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INSTALLATIONS- OG
BETJENINGSVEJLEDNING
Valgfrit tilbehørssæt til automatisk rengøring
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Indhold

Installations- og
betjeningsvejledning

Valgfrit tilbehørssæt til
automatisk rengøring

Side



Tilbehør må ikke installeres direkte på kabinettet. Hvis der bores
huller i kabinettet, kan der opstå skader på de elektriske
ledninger med deraf følgende brand.



Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år,
med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med
mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og
viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget
vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår den
fare, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med udstyret.
Rengøring og vedligeholdelse, der normalt udføres af brugere,
må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.



Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede
eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til
erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede.



Lydtryksniveauet er mindre end 70 dB(A).
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FØR INSTALLATION


Lad enheden blive i sin emballage, indtil du er fremme ved
installationsstedet.
Ved udpakning af enheden, eller når enheden flyttes efter udpakning,
skal du løfte enheden ved at holde på montagebeslaget uden at
påføre tryk på andre dele.



Se installationsvejledningen for indendørsenheden vedrørende
emner, som ikke er beskrevet i denne vejledning.

Eftersalgsservice ............................................................................. 13
Bortskaffelseskrav ........................................................................... 13

LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN. OPBEVAR
DENNE VEJLEDNING ET LET TILGÆNGELIGT STED FOR
FREMTIDIG BRUG.
FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF
UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE
I ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE,
BRAND ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET.
BRUG KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF
DAIKIN, DA DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG
SAMMEN MED UDSTYRET, OG LAD ALTID EN
AUTORISERET MONTØR FORETAGE MONTERINGEN.
KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING
I TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG
AF UDSTYRET.
Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser
af den originale vejledning.

Tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør følger med enheden.
Tilbehøret findes inden i enheden.

Skive til
hængebeslag
4 stk.

Sugeslange

Plade

Ledningsnet

Skruer til
kanalflanger

Installationsog betjeningsvejledning

Skruer til
bundflange

4 kabelbindere

Forholdsregler
Installationen skal udføres af en certificeret tekniker.
Valg af materialer og installation skal overholde
de gældende nationale og internationale regler.


Enheden må ikke installeres eller anvendes på steder nævnt
herunder.
- Steder med mineralsk olie eller steder fyldt med oliedampe.
- Hvor let-antændelige gasser bliver brugt, såsom fortynder
eller benzin.
- Hvor luften indeholder store mængder af salt, såsom luft nær
havet, og hvor spænding svinger meget (f.eks. på fabrikker).
- Rygerum
- Steder hvor klæbrige stoffer ofte dannes
(f.eks. frisørsaloner).

1
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Ekstra tilbehør


Se kataloger og teknisk litteratur for valg af en egnet fjernbetjening.



Dette tilbehør er ikke beregnet til sugning fra forsiden.



Brug kun tilbehør, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.

Forberedelse før installation


Fjern alt tilbehør og tilgængelig karton
(Se figur 3 – punkt 1.) fra indersiden af enhede.

Ved installation skal en af de nedenfor angivne muligheder vælges.
1

For de følgende punkter skal du være særlig omhyggelig
under opbygningen og kontrollere efter installationen

2
3

Marker  når
kontrolleret



Er indendørsenheden fastgjort forsvarligt?
Enheden kan falde af, vibrere eller lave støj.



Er ledningsføringen korrekt?
Der kan opstå funktionsfejl på enheden, eller der kan
opstå ild i komponenter.

1

Fabriksinstallerede hængebeslag

2

Er luftudtaget eller -indtaget for indendørs- og
udendørsenhederne fri for blokeringer?
Lækage kan medføre utilstrækkelig køling
eller opvarmning.

Frontinstallation – fjern beskyttelsesnet midlertidigt før
installation.

3

Sideinstallation

1

Fabriksinstallerede hængebeslag
Model
BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Bemærkninger til installatøren


620
500
Gevindafstand
for hængebolt

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre korrekt
installation. Sørg for at instruere kunden i korrekt betjening af
systemet, og vis kunden den medfølgende betjeningsvejledning.

Luftindblæsning

B
840
1040
1240

Luftindtag

(Se figur 1 og figur 2)
1

Vælg et installationssted, hvor følgende betingelser er opfyldt,
og som kan godkendes af kunden.
-

2

Hvor luftpassagen er fri for blokeringer.
Hvor der kan sikres tilstrækkeligt frirum til vedligeholdelse
og service.
Hvor der ikke er risiko for udslip af brandfarlige gasser.
Udstyret er ikke beregnet til brug i en eksplosionsfarlig
atmosfære.
Ved installation af det trådløse fjernbetjeningssæt kan
afstanden for rækkevidde mellem trådløs fjernbetjening og
indendørsenhed være kortere, hvis der tændes for lysstofrør
i rummet. Det valgfri tilbehørssæt skal installeres så langt
væk fra lysstofrør som muligt.

Sørg for, at der er monteret et beskyttelsesskjold på
luftindsugningssiden.
Beskyttelsen skal modsvare kravene i relevante europæiske og
nationale bestemmelser.

3

Brug gevindstænger til installation. Kontroller, at loftet er stærkt
nok til at bære indendørsenhedens vægt og tilbehørssættet.
Hvis der er risiko i forbindelse med dette, skal loftet forstærkes
før installation af enheden.
1

Indendørsenhed

2

Valgfrit tilbehørssæt til automatisk rengøring

3

Flangesamling

4

Hængebeslag

5

Omskifterboks

Styreboks

Set i pilens retning
450×450
Inspektionsdør
(Størrelse på
(Loftsåbning)
inspektionsåbning)
(enhed: mm)

Hvis der skal installeres på en anden måde, bør de fabriksindstillede
bøjler flyttes af en autoriseret installatør.
1

Fjern 3 skruer.

2

Skift hængebeslagets position.

3

Monter de 3 skruer igen. (2 skruer i tilfælde af sideinstallation)
BEMÆRK








2

300

Loft
PLADS TIL
SERVICEARBEJDE
1130

119

A

Valg af installationssted

A
830
1030
1230

A

Er alt tilbehør, karton og tape fjernet inden i enheden?
Dette kan medføre driftsfejl i enheden.



B
(Gevindafstand for hængebolt)



Hængebeslaget på kontaktskabssiden kan ikke udskiftes.

Forholdet mellem enhedens og gevindstangens position.
 Installer inspektionsåbningen på styreboksens side, hvor det
er nemt at vedligeholde og inspicere styreboksen. Installér
også inspektionsåbningen i den nedre del af enheden.
Du skal sikre dig, at der er nem adgang til filtret
fra undersiden.
Installer gevindstængerne.
 (Brug W3/8 til M10 gevindstænger.)
Brug ankre til eksisterende lofter og forsænket indsats,
forsænkede ankre eller andre dele til nye lofter for at
forstærke loftet, så det kan bære vægten af enheden.
(Se figur 4.)
1

Anker/Dyvel

2

Loftsbjælke

3

Lang møtrik eller spændemøtrik

4

Gevindstang

5

Valgfrit tilbehørssæt til automatisk rengøring

Ovenstående dele medfølger ikke.
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Installation af hængebolt
Brug den medfølgende karton til korrekt bestemmelse af boltplaceringen.
1

Skær kartonen i henhold til den trykte vejledning.

1

2

3

4

Placér den afskårne del af kartonen ved siden af den allerede
installerede kanalenhed.
Placér kartonens kant i henhold til den stiplede parallelle linje.

1

3

Fjern kartonen under rullebordene.
(Se figur 3 – punkt 1.)

4

Installer det valgfri tilbehørssæt midlertidigt.
-

Placér trekanterne på kartonen i henhold til kabinettets kant
(stiplede linjer).

Fjern en flange fra tilbehøret
indendørsenhedens sugeside.

og

montér

den

på

Flyt det valgfri tilbehørssæt til indendørsenheden fra bunden
for at samle flangerne.
Fastgør montagebeslaget til gevindstangen. Gør den
forsvarligt fast med møtrik og skive ved montagebeslagets
over- og underside. (Se figur 5)
1

Møtrik (medfølger ikke)

2

Skive til hængebeslag (tilbehør)

3

Tilspænd (dobbeltmøtrik)

5

Kontroller, at enheden er i vandret vater.

6

Tilspænd den øverste møtrik.

7

Skru begge flanger sammen fra siderne og fra bunden.
Brug skruer med afrundet hoved (tilbehør). (Se figur 6.)

8

Tilslut det valgfri tilbehørssæt til automatisk rengøring med
indendørsenhed ved hjælp af en ledning (tilbehør)
i overensstemmelse med figur 7 og i henhold til kapitlet "Elektrisk
ledningsarbejde".

9

TÆND for indendørsenhedens strømforsyning for at lade
rullebordene
udføre
initialisering
og
bevæge
sig
i parkeringsstilling
(vent
indtil
rullebordene
flytter
til
omskifterboksens side = parkeringsposition).

10

Fjern beskyttelsesnettet midlertidigt ved at løsne alle skruer
(antal skruer varierer med kabinettets størrelse) på undersiden.

11

Fjern kartoner, der oprindeligt var dækket bag begge vogne –
modsat side af omskifterboks. (Se figur 3 – punkt 2.)

12

Indsæt luftfilteret i overensstemmelse med kapitel "Manuel
rengøring af filter"

Afmærk hullernes placering til hængebolte.

Installation af valgfrit tilbehørssæt til
automatisk rengøring

Beskyttelsesnet

13

Fjern filterets monteringsplade og sæt luftfilteret ind
i enheden.
Stofstrimler skal sættes på filteret nedefra.
Installér monteringspladen igen.

Sæt beskyttelsesnettet på igen.

Udfør testdrift af automatisk rengøring i henhold til kapitel
"Testdrift"
2

Til flangen skal du bruge skruerne fra tilbehørsposen
(skruer med sekskanthoved).
Den anden flange skal forblive på tilbehørssættet.

BEMÆRK

Filteret kan ikke sættes ind i enheden, medmindre
rullebordene holder stille.

Fjern de 4 skruer permanent, der holder begge rulleborde.
(Skruer bruges kun til transportformål.)

3
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Installation af dekorationspanel

BEMÆRK

Se figur 8

1

1

Plade

2

Tilslutningsåbning på dekorationspanel

3

Tilslutningsport på valgfrit tilbehørssæt til automatisk rengøring

4

Slange

5

Fjeder-

Slut slangen fra tilbehørssættet til tilslutningsåbningen på det
valgfri tilbehørssæt til automatisk rengøring.
Den anden ende af slangen skal sluttes til dekorationspanelets
samling.

2

Vælg en passende placering i dekorationspanelets loft med
hensyn til slangens længde.

3

Lav et hul i det falske loft. (Længde 104×183 mm)

4

Fjern slangen fra dekorationspanelet.

5

Fastgør dekorationspanelet til loftet med fjedre.

6

Sæt slangen tilbage på dekorationspanelets åbning.

Elektrisk ledningsføring

I tilfælde af kombination af valgfrit tilbehørssæt til
automatisk rengøring med indendørs enhed FXDQ-A2/
P2 skal du kontakte din Daikin forhandler for at få
BAE20WH-ledningsnet til en vellykket forbindelse
mellem indendørs enhed og valgfrit tilbehørssæt til
automatisk rengøring.

TESTDRIFT
Udfør testdriften af valgfrit tilbehørssæt til automatisk rengøring, når
testdriften af indendørsenheden er fuldendt.
Testdrift af det valgfri tilbehørssæt til automatisk rengøring er ikke
mulig, når indendørsenheden er i drift.


Kontroller, at omskifterboksens låg på indendørsenheden,
udendørsenheden og henholdsvis det valgfri tilbehørssæt
til automatisk rengøring er lukket



Tænd for indendørsenheden
 Det valgfri tilbehørssæt til automatisk rengøring udfører
initialiseringen (hvis rulleborde ikke er i parkeringsstilling) kan
det tage op til 5 minutter.



Gennemfør testen for valgfrit tilbehørssæt til automatisk
rengøring
 Bekræft filterets rensedrift med fjernbetjeningen.

Generel vejledning


Al ledningsføring på stedet og alle komponenter skal installeres
af en autoriseret el-installatør og skal overholde relevant
europæisk og national lovgivning.

Testdriftsmetode med fjernbetjening
1

Stop driften af indendørsenheden.



Følg "Ledningsdiagrammet", som følger med enheden, for at
tilslutte indendørsenheden og det valgfri tilbehørssæt til
automatisk rengøring.

2

Tryk på knappen Annuller og hold den nede i mindst 4 sekunder,
mens baggrundsbelysningen er tændt. Menuen for
serviceindstillinger vises.



Alle kabler, der føres ind i enheden, bør fastgøres med
kabelbindere (tilbehør).

3



Hvis strømforsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, dets forhandler eller andre kvalificerede personer
for at undgå en ulykke.

Vælg Test aut. rensing af filter fra menuen for serviceindstillinger, og tryk på knappen Menu/Enter.

4

"
" vises på basisskærmen.
Displayet vil forsvinde når testdriften er overstået.
Den nødvendige testdriftstid er ca. 5-10 minutter (afhængig
af kabinettets størrelse).

Sådan tilslutter man ledningerne
Fjern kontaktskabets dæksler som vist på figur 7, og tilslut
indendørsenheden
og
tilbehørsenheden
med
ledningsnet
(tilbehørssæt)
1

Dæksel til kontaktskab

2

Kontaktskab, lavspænding, ledningsindføring

3

Kontaktskab, højspænding, ledningsindføring

4

Ledningsdiagram for tilbehørssættet

5

Kontaktskab for tilbehørssættet

6

Ledningsnet (tilbehørssæt)

7

Fastgørelsespunkt

Køle
1
2

Indstil til
Køle 28°C

Tilslut alle stik i henhold til figur 7.

Serviceindstillinger



Sørg for at alle stik er korrekt tilsluttet.



Det er nødvendigt at fastgøre ledningsnettet med kabelbinderne
(tilbehørssæt) Brug fastgørelsespunktet som vist på figur 7.



Undgå at klemme på ledninger, når du fastgør kontaktskabets
dæksel.

Indendørsenhed status
Udendørsenhed status
Tvungen ventilation TIL
Skift hoved/underbetjening
FilteiIndikator
FRA
Test aut. rensing af filter



Sørg for, at alle ledninger der fører ind i enheden har denne
form, som forhindrer, at vand trænger ind.



3

Tilbage

Køle
4

Saml støv



4

Efter at alle ledningstilslutningerne er udført, skal du fylde
eventuelle mellemrum i kabinettets ledningshuller med kit eller
isoleringsmateriale (medfølger ikke) for at forhindre små dyr,
vand eller snavs i at komme ind i enheden og lave kortslutninger
i styreboksen.

Tryk på annullerknappen, og hold den
nede i 4 sekunder eller
længere, mens bagbelysningen er tændt.

2/3

Indstilling

Indstil til
Køle 28°C

Tryk på menu/
enter-knappen.
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Baggrundlys til LCD
Tryk på en hvilken som helst knap, og baggrundslyset vil lyse i cirka
30 sekunder.

Indvendig rengøring
1

Fjern beskyttelsesnettet.

Punkter for testdrift

2

Rengør indvendigt i kabinettet med en støvsuger eller en våd klud.

3

Udfør en testdrift.

4

Brug en støvsuger til at fjerne tilbageværende støv fra støvboksen.
Når rullebordet bevæger sig, skal du holde støvsugerslangen ind
mod støvboksens udgang i mindst 30 sekunder.

Marker  når
kontrolleret

Testelementer



Bevæger begge rulleborde sig?



Er der ingen unormal støj?



Bevæger begge rulleborde sig samtidigt?



Bevæger begge rulleborde sig til enden af kabinettet?



Kørte begge rulleborde tilbage til udgangspunktet?

VEDLIGEHOLDELSE
Det valgfri tilbehørssæt til automatisk rengøring skal vedligeholdes
1 gang om året.

1

Pas på


De følgende punkter skal udføres under vedligeholdelse.



Vedligeholdelse må kun foretages af en uddannet
servicetekniker.



Al strømforsyning skal være afbrudt, før nogen kan få
adgang til klemrækkerne.

Manuel rensning af filteret

2

1

Tør enheden med støvboksen

2

Støvsugerslange

Hvis det er umuligt at rense snavset væk, skal luftfilteret skiftes.
(Luftfilter til udskiftning er reservedele.)
1

Fjern en skrue og skub fastgørelsespladen til den side hvor der
er et kontaktskab.

1×

1

Fastgørelsesplade

2

Fjern luftfilteret.

3

Rengøring af luftfilteret.
Benyt en støvsuger (A), eller vask luftfilteret med vand (B).
(A) Brug af støvsuger

(B) Vask med vand

Hvis filteret er meget snavset, skal man benytte en blød børste
og neutralt rensemiddel.
Fjern vandet og lad filteret tørre i skyggen.
4

Sæt det rene filter tilbage, fastgør det på fastgørelsespladen og
sæt skruen tilbage.

5
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LEDNINGSDIAGRAM
Forklaring til samlet ledningsdiagram
Vedrørende anvendte dele og nummerering henvises til mærkatet med ledningsdiagram på enheden. Delene er nummeret med arabertal i stigende rækkefølge
for hver del, repræsenteret i oversigten nedenfor med symbolet "*" i delkoden.

,

:

AFBRYDER

:

JORDFORBINDELSE

:

FORBINDELSE

:

JORDFORBINDELSE (SKRUE)

:

KONNEKTOR

:

ENSRETTER

:

JORD

:

RELÆKONNEKTOR

:

LEDNINGSFØRING

:

KORTSLUTNINGSKONNEKTOR

:

SIKRING

:

TERMINAL

:

INDENDØRSENHED

:

KLEMRÆKKE

:

UDENDØRSENHED

:

LEDNINGSKLEMME

BLK

:

SORT

GRN

:

GRØN

PNK

:

LYSERØD

WHT

:

HVID

BLU

:

BLÅ

GRY

:

GRÅ

PRP, PPL

:

LILLA

YLW

:

GUL

BRN

:

BRUN

ORG

:

ORANGE

RED

:

RØD

A*P

:

TRYKT KREDSLØBSKORT

PS

:

STRØMFORSYNING MED OMFORMER

BS*

:

TRYKKNAP TIL / FRA, BETJENINGSKONTAKT

PTC*

:

TERMOMODSTAND PTC

BZ, H*O

:

SUMMER

Q*

:

BIPOLÆR TRANSISTOR MED ISOLERET GATE
(IGBT)

C*

:

KONDENSATOR

Q*DI

:

FEJLSTRØMSAFBRYDER

AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*,
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,
W, X*A

:

FORBINDELSE, KONNEKTOR

Q*L

:

OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE

D*, V*D

:

DIODE

Q*M

:

TERMOKONTAKT

DB*

:

DIODEBRO

R*

:

MODSTAND

DS*

:

DIP-OMSKIFTER

R*T

:

TERMOMODSTAND

E*H

:

VARMER

RC

:

MODTAGER

F*U, FU* (VEDRØRENDE

:

SIKRING

S*C

:

GRÆNSEAFBRYDER

FG*

:

KONNEKTOR (RAMME JORD)

S*L

:

FLYDERKONTAKT

H*

:

LEDNINGSNET

S*NPH

:

TRYKSENSOR (HØJ)

H*P, LED*, V*L

:

SIGNALLAMPE, LYSDIODE

S*NPL

:

TRYKSENSOR (LAV)

HAP

:

LYSDIODE (SERVICEMONITOR GRØN)

S*PH, HPS*

:

TRYKKONTAKT (HØJ)
TRYKKONTAKT (LAV)

KARAKTERISTIK HENVISES TIL
PCB'ET INDE I DIN ENHED)

6

HØJSPÆNDING

:

HØJSPÆNDING

S*PL

:

IES

:

INTELLIGENT EYE-SENSOR

S*T

:

TERMOSTAT

IPM*

:

INTELLIGENT EFFEKTMODUL

S*W, SW*

:

BETJENINGSKONTAKT
OVERSPÆNDINGSAFLEDER

K*R, KCR, KFR, KHuR

:

MAGNETRELÆ

SA*

:

L

:

STRØMFØRENDE

SR*, WLU

:

SIGNALMODTAGER

L*

:

SPIRAL

SS*

:

VÆLGEROMSKIFTER

L*R

:

REAKTOR

SHEET METAL

:

KLEMRÆKKE FAST PLADE

M*

:

STEPMOTOR

T*R

:

TRANSFORMER

M*C

:

KOMPRESSORMOTOR

TC, TRC

:

SENDER

M*F

:

VENTILATORMOTOR

V*, R*V

:

VARISTOR

M*P

:

DRÆNPUMPEMOTOR

V*R

:

DIODEBRO

M*S

:

SVINGMOTOR

WRC

:

TRÅDLØS FJERNBETJENING

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

:

MAGNETRELÆ

X*

:

TERMINAL

N

:

NEUTRAL

X*M

:

KLEMRÆKKE (BLOK)

n=*

:

ANTAL PASSAGER GENNEM FERRITKERNE

Y*E

:

ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTILSPOLE

PAM

:

IMPULS-AMPLITUDEMODULATION

Y*R, Y*S

:

REVERSERENDE MAGNETVENTILSPOLE

PCB*

:

TRYKT KREDSLØBSKORT

Z*C

:

FERRITKERNE

PM*

:

STRØMFORSYNINGSMODUL

ZF, Z*F

:

STØJFILTER
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Indikator

FOR BRUGEREN

1
11

NAVNE OG FUNKTIONER
8

4

2
1

5
6
7
7
9

6

3

8
3

4
10
5



2

1

Filter

2

Cylinderenhed

3

Tør enheden med en støvboks

4

Slange

5

Plade

6

Omskifterboks

7

Sugning

8

Udtag

Illustrationen viser det valgfri tilbehørssæt til automatisk
rengøring med gennemsigtig topplade.

Andre funktioner end de grundlæggende driftspunkter (dvs. TIL/FRA,
valg
af driftstilstand;
styring af ventilatorhastighed og
temperaturindstillinger) indstilles på menuskærmen.

BEMÆRK



Installer ikke fjernbetjeningen, hvor den kan blive
udsat for direkte sollys. Dette kan resultere
i misfarvning eller fejl i displayet.



Du må ikke trække i eller vride fjernbetjeningens
kabel.
Ellers kan fjernbetjeningen fejle.



Du må ikke trykke på knapperne på
fjernbetjeningerne med skarpe objekter. Dette kan
resultere i skader eller fejlindikationer.

1

Knap til valg af driftstilstand
- Tryk på denne knap for at vælge den ønskede driftstilstand.
(Tilgængelige tilstande afhænger af den tilsluttede model.)

2

Knap til ventilatorhastighed
- Bruges til at angive indstillingsskærmen for luftvolumen. (Den
tilgængelige ventilatorhastighed afhænger af den tilsluttede model).
Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen.

3

Menu/enter-knap
- Brug denne knap for at få vist hovedmenuen.
- Brug denne knap for at vælge punkt.

4

Op-knap
- Brug denne knap for at øge den indstillede temperatur.
- De næste punkter foroven markeres. Der bladres kontinuerligt
gennem de markerede punkter, når knappen holdes trykket).
- Brug denne knap for at ændre det valgte punkt.

5

Ned-knap
- Brug denne knap for at sænke den indstillede temperatur.
- De næste punkter forneden markeres.
(Der bladres kontinuerligt gennem de markerede punkter,
når knappen holdes trykket).
- Brug denne knap for at ændre det valgte punkt.

6

Højre-knap
- Brug denne knap for at markerede de næste punkter på højre side.
- Der bladres gennem hvert skærmbillede mod højre.
- Indstillingerne for ingen hjemme aktiveres, når der trykkes
på denne knap i mindst fire sekunder.

7

Venstre-knap
- Brug denne knap for at markerede de næste punkter på venstre
side.
- Der bladres gennem hvert skærmbillede mod venstre.
- Indstillingerne for ingen hjemme aktiveres, når der trykkes
på denne knap i mindst fire sekunder.

8

TIL/FRA-knap
- Tryk på denne knap for at starte systemet.
- Tryk på denne knap igen for at stoppe systemet.

9

Driftslampe (grøn)
- Denne lampe lyser under drift.
- Denne lampe blinker, hvis der opstår fejl.

10

Annuller-knap
- Brug denne knap for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

11

LCD (med baggrundslys)
- Baggrundsbelysningen er tændt i cirka 30 sekunder, når der trykkes
på en knap.
Brug knapperne undtagen TÆND/SLUK-knappen, mens
baggrundsbelysningen er tændt.
- Hvis der bruges to fjernbetjeninger til at styre en indendørsenhed,
vil baggrundsbelysningen på den fjernbetjening, som sidst blev brugt,
blive tændt. (Baggrundslyset på de to fjernbetjeninger vil ikke lyse
samtidigt).

7
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LCD

Metode for angivelse af starttidspunkt



Der er to displaytyper, standard og detaljerede displays.
Standarddisplayet er indstillet som standard.



Vælg det detaljerede display i hovedmenuen for at få vist det
detaljerede display.
Læs betjeningsvejledningen, der følger med fjernbetjeningen
med ledning for at få yderligere oplysninger.



Hver af de følgende skærmbilleder forklarer LCD-displayets
tilstand hvad angår den automatiske filterrensefunktion.
Se den betjeningsvejledning, der følger med fjernbetjeningen
med ledning, for indholdet af LCD-displayene, mens produktet
ikke er i automatisk filterrensedrift.

Standarddisplay

Drift
Hovedmenu

1/2

Quick Start
Ventilation
Indstillinger for energibesparelse
Plan
Aut. rensning af filter
Oplysninger om vedligeholdelse

1

Indstilling

Tilbage



Vis hovedmenuen.



Tryk på
for at vælge Aut. rensning af filter på
hovedmenuen, og tryk på menu/enter-knappen.

Detaljeret display
Aut. rensning af filter
Indstillingen af uret er ikke udført.
Vil du indstille?

Auto

Indstil til
Køle

Auto

28°C
Varme 20°C

Fre

11:03

Ja

Setback Rum
Køle 28°C
Varme 20°C 20°C

Tilbage

Nej
Indstilling

Dato og tid

1. Displayet "Rensning"

År
2011
Måned 01
Dag 01
Torsdag

1. Displayet "Rensning"
2

1

12:00
Tilbage

Displayet "Rensning"
Vises mens produktet udfører automatisk rensning



af filteret.
Saml støv fra støvkassen. (Se side 10.)
2

Indstilling

Hvis uret ikke er blevet indstillet,
skærmbillede som det til venstre.

vises

et

Tryk på knapperne
for at vælge Ja, og tryk på
menu/enter-knappen.
Indstil år, måned, dag og klokkeslæt.
(Se "Ur og kalender" på side 9.)

Meddelelse
Den følgende meddelelse vil blive vist:
"Fejl: Tryk på menu-knap."
"Advarsel: Tryk på menu-knap."
- Vises, hvis fejlen eller advarslen registreres. (Se side 13.)

*Indstilling af uret er nødvendigt for at indstille starttidspunktet for
den automatiske rensning af filteret.

"Indstil ur fra menu"
- Vises for at informere om, at uret skal indstilles. (Se side 9.)
- Produktet vil ikke påbegynde automatisk filterrensning på det
angivne tidspunkt, medmindre der er foretaget indstillinger.

Aut. rensning af filter
Aut. rensning af filter

0:00 – 3:00

INDSTILLINGER FOR DEN AUTOMATISKE
Tilbage

FILTERRENSEFUNKTION
Dette produkt udfører automatisk rensning af filteret en gang om
ugen som fabriksindstilling.

Indstilling

3


Perioden vil ændre sig når der trykkes på
knapper på urindstillingsskærmen for automatisk
rensning af filteret.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00
Vælg den ønskede periode fra dem, der her er vist.



Tryk på menu/enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.

Automatisk rensning udføres i tilfælde af, at enheden ikke er i drift, og
det angivne tidspunkt er nået. For at beskytte vil rensefunktionen
muligvis tvinge enheden til at stoppe en aktivitet og udføre en
rensecyklus.
For eksempel hvis et klimaanlæg kører i en given periode efter, at
symbolet for rensning af støvkassen vises.

Aut. rensning af filter

BEMÆRK



Korrekt indstilling af uret er nødvendigt.



Produktet vil udføre automatisk filterrensning fra
12:00 til 15:00 (som fabriksindstilling) hvis
perioden for automatisk filterrensning ikke er
angivet.



8

Produktet vil udføre automatisk rensning af filteret
på et forkert tidspunkt, hvis uret ikke er indstillet.

Vil du gemme indstillingerne?

Ja
Tilbage

4


Nej
Indstilling

Tryk på knapperne
for at vælge Ja på
bekræftelsesskærmen.
Tryk på menu/enter-knappen for at indstille den
automatiske rensning af filteret og vende tilbage til
basisskærmen.
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BEMÆRK
Den automatiske filterrensefunktion tager omkring 5-10 minutter.
Afhængigt af kabinettets størrelse. I tilfælde af et meget støvet miljø
tager rensecyklussen 10~20 minutter.
Udførelse af rensefunktionen vil altid begynde i den planlagte
3-timers tidsperiode, snarest muligt under følgende betingelser:
- i løbet af den første time vil rensefunktionen kun udføres hvis
enheden ikke er i drift;
- i løbet af den anden og tredje time gælder samme betingelse
som i den første time, eller når enhedens termostat er FRA.
Enheden vil forsøge at udføre rensefunktionen i løbet af den næste
planlagte 3-timers tidsperiode, i tilfælde af at den ikke blev udført.
Hvis enheden i tilfælde af VRV ikke kunne udføre rensefunktionen
efter 2 planlagte 3-timers tidsperioder i træk, vises fejlkoden AH09 på
fjernbetjeningen (se "BEMÆRK" på side 8). Fejlkoden forbliver vist
så længe at funktionen ikke er udført, men enheden fungerer hele
tiden normalt.
Sky air-enheder viser ikke denne fejlkode.

Automatisk rensning af filteret

UR OG KALENDER
Indstilling af uret
Drift

Køle
1

Basisskærm


Driftstilstand

Beskrivelse

Planlagt
timer-drift

Udfører automatisk
rensning af filteret under
den periode, der er valgt
ud af 8 perioder.

Drift fra
12:00
til 15:00

Udfører automatisk
rensning af filteret under
den fabriksindstillede
tidsperiode (12:00
til 15:00).

Automatisk
styringsdrift

Udfører automatisk
rensning af filteret
i henhold til
kontrolhenvisningen.

2

Tilbage









Tilbage



eller

Produktet kan afgive en smule støj når støvet
skrabes med børsten.

2/2

Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Ur og kalender
Sprog

3

Produktet vil blive indstillet til drifttilstanden for
automatisk styring, medmindre indstilling af uret
foretages igen, hvis uret nulstilles af en eller
anden grund (f.eks. at der ikke er nogen
strømforsyning til produktet i 48 timer eller
længere).

Hovedmenuen vises.
Hovedmenu

Indstilling

Tryk på knapperne
for at vælge Ur og kalender
på hovedmenuen.
Tryk på menu/enter-knappen for at få vist indstillingerne
for uret.
Dato og tid
År
2011
Måned 01
Dag 01
Torsdag

12:00

4

Tilbage



Indstilling

Vælg "Year" (år) med knapperne

.

Indtast året med knapperne
.
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet kontinuerligt.

Hvis meddelelsen "Indstil ur fra menu" vises, skal du udføre
indstilling af uret igen, så den automatiske rensning af filteret
bliver udført i den valgte periode.

BEMÆRK

Indstilling

Hovedmenu

Mulighed for
valg af tidspunkt
til påbegyndelse
af automatisk
rensning af
filteret

For at indstille en tidsperiode til automatisk rensning af filteret,
skal du, så vidt det er muligt, undgå at vælge tidsperioder, hvor
produktets klimaanlæg er i drift.
Hvis perioden for den automatiske rensning af filteret overlapper
med klimaanlæggets drift, kan klimaanlægget tvinges til at
stoppe, så den automatiske rensning af filteret kan påbegynde.

1/2

Quick Start
Ventilation
Indstillinger for energibesparelse
Plan
Aut. rensning af filter
Oplysninger om vedligeholdelse

Forberedelse


Tryk på menu/enter-knappen.
Hovedmenu

Produktet har de tre følgende driftstilstande, der alle kan indstilles til
automatisk rensning af filteret.

Clock
setting
(indstilling
af ur)

Indstil til
Køle 28°C

Dato og tid
År
2011
Måned 10
Dag 01
Torsdag

12:00
5

Tilbage



Indstilling

Vælg "Month" (måned) med knapperne

.

Indtast dagen med knapperne
.
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet kontinuerligt.

9
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NUVÆRENDE INDSTILLING
Dato og tid
År
2011
Måned 10
Dag 07
Torsdag

Justering af de aktuelle indstillinger

12:00

Drift

Tilbage

6

Indstilling

Hovedmenu



Vælg "Day" (dag) med knapperne

.

Indtast dagen med knapperne
.
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet kontinuerligt.
Ugedagene skifter automatisk.

Tilbage

1

Dato og tid
År
2011
Måned 10
Dag 07
Torsdag

Tilbage

Indstilling



Vis hovedmenuen. (Se side 8.)



for at vælge Aktuelle
Tryk på knapperne
indstillinger på hovedmenuen, og tryk på menu/enterknappen.

12:00

7

2/2

Konfiguration
Aktuelle indstillinger
Ur og kalender
Sprog

Indstilling

Aktuelle indstillinger



Vælg "Hour" (time) med knapperne

Ventilationshastighed
Ventilationstilstand
Planlæg
Displaytilstand
Displaypunkter
Automatisk filterrensning

.

Indtast timen med knapperne
.
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet kontinuerligt.

Tilbage

Tryk på knapperne

2

År
2011
Måned 10
Dag 07
Torsdag

Tilbage



De viste punkter kan variere afhængigt af modellen.
Der vises kun punkter, som kan indstilles.
Se de viste indstillinger for "Automatisk filterrensning" for
den nuværende indstilling for automatisk rensning af filteret.

Indstilling

Vælg "Minute" (minutter) med knapperne

Eksempel: En periode fra 12:00 til 15:00 er indstillet for
automatisk rensning af filteret.
Automatisk filterrensning 12-15

.

Indtast minutterne med knapperne
.
Hvis du holder knappen nede, skifter tallet kontinuerligt.


for at gå til næste punkt.

Hvis du trykker på annuller-knappen, kommer du tilbage
til hovedmenuen.



12:21
8

Indstilling

En liste over den aktuelle status vises.



Dato og tid

Lav
Auto
Deaktiver
Standard
Udendørs
00-03

Tryk på menu/enter-knappen.
Bekræftelsesskærmen vises.

INDSAMLING AF STØV FRA STØVBOKS

Dato og tid
Vil du gemme indstillingerne?

Ja
Tilbage

9



Nej
Indstilling

Tryk på knapperne
for at vælge Ja på
bekræftelsesskærmen.
Tryk på menu/enter-knappen for at indstille uret og
vende tilbage til basisskærmen.

Når indstillingerne for den automatiske rensning af filteret
udføres, vil displayet vende tilbage til skærmbilledet for
valg af periode til automatisk rensning af filteret.
(Se side 8.)

Symbol for indsamling af støv på displayet
Symbolet for indsamling af støv fra støvboksen vil vises, når tiden
er inde.
Indsaml hurtigt støvet når symbolet er bekræftet.
* Støvopsamlingsskiltet vises efter 1 måned (fabriksindstilling).
Intervallerne kan vælges kortere, hvis produktet anvendes på steder
med meget støv. Intervallerne kan indstilles til: ingen indikation,
672 t., 168 t. og 24 t.
BEMÆRK



Kontakt din Daikin-installatør for at ændre det
fabriksindstillede interval for at visningen for
støvopsamling bliver synlig.

Visningens placering

Fjernbetjening

Symbol for
indsamling
2

Symbol

Symbol

LCD
Driftslampe

10

Symbol for
indsamling
1

vises

vises

Lyser

Blinker

Symbol for
indsamling 3

"AH-05"
(fejlsymbol)
vil blive vist
Blinker
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ADVARSEL

1

Hvis støvopsamlingssymbolet er sat til "ingen visning" af
Daikin-installatøren, vil fjernbetjening ikke give påmindelser
om støvopsamling*. I dette tilfælde skal støv opsamles
regelmæssigt.

4

5

*Gælder kun ved kombination af valgfrit tilbehørssæt til
automatisk rengøring i forbindelse med indendørsenhed
FXDQ15~63A3/P3 og FDXM25~60F3(9).
BEMÆRK

6

STØVINDSAMLING MED STØVSUGER
1

Fjern støvet i støvboksen med en støvsuger når symbolet for
indsamling af støv er bekræftet.
BEMÆRK

Indsamling af støv med en støvsuger er ikke
muligt under automatisk rensning af filteret. Sørg



for at "
" ikke vises på fjernbetjeningens
skærm før indsamling af støv.
2

Tilslut det medfølgende forbindelsesrør og fastgørelsesdel for at
tilpasse til støvsugerrøret.
Indsæt forbindelsesrøret og fastgørelsesdelen i støvsugerrøret.

6

3

Indsaml støvet i boksen når
vises.
Hvis støvet ikke fjernes kan det medføre driftsfejl
i enheden.



2

1

Eksempel 1

2

Eksempel 2

3

Rørforbindelse

4

Slange eller rør på støvsuger

5

Plan overflade på opbevaringsstedet

6

Velcrobånd

Eksempel 1
1

Pil beskyttelsespapiret af den dobbeltklæbende tape på
bagsiden af velcrobåndet, og sæt velcrobåndet fast på en plan
overflade på opbevaringsstedet.

2

Skub velcrobåndet på forbindelsesrøret fast på velcrobåndet fra
trin 1.

Eksempel 2
Forbindelsesrøret kan købes som separat tilbehør
BAEVACEP. Det følger ikke med det valgfri
tilbehørssæt til automatisk rengøring.

BEMÆRK

Spænd velcrobåndene på forbindelsesrøret fast på et støvsugerrør
eller en støvsugerslange, for at opbevare forbindelsesrøret.
BEMÆRK



Fastgørelsesdelen kan ikke sluttes til et
støvsugerrør, hvis ikke det er rundt i enden (f.eks.
en håndstøvsuger) eller et rør, der har et hul
i midten til at slippe luft ud. Kontakt din Daikinforhandler hvis fastgørelsesdelen ikke kan sluttes
til din støvsuger.



Brug en støvsuger med en minimal sugeeffekt
på 300 W.



Brug ikke en støvsuger der er fyldt med støv og
har en lav sugeevne.

1

3

4

2

* Brugen af ovenstående støvsuger kan resultere i fejl
ved indsamling af støv.

3

5

4

1

Støvsugerrør med en indre diameter på 32 til 38 mm

3

Sæt forenden på forbindelsesrøret ind i støvindsamlingsindgangen
på sugegitteret nedenunder. Skub derefter forenden på plads i den

2

Støvsugerrør med en indre diameter på 38 til 42 mm

interne luftindgang indtil den klikker.

3

Støvsugerrør

4

Rørforbindelse

5

Fastgørelsesdel

2

Når du opbevarer forbindelsesrøret, skal du bruge det medfølgende
velcrobånd og følge disse trin.

1

4

1

Støvindsamlingsindgang

2

Luftindtag

3

Rørforbindelse

4

Stiger ca. 10 mm

3

4

Mens forenden på forbindelsesrøret langsomt er ved at røre,
skal du tænde for støvsugeren ved maksimal sugestyrke og
støvsuge i mindst 10 sekunder.
Mens du støvsuger, skal du fjerne slangen og sætte den tilbage
flere gange.

11
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Genindstilling af symbolet for støvindsamling

Symptom

Sandsynlig årsag

Drift

Auto

Indstil til
Køle

Fejlkode AH-14 vises
på skærmen på
fjernbetjeningen.

28°C
Varme 20°C

Saml støv

1

En eller begge
rulleborde ankom ikke
fra den ene til den
anden side inden for
en tidsfrist på
300 sekunder.

Når tiden er inde til at samle støv fra støvboksen, vil



indsamlingssymbolet "
af basisskærmen.

" blive vist skiftevist i bunden

Når dette sker, skal du trykke på menu/enterknappen på basisskærmen.



Udbedring

Kontroller, om 4 skruer,
der holder rullebordene
og kartonen fra under
og bag rullebordene,
fjernes.
Stop
rengøringsfunktionen, sluk
for
indendørsenheden,
vent 10 sekunder. Tænd
for indendørsenheden og
kontroller, om der ikke er
nogen
objekter,
der
blokerer rullebordet, så det
ikke
kan
nå
grænsekontakten.

Hvis produktet stadig ikke er i god stand efter ovenstående procedurer, skal du
kontakte din Daikin-forhandler. Kunden må ikke forsøge selv at reparere
produktet.

Kontakt din Daikin i følgende tilfælde

Metode til støvindsamling
Blev der indsamlet støv?

Ja
Tilbage

Køle

2







Nej
Indstilling

Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt (lugter
f.eks. af brand), skal du stoppe klimaanlægget og
slukke for strømmen.
Fortsat brug i sådanne tilfælde kan medføre fejl,
elektrisk stød eller risiko for brand.

Indstil til
Køle 28°C

Symptom

Efter støvsugning af støvet i støvboksen skal du
trykke på knapperne
på bekræftelsesskærmen
for indsamling og vælge Ja .
Tryk på menu/enter-knappen for at nulstille symbolet
for støvindsamling.

FEJLFINDING

Sikringen springer eller sikkerhedsenheder,
såsom strømafbryderen eller
jordforbindelsesafbryderen, slår ofte fra.

Slå ikke produktet TIL.

Betjeningen af knapperne på
fjernbetjeningen er defekt.

Slå produktet FRA.

Der er andre funktionsfejl eller defekter.

Stop med at betjene
produktet.

En af følgende meddelelser blinker
på fjernbetjeningens basisskærm.
"Fejl: Tryk på menu-knap."
* Driftslampen vil blinke.
"Advarsel: Tryk på menu-knap."
* Driftslampen vil ikke blinke.
Se fejlkoderne.
(se herunder)

De følgende symptomer er ikke tegn på funktionsfejl.
Symptom

Der afgives en
svag klikkelyd.
Der afgives en
brændende støj.

"
" vises eller
indikatoren på panelet
lyser grønt (*).

Sandsynlig årsag

Lyden af rulleborde
der kører.
Lyden af børstens
bevægelse.

Støvboksen er fuld og
automatisk rensning
Produktets klimaanlæg stopper midlertidigt.
af filteret er ikke
tilgængeligt.
* I fabriksindstillingen er det ikke muligt for indikatoren at blinke grønt.

Tjek dette, før du beder om service.
Symptom

Sandsynlig årsag

Udbedring

Støv klæber sig fast på
luftfilteret (støv falder).

Rummet har
midlertidigt meget støv,
på grund af nylig
rengøring af rummet.

Stop klimaanlæggets
drift indtil rengøring af
rummet er gjort færdig.
Og rens om nødvendigt
luftfilteret.

Støvboksen er fuld.

Fjern støvet med
støvsuger. (Se side 11.)

"AH" vil blive vist
på fjernbetjeningens
skærm og driftslampen
vil blinke.

Støvboksen er fuld.

Fjern støvet med en
støvsuger og bekræft
på betjeningen.
(Se side 12.)

Symbolet for
støvindsamling vises
kort efter støvsugning.

Kontroller hvor ofte
støvboksen skal
rengøres.

Indstil den foretrukne
timing.

Produktet opfører
sig ikke
i overensstemmelse
med
timerindstillingerne.

Er indstillingerne på
fjernbetjeningen
forkerte?

Udfør indstillinger på
fjernbetjeningen igen.
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Der skal træffes
foranstaltninger, inden
der anmodes om service

Køle

Indstil til
Køle 28°C

Tilbage
Indstilling
Fejl: Tryk på knappen
Menu
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Fejlkodedisplay

Grove standarder for hvor ofte dele skal vedligeholdes

Drift

Køle

Indstil til
Køle 28°C

Driftslampe

Navn på del

Periode på eftersyn

Filter

1 år

BEMÆRK



Denne tabel viser de vigtigste dele.
inspektionskontrakten for flere oplysninger.



Udskiftningshyppigheden afhænger af filterets
stand under det årlige eftersyn. Filteret skal
udskiftes, hvis det bliver umuligt at fjerne støvet.



Jævnligt eftersyn er påkrævet afhængig af
installationsmiljøet.

Tilbage
Indstilling
Fejl: Tryk på knappen
Menu

1



Hvis der opstår fejl, blinker et af følgende punkter
på basisskærmen.
"Fejl: Tryk på menu-knap."
* Driftslampen vil blinke.

"Advarsel: Tryk på menu-knap."
* Driftslampen vil ikke blinke.


Tryk på menu/enter-knappen.

Kontaktinfo
0123 – 4567 – 8900

Indendørs model
Udendørs model

Forespørgsler

BORTSKAFFELSESKRAV
––– /000
––– /000

Tilbage




Kontakt Daikin-forhandleren for at få oplysninger herom. Hvis
eftersyn og indvendig rengøring af produktet foretages af reparatører,
der ikke er autoriserede af Daikin, vil det muligvis være i strid med
Daikins produktgaranti.

Kontakt din Daikin-forhandler vedrørende service efter salg.

Fejlkode:A1

2

Se

Fejlkoden blinker, og kontaktadressen og modelnavnet vises.
Oplys fejlkode og modelnavn til din Daikin-forhandler.

For batterier kan der være trykt et kemisk symbol
under symbolet. Dette kemiske symbol betyder, at
batteriet indeholder et tungmetal i en koncentration,
der ligger over et bestemt niveau. Mulige kemiske
symboler er:
Pb: bly (>0,004%)

EFTERSALGSSERVICE


Du må ikke adskille, ændre eller reparere enheden.
Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt din Daikin-forhandler.



Du må ikke selv flytte eller montere.
Ukorrekt installation kan medføre elektrisk stød eller
brand.
Kontakt din Daikin-forhandler.



Pas på brand i tilfælde af, at kølemidlet lækker.
Hvis ikke klimaanlægget kører, som det skal, dvs. at
det ikke danner kold eller varm luft, kan det skyldes
kølemiddellækage. Kontakt din Daikin-forhandler for
at få hjælp. Kølemidlet i klimaanlægget er sikkert og
lækker normalt ikke. I tilfælde af en lækage kan
kontakt med åben flamme, radiator eller komfur
medføre, at der dannes skadelig gas. Du må ikke
bruge klimaanlægget igen, før en kvalificeret
servicemedarbejder bekræfter, at lækagen er blevet
repareret.

Forsøg ikke på selv at afmontere systemet: Afmontering af produktet,
behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal
foretages af en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale
og nationale bestemmelser.
Enheder og brugte batterier skal behandles på steder
særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.
Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå
potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.
Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere
information.

Oplys følgende punkter til reparatøren
 Modelnavn
 Installationsdato
 Fejlforhold: Så præcist som muligt.
 Din adresse, dit navn og dit telefonnummer
Lagerperiode for nødvendige reservedele
Nødvendige reservedele er komponenter, som er nødvendige for at
bevare produktets funktionalitet.
Daikin har et lager med nødvendige reservedele til klimaanlægget i ni
år efter at produktionen af klimaanlægget ophører.
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