

50°C, eftersom det annars kan bli missfärgat 
och/eller deformerat.

• Utsätt den inte för en öppen eldslåga då det kan 
orsaka eldsvåda.

4. Sätt tillbaka filtret.
Glöm inte att sätta tillbaka luftfiltret på samma 
sätt när det är rengjort.

5. Stäng frontpanelen.
Se punkt 1.

6. Tryck på knappen för återställning av 
filtersignalen på styrenheten.
Displayen "DAGS ATT RENGÖRA 
LUFTFILTER" försvinner.

RENGÖRING AV LUFTUTLOPP OCH 
HÖLJE
• Torka med mjuk trasa.
• Använd vatten eller ett neutralt rengörings-

medel, om det finns fläckar som är svåra att få 
bort.

ANTECKNINGAR
• Använd inte bensin, bensen, skurpulver eller 

andra starka lösningsmedel. Detta kan orsaka 
missfärgning eller att ytorna slår sig.

• Använd inte vatten eller luft med högre 
temperatur än 50°C för rengöring av luftfilter.

• Om klaffen är hårt nedsmutsad tar du bort den 
enligt nedan och rengör eller byter ut den.
(Utbytesklaff finns som tillbehör.)

RENGÖRING AV FRONTPANELEN
Du kan ta bort frontpanelen för att rengöra 
den.

ANTECKNINGAR
• Håll frontpanelen stadigt så att den inte faller 

i golvet.
• Använd inte bensin, bensen, skurpulver eller 

andra starka lösningsmedel. Detta kan orsaka 
missfärgning eller att ytorna slår sig.

• Inomhusenheten får inte bli våt. Det kan leda till 
elektriska överslag eller brand.

• Skrubba inte klaffen för hårt när du rengör den 
med vatten.
Ytskiktet kan lossna.

• Använd inte vatten eller luft med högre 
temperatur än 50°C för rengöring av luftfilter 
och utvändiga paneler.

• Kontrollera att frontpanelen sitter ordentligt på 
plats.
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1. Öppna frontpanelen.
Fatta tag med fingrarna om de utstående 
delarna på panelen vid sidan av huvud-
enheten och öppna panelen så långt det går.
(Gör på samma sätt för att stänga.)

2. Ta bort frontpanelen.
Skjut in axlarna på båda sidorna om front-
panelen mot mitten på enheten och ta bort.
(Du kan också ta bort den genom att skjuta 
frontpanelen antingen åt vänster eller åt höger 
och dra den framåt.)

3. Rengör frontpanelen.
• Torka försiktigt med en mjuk och fuktig 

trasa.
• Använd endast milda rengöringsmedel.
• Efter rengöring skakar du av vattnet och 

låter torka på en skuggig plats.
• Vid kraftig nedsmutsning
Applicera rengöringsmedel för ventilations-
fläktar eller ugnar, vänta 10 minuter och skölj 
sedan av med vatten.

OBS!
• Tvätta inte enheten med vatten varmare än 

50°C, eftersom det kan orsaka missfärgningar 
och/eller deformering.

4. Sätt tillbaka frontpanelen.
Placera fästena på frontpanelen i hålen och 
tryck in dem helt.
Stäng frontpanelen långsamt i detta läge.
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