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Ikke monter tilbehør direkte på kabinettet. Å drille hull
i kabinettet kan skade strømledninger og forårsake brann.



Anlegget kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer
med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med
manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller
har fått opplæring i hvordan anlegget brukes på en trygg måte
og de forstår hvilke farer dette medfører. Barn må ikke leke med
anlegget. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av
barn uten tilsyn.



Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte
brukere i butikker, i lettindustri og på gårder, eller for
kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.



Lydtrykknivået er mindre enn 70 dB(A).
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FØR INSTALLERING


La enheten stå i innpakningen inntil du kommer til
installeringsstedet.
Når du pakker ut enheten eller flytter den etter utpakking, må du
sørge for å løfte den ved å holde fast i hengerbraketten og ikke
utsette andre deler for trykk.



Slå opp i installeringshåndboken for innendørsanlegget hvis du
har elementer som ikke er beskrevet i denne håndboken.

Feilsøking ........................................................................................ 12
Ettersalgsservice ............................................................................. 13
Krav ved avhending......................................................................... 13

LES
DISSE
INSTRUKSJONENE
NØYE
FØR
INSTALLERINGEN BEGYNNER. OPPBEVAR DENNE
HÅNDBOKEN PÅ ET LETT TILGJENGELIG STED FOR
FREMTIDIG REFERANSE.
HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER
TILKOBLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR, KAN
DET FØRE TIL ELEKTRISK STØT, KORTSLUTNING,
LEKKASJE, BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ
UTSTYRET. SØRG FOR AT DU KUN BRUKER
TILBEHØR SOM ER LAGET AV DAIKIN, SOM ER
DESIGNET SPESIFIKT FOR BRUK MED UTSTYRET OG
SOM MONTERES AV FAGMANN.
NÆRMESTE DAIKIN-FORHANDLER BISTÅR MED RÅD
OG VEILEDNING OM DU HAR SPØRSMÅL OM
MONTERING ELLER BRUK.

Tilbehør
Undersøk om følgende tilbehør følger med enheten.
Tilbehør oppbevares inne i enheten.

Underlagsskive for
opphengsbrakett
4 stk.

Sugeslange

Dekorpanel

Ledningsnett

Skruer for
kanalflenser

Installerings- og
driftshåndbok

Skruer for
bunnflenser

4 buntebånd

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk
er oversettelser av originalinstruksjonene.

Forholdsregler
Installasjonen skal utføres av en kvalifisert tekniker.
Valget av materialer og installasjon må overholde
aktuelle nasjonale og internasjonale retningslinjer.


Enheten må ikke installeres eller kjøres på steder som er nevnt
nedenfor.
- Steder med mineralolje, eller som er fylt med oljedamp.
- Der det brukes flyktige brannfarlige gasser, f.eks. bensin eller
tynner.
- Der luften har høyt saltinnhold, f.eks. ved sjøen, samt steder
der spenningen varierer kraftig (f.eks. på fabrikker).
- Røykerom
- Steder der klebende stoffer ofte oppstår
(f.eks. barbersalonger).

1
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Klargjøring før installering

Ekstrautstyr


Se katalogene og den tekniske litteraturen for å velge en egnet
fjernkontroll.



Dette valget er ikke beregnet for nedre innsug.



Bruk bare tilbehør, valgfritt utstyr og reservedeler produsert eller
godkjent av Daikin.



Fjern alt tilbehør og kartonger
(Se figur 3 - punkt 1.) fra innsiden av enheten.

Velg en av mulighetene oppgitt nedenfor for installering.
1
2

For følgende elementer, vær spesielt forsiktig under
konstruksjonen og kontroller grundig når installeringen
er fullført

3

Kryss av for 
når sjekkingen
er ferdig

Er ledningsopplegget korrekt?
Det kan oppstå feil på enheten eller komponenter
kan brenne.



Finnes det noe som blokkerer luftutslippet på enten
innendørs- eller utendørsenheten?
Det kan føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarming.



Er alt tilbehør, kartonger og teip fjernet fra innsiden
av enheten?
Det kan føre til feil på enheten.

1

1

Fabrikkmonterte oppheng

2

Frontinstallasjon - fjern beskyttelsesnettet midlertidig før
installasjon.

3

Sideinstallasjon

Fabrikkmonterte oppheng
Modell
BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

620
500
Opphengingsboltens stigning

Merknader til installatøren
Les denne håndboken nøye for å sikre riktig installasjon. Sørg
for å instruere kunden i riktig betjening av systemet og vise ham/
henne den medfølgende driftshåndboken.

Luftutslipp

B
840
1040
1240

Tak
ROM FOR
VEDLIKEHOLD
1130

Luftinntak

Velge installeringssted
(Se figur 1 og figur 2)
1

-

2

Der ingenting blokkerer luftsirkulasjonen.
Der tilstrekkelig klaring for vedlikehold og service kan sikres.
Der det ikke er fare for lekkasje av brennbar gass.
Utstyret er ikke beregnet på bruk i en potensielt eksplosiv
atmosfære.
Når du installerer settet med den trådløse fjernkontrollen, kan
avstanden mellom den trådløse fjernkontrollen og
innendørsenheten være kortere hvis det finnes
fluorescerende lys som startes elektrisk i rommet. Det
valgfrie settet må installeres så langt som mulig unna
fluorescerende lys.

450×450
(Inspeksjonsåpningens
størrelse)

(enhet : mm)

For å installere på en annen måte skal de fabrikkjusterte opphengene
flyttes av en autorisert installatør.
1

Fjern 3 skruer.

2

Endre opphengets posisjon.

3

Sett de 3 skruene tilbake på plass. (2 skruer for sideinstallering)
Oppheng på bryterbokssiden kan ikke endres.

NB

Bruk opphengsbolter for installering. Undersøk om taket er
sterkt nok til å bære vekten av innendørsenheten og
tilleggssettet. Hvis det finnes en risiko, må du forsterke taket før
du installerer enheten.
1

Innendørsenhet

2

Valgfritt sett for automatisk rengjøring

3

Flenskobling

4

Oppheng

5

Bryterboks








2

Pilvisning
Inspeksjonsdør
(Takåpning)

Sørg for at det monteres et deksel på luftinntakssiden.
Dekselet må være i henhold til gjeldende europeiske og
nasjonale bestemmelser.

3

Kontrollboks

Velg et installeringsområde der følgende betingelser er tilfredsstilt,
og som har fått kundens godkjenning.
-

300

119

A



A
830
1030
1230

A



Er innendørsenheten godt festet?
Enheten kan falle, vibrere eller lage støy.

B
(Opphengingsboltens stigning)



Plassering av enheten i forhold til opphengsboltens
posisjon.
 Installer inspeksjonsdekselet på kontrollbokssiden der
vedlikehold og inspeksjon av kontrollboksen er enkelt
å utføre. Installer inspeksjonsåpningen også i den nedre
delen av enheten.
Sørg for at det er enkel tilgang til filteret fra undersiden.
Monter opphengsboltene.
 (Bruk opphengsbolter i dimensjon W3/8 til M10.)
Bruk et hullanker, forsenket innsats eller nedsenket
forankring til eksisterende tak, og forsenket innsats,
nedsenket forankring eller andre lokalt produserte deler til
nye tak for å forsterke taket slik at det tåler vekten av
enheten. (Se figur 4.)
1

Forankring

2

Takplate

3

Lang mutter eller strekkfisk

4

Opphengsbolt

5

Valgfritt sett for automatisk rengjøring

Alle ovennevnte deler kjøpes lokalt.
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Montering av opphengsbolt
For å bestemme riktig boltposisjon, bruk kartongen som er levert med
enheten.
1

Skjær til kartongen ifølge de påtrykte instruksjonene.

1

2

3

Vernenett

3

Fjern kartongen fra undersiden av begge traller.
(Se figur 3 - punkt 1.)

4

Installer det valgfrie settet midlertidig.
-

Plasser den tilskårede delen av kartongen ved siden av den allerede
installerte kanalenheten.
Plasser kanten av kartongen ifølge den stiplede parallellinjen.

-

Plasser trekanter som er trykt på kartongen ifølge kanten på
kabinettet (stiplede linjer).

Flytt det valgfrie settet til innendørsenheten fra undersiden
for å montere sammen flensene.
Fest hengerbraketten på opphengsbolten. Sørg for å feste
den sikkert ved hjelp av mutter og underlagsskive fra øvre og
nedre side av hengerbraketten. (Se figur 5)
1

Mutter (kjøpes lokalt)

2

Underlagsskive for opphengsbrakett (tilbehør)

3

Stram (dobbel mutter)

5

Kontroller om enheten er i vater horisontalt.

6

Stram den øvre mutteren.

7

Skru sammen de to flensene fra sidene og fra undersiden.
Bruk skruer med runde hoder (tilbehør). (Se figur 6.)

8

Koble til det valgfrie settet for automatisk rengjøring på
innendørsenheten ved hjelp av et ledningsnett (tilbehør) ifølge
figur 7 og ifølge kapittelet "Elektrisk ledningsarbeid".

9

Slå PÅ innendørsenhetens strømforsyning for å la trallene utføre
igangkjøring og bevege seg til parkeringsposisjon (vent til
trallene beveger seg til bryterbokssiden = parkeringsposisjon).

10

Valgfritt sett for automatisk rengjøring
installert

Fjern beskyttelsesnettet midlertidig ved å løsne alle skruer
(antall skruer varierer med kabinettstørrelsen) på nedsiden.

11

Fjern kartongen som opprinnelig dekket til bak trallene - motsatt
side av bryterboksen. (Se figur 3 - punkt 2.)

1

12

Sett inn luftfilteret ifølge kapittelet "Manuell rengjøring av filter"

4

Marker posisjonen for hull og opphengsbolter.

Fjern en flens fra tilvalget og monter den på innendørsenhetens
sugeside.

13

Fjern filterets festeplate og sett luftfilteret inn i enheten.
Stoffremser som er festet til filteret skal være fra undersiden.
Installering av monteringsplaten bak.

Installer beskyttelsesnettet igjen.

Utfør testkjøring av automatisk rengjøring ifølge kapittelet
"Testkjøring"
NB

2

Filteret kan ikke settes inn i enheten med mindre
trallene står i parkeringsposisjon.

Til flensen skal du bruke skruene fra tilbehørsposen (skruer
med sekskanthode).
Den andre flensen må bli stående på det valgfrie settet.

Fjern permanent de 4 skruene som holder begge traller.
(Skruene brukes kun for transportformål.)

3
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Installering av dekorpanel

NB

Se figur 8

1

1

Dekorpanel

2

Tilkoblingsport på dekorpanel

3

Tilkoblingsport på det valgfrie settet for automatisk rengjøring

4

Slange

5

Fjær-

Fest slangen fra tilbehørssettet til tilkoblingsporten på det
valgfrie settet for automatiske rengjøring.
Den andre enden av slangen skal festes til dekorpanelenheten.

2

Velg riktig posisjon i taket for dekorpanelet i forhold til lengden
på slangen.

3

Lag et hull i undertaket. (Lengde 104×183 mm)

4

Koble slangen fra dekorpanelet.

5

Fest dekorpanelet til taket ved hjelp av fjærer.

6

Fest slangen til dekorpanelets port igjen.

Elektrisk ledningsarbeid
Generelle instruksjoner




Alt lokalt ledningsopplegg og alle utvendige komponenter må
installeres av en autorisert elektriker i samsvar med europeiske
og nasjonale bestemmelser.
Følg "koblingsskjemaet" som er festet på enhetens kabinett for
å koble til innendørsenheten og det valgfrie settet for automatisk
rengjøring.



Alle kabler som går inn i enheten, skal festet med buntebånd
(tilbehør).



Hvis strømledningen blir skadet, skal den byttes av produsenten,
dennes serviceagent eller personer med tilsvarende
kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

Ved eventuell kombinasjon av valgfritt sett for
automatisk rengjøring og innendørsenheten FXDQ-A2/
P2, kontakt din Daikin-forhandler for å få et BAE20WH
ledningsnett for vellykket sammenkobling av
innendørsenheten og det valgfrie settet for automatisk
rengjøring.

TESTDRIFT
Utfør testkjøring av det valgfrie settet for automatisk rengjøring etter
testkjøring av innendørsenheten er fullført.
Det er ikke mulig å utføre testkjøring av det valgfrie settet for
automatisk rengjøring mens innendørsenheten er i drift.


Kontroller at bryterboksens lokk på henholdsvis
innendørsenheten, utendørsenheten og det valgfrie settet for
automatisk rengjøringsenhet er lukket



Slå på strømmen til innendørsenheten
 Det valgfrie settet for automatisk rengjøring vil utføre
igangkjøring (dersom trallene ikke står i parkeringsposisjon)
og dette kan ta opp til 5 minutter.



Utfør testkjøring av automatisk rengjøring
 Bekreft rengjøringsfunksjonen til filteret med fjernkontrollen.

Testkjøringsmetode med fjernkontroll
1

Stopp driften av innendørsenheten.

2

Trykk og hold inne avbryt-knappen i minst 4 sekunder mens
bakgrunnsbelysningen er tent. Service Settings-menyen vises.

3

Velg Test Filter automatisk rengjøring på menyen Service
Settings (serviceinnstillinger) og trykk på meny/enter-knappen.

4

"
" vises på standardskjermen.
Visningen vil forsvinne når testdriften er fullført.
Den nødvendige testdriftstiden er cirka 5-10 minutter (avhengig
av kabinettstørrelsen).

Hvordan koble til ledningsopplegg
Fjern bryterboksens deksler som vist i figur 7, og koble sammen
innendørsenheten
og
tilvalgsenheten
med
ledningsnettet
(tilbehørssett)
1

Bryterboksdeksel

2

Inngang for lavspenningsledning til bryterboks

3

Inngang for høyspenningsledning til bryterboks

4

Koblingsskjema for det valgfrie settet

5

Bryterboks for det valgfrie settet

6

Ledingsnett (tilbehørssett)

7

Festepunkt



Plugg inn alle kontakter ifølge figur 7.



Kontroller at alle kontakter sitter godt.



Det er nødvendig å feste ledningsnettet med buntebånd
(tilbehørssett) Bruk festepunktene som er vist i figur 7.



Når du setter på bryterdekselet, må du sørge for at ledninger
ikke kommer i klem.



Sørg for at alle ledninger som går inn i enheten har denne
formen som hindrer at vann siger inn.

Kjøle
1
2

Sett til
Kjøle 28°C

Serviceinnstillingsmeny

3

2/3

Innendørsenhetens status
Utendørsenhetens status
Tvangskjørt vifte PÅ
Bryter hoved-underkontroller
Filterindikator
AV
Test Filter automatisk rengjøring
Retur

Kjøle
4

Trykk på og hold
Avbryt-knappen
i 4 sekunder eller
lenger under
bakgrunnsbelysning.

Trykk på meny/
enter-knappen.

Innstilling

Sett til
Kjøle 28°C

Samle opp støv



4

Etter at alle ledningstilkoblinger er foretatt, fyller du ut eventuelle
åpninger i kabinettet med kitt eller isolasjonsmateriale (kjøpes
lokalt) for å forhindre at små dyr eller smuss trenger inn i enheten
fra utsiden og forårsaker kortslutninger i kontrollboksen.

Bagrunnsbelysning for LCD
Trykk på knappen og bakgrunnsbelysningen vil lyse i omtrent
30 sekunder.
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Rengjøring innvendig

Testpunkter ved testkjøring
Kryss av for  når
sjekkingen er
ferdig

Testelementer



Beveger begge traller seg?



Finnes det unormale lyder?



Går begge traller samtidig?



Går begge traller til enden av kabinettet?



Returnerte begge traller til startposisjonen?

1

Fjern vernenettet.

2

Rengjør kabinettet innvendig med støvsuger eller en fuktig klut.

3

Utfør en testkjøring.

4

Bruk en støvsuger til å fjerne gjenværende smuss fra støvboksen.
Når trallen beveger seg, trykk støvsugerslangen mot utløpet på
støvboksen i minst 30 sekunder.

VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdsintervall for det valgfrie settet for automatisk rengjøring
er 1 år.
Forsiktig


Følgende punkter skal utføres under vedlikehold.



Bare kvalifisert servicepersonell har lov til å utføre
vedlikehold.



Før det gis adgang til koblingspunkter, må alle
strømtilførselskretser være brutt.

Manuell rengjøring av filteret
Hvis luftfilteret er så skittent at det er umulig å rengjøre det, må det
skiftes. (Luftfilter for utskifting er reservedel.)
1

1

2

1

Børsteenhet med støvboks

2

Støvsugerslange

Fjern én skrue og skyv festeplaten til side der hvor bryterboksen
er montert.

1×

1

Festeplate

2

Ta ut luftfilteret.

3

Rengjør luftfilteret.
Bruk en støvsuger (A), eller vask luftfilteret med vann (B).
(A) Bruke støvsuger

(B) Vaske med vann

Når luftfilteret er svært skittent, bruker du en myk kost og et
nøytralt vaskemiddel.
Fjern vannet, og tørk filteret på et skyggefullt sted.
4

Sett på plass det rene filteret, fest det med festeplaten og
monter skruen igjen.

5
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KOBLINGSSKJEMA
Tegnforklaring til samordnet koblingsskjema
Se etiketten for koblingsskjemaet som følger med enheten for gjeldende deler og nummerering. Nummerering av deler er gjort med arabiske tall i stigende rekkefølge
for hver del, og er representert i oversikten nedenfor ved "*" i delekoden.

,

:

KRETSBRYTER

:

VERNEJORDING

:

TILKOBLING

:

VERNEJORDING (SKRUE)

:

KONTAKT

:

LIKERETTER

:

JORD

:

RELÉKONTAKT

:

LOKALT LEDNINGSOPPLEGG

:

KORTSLUTNINGSKONTAKT

:

SIKRING

:

TERMINAL

:

INNENDØRSENHET

:

REKKEKLEMME

:

UTENDØRSENHET

:

LEDNINGSKLEMME

BLK

:

SVART

GRN

:

GRØNN

PNK

:

ROSA

WHT

:

HVIT

BLU

:

BLÅ

GRY

:

GRÅ

PRP, PPL

:

FIOLETT

YLW

:

GUL

BRN

:

BRUN

ORG

:

ORANSJE

RED

:

RØD

A*P

:

KRETSKORT

PS

:

SVITSJET STRØMTILFØRSEL

BS*

:

TRYKKNAPP PÅ/AV, DRIFTSBRYTER

PTC*

:

TERMISTOR PTC

BZ, H*O

:

SUMMER

Q*

:

ISOLERT PORT PÅ TOPOLET TRANSISTOR (IGBT)

C*

:

KONDENSATOR

Q*DI

:

JORDFEILBRYTER

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

:

TILKOBLING, KONTAKT

Q*L

:

OVERBELASTNINGSBESKYTTER

D*, V*D

:

DIODE

Q*M

:

TERMOBRYTER

DB*

:

DIODEBRO

R*

:

RESISTOR

DS*

:

DIP-BRYTER

R*T

:

TERMISTOR

E*H

:

VARMEELEMENT

RC

:

MOTTAKER

F*U, FU* (SE KRETSKORT INNI

:

SIKRING

S*C

:

GRENSEBRYTER

FG*

:

KONTAKT (RAMMEJORDING)

S*L

:

FLYTBRYTER

H*

:

LEDNINGSNETT

S*NPH

:

TRYKKSENSOR (HØY)

H*P, LED*, V*L

:

PILOTLAMPE, LYSEMITTERENDE DIODE

S*NPL

:

TRYKKSENSOR (LAV)

HAP

:

LYSEMITTERENDE DIODE (SERVICEMONITOR GRØNN)

S*PH, HPS*

:

TRYKKBRYTER (HØY)
TRYKKBRYTER (LAV)

ENHETEN FOR EGENSKAPER)

6

HØYSPENNING

:

HØYSPENNING

S*PL

:

IES

:

INTELLIGENT ØYE-SENSOR

S*T

:

TERMOSTAT

IPM*

:

INTELLIGENT STRØMMODUL

S*W, SW*

:

DRIFTSBRYTER
OVERSPENNINGSAVLEDER

K*R, KCR, KFR, KHuR

:

MAGNETISK RELÉ

SA*

:

L

:

STRØMFØRENDE

SR*, WLU

:

SIGNALMOTTAKER

L*

:

SPOLE

SS*

:

VELGERBRYTER

L*R

:

REAKTOR

SHEET METAL

:

REKKEKLEMMENS FESTEPLATE

M*

:

STEPPERMOTOR

T*R

:

TRANSFORMATOR

M*C

:

KOMPRESSORMOTOR

TC, TRC

:

SENDER

M*F

:

VIFTEMOTOR

V*, R*V

:

VARISTOR

M*P

:

LENSEPUMPEMOTOR

V*R

:

DIODEBRO

M*S

:

SVINGMOTOR

WRC

:

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

:

MAGNETISK RELÉ

X*

:

TERMINAL

N

:

NØYTRAL

X*M

:

REKKEKLEMME (BLOKK)

n=*

:

ANTALL GJENNOMGANGER GJENNOM FERRITTKJERNEN

Y*E

:

ELEKTRONISK EKSPANSJONSVENTILCOIL

PAM

:

PULSAMPLITUDEMODULASJON

Y*R, Y*S

:

REVERSERENDE SOLENOIDVENTILCOIL

PCB*

:

KRETSKORT

Z*C

:

FERRITTKJERNE

PM*

:

STRØMMODUL

ZF, Z*F

:

STØYFILTER
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Indikator

FOR BRUKEREN

1
11

NAVN OG FUNKSJONER
8

4

2
1

5
6
7
7
9

6

3

8
3

4
10
5



2

1

Filter

2

Sylinderenhet

3

Børsteenhet med støvboks

4

Slange

5

Dekorpanel

6

Bryterboks

7

Suging

8

Utløp

Illustrasjonen viser valgfritt sett for automatisk rengjøring med
transparent topplate.

Funksjoner som ikke er grunnleggende for driften (dvs. PÅ/AV, valg
av driftsmodus, styring av viftehastigheter og temperaturinnstilling)
stilles inn fra menyen.

NB



Ikke installer fjernkontrollen der den kan bli utsatt
for direkte sollys. Det kan føre til misfarging eller
svikt i displayet.



Ikke vri eller dra i ledningen til fjernkontrollen.
Det kan føre til feil på fjernkontrollen.



Ikke bruk spisse gjenstander til å trykke på knappene
på fjernkontroller. Dette kan medføre skade eller
feilindikasjoner.

1

Knapp for valg av driftsmodus
- Trykk på denne knappen for å velge ønsket driftsmodus. (Hvilke
modi som er tilgjengelig, avhenger av tilkoblingsmetoden.)

2

Knapp for viftehastighet
- Brukes til å åpne innstillingsskjermbildet for luftvolum.
(Tilgjengelig viftehastighet varierer med modellen som kobles til.) Se
brukerveiledningen for kontrolleren hvis du vil ha flere opplysninger.

3

Meny/enter-knapp
- Brukes til å angi hovedmenyen.
- Brukes til å angi det valgte menypunktet.

4

Opp-knapp
- Brukes til å øke den innstilte temperaturen.
- De neste menypunktene på oversiden markeres. (De markerte
menypunktene vil rulle kontinuerlig når knappen holdes inne.)
- Brukes til å endre det angitte menypunktet.

5

Ned-knapp
- Brukes til å senke den innstilte temperaturen.
- De neste menypunktene under markeres.
(De markerte menypunktene vil rulle kontinuerlig når knappen
holdes inne.)
- Brukes til å endre det angitte menypunktet.

6

Høyre-knapp
- Brukes til å markere de neste menypunktene til høyre.
- Alle skjermer ruller mot høyre.
- Innstillinger for favoritt-drift aktiveres når denne knappen holdes
inne i minst fire sekunder.

7

Venstre-knapp
- Brukes til å markere de neste menypunktene til venstre.
- Alle skjermer ruller mot venstre.
- Innstillinger for favoritt-drift aktiveres når denne knappen holdes
inne i minst fire sekunder.

8

PÅ/AV-knapp
- Systemet starter når du trykker på denne knappen.
- Systemet stopper når du trykker på denne knappen på ny.

9

Driftslampe (grønn)
- Denne lampen lyser når anlegget er i drift.
- Denne lampen blinker hvis det oppstår en feil.

10

Avbryt-knapp
- Brukes til å gå tilbake til forrige skjerm.

11

LCD-skjerm (med bakgrunnsbelysning)
- Bakgrunnsbelysningen lyser i rundt 30 sekunder når du trykker på
en betjeningsknapp.
Alle knapper bortsett fra PÅ/AV-knappen kan brukes når
bakgrunnsbelysningen er på.
- Hvis to fjernkontroller brukes til å styre én innendørsenhet, tennes
bakgrunnsbelysningen på den fjernkontrollen som brukes først.
(Bakgrunnsbelysningen på to fjernkontroller vil ikke være tent
samtidig.)

7
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LCD-display

Metode for angivelse av starttid



Det finnes to displaytyper, dvs. standard og detaljert display.
Fjernkontrollen er som standard innstilt på standardvisning.



Hvis du vil ha detaljert visning, velger du detaljert visning
på hovedmenyen.
Se i driftshåndboken som følger med fjernkontrollen hvis du vil
ha flere opplysninger.



Hver av de følgende skjermene forklarer tilstanden på LCDdisplay i forhold til filterets automatiske rengjøringsfunksjon.
For informasjon om innholdet i LCD-displayer når produktet ikke
er i automatisk rengjøringsdrift for filteret, se i driftshåndboken
som følger med den kablede fjernkontrollen.

Standardvisning

Betjeningsmåte
Hovedmeny

1/2

Hurtigstart
Ventilasjon
Energisparevalg
Tidsplan
Filter automatisk rengjøring
Vedlikeholdsinformasjon

1

Innstilling

Retur



Vis hovedmenyen.



Trykk på
for å velge Filter automatisk rengjøring
på hovedmenyen, og trykk på meny/enter-knappen.

Detaljert visning
Filter automatisk rengjøring
Klokkeinnstilling utføres ikke.
Ønsker du å stille inn?

Auto

Sett til
Kjøling

Fre

Auto

11:03

Ja

Setback Rom
Kjøle 28°C
Varme 20°C 20°C

28°C
Varme 20°C

Retur

Nei
Innstilling

Dato og tid

1. "Cleaning"-display

År
2011
Måned 01
Dag 01
Torsdag

1. "Cleaning"-display
2

1

12:00
Retur

"Cleaning"-display
Vises når produktet utfører automatisk rengjøring av filter.



Samle opp støv fra støvboks. (Se side 10.)
2

Innstilling

Hvis klokken ikke er innstilt, vises et skjermbilde som
det til venstre.
Trykk på
for å velge Ja og trykk på meny/enterknappen.
Angi gjeldende år, måned, dag og klokkeslett.
(Se "Clock&Calendar" på side 9.)

Melding
Følgende melding vil bli viste:
"Error: Push Menu Button." (Feil: Trykk på menyknappen.)
"Warning: Push Menu Button." (Advarsel: Trykk på menyknappen.)
- Vises hvis det registreres en feil eller advarsel. (Se side 13.)

* Klokkeinnstillingene er påkrevd for å kunne stille inn starttid og
automatisk rengjøring av filter.

"Set clock from menu" (Still klokken fra menyen)
- Vises for å opplyse om at klokken må stilles. (Se side 9.)
- Produktet vil ikke starte automatisk rengjøring av filter i den angitte
perioden med mindre innstillingene legges inn.

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00 – 3:00

FILTER AUTOMATISK RENGJØRING
Dette produktet utfører automatisk rengjøring av filter en gang i uken
som standard fabrikkinnstilling.

Retur

3

Automatisk rengjøring utføres dersom enheten ikke er i drift og den
angitte tiden er nådd. Det er kun som et beskyttelsestiltak av enheten
stopper en driftstype og utfører en rengjøringssyklus.



Perioden vil endre seg hver gang
-knappene
trykkes i skjermen for klokkeinnstilling for automatisk
rengjøring av filter.
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
Velg ønsket periode fra alternativene som vises.



Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet for innstillinger vises.

For eksempel hvis en luftkondisjoneringsenhet kjører i en viss tid
etter at indikasjonen for rengjøring av støvboksen vises.

NB



Korrekte innstillinger av klokken er påkrevd.



Produktet vil utføre automatisk rengjøring av filter
fra 12:00 til 15:00 (som standard fabrikkinnstilling)
hvis perioden for automatisk rengjøring av filter
ikke er angitt.



Testkjøring av automatisk rengjøringsenhet er
ikke mulig mens innendørsenheten er i drift.

Filter automatisk rengjøring
Lagre innstillingene?

Ja
Retur

4


8

Innstilling

Nei
Innstilling

Trykk på
for å velge Ja på bekreftelsesskjermbildet.
Trykk deretter på meny/enter-knappen for å stille
automatisk rengjøring av filter og gå tilbake til
standardskjermen.
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MERK
Funksjonen for automatisk rengjøring av filter bruker cirka 5-10
minutter. Avhengig av kabinettstørrelse. I et miljø med mye støv vil
rengjøringssyklusen ta 10~20 minutter.
Gjennomføring av rengjøringsfunksjonen, alltid i det planlagte
tidsrommet på 3 timer, vil starte så snart som mulig med hensyn til
følgende forhold:
- I den første timen vil rengjøringsfunksjonen kun utføres hvis
enheten ikke er i drift;
- I den andre og tredje timen gjelder samme betingelser som
under den første timen, eller når enheten er i termostat AV.
Enheten vil prøve å utføre rengjøringsfunksjonen i det neste
planlagte tidsrommet på 3 timer hvis det ikke ble utført.
Hvis enheten, ved eventuell VRV, ikke kunne utføre
rengjøringsfunksjonen etter at 2 påfølgende planlagte tidsrom på
3 timer har passert, vises feilkode AH09 på fjernkontrollen (se
"MERK" på side 8). Feilkoden blir stående på displayet så lenge
funksjonen ikke er fullført, men enheten kan fungere normalt til
enhver tid.
Sky Air-enheter viser ikke denne feilkoden.

CLOCK&CALENDAR
Innstilling av klokken
Betjeningsmåte

Kjøle
1

Standardskjerm


Retur

Drift med
planleggings
tidsbryter

Utfører automatisk
rengjøring av i den
tildelte perioden som
velges blant de
8 periodene.

Drift 12:00
til 15:00

Utfører automatisk
rengjøring av filter
i det fabrikkinnstilte
tidsrommet (12:00
til 15:00).

Drift med
automatisk
styring

Utfører automatisk
rengjøring av
filter ifølge
styringsreferanse.

Innstilling

Hovedmeny

Produktet har følgende tre driftsmoduser, og alle disse kan stilles inn
for automatisk rengjøring av filter.

Clock setting
(klokkeinnstilling)

1/2

Hurtigstart
Ventilasjon
Energisparevalg
Tidsplan
Filter automatisk rengjøring
Vedlikeholdsinformasjon

Filter automatisk rengjøring

Beskrivelse

Trykk på meny/enter-knappen.
Hovedmeny

2

Driftsmodus

Sett til
Kjøle 28°C



Hovedmenyen vises.
Hovedmeny

Tilgjengelighet
for tildeling av
tid for start av
automatisk
rengjøring av
filter

2/2

Konfigurasjon
Gjeldende innstillinger
Klokke og kalender
Språk

3

Retur



Innstilling

Trykk på
for å velge Klokke og kalender på
hovedmenyen.
Trykk på meny/enter-knappen for å vise skjermbildet
for klokkeinnstilling.
Dato og tid
År
2011
Måned 01
Dag 01
Torsdag

eller

12:00

4

Retur

Innstilling

Forberedelse




Når du tildeler en perioden for automatisk rengjøring av filter
skal du så langt det er mulig unngå å velge tidsrom der
produktet er i luftkondisjoneringsdrift.
Hvis perioden for automatisk rengjøring av filter overlapper med
perioden for luftkondisjoneringsdrift, kan det bli utført tvunget
stopp av luftkondisjoneringen og start av automatisk rengjøring
av filter.
Hvis meldingen "Set clock from menu" (Still klokken fra
menyen) vises, skal du utføre klokkeinnstillingen igjen slik at
automatisk rengjøring av filter vil bli utført i den tildelte perioden.
NB





Produktet vil bli stilt til automatisk styring av
driftsmodus med mindre klokkeinnstillingene
utføres igjen, dersom klokken av en eller annen
grunn tilbakestilles (f.eks. Ingen strømtilførsel til
produktet i 48 timer eller lenger).



Velg "Year" (år) med

-knappene.

Registrer året med
-knappene.
Hvis du holder inne knappen, endres tallet uavbrutt.
Dato og tid
År
2011
Måned 10
Dag 01
Torsdag

12:00
5

Retur



Innstilling

Velg "Month" (måned) med

-knappene.

Registrer dagen med
-knappene.
Hvis du holder inne knappen, endres tallet uavbrutt.

Produktet kan avgi litt støy mens støvet skrapes
av med børster.

9
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GJELDENDE INNSTILLING
Dato og tid
År
2011
Måned 10
Dag 07
Torsdag

Justere gjeldende innstillinger

12:00

Betjeningsmåte

Retur

6

Innstilling

Hovedmeny



Velg "Day" (dag) med

-knappene.

Registrer dagen med
-knappene.
Hvis du holder inne knappen, endres tallet uavbrutt.
Ukedagene endres automatisk.

Retur

1

Dato og tid
År
2011
Måned 10
Dag 07
Torsdag

Retur

Innstilling



Vis hovedmenyen. (Se side 8.)



Trykk på
-knappene for å velge Gjeldende
innstillinger på hovedmenyen, og trykk på meny/
enter-knappen.

12:00

7

2/2

Konfigurasjon
Gjeldende innstillinger
Klokke og kalender
Språk

Innstilling

Gjeldende innstillinger



Velg "Hour" (time) med

Ventilasjonsfrekvens
Ventilasjonsmodus
Planlegging
Visningsmodus
Visningselement
Filter automatisk rengjøring

-knappene.

Registrer timene med
-knappene.
Hvis du holder inne knappen, endres tallet uavbrutt.

Retur

Dato og tid

12:21
Retur

8





Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til
hovedmenyen.

Eksempel: En periode fra 12:00 til 15:00 stilles inn for
automatisk rengjøring av filter.
Filter automatisk rengjøring 12-15

-knappene.

Registrer minuttene med
-knappene.
Hvis du holder inne knappen, endres tallet uavbrutt.


Det vises en liste over gjeldende status for innstillinger.
Trykk på
-knappene for å gå til neste punkt.

De viste punktene kan variere avhengig av modellen.
Kun de punktene som kan angis, vises.
Se på de viste innstillingene for "Filter auto clean"
(automatisk rengjøring av filter) for gjeldende innstilte
betingelser for automatisk rengjøring av filter.

Innstilling

Velg "Minute" (minutt) med

Innstilling


2

År
2011
Måned 10
Dag 07
Torsdag

Lav
Auto
Deaktivert
Standard
Ute
00-03

Trykk på meny/enter-knappen.
Bekreftelsesskjermbildet for innstillingene vises.

SAMLE OPP STØV FRA STØVBOKSEN

Dato og tid
Lagre innstillingene?

Ja
Retur

Nei
Innstilling

9


Trykk på
for å velge Ja på bekreftelsesskjermbildet.
Trykk deretter på meny/enter-knappen for å stille
klokken og gå tilbake til standardskjermen.

Symbol for støvoppsamling vises
Symbol for oppsamling av støv fra støvboksen vil bli vist når tiden er
inne.
Samle opp støvet umiddelbart når symbolet er bekreftet.
* Støvoppsamlingssymbolet vil vises etter 1 måned (fabrikkinnstilling).
Intervallene kan velges kortere hvis produktet brukes på steder med
mye støv. Intervaller kan settes til: ingen indikasjon, 672h, 168h
og 24h.
NB



Men du foretar innstillinger for automatisk rengjøring av
filter vil displayet gå tilbake til skjermen for tildeling av
periode for automatisk rengjøring av filter. (Se side 8.)

Kontakt din Daikin-installatør for å endre de
fabrikkinnstilte
visningsintervallene
for
støvoppsamlingssymbolet.

Stedet for visning

Driftslampe

10

Oppsamling
ssymbol 2

Symbol

Symbol

LCD

Fjernkontroll

NB

Oppsamlin
gssymbol 1



vises

vises

Lyser

Blinker

Oppsamlingssy
mbol 3

"AH-05"
(feilindikasjon)
vil bli vist
Blinker

Samle opp støvet i boksen når
vises.
Hvis støvet ikke fjernes kan det oppstå feil på
enheten.
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STØVOPPSAMLING MED STØVSUGER

Eksempel 2

1

Vikle tilkoblingsrørets fester med krok og løkke rundt
støvsugerslange eller -rør for å oppbevare tilkoblingsrøret.

Støvsug opp støvet i støvboksen når du har bekreftet
støvoppsamlingssymbolet.

NB
NB

"
" ikke vises
støvoppsamling.
2

på

fjernkontrollen

Festedelen kan ikke kobles til et støvsugerrør
uten rund tupp (f.eks. en stående eller en
håndholdt støvsuger) eller til et rør som har et hull
midt på for å gi luftlekkasje. Kontakt din Daikinforhandler hvis festedelen ikke kan kobles til din
støvsuger.



Bruk en støvsuger med minimum sugeeffekt på
300 W.



Ikke bruk en støvsuger som er full av støv og som
derfor har lav sugeeffekt.

før

Koble på det medfølgende koblingsrøret og festet som passer til
støvsugerrøret.
Stikk koblingsrøret og festet inn i støvsugerrøret.

Tilkoblingsrøret kan kjøpes separat som tilbehør
BAEVACEP. Det leveres ikke sammen med det valgfrie
settet for automatisk rengjøring.

NB



Støvoppsamling med støvsuger er ikke mulig
under automatisk rensing av filter. Kontroller at



en

* Bruk av ovennevnte støvsuger kan føre til at
støvoppsamlingen ikke fungerer.
3

1

Stikk enden av tilkoblingsrøret inn i støvoppsamlingsinntaket på
innsugningsristen, rett nedenfra. Trykk deretter rørenden inn på
det innvendige luftinntaket inntil rørenden knepper på
plass.

2
3

4

2

1

3

5

4

1

Støvsugerrør med innvendig diameter på 32 til 38 mm

2

Støvsugerrør med innvendig diameter på 38 til 42 mm

3

Støvsugerrør

4

Tilkoblingsrør

5

Festedel

4

For oppbevaring av tilkoblingsrøret, bruk den medfølgende
festeremsen med krok og løkke, og bruk følgende prosedyre.

1

3

1

Støvoppsamlingsinntak

2

Luftinntak

3

Tilkoblingsrør

4

Bevegelsen oppover er ca. 10 mm

4

Når rørenden og tilkoblingsrøret sitt godt sammen, skru på
støvsugeren med sugeeffekten innstilt på høyeste nivå og
støvsug ut støvet i minst 10 sekunder.
Mens du støvsuger ut støvet skal støvsugerslagen tas vegg og
settes tilbake flere ganger.

2

4

5

3

6

6
1

Eksempel 1

2

Eksempel 2

3

Tilkoblingsrør

4

Støvsugerslange eller -rør

5

Plan overflate på oppbevaringsstedet

6

Festeremsen med krok og løkke

Eksempel 1
1

Fjern papiret på den dobbeltsidige teipen på baksiden av
festeremsen, og lim fast festeremsen på en plan flate på
oppbevaringsstedet.

2

Trykk festeremsen for tilkoblingsrøret mot festeremsen som ble
limt fast i trinn 1.

11
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Tilbakestilling av støvoppsamlingssymbolet

Symptom

Sannsynlig årsak

Betjeningsmåte

Auto

Sett til
Kjøle

28°C
Varme 20°C

Feilkoden AH-14 vises
på skjermen på
fjernkontrollen.

Samle opp støv

1


Én eller begge trallene
ankom ikke fra den ene
til den andre siden
innenfor tidsgrensen
på 300 sekunder.

Når det er tid for å samle opp støv fra støvboksen,
vises oppsamlingssymbolet "
nedre del av standardskjermen.



Løsning

Kontroller om 4 skruer
holder trallene og om
kartong er fjernet fra
undersiden og
baksiden av trallene.

" vekselvis på

Når dette inntreffer, trykk på meny/enter-knappen på
standardskjermen.

Stopp
rengjøringsoperasjone
n, slå av strømmen
til innendørsenheten,
vent i 10 sekunder.
Slå på strømmen til
innendørsenheten og
kontroller om det finnes
noen gjenstander som
blokkerer trallen slik at
den ikke når frem innen
tidsgrensen.

Hvis produktet fremdeles ikke fungerer korrekt når du har sjekket de
ovenstående, kontakt din Daikin-forhandler. Kunden må ikke prøve å reparere
produktet.

Støvoppsamlingsmetode
Ble støv samlet opp?

Ja

Kontakt din Daikin-forhandler i følgende tilfeller

Nei


Retur

Innstilling

Kjøle

2

Når luftkondisjoneringsanlegget har funksjonsfeil
(for eksempel lukter brent), må du stanse
luftkondisjoneringsanlegget og slå av strømmen.
Under slike forhold kan fortsatt bruk medføre
funksjonsfeil, elektrisk støt og brann.

Sett til
Kjøle 28°C

Symptom





Etter støvsuging av støvet i støvboksen, trykk på
-knappene på bekreftelsesskjermbildet for
støvoppsamling og velg Ja
Trykk på meny/enter-knappen for å tilbakestille
støvoppsamlingssymbolet.

FEILSØKING
Følgende symptomer er ikke tegn på feilfunksjoner.
Symptom

En lav klikkelyd
kan høres.
Gnisselyd kan høres.

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

Sannsynlig årsak

Støvboksen er full
Produktets luftkondisjoneringsfunksjon stopper
og den automatiske
midlertidig.
rensingen av filteret
er ikke tilgjengelig.
* Fabrikkinnstillingen vil ikke tillate at indikatoren blinker grønt.

Undersøk forholdet før du ber om service.
Symptom

Sannsynlig årsak

Løsning

Rommet har midlertidig
store støvmengder som
et resultat av rengjøring
av rommet.

Stopp driften av
luftkondisjoneringen
inntil rengjøringen
av rommet er fullført.
Rengjør luftfilteret
ved behov.

Støvboksen er full.

Støvsug opp støvet.
(Se side 11.)

Visningen "AH"
vil komme opp
på skjermen på
fjernkontrollen og
driftslampen vil blinke.

Støvboksen er full.

Støvsug opp støvet
og bekreft det på
fjernkontrollen.
(Se side 12.)

Støvoppsamlingssymb
olet vises kort tid etter
at støvet er støvsuget
opp.

Sjekk
støvsugingsintervallet
for støvboksen.

Still inn ønsket
tidsintervall.

Produktet kjører
ikke ifølge
timerinnstillingene.

Er innstillingene
i fjernkontrollen feil?

Utfør innstillingene
i fjernkontrollen på nytt.

Støv fester seg på
luftfilteret (støv faller).
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Sikringene går eller sikkerhetsenheter, som
f.eks. automatsikring og jordfeilbryter
kobler ut ofte.

Ikke slå produktet PÅ.

Betjening med knappene på fjernkontrollen
er unøyaktig.

Slå AV produktet.

Det finnes andre funksjonsfeil og feil.

Stopp driften av
produktet.

En av følgende meldinger blinker på
standardskjermen på fjernkontrollen.
"Error: Push Menu Button." (Feil: Trykk
på menyknappen.)
* Driftsindikatoren blinker.
"Warning: Push Menu Button." (Advarsel:
Trykk på menyknappen.)
* Driftsindikatoren blinker ikke.

Kjørelyd fra trallene.
Kjørelyd fra børstene.

Tiltak som må gjøres før
du ber om service

Kjøle

Sett til
Kjøle 28°C

Retur
Innstilling
Feil: Trykk på menyknappen.

Sjekk feilkodene.
(Se nedenfor)
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Visning av feilkode

Veiledende standarder for utskiftingsintervall for deler

Betjeningsmåte

Kjøle

Sett til
Kjøle 28°C

Navn på
hoveddeler

Inspeksjonsperiode

Filter

1 år

Driftslampe
NB



Denne
tabellen
viser
hoveddelene.
Se
vedlikeholdsinspeksjonskontrakten for nærmere
detaljer.



Utskiftingsintervallet avhenger av filterets tilstand
ved det årlige vedlikeholdet. Hvis det ikke lenger
er mulig å rengjøre luftfilteret, må det skiftes.



Regelmessige inspeksjoner er påkrevd, avhengig
av installasjonsmiljøet.

Retur
Innstilling
Feil: Trykk på menyknappen.

1



Hvis det oppstår en feil, blinker ett av følgende punkter på
standardskjermen.
"Error: Push Menu Button." (Feil: Trykk på menyknappen.)
* Driftsindikatoren blinker.

"Warning: Push Menu Button." (Advarsel: Trykk på
menyknappen.)
* Driftsindikatoren blinker ikke.



Kontakt Daikin-forhandleren for flere detaljer. Videre vil overhaling
eller innvendig rengjøring av produktet som utføres av andre
reparatører enn de som er autorisert av Daikin kanskje ikke være
i tråd med kravene i Daikins produktgarantibetingelser.

Trykk på meny/enter-knappen.

Forespørsel
Feilkode:A1

Kontakt din Daikin-forhandler for ettersalgsservice.

Kontaktinfo
0123 – 4567 – 8900

Innendørs Modell
Utendørs Modell

2

––– /000
––– /000

Retur




Feilkoden blinker, og kontaktadressen og modellnavnet
vises.
Informer en Daikin-forhandler om feilkoden og modellnavnet.

ETTERSALGSSERVICE


Du må ikke demontere, modifisere eller reparere
enheten.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Kontakt en Daikin-forhandler.



Du må ikke selv flytte eller installere på nytt.
Feil ved installasjonen kan føre til elektrisk støt
eller brann.
Kontakt en Daikin-forhandler.



KRAV VED AVHENDING
For batterier kan et kjemisk symbol skrives under
symbolet. Dette kjemiske symbolet betyr at batteriet
inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.
Mulige kjemiske symboler er:
Pb: bly (>0,004%)
Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Produktet må
demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler tas
hånd om av kvalifisert montør i overensstemmelse med gjeldende
lokale og nasjonale forskrifter.
Enhetene og avfallsbatterier må håndteres ved et spesialanlegg for
gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
Når du sørger riktig avfallsbehandling, bidrar du til å avverge
potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.
Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved
kjølemiddellekkasje.
Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som
det skal, dvs. ikke produserer kald eller varm luft, kan
dette skyldes kjølemedielekkasje. Kontakt Daikinforhandleren
for
assistanse.
Kjølemiddelet
i klimaanlegget er trygt og lekker vanligvis ikke. Ved
en eventuell lekkasje kan imidlertid kontakt med en
åpen brenner eller et varme- eller kokeapparat føre til
at det dannes giftig gass. Ikke bruk klimaanlegget mer
før en godkjent servicetekniker har bekreftet at
lekkasjen er reparert.

Gi reparatøren følgende informasjon
 Modellnavn
 Installasjonsdato
 Hva som er feil: så presist som mulig.
 Din adresse, ditt navn og telefonnummer
Varighet for lagerhold av ytelsesrelaterte reservedeler
Ytelsesrelaterte reservedeler er komponenter som er påkrevd for
å opprettholde produktets funksjoner.
Daikin vil sørge for lagerhold av ytelsesrelaterte reservedeler til
luftkondisjoneringsanlegget i ni år etter at luftkondisjoneringsanlegget
går ut av produksjon.
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