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SZERELÉSI ÉS
ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV
Opcionális automatikus tisztítókészlet
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Tartalom

Opcionális automatikus tisztítókészlet

Oldal



Ne szereljen tartozékokat közvetlenül a borításra. A borításon
fúrt lyukak károsíthatják az elektromos vezetékeket, és tüzet
okozhatnak.



A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező
személyek
csak
olyan
személy
felügyelete
mellett
használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés
biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri
a használattal járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást
felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik.



A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi,
könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek
általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.



A hangnyomás szintje kisebb, mint 70 dB(A).
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A FELSZERELÉS ELŐTT


Hagyja az egységet a csomagolásában, amíg el nem éri
a felszerelés helyét.
Az egység kicsomagolásakor vagy a kicsomagolás után az
egység mozgatásakor mindenképpen az függesztő konzolnál
fogva emelje fel az egységet, és ne gyakoroljon nyomást más
részekre.



A kézikönyvben nem található kérdésekkel kapcsolatban
olvassa el a beltéri egység szerelési kézikönyvét.

Hulladékelhelyezési követelmények................................................ 13

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV LEGYEN
KÉZNÉL, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.
A BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKAI NEM MEGFELELŐ
ÜZEMBE HELYEZÉSE VAGY CSATLAKOZTATÁSA
ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST VAGY
TÜZET OKOZHAT, ILLETVE A BERENDEZÉS EGYÉB
KÁROSODÁSÁT.
CSAK
DAIKIN
GYÁRTMÁNYÚ
TARTOZÉKOKAT
HASZNÁLJON,
MELYEKET
A
BERENDEZÉSHEZ TERVEZTEK, ÉS A BESZERELÉST
BÍZZA SZAKEMBERRE.
HA KÉTELYEI VANNAK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL VAGY
A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, KÉRJEN TANÁCSOT
VAGY INFORMÁCIÓT A DAIKIN KÉPVISELETTŐL.

Tartozékok
Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok mellékelve vannak-e az
egységhez.
A tartozékok az egység belsejében találhatók.

Felfüggesztő
konzol alátétje,
4 darab

Beszívótömlő

Díszítőpanel

Vezetékköteg

Csavarok
csőkarimákhoz

Szerelési és
üzemeltetési
kézikönyv

Csavarok az alsó
karimához

4 kábelrögzítő

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb
nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.

Óvintézkedések
Az üzembe helyezést képesített szakembernek kell
végeznie.
A felhasznált anyagoknak és a felszerelésnek meg kell
felelnie a vonatkozó országos és nemzetközi
előírásoknak.


Ne szerelje vagy üzemeltesse az egységet az alábbi helyeken.
- Olyan helyek, ahol ásványi olaj, vagy annak a gőze található.
- Ahol illékony tűzveszélyes anyagot, pl. hígítót vagy benzint
használnak.
- Ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton, és ahol
a feszültség erősen ingadozik (pl. gyárakban).
- Dohányzóhelységek
- Olyan helyek, ahol gyakran keletkeznek ragacsos anyagok
(például fodrászüzletek).

1
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Opcionális tartozékok


A megfelelő távirányítók kiválasztásáról katalógusokból és
a műszaki irodalomból tájékozódhat.



Ez az opció nem alsó beszíváshoz készült.



Kizárólag a Daikin által gyártott vagy jóváhagyott tartozékokat,
opcionális berendezéseket és pótalkatrészeket használjon.

Előkészületek a szerelés előtt


Távolítson el minden tartozékot és hozzáférhető kartont
(lásd a 3. ábra 1. elemét) az egység belsejéből.

A beszereléshez válasszon egyet az alább felsorolt lehetőségekből.
1
2

A kivitelezés során és a felszerelés befejezésekor
ellenőrizze a következőket

3

Pipálja ki ,
ha ellenőrizte



A beltéri egység megfelelően van rögzítve?
Az egység leeshet, rezeghet vagy zajt adhat ki.



Megfelelő-e a huzalozás?
Az egység hibásan működhet, vagy az alkatrészek
kiéghetnek.

1

Gyárilag szerelt függesztőkarok

2

Elülső beszerelés – a beszerelés előtt átmenetileg távolítsa el
a védőhálót.



A levegő szabadon távozhat mind a beltéri, mind a kültéri
egység bemenetén és kimenetén?
Nem megfelelő hűtést vagy fűtést eredményezhet.

3

Oldalsó üzembe helyezés



Minden tartozékot, kartont és szigetelőszalagot eltávolított
az egység belsejéből?
Ezek az egység hibás működését okozhatják.

Gyárilag szerelt függesztőkarok

Megjegyzések a szerelőnek

620
500
)HOIJJHV]WĘ
FVDYDURN
WiYROViJD

A megfelelő beszerelés érdekében olvassa el ezt a kézikönyvet.
Mindenképpen ismertesse a vásárló számára a rendszer
megfelelő
üzemeltetését
az
üzemeltetési
kézikönyv
segítségével.

B
840
1040
1240

/HYHJĘHO
YH]HWpV

(Lásd: 1. ábra és 2. ábra)

-

2

Ahol semmi nem gátolja a levegőáramlást.
Ahol karbantartás és szervizelés esetén megfelelően hozzá
lehet férni az egységhez.
Ahol nem fordulhat elő gyúlékony gázok szivárgása.
A berendezés nem használható robbanásveszélyes
környezetben.
A vezeték nélküli távirányító-készlet üzembe helyezése
során a vezeték nélküli távirányító és a beltéri egység
közötti távolság kisebb lehet, ha a helyiségben vannak
elektromosan bekapcsolható fénycsöves fényforrások. Az
opcionális készletet a lehető legtávolabbra kell felszerelni
a fénycsöves fényforrásoktól.

450×450
6]HUHOĘQ\tOiV
PpUHWH

6]HUHOĘDMWy
0HQQ\H]HWQ\tOiV
PpUWpNHJ\VpJHNPP

Más beszerelési mód esetén egy képesített szerelőnek át kell
helyeznie a gyári beállítású függesztőkarokat.
1

Távolítson el 3 csavart.

2

Módosítsa a függesztőkar pozícióját.

3

Helyezze vissza a 3 csavart. (Vagy oldalsó üzembe helyezés
esetében csak 2 csavart.)

MEGJEGYZÉS

Használjon
felfüggesztő
csavarokat
a
felszerelésnél.
Ellenőrizze, hogy a mennyezet elég erős-e ahhoz, hogy elbírja
a beltéri egység és az opcionális készlet súlyát. Kockázat
esetén az egység felhelyezése előtt meg kell erősíteni
a mennyezetet.
1

Beltéri egység

2

Opcionális automatikus tisztítókészlet

3

Karimás csatlakozó

4

Függesztőkarok

5

Kapcsolódoboz








2

1p]HWDQ\tOLUiQ\iEyO

A kapcsolódoboz oldalán lévő függesztőkar nem
módosítható.

Ellenőrizze, hogy van-e védő felszerelve a légszívó oldalára.
A védelemnek meg kell felelnie az európai és a nemzeti
előírásoknak.

3

9H]pUOĘGRER]

Válasszon olyan helyet a felszereléshez, amely megfelel
a következő feltételeknek, és amely elnyeri a vevő tetszését.
-

0HQQ\
6=(5(/e6,7e5 H]HW
1130

/HYHJĘ
EHPHQHW

A felszerelési hely kiválasztása
1

300

119
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B
)HOIJJHV]WĘFVDYDURNWiYROViJD

1

Az egység helyzete a felfüggesztő csavarok helyzetéhez képest.
 A vezérlődoboznak arra az oldalára szerelje fel a vizsgálati
nyílást, ahol a vezérlődoboz karbantartása és ellenőrzése
könnyen megoldható. Az egység alsó részére is szerelje fel
a vizsgálati nyílást.
Győződjön meg arról, hogy a szűrő könnyen hozzáférhető
alulról.
Szerelje fel a felfüggesztő csavarokat.
 (W3/8 – M10 felfüggesztő csavarokat használjon.)
A meglévő mennyezetekhez használjon horgonyokat,
süllyesztett beillesztést és süllyesztett horgonyokat, továbbá a
helyszínen beszerzett süllyesztett illesztést, süllyesztett
horgonyt vagy más alkatrészt a mennyezet megerősítéséhez,
hogy az elbírja az egység súlyát. (Lásd a 4. ábrát)
1

Horgony

2

Mennyezetlemez

3

Hosszú anya vagy feszítőcsavar

4

Felfüggesztő csavar

5

Opcionális automatikus tisztítókészlet

A fenti alkatrészek egyike sem tartozék.
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A függesztőcsavarok felszerelése
A csavarok megfelelő helyének meghatározásához használja az
egységhez mellékelt kartont.
1

Vágja ki a kartont a nyomtatott utasításoknak megfelelően.

1

2

Helyezze a karton kivágott részét a már felszerelt csőegység mellé.
A karton szélét igazítsa a párhuzamos pontozott vonalhoz.

3

A kartonra nyomtatott háromszögeket igazítsa a készülékház
széléhez (pontozott vonalak).

Védőháló

3

Távolítsa el a kartont mindkét kocsi alól.
(Lásd a 3. ábra 1. elemét)

4

Szerelje fel ideiglenesen az opcionális készletet.
-

Közelítse az opcionális készletet alulról a beltéri egységhez,
hogy egymáshoz rögzíthesse a karimákat.
Rögzítse a felfüggesztő konzolt a felfüggesztő csavarhoz.
A felfüggesztő konzolt a felső és alsó oldalán anyával és
csavaralátéttel biztonságosan rögzítse. (Lásd: 5. ábra)
1

Anya (nem tartozék)

2

Csavaralátét a függesztőkonzolhoz (tartozék)

3

Megszorítás (kettős anya)

5

Ellenőrizze, hogy az egység vízszintesen helyezkedik-e el.

6

Szorítsa meg a felső anyát.

7

Csavarozza egymáshoz a két karimát oldalt és alulról. Kerek
fejű csavarokat használjon (tartozékok). (Lásd a 6. ábrát)

8

Csatlakoztassa az opcionális automatikus tisztítási készletet
a beltéri egységgel egy vezetékköteg (tartozék) használatával,
a 7. ábra és az "Elektromos huzalozás" fejezet alapján.

9

Kapcsolja BE a beltéri egység tápellátását, hogy
végbemehessen a kocsik inicializálása és nyugalmi helyzetbe
helyezése (nyugalmi helyzet = várjon, amíg a kocsik
a kapcsolódoboz oldalára kerülnek).

Az opcionális automatikus tisztítási
készlet beszerelése

10

Átmenetileg távolítsa el a védőhálót az alsó rész csavarjainak
meglazításával (a csavarok száma a készülékház méretétől
függ).

1

11

Távolítsa el az alapértelmezés szerint takarásban lévő
kartonokat mindkét kocsi mögül, a kapcsolódobozzal szembeni
oldalról. (Lásd a 3. ábra 2. elemét)

12

Helyezze be a levegőszűrőt a "A szűrő manuális tisztítása"
fejezet szerint

4

Jelölje be a felfüggesztőcsavarok furatainak helyét.

Távolítsa el az opció egyik karimáját, és szerelje a beltéri
egység beszívási oldalára.

13
2

A karimához használja a tartozéktáskában található
(hatlapfejű) csavarokat.
A második karimának az opcionális készleten kell maradnia.

Távolítsa el véglegesen a 4 tartócsavart mindkét kocsiból.
(A csavarok kizárólag szállítási célra szolgálnak.)

Távolítsa el a levegőszűrő rögzítőlemezét, és helyezze
vissza a szűrőt az egységbe.
A szűrőhöz rögzített szövetcsíkoknak alul kell lenniük.
Szerelje vissza a rögzítőlemezt.

Helyezze vissza a védőhálót.

Végezze el az automatikus tisztítás próbaüzemét a "Próbaüzem"
fejezet szerint
MEGJEGYZÉS

Ha a kocsik nem nyugalmi helyzetben vannak, a szűrőt
nem lehet behelyezni az egységbe.

A díszítőlemez felszerelése
Lásd a 8. ábrát
1

Díszítőpanel

2

A díszítőlemez csatlakozási portja

3

Az opcionális automatikus tisztítókészlet csatlakozási portja

4

Tömlő

5

Rugós

3
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1

Csatlakoztassa a tartozékkészletben található tömlőt az
opcionális automatikus tisztítókészlet csatlakozási portjára.
A tömlő másik végét a díszítőlemez szerelvényhez kell rögzíteni.

2

Válassza ki a megfelelő helyet a díszítőlemez számára
a mennyezeten a tömlő hosszát figyelembe véve.

3

Fúrjon egy lyukat az álmennyezetre. (Hossz: 104×183 mm)

4

Válassza le a tömlőt a díszítőlemezről.

5

Rögzítse rugókkal a díszítőpanelt a mennyezethez.

6

Csatlakoztassa újra a tömlőt a díszítőlemez portjára.

Elektromos huzalozás

PRÓBAÜZEM
A beltéri egység próbaüzemének befejeztével hajtsa végre az
opcionális automatikus tisztítókészlet próbaüzemét is.
Az opcionális automatikus tisztítókészlet próbaüzeme nem
végezhető el, amíg a beltéri egység üzemel.


Ellenőrizze, hogy a beltéri egység, a kültéri egység és az
opcionális automatikus tisztítókészlet kapcsolódobozainak
fedele zárva van-e.



Kapcsolja be a beltéri egységet.
 Az opcionális automatikus tisztítókészlet elvégzi az
inicializálást, ha a kocsik nincsenek nyugalmi helyzetben. Ez
akár 5 percig is tarthat.



Hajtsa végre az automatikus tisztítás próbaüzemét
 A távirányítóval hagyja jóvá a szűrőtisztítási üzemet.

Általános utasítások


A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített
villanyszerelőnek kell felszerelnie, a vonatkozó európai és
nemzeti előírásoknak megfelelően.



A beltéri egység és az opcionális automatikus tisztítókészlet
huzalozásakor kövesse az egységen feltüntetett huzalozási
rajzot ("Wiring diagram").



Az egységbe csatlakozó összes kábelt rögzítse kábelrögzítőkkel
(tartozék).



Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében
a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy szakemberre kell bízni
a cseréjét.

Próbaüzemmód távirányítóval
1

Állítsa le a beltéri egység működését.

2

Nyomja meg a Mégse gombot, és tartsa lenyomva legalább
4 másodpercig, mialatt a háttérvilágítás be van kapcsolva.
Megjelenik a szervizbeállítások menüje.

3

Válassza a szervizbeállítások menüjének Szűrő autotiszt. teszt.
elemét, és nyomja meg a Menü/Enter gombot.

4

A kezdőképernyőn megjelenik a következő szimbólum: "
".
A kijelzés a próbaüzem végéig a képernyőn marad.
A próbaüzem szükséges hossza hozzávetőleg 5–10 perc
(a készülékház méretétől függően).

Huzalozás csatlakoztatása
Távolítsa el a kapcsolódoboz fedelét a 7. ábrán látható módon, majd
csatlakoztassa a beltéri egységet és az opcionális egységet
a vezetékköteggel (tartozékkészlet)

+ĦWpV

1

A kapcsolódoboz fedele

2

Az alacsonyfeszültségű vezetékek bemeneti nyílása
a kapcsolódobozban

3

A magasfeszültségű vezetékek bemeneti nyílása
a kapcsolódobozban

4

Az opcióegység huzalozási rajza

5

Az opcióegység kapcsolódoboza

6

Vezetékköteg (tartozékkészlet)

Szervizbeállítások

7

Rögzítési pont

Beltéri egység állapota
Kültéri egység állapota
Ventilátor kényszerített BE
)ĘDOV]DEiO\]yYiOWiVD
6]ĦUĘMHO]Ę
.,
6]ĦUĘDXWRWLV]WWHV]W



Csatlakoztassa az összes csatlakozót a 7. ábra szerint.



Győződjön meg róla, hogy mindegyik csatlakozó stabilan
rögzítve van.



A
vezetékköteget
rögzíteni
kell
a
kábelrögzítőkkel
(tartozékkészlet). Használja a 7. ábrán látható rögzítési pontot.



A kapcsolódoboz fedelének visszahelyezésekor ne szorítson be
egy vezetéket sem.



Győződjön meg róla, hogy a vezetékek ilyen formában vannak
bevezetve az egységekbe, ami meggátolja a víz befolyását.

1
2

3

Vissza

+ĦWpV
4

%HiOOtWiVHUUH
+ĦWpV 28°C

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a Mégse
gombot legalább
4 másodpercig, mialatt a
KiWWpUYLOiJtWiVPĦN|GLN



Nyomja meg a Menü/
Enter gombot.

Beállítás

%HiOOtWiVHUUH
+ĦWpV 28°C

3RUJ\ĦMWpV

LCD kijelző háttérvilágítása
A háttérvilágítás bármelyik
30 másodpercig világít.


Az összes vezetékkapcsolat elkészítése után gittel vagy
szigetelőanyaggal (nem tartozék) töltse ki a burkolat huzalozási
réseinek hézagjait, hogy ne jusson az egységbe kisállat, víz
vagy szennyeződés, ami a vezérlődoboz rövidzárlatát
okozhatja.

MEGJEGYZÉS

4

Az opcionális automatikus tisztítókészlet és az FXDQA2/P2 beltéri egység megfelelő összekapcsolásához
lépjen kapcsolatba Daikin forgalmazójával, és
szerezzen be egy BAE20WH vezetékköteget.

gomb

megnyomására

körülbelül
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A belső részek tisztítása

Tesztelendő elemek a próbaüzem során
Pipálja ki , ha
ellenőrizte

Tesztelendő elemek



Mindkét kocsi mozog?



Nem hallhatók rendellenes hangok?



Egyszerre mozog mindkét kocsi?



Mindkét kocsi bejárja a készülékház teljes hosszát?



Mindkét kocsi visszatért a kezdő pozíciójába?

1

Távolítsa el a védőhálót.

2

Végezze el a készülékház belsejének tisztítását porszívóval
vagy egy nedves ruhával.

3

Hajtson végre egy próbaüzemet.

4

Porszívóval távolítsa el a maradék port a portárolóból.
Miközben a kocsi mozog, nyomja a porszívó csövét a portároló
kimenetéhez legalább 30 másodpercig.

KARBANTARTÁS
Az opcionális automatikus tisztítási készlet karbantartási gyakorisága
1 év.
Vigyázat


A karbantartás során a következőket kell végrehajtani.



A karbantartási munkákat csak egy képesített szerelő
végezheti el.



Mielőtt a csatlakozókhoz hozzáférne,
tápáramkört meg kell szakítani.

1

minden

2

A szűrő manuális tisztítása
Ha már nagyon elszennyeződött, akkor ki kell cserélni a levegőszűrőt.
(A csere levegőszűrő pótalkatrész.)
1

Távolítsa el az egyik csavart, és csúsztassa a rögzítőlemezt
oldalra a kapcsolódoboz irányába.

1

Kefeegység portárolóval

2

Porszívó csöve

1×

1

Rögzítőlemez

2

Távolítsa el a levegőszűrőt.

3

Tisztítsa meg a levegőszűrőt.
Használjon porszívót (A), vagy mossa át vízben a levegőszűrőt (B).
(A) Porszívó használata

(B) Átmosás vízzel

Ha a levegőszűrő nagyon koszos, használjon puha kefét és
semleges oldószert.
Rázza le a vizet és árnyékos helyen hagyja megszáradni.
4

Helyezze vissza a tisztítószűrőt, rögzítse a rögzítőlemeznél,
majd helyezze vissza a csavart.

5

4PHU470901-1C.book Page 6 Tuesday, November 26, 2019 3:39 PM

HUZALOZÁSI RAJZ
Egységesített huzalozási rajz – jelmagyarázat
Az alkalmazott alkatrészekhez és számozáshoz tanulmányozza az egységre ragasztott huzalozási rajzot. Az alkatrészek számozása arab számokkal,
Q|YHNYĘVRUUHQGEHQW|UWpQLNA V]iPR]iVWD]DOiEELiWWHNLQWpVEHQD]DONDWUpV]NyGEDQ V]LPEyOXPMHO|OL

,

:

ÁRAMKÖR-MEGSZAKÍTÓ

:

9e'ė)g/'(/eS

:

CSA7/$.2=ÈS

:

9e'ė)g/'(/e6 &6AVAR)

:

CSA7/$.2=Ï

:

EGYENIRÁNYÍTÓ

:

)g/'(/eS

:

R(/e&6$7/$.2=Ï

:

H(/<6=Ë1,+8=$/2=ÈS

:

Rg9,'=È5/$TI CSAT/$.2=Ï

:

BIZT26Ë7eK

:

KIVEZETÉS

:

%(/TÉRI EGYSÉG

:

.$32&6/eC

:

Kh/TÉRI EGYSÉG

:

9(=(7e.)2*Ï

%/K

:

)EKETE

GRN

:

=g/D

PNK

:

RÓZSASZÍN

WHT

:

)(+eR

%/U

:

KÉK

GRY

:

SZÜRKE

PRP33/



/,/A

Y/:

:

SÁRGA

BRN

:

BARNA

25G

:

NARANCSSÁRGA

RED

:

RED

$P

:

1<20TAT277 ÁRAMKÖRI KÁRTYA

PS

:

.$3&62/Ïh=(0ĥTÈ3(//È7ÈS

%6

:

N<20Ï*20%%(.,h=(0(/7(7ė.$3&62/Ï

37&

:

Hė0e56e./(7e5=e.(/ė37C

B=+ 2

:

H$1*-(/=eS

Q



SZIGETE/7.$38-Ò%,32/È5,6TRANZISZT25
IGBT)

&

:

K2NDENZÁT25

Q ',

:

)g/'=È5/$T9e'(/0,ÁRAMKÖR-MEGSZAKÍTÓ

A& &1 ( +$ +(+/ +1 
+5 05 B$05 B%6 8V,
W,; A

:

CSA7/$.2=7ATÁS, CSAT/$.2=Ï

4/



TÚ/7E5+(/e69e'ė

' 9 D

:

DIÓDA

Q0



)ĥ7e6.$3&62/Ï

DB



DIÓDAHÍD

5

:

E//(1È//ÈS

DS



DIP .$3&62/Ï

57

:

TERMISZ72R

(H

:

)ĥ7ė(/(M

RC

:

9(9ė

) 8)8  $-(//(0=ė.(7 AZ

:

BIZT26Ë7eK

6C

:

9e*È//È6.$3&62/Ï

EGYSÉGBEN TA/È/+$7Ï-(/
PA1(/(1TEKINTHETI MEG)

6

)*

:

CSA7/$.2=Ï .(5(7)g/'(/e6(

6/



Ò6=Ï.$3&62/Ï

+

:

VEZETÉKKÖTEG

S 13H

:

1<20È6e5=e.(/ė 0$*$6

+ 3/(' 9 /



E//(1ė5=ė/È03$)e1<.,%2&6È7Ï',Ï'A

S 13/



1<20È6e5=e.(/ė $/$&621<)

HAP

:

)e1<.,%2&6È7Ï',Ï'A 6=(5V,=.,-(/=ė=g/'

6 3++36

:

N<20È6.$3&62/Ï 0$*$6

0$*$6)(6=h/TSÉG

:

0$*$6)(6=h/TSÉG

6 3/

:

N<20È6.$3&62/Ï $/$&621<)

IES

:

,17(//,*(166=(0e5=e.(/ė

67

:

T(5026=7ÈT

I30

:

I17(//,*(16È5$002'8/

6 W, SW



h=(00Ï'.$3&62/Ï

K 5.&5.)5.+X5

:

0È*1(6(65(/e

6$

:

TÒ/)(6=h/TSÉGVÉDė

/



e/ė

65 :/U

:

-(/)2*$'Ï

/

:

TEKERCS

66

:

9È/$6=7Ï.$3&62/Ï

/R

:

)2-7Ï7(.(5&6

SHEET MET$/

:

.$32&6/e&5g*=Ë7(77/(0(=

0



/e37(7ė02725

7R

:

75$16=)250È725

0C

:

.2035(66=250272R

TC, TRC

:

-(/$'Ó

0)



9(17,/È7250272R

V 5 9

:

VARISZT25
DIÓDAHÍD

0P

:

(/9(=(7ė6=,VA77<Ò0272R

V5

:

0S

:

/(*<(=ė02725

WRC

:

9(=(7e.1e/.h/,TÁVIRÁNYÍTÓ

M5 05&: 050 051

:

0È*1(6(65(/e

;

:

KIVEZETÉS

N

:

6(0/(*(6

;M

:

.$32&6/e& %/2..

n=

:

È7+$/$'È66=È0$A )(55,7*<ĥ5ĥ1

<E

:

(/(.7521,.866=$%È/Y2=Ï6=(/(P

PAM

:

I038/=86$03/,78'Ï02'8/È&,Ó

Y 5< S

:

+ė&6(5e/ė,5È1<9È/7Ï6=2/(12,'6=(/(3(

3&%

:

N<207AT277 ÁRAMKÖRI KÁRTYA

Z&



)E55,7*<ĥ5ĥ

30

:

I17(//,*(1602'8/

=)= )



Z$-6=ĥ5ė

4PHU470901-1C.book Page 7 Tuesday, November 26, 2019 3:39 PM

Jelzés

A FELHASZNÁLÓNAK

1

ELNEVEZÉSEK ÉS FUNKCIÓK

11

8
2
4

1

5
6
7

7
6

9

3

8
3

4

10

5



1

Szűrő

2

Hengeres egység

3

Kefeegység portárolóval

4

Tömlő

5

Díszítőpanel

6

Kapcsolódoboz

7

Szívás

8

Kimenet

Az ábrán az opcionális automatikus tisztítókészlet látható
átlátszó felső lemezzel.

Az
alapvető
működtetési
elemek
(beés
kikapcsolás,
üzemmód kiválasztása, ventilátorok sebességének beállítása és
a hőmérséklet-beállítások) kivételével a beállítások a menüképernyőről
végezhetők el.

MEGJEGYZÉS



Ne szerelje fel a távirányítót olyan helyen, ahol
közvetlen
napfénynek
lehet
kitéve.
Ez
elszíneződéssel vagy a kijelző meghibásodásával
járhat.



Ne húzza vagy csavarja meg a távirányító
vezetékét.
Ellenkező esetben a távirányító meghibásodhat.



Ne nyomja meg éles tárgyakkal a távirányítók
gombjait. Ez károsodást vagy hibás jelzéseket
okozhat.

2
1

Üzemmódválasztó gomb
- A gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt üzemmódot.
(A ehetséges üzemmódok a csatlakoztatott modelltől függően
változhatnak.)

2

Ventilátor sebessége gomb
- A légmennyiség beállítási képernyőt jelzi. (Az elérhető
ventilátorsebességek a csatlakoztatott modelltől függően változnak.)
A részletekért tekintse meg a vezérlő használati útmutatóját.

3

Menü/Enter gomb
- A főmenüt jelzi.
- A kiválasztott beállítási elemet adja meg.

4

Fel gomb
- A beállított hőmérsékletet növeli.
- Kiemeli a felső oldal következő elemeit. A gombot nyomva tartva
a kijelölt elemek folyamatosan váltakoznak.)
- A kiválasztott elemet módosítja.

5

Le gomb
- A beállított hőmérsékletet csökkenti.
- Kiemeli az alsó oldal következő elemeit.
(A gombot nyomva tartva a kijelölt elemek folyamatosan
váltakoznak.)
- A kiválasztott elemet módosítja.

6

Jobbra gomb
- Kiemeli a jobb oldal következő elemeit.
- Minden képernyő jobbra görgethető.
- Ezt a gombot legalább négy másodpercig nyomva tartva
kapcsolhatja be a házon kívüli beállításokat.

7

Balra gomb
- Kiemeli a bal oldal következő elemeit.
- Minden képernyő balra görgethető.
- Ezt a gombot legalább négy másodpercig nyomva tartva
kapcsolhatja be a házon kívüli beállításokat.

8

BE/KI gomb
- A gomb megnyomásával kapcsolható be a rendszer.
- A gomb ismételt megnyomásával kapcsolható ki a rendszer.

9

Működés jelzőfénye (zöld)
- Működés közben ez a lámpa világít.
- Hiba esetén a lámpa villog.

10

Mégse gomb
- Az előző képernyőre való visszatérésre használható.

11

LCD kijelző (háttérvilágítással)
- A háttérvilágítás bármilyen kezelőgomb megnyomása után körülbelül
30 másodpercig világít.
A BE/KI gomb kivételével akkor használja a gombokat, amikor
a háttérvilágítás be van kapcsolva.
- Ha egy beltéri egységhez két távirányítót használ, akkor
a korábban használt távirányító háttérvilágítása világít. (A két
távirányító háttérvilágítása nem fog egyszerre világítani.)

7
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Folyadékkristályos kijelző

A kezdő időpont megadásának módja



Két kijelzéstípus érhető el, a normál és a részletes kijelzés.
Alapértelmezés szerint a normál megjelenítés van beállítva.



A részletes megjelenítéshez válassza a főmenüben a részletes
megjelenítés lehetőséget.
A részleteket lásd a vezetékes távirányítóhoz mellékelt
üzemeltetési kézikönyvben.



Mindkét alábbi képernyőn a szűrő automatikus tisztítás
funkciójára vonatkozó LCD kijelző látható.
Az LCD kijelző az automatikus tisztítás funkciótól eltérő
esetekben megjelenített tartalmát lásd a vezetékes
távirányítóhoz mellékelt üzemeltetési kézikönyvben.

Normál kijelzés

Kezelés módja
)ĘPHQ

1/2

*\RUVLQGtWiV
6]HOOĘ]WHWpV
(QHUJLDWDNDUpNRVEHiOOtWiV
3URJUDP
6]ĦUĘDXWRWLV]WtW

.DUEDQWDUWiVLLQIRUPiFLyN

1

9LVV]D

Beállítás



Jelenítse meg a főmenü képernyőjét.



Nyomja meg a
gombot a Szűrő auto. tisztít.
lehetőség kiválasztásához a főmenü képernyőjén,
majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

Részletes kijelzés

6]ĦUĘDXWRWLV]WtW

Auto

Beállítás erre
+ĦWpV 28°C
)ĦWpV

20°C

Auto

Pé

Az órabeállítás nincs elvégezve.
Szeretné beállítani?

11:03

Hőntartás Helyiség
+ĦWpV 28°C
)ĦWpV 20°C 20°C

Igen Nem
Vissza

Beállítás

'iWXPpVLGĘ

1. "Tisztítás" kijelzés

Év
2011
Hónap 01
Nap 01
Csütörtök

1. "Tisztítás" kijelzés
2

1

12:00

"Tisztítás" kijelzés

Vissza

Beállítás

Akkor látható, ha a termék a szűrő automatikus tisztítását
hajtja végre.



Porgyűjtés a portárolóból. (Lásd: 10. oldal.)
2

Üzenet
A következő üzenet jelenik meg:
"Hiba: Nyomja meg a Menü gombot."
"Figyelem! Nyomja meg: menü g."
- Akkor jelenik meg, ha a rendszer hibát vagy figyelmeztetést észlel.
(Lásd: 13. oldal.)

Ha még nincs beállítva az óra, a bal oldalon
láthatóhoz hasonló képernyő fog megjelenni.
A
gombok megnyomásával válassza az Igen
lehetőséget, majd nyomja meg a Menü/Enter
gombot.
Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot és időt.
(Lásd: "Óra és naptár" a 9. oldalon.)

*Az automatikus szűrőtisztítás kezdő időpontjának megadásához
be kell állítani az órát.

"Állítsa be az órát a menüben"
- Arra figyelmeztet, hogy az órát be kell állítani. (Lásd: 9. oldal.)
- A termék nem kezdi el a szűrő automatikus tisztítását a kijelölt
időben, hacsak el nem végzi a szükséges beállításokat.

6]ĦUĘDXWRWLV]WtW
6]ĦUĘDXWRWLV]WtW

±

SZŰRŐ AUTOMATIKUS TISZTÍTÁSÁNAK
BEÁLLÍTÁSAI

Vissza

A termék a gyári alapértelmezett beállításnak megfelelően heti
egyszer hajtja végre a szűrő automatikus tisztítását.

3



Az időtartam a
gombok megnyomásával
módosítható
az
automatikus
szűrőtisztítás
Órabeállítások képernyőjén.
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
Válassza ki a kívánt időablakot a képernyőn
megjelenítettek közül.



Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a beállítások megerősítése képernyő.

Az automatikus tisztítás akkor lesz végrehajtva, ha az egység nem
üzemel, és a megadott időpont elérkezett. Csupán biztonsági célból
a tisztítási funkció leállíthatja az egység aktuális műveletét, és
végrehajthat egy tisztítási ciklust.
Például ha a légkondicionálás már egy ideje üzemel, mióta a portároló
tisztítására felszólító jel megjelent.

MEGJEGYZÉS



Az óra megfelelő beállítása szükséges.



Ha a szűrő automatikus tisztításának időablaka
nincs megadva, a termék gyári alapértelmezett
beállításként 12:00 és 15:00 közt hajtja végre.



Ha az óra nincs beállítva, a termék a szűrő
automatikus tisztítását meg nem határozott időben
hajtja végre.

6]ĦUĘDXWRWLV]WtW
Beállítások mentése?

Igen Nem
Vissza

4


8

Beállítás

Beállítás

Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a beállítások megerősítésére
szolgáló képernyőn.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot az automatikus
szűrőtisztítás beállításához és a kezdőképernyőre
való visszatéréshez.
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MEGJEGYZÉS
A Szűrő auto. tisztít. funkció végrehajtása 5–10 percet vesz igénybe.
A készülékház méretétől függően. Nagy portartalmú környezetekben
a tisztítási ciklus 10–20 percet is igénybe vehet.
A tisztító funkció végrehajtására mindig az ütemezett 3 órás
időablakban kerül sor a lehető leghamarabb, az alábbi feltételek
szerint:
- az első órában a tisztító funkció csak akkor lesz végrehajtva,
ha az egység nem üzemel;
- a második és harmadik órában az első órához hasonló
feltételek szerint lesz végrehajtva, valamint a termosztát
KIKAPCSOLT állapotában.

ÓRA ÉS NAPTÁR
Az óra beállítása
Kezelés módja

+ĦWpV
1

Ha a tisztítási funkció nem lett végrehajtva, az egység a következő
ütemezett 3 órás időablakban próbálja meg újra végrehajtani.
VRV esetében, ha az egység 2 egymást követő ütemezett 3 órás
időablakban sem tudta végrehajtani a tisztító funkciót, az AH09
hibakód jelenik meg a távirányítón (lásd: "MEGJEGYZÉS"
a 8. oldalon). A hibakód a funkció végrehajtásáig látható marad, az
egység azonban mindvégig normálisan üzemeltethető.
A Sky Air egységeken nem jelenik meg ez a hibakód.

Kezdőképernyő


Vissza

Időszabályzó
üzemmód

A szűrő automatikus
tisztítása a 8 időablak
közül kiválasztható
időablakban lesz
végrehajtva.

működés
12:00 és
15:00 között

A szűrő automatikus
tisztítása a gyárilag
beállított időablakban
(12:00 és 15:00) lesz
végrehajtva.

Automatikusa
n vezérelt
működés

A szűrő
automatikus tisztítása
a vezérlőreferenciának
megfelelően lesz
végrehajtva.





3



Vissza



Beállítás

gomb megnyomásával válassza az Óra és
A
naptár elemet a főmenü képernyőjén.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot az óra beállításait
tartalmazó képernyő megjelenítéséhez.
'iWXPpVLGĘ
Év
2011
Hónap 01
Nap 01
Csütörtök

vagy

12:00
4

Ha az óra valamilyen okból (például mert 48 órát
meghaladó ideig nem kap áramot) alaphelyzetbe
áll, és nem állítja be újra, a termék automatikusan
vezérelt működésre vált.
A por a kefével való eltávolítása során a termék
bizonyos mértékű hangot bocsáthat ki.

Vissza



Beállítás

Válassza ki az "Év" elemet a

gombokkal.

Adja meg az évet a
gombokkal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.
'iWXPpVLGĘ
Év
2011
Hónap 10
Nap 01
Csütörtök

Ha megjelenik az "Állítsa be az órát a menüben" üzenet,
állítsa be újra az órát, hogy a szűrő automatikus tisztítását
a megjelölt időpontban végre lehessen hajtani.


2/2

Beállítás
Aktuális beállítások
ÏUDpVQDSWiU
Nyelv

Amikor meghatározza a szűrő automatikus tisztításának
időpontját, próbálja kerülni azokat az időszakokat, amikor
a termék légkondicionáló üzemmódban van.
Ha a szűrő automatikus tisztításának időablaka olyan időpontra
esik, amikor a termék légkondicionáló üzemmódban van,
a termék megszakíthatja a légkondicionálást a szűrőtisztítás
indítása érdekében.

MEGJEGYZÉS

Megjelenik a főmenü képernyője.
)ĘPHQ

Az automatikus
szűrőtisztítás
kezdő
időpontjának
beállíthatósága

Előkészületek


Beállítás

Főmenü képernyője

A terméken az alábbi három üzemmód érhető el, amelyek bármelyike
állítható automatikus szűrőtisztításra.

Leírás

1/2

*\RUVLQGtWiV
6]HOOĘ]WHWpV
(QHUJLDWDNDUpNRVEHiOOtWiV
3URJUDP
6]ĦUĘDXWRWLV]WtW
.DUEDQWDUWiVLLQIRUPiFLyN

Szűrő automatikus tisztítása

Üzemmód

Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
)ĘPHQ

2

Clock
setting (Óra
beállítása)

%HiOOtWiVHUUH
+ĦWpV 28°C

12:00
5

Vissza



Beállítás

Válassza ki a "Hónap" elemet a

gombokkal.

Adja meg a napot a
gombokkal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.

9
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AKTUÁLIS BEÁLLÍTÁS
'iWXPpVLGĘ
Év
2011
Hónap 10
Nap 07
Csütörtök

Az aktuális beállítások módosítása

12:00
Vissza

Kezelés módja
Beállítás

6

)ĘPHQ



Válassza ki a "Nap" elemet a

gombokkal.

Adja meg a napot a
gombokkal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.
A hét napjai automatikusan változnak.

Vissza

1

'iWXPpVLGĘ
Év
2011
Hónap 10
Nap 07
Csütörtök

Vissza



Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 8. oldal.)



Nyomja meg a
gombokat az Aktuális beállítások
kiválasztásához a főmenü képernyőjén, majd nyomja
meg a Menü/Enter gombot.
Aktuális beállítások

Beállítás

Válassza ki az "Óra" elemet a

6]HOOĘ]WHWpVVHE
6]HOOĘ]WHWpVL]HPP
3URJUDP
0HJMHOHQtWpVLPyG
(OHPPHJMHOHQtWpVH
6]ĦUĘDXWRWLV]WtW

gombokkal.

Adja meg az órát a
gombokkal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.

'iWXPpVLGĘ

Vissza



A Mégse gomb megnyomásával visszatérhet a főmenü
képernyőjére.

A megjelenített elemek a modelltől függően eltérőek
lehetnek.
Csak a beállítható elemek jelennek meg.
Az automatikus szűrőtisztítás aktuális beállításai a "Szűrő
auto. tisztít." beállítási felületen tekinthetők meg.

Beállítás

8

Válassza ki a "Perc" elemet a

gombokkal.

Adja meg a percet a
gombokkal.
A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan
változik.


Beállítás

Megjelenik az aktuális beállítások állapotát tartalmazó
lista.
A
gombok megnyomásával válthat a következő
elemre.

12:21



$ODFVRQ\
$XWR
/HWLOW
1RUPiO
.OVĘ



2

Év
2011
Hónap 10
Nap 07
Csütörtök

Vissza

Beállítás



12:00
7

2/2

Beállítás
Aktuális beállítások
ÏUDpVQDSWiU
Nyelv

Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Megjelenik a beállítások megerősítése képernyő.

Például: A 12:00 és 15:00 közti időablak van beállítva az
automatikus szűrőtisztításhoz.
Szűrő auto. tisztít. 12–15

PORGYŰJTÉS A PORTÁROLÓBÓL

'iWXPpVLGĘ
Beállítások mentése?

Igen Nem
Vissza

9



Beállítás

Nyomja meg a
gombot az Igen lehetőség
kiválasztásához a beállítások megerősítésére szolgáló
képernyőn.
Nyomja meg a Menü/Enter gombot az óra beállításához,
és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

Porgyűjtés jel kijelzése
Ha elérkezik az ideje a portároló kiürítésének, a porgyűjtés jele
megjelenik a kijelzőn.
Ha látja a jelet, azonnal végezze el a porgyűjtést.
*A porgyűjtés jele 1 hónap után jelenik meg (gyári beállítás).
Ha a terméket porosabb helyen használja, rövidebb időköz is
beállítható. A beállítható időközök: nincs jelzés, 672 óra, 168 óra és
24 óra.
MEGJEGYZÉS

Az automatikus szűrőtisztítás beállításainak megadása
során a kijelző visszalép az automatikus szűrőtisztítás
időablakának meghatározására szolgáló képernyőre.
(Lásd: 8. oldal.)



A porgyűjtés jel gyári megjelenítési időközének
módosításával kapcsolatban forduljon a Daikin
szerelőjéhez.

Kijelzés helye

Porgyűjtés
1. jelzése

Porgyűjtés
2. jelzése

Megjelenik a

Megjelenik a

jelzés

jelzés

Világít

Villog

LCD
Távirányító
Működésjel
ző lámpa

10

Porgyűjtés 3.
jelzése

Megjelenik az
"AH-05"
hibakód
Villog
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VIGYÁZAT!

1

Ha a Daikin-szerelő úgy állította be a rendszert, hogy ne
jelezze a porgyűjtést, a távirányító nem fog rá emlékeztetni*.
Ebben az esetben rendszeresen sort kell keríteni a
porgyűjtésre.

4

5

*Csak arra az esetre vonatkozik, ha az opcionális automatikus
tisztítókészletet az FXDQ15~63A3/P3 vagy FDXM25~60F3(9)
beltéri egységgel használja.
MEGJEGYZÉS

6

a
jel.
Ha nem távolítja el a port, az egység meghibásodhat.

PORGYŰJTÉS PORSZÍVÓVAL
1

Amint észleli a porgyűjtés jelzést, porszívóval távolítsa el a port
a portárolóból.

MEGJEGYZÉS

A szűrő automatikus tisztítása során porszívóval
nem lehet elvégezni a porgyűjtést. A porgyűjtés
előtt győződjön meg róla, hogy a távirányítón nem



jelenik meg a "
2

1

1. példa

2

2. példa

3

Összekötő cső

4

Porszívócső vagy -tömlő

5

Lapos felülete a tárolási helyen

6

Tépőzáras rögzítőszalag

1. példa
1

Távolítsa el a papírcsíkot a kétoldalas ragasztószalagról
a rögzítőszalag hátoldalán, és ragassza a rögzítőszalagot egy
sima felületre a tárolási helyen.

2

Nyomja az összekötő csövön lévő rögzítőszalagot
1. lépésben felragasztott rögzítőszalaghoz.

" jelzés.

Csatlakoztassa a tartozék összekötő csövet és az illesztőt
a porszívócső méretének megfelelően.
Illessze az összekötő csövet és a kiegészítőt a porszívócsőbe.

6

3

Végezze el a porgyűjtést a tárolóból, ha megjelenik



2

az

2. példa
Az összekötőcső külön opcióként vásárolható meg
(BAEVACEP), és nem képezi részét az opcionális
automatikus tisztítókészletnek.

MEGJEGYZÉS

Az összekötő cső eltárolásához tekerje a rajta lévő rögzítőszalagot
a porszívócsőre.
MEGJEGYZÉS



Az
illesztő
nem
csatlakoztatható
olyan
porszívócsőre, amelynek nem kerek a vége
(például álló vagy kézi típusú porszívó), vagy
olyan csőre, amelyen oldalt középen egy lyuk
található a levegő kiengedésére. Ha az illesztő
nem csatlakoztatható a porszívójára, forduljon
a Daikin forgalmazójához.



Legalább 300 W szívóteljesítményű porszívót
használjon.



Ne használjon porral teli, és ezért alacsony
szívóteljesítményű porszívót.

1

3

4

2

3
1

5

*Ilyen porszívó
meghiúsulhat.

4

32–38 mm belső átmérőjű porszívócső

2

38–42 mm belső átmérőjű porszívócső

3

Porszívócső

4

Összekötő cső

5

Illesztő

3

használata

esetén

a

porgyűjtés

Illessze az összekötő cső szívóvégét a szívórács porgyűjtő
bemenetébe alulról. Azután nyomja a cső végét a belső
légbemenetre
pattanásig.

2

Az összekötő cső eltárolásakor használja a tépőzáras rögzítőcsíkot,
és alkalmazza a következő eljárást.

1

4

1

Porgyűjtő bemenet

2

Levegőbemenet

3

Összekötő cső

4

Körülbelül 10 mm-t emelkedik

3

4

Miközben az összekötő cső szívóvége szorosan illeszkedik,
kapcsolja be a porszívót maximális szívóteljesítménnyel, és
legalább 10 másodpercig szívja a port.
A por szívása közben többször távolítsa el, majd illessze újra
vissza a csövet.

11
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A porgyűjtés jelzés alaphelyzetbe állítása

Jelenség

Lehetséges ok

A termék nem az
időzítő beállításainak
megfelelően üzemel.

Kezelés módja

Auto

%HiOOtWiVHUUH
+ĦWpV 28°C

3RUJ\ĦMWpV

1
Ha elérkezik az ideje a portároló kiürítésének,
a porgyűjtés "
" jele villogva
a kezdőképernyő alsó részén.


Javítás

Adja meg újra
a beállításokat
a távirányítón.
Ellenőrizze, hogy
el van-e távolítva
a 4 csavar, valamint
a kocsik alatt és mögött
található kartonok.

)ĦWpV 20°C



Nem megfelelőek
a távirányító
beállításai?

Az AH-14-es hibakód
jelenik meg
a távirányító
képernyőjén.

Egy vagy két kocsi nem
érkezett meg az egyik
oldalról a másikra
a 300 másodperces
időkorláton belül.

megjelenik

Amikor ez egység ilyen állapotban van, nyomja meg
a Menü/Enter gombot, miközben a kezdőképernyő
látható.

Állítsa le a tisztítási
folyamatot, kapcsolja ki
a beltéri egységet, és
várjon 10 másodpercig.
Kapcsolja be a beltéri
egységet, és győződjön
meg arról, hogy a semmi
nem akadályozza a kocsit
a
végálláskapcsoló
elérésében.

Ha a termék a fentiek ellenőrzése után sincs megfelelő állapotban van,
forduljon a Daikin forgalmazójához. Az ügyfeleknek tilos megkísérelniük
a termék javítását.

3RUJ\ĦMWĘ]HPPyG
3RU|VV]HJ\ĦMWYH"

A következő esetekben lépjen kapcsolatba a Daikin
forgalmazójával

Igen 1HP
Vissza

+ĦWpV

2



Beállítás

%HiOOtWiVHUUH
+ĦWpV 28°C

Ha a légkondicionáló nem megfelelően működik
(égett szag érezhető stb.), akkor kapcsolja ki, és
szüntesse meg az áramellátást.
Ha ilyen körülmények között tovább működteti,
az meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Jelenség



Miután porszívóval eltávolította a port a tárolóból,
gombokat a porgyűjtést
nyomja meg a
megerősítő képernyőn, és válassza az Igen
lehetőséget.



A porgyűjtés jelzés visszaállításához nyomja meg
a Menü/Enter gombot.

HIBAELHÁRÍTÁS
A következő jelenségek nem jelentenek hibás működést.
Jelenség

Enyhe kattogó zaj
hallható.
Súrlódó hang hallható.

Lehetséges ok

A"
" jel jelenik
meg, vagy a panelen
lévő jelzés zölden
villog (*).

A termék légkondicionáló működése
ideiglenesen leáll.

A portároló megtelt,
és az automatikus
szűrőtisztítás nem
érhető el.

*A gyári beállításban a jelzés nem villog zölden.

Szervizszolgáltatás igénylése előtt ellenőrizze.
Jelenség

Lehetséges ok

Javítás

A helyiségben
ideiglenesen nagyobb
a por mennyisége
a helyiség takarítása
miatt.

Állítsa le
a légkondicionáló
működését, amíg
a helyiség takarítása
be nem fejeződik.
Szükség esetén
tisztítsa meg
a levegőszűrőt.

A portároló megtelt.

Porszívóval távolítsa el
a port. (Lásd: 11. oldal.)

Az "AH" jelzés jelenik
meg a távirányító
képernyőjén, és
a működésjelző
lámpa felvillan.

A portároló megtelt.

Porszívóval távolítsa
el a port, és erősítse
meg a távirányítón.
(Lásd: 12. oldal.)

A porgyűjtés jelzés
megjelenik közvetlenül
azt követően, hogy
porszívóval eltávolította
a port.

Ellenőrizze a portároló
tisztítási időközét.

Állítsa be a kívánt
időzítést.

Por tapad a légszűrőre
(a por alászáll).

12

A biztosíték kiég, vagy a biztonsági
eszközök, mint az áramellátás-megszakító
és a földszivárgás-megszakító gyakran
aktiválódnak.

Ne kapcsolja BE
a terméket.

A távirányító gombjainak működése nem
pontos.

Kapcsolja KI a terméket.

Más hibák és meghibásodások is fellépnek.

Állítsa le a termék
működését.

A következő üzenetek egyike villog
a távirányító kezdőképernyőjén.
"Hiba: Nyomja meg a Menü gombot."
* Villog a működést jelző lámpa.
"Figyelem! Nyomja meg: menü g."
*A működést jelző lámpa nem villog.

A kocsik haladásának
hangja.
A kefe haladásának
hangja.

Teendők
a szervizszolgáltatás
igénylése előtt

+ĦWpV

%HiOOtWiVHUUH
+ĦWpV 28°C

9LVV]D
%HiOOtWiV
+LED1\RPMDPHJD0HQJRPERW

Ellenőrizze a hibás
működést jelző kódokat.
(Lásd alább.)
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Hibakód megjelenítése

Az alkatrész-karbantartás hozzávetőleges gyakorisága

Kezelés módja

+ĦWpV

Fő alkatrész
neve

Vizsgálati gyakoriság

Szűrő

1 év

0ĦN|GpVMHO]Ę
OiPSD

%HiOOtWiVHUUH
+ĦWpV 28°C

MEGJEGYZÉS



A táblázatban a fő alkatrészek láthatók.
A részleteket lásd a karbantartási vizsgálati
szerződést.



A csere gyakorisága a szűrő állapotától függ az
éves karbantartás során. Amennyiben már nem
lehet a portól megtisztítani, cserélje ki a szűrőt.



Rendszeres felülvizsgálat szükséges a telepítési
környezettől függően.

9LVV]D
%HiOOtWiV
+LED1\RPMDPHJD0HQJRPERW

1



Ha hiba történik, akkor a kezdőképernyőn
a következő elemek valamelyike villog.
"Hiba: Nyomja meg a Menü gombot."
*Villog a működést jelző lámpa.

A részletekkel kapcsolatban forduljon a Daikin márkaképviselethez.
Továbbá ha a termék javítását vagy belső tisztítását nem a Daikin
által engedélyezett szakemberek végzik, ez megszegheti a Daikin
termékekre vonatkozó jótállási feltételeket.

"Figyelem! Nyomja meg: menü g."
*A működést jelző lámpa nem villog.



Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
Hibakód:A1

Érdeklődés

Kontaktinformáció
0123 – 4567 – 8900

A szervizszolgáltatásokkal kapcsolatban forduljon Daikin forgalmazójához.

Beltéri modell
Kültéri modell

2

––– /000
––– /000

HULLADÉKELHELYEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

Vissza




A hibakód villog, és megjelenik a kapcsolati cím és a modell
neve.
Értesítse a Daikin forgalmazóját a hibakódról és a modell
nevéről.

Az elemeken a szimbólum alatt egy kémiai jel is lehet.
A kémiai jel azt jelenti, hogy az elem egy bizonyos
koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.
A lehetséges kémiai jelek:
Pb: ólom (>0,004%)

SZERVIZSZOLGÁLTATÁS


Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az
egységet.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



Szakember segítsége nélkül NE végezze el az
áthelyezést vagy az újratelepítést.
A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet
okozhat.
Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



Ne próbálja meg házilag szétszerelni a terméket: a légkondicionáló
szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését
a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy
szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.
Az egységeket és az elhasználódott elemeket csak speciális
berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra
alkalmassá tenni.
A megfelelő hulladékkezeléssel megelőzheti a környezetre és emberi
egészségre gyakorolt káros hatásokat.
További információkért forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi
hatóságokhoz.

A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen a tűz
elkerülésére.
Ha a klímaberendezés nem működik megfelelően
(vagyis nem elég hideg vagy meleg a kiáramló levegő),
akkor előfordulhat, hogy a hűtőközeg szivárog, ezért
értesítse a szervizt. Segítségért lépjen kapcsolatba
Daikin forgalmazójával. A légkondicionálóban található
hűtőfolyadék biztonságos, és normál esetben nem
szivárog. Azonban szivárgás esetén gázégővel,
fűtőberendezéssel vagy tűzhellyel érintkezve ártalmas
gázt
termelhet.
Ne
használja
tovább
a légkondicionálót, amíg egy szakképzett szerelő meg
nem javítja a szivárgást.

A következő adatokat ismertesse a javítást végző szerelővel
 Modell neve
 Az üzembe helyezés dátuma
 A meghibásodás lehető legpontosabb körülményei.
 A saját neve, címe és telefonszáma
A teljesítményhez
tartási időszaka

szükséges

cserealkatrészek

készleten

A
teljesítményhez
szükséges
cserealkatrészek
olyan
cserealkatrészek, amelyek a termék funkcióinak fenntartásához
szükségesek.
A Daikin a teljesítményhez szükséges cserealkatrészek készleten
tartását a légkondicionáló a gyártásból való kivonását követő kilenc
évig biztosítja.
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