DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

Betjeningsvejledning

MODELLER FNQ25A2VEB
FNQ35A2VEB
FNQ50A2VEB
FNQ60A2VEB

INDHOLD
LÆS FØR DRIFT
Sikkerhedsforanstaltninger............................. 2
Navne på dele ................................................ 5

PLEJE
Pleje og rengøring.......................................... 7

FEJLFINDING
Fejlfinding....................................................... 9

Den oprindelige vejledning er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser af den originale
vejledning.

1

Sikkerhedsforanstaltninger
LÆS FØR DRIFT

•
•
•
•

Opbevar denne vejledning, så brugeren nemt kan finde den.
Læs denne vejledning omhyggeligt, før enheden startes.
Af sikkerhedsgrunde skal brugeren læse følgende forsigtighedsregler omhyggeligt.
Denne manual inddeler foranstaltningerne i ADVARSEL og PAS PÅ. Sørg for at følge alle de
nedenstående foranstaltninger, de er alle vigtige for sikkerheden.
• Lydeffekten er mindre end 70 dB (A).

ADVARSEL

PAS PÅ

Hvis du ikke følger disse instruktioner meget
Hvis du ikke følger disse instruktioner meget
præcist, kan enheden forårsage materielle skader, præcist, kan enheden forårsage mindre eller
personskade eller tab af menneskeliv.
moderate materielle skader eller personskader.

Gør aldrig dette.

Sørg for at følge instruktionerne.

Sørg for at jordforbinde klimaanlægget.

Klimaanlægget (inklusive fjernbetjeningen)
må aldrig blive vådt.

Rør aldrig ved klimaanlægget (inklusive
fjernbetjeningen) med våde hænder.

ADVARSEL
• For at undgå brand, eksplosion eller personskade må enheden aldrig være i drift, hvis der
registreres skadelige gasser, herunder brandfarlige eller ætsende gasser, i nærheden
af enheden.
• Det er ikke sundt at udsætte kroppen for luftstrømmen gennem længere tid.
• Stik ikke en finger, en stang eller andre genstande ind i luftudtaget eller -indtaget. Ventilatoren
roterer med høj hastighed, og vil derfor forårsage personskade.
• Forsøg ikke på selv at reparere, flytte, ændre eller geninstallere klimaanlægget. Forkert arbejde
vil forårsage elektrisk stød, brand osv.
Rådfør dig med din Daikin-forhandler vedrørende reparationer og geninstallation.
• Kølemidlet, der anvendes i klimaanlægget, er sikkert. Der bør ikke opstå lækager, men hvis
der skulle slippe kølemiddel ud i rummet, skal du sørge for, at det ikke kommer i kontakt
med flammer fra gasvarmere, petroleumsovne eller gaskomfurer.
• Hvis klimaanlægget ikke køler (opvarmer) ordentligt, kan det være tegn på lækage
af kølemidlet – kontakt din forhandler vedrørende dette.
Ved reparationer, hvor der tilsættes kølemiddel, skal du kontrollere reparationernes indhold sammen
med vores servicepersonale.
• Forsøg ikke på selv at montere klimaanlægget. Ukorrekt arbejde vil resultere i vandlækage, elektrisk
stød eller brand. Rådfør dig med forhandleren eller en kvalificeret tekniker med henblik på
installation.
• Hvis du opdager noget usædvanligt, såsom brændt lugt, skal du stoppe driften, slukke
for afbryderen og kontakte forhandleren for nærmere anvisninger.
• Afhængigt af omgivelserne kan der være installeret en fejlstrømsafbryder. En manglende
fejlstrømsafbryder kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Klimaanlægget skal jordforbindes. Utilstrækkelig jording kan medføre elektrisk stød.
Forbind ikke jordledningen til gas- eller vandrør, lynafledere eller telefon-jordledninger.
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Sikkerhedsforanstaltninger
PAS PÅ
• For at undgå kvalitetsforringelse skal man ikke bruge enheden til køling af
præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.
• Små børn, planter eller dyr må ikke udsættes for den direkte luftstrøm.
• 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.
• Anbring ikke apparater, som frembringer åben ild, på steder, der er udsat for luftstrømmen
fra enheden eller under indendørsenheden. Det kan forårsage ufuldstændig forbrænding eller
deformation af enheden på grund af varmen.
• Du må ikke blokere luftindtagene eller -udtagene. Forringet luftstrøm kan medføre utilstrækkelig
ydelse eller problemer.
• Lad være med at stå eller sidde på udendørsenheden. Anbring ikke genstande på enheden for
at undgå skade, lad være med at fjerne ventilatorafskærmningen.
• Lad være med at anbringe noget under indendørs- eller udendørsenheden, som ikke tåler fugt.
Under visse betingelser kan fugten i luften fortættes og dryppe.
• Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller beslag.
• Lad være med at røre ved udendørsenhedens luftindtag og aluminiumsfinner. Det kan forårsage
personskade.
• Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med
sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden,
med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• For at undgå iltmangel skal rummet udluftes forsvarligt, hvis der benyttes udstyr med
brænder sammen med klimaanlægget.
• Før rengøring skal du stoppe driften, slå afbryderen fra og trække forsyningsstikket ud.
• Klimaanlægget må ikke sluttes til en anden strømforsyning end den specificerede. Det kan
forårsage problemer eller brand.
• Anbring drænslangen, så der sikres uhindret afløb. Ufuldstændig dræning kan give fugtskader
på bygning, inventar m.m.
• Ting, som skal holdes tørre, må ikke anbringes under indendørsenheden. Der kan dryppe vand fra
indendørsenheden, hvis luftfugtigheden er 80% eller derover, hvis afløbet er tilstoppet, eller
luftfilteret er snavset.
• Placer ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke
samler sig omkring enheden.
Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Når de først er inden i enheden,
kan sådanne dyr medføre fejl, røg eller brand, hvis de kommer i kontakt med elektriske dele.
• Klimaanlægget må ikke betjenes med våde hænder.

• Indendørsenheden må ikke vaskes med større vandmængder, brug kun en let fugtig klud.
• Anbring ikke genstande såsom beholdere med vand eller andet oven på enheden. Der kan
trænge vand ind i enheden og ødelægge den elektriske isolering, som kan resultere
i elektrisk stød.
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Sikkerhedsforanstaltninger
Installationsstedet
■ For at installere klimaanlægget i følgende typer af omgivelser, skal du rådføre dig med forhandleren.
• Steder med olie i omgivelserne, eller hvor der er damp eller sod.
• Saltrige omgivelser, såsom kystområder.
• Steder, hvor der findes svovlgas, såsom varme kilder.
• Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.
Drænet fra udendørsenheden skal udledes på et sted med gode afløbsforhold.

Vær opmærksom på støjgener for dine naboer.
■ Vælg et sted som beskrevet nedenfor til installationen.
• Et sted, der er fast nok til at bære enhedens vægt, og som ikke forstærker driftsstøj eller
vibrationer.
• Et sted, hvor luften fra udendørsenheden og støjen fra driften ikke generer dine naboer.

Elektrisk arbejde
• Sørg for at bruge en separat strømkreds, som udelukkende anvendes til strømforsyning af
klimaanlægget.

Omplacering af systemet
• Omplacering af klimaanlægget kræver særlig viden og kompetence. Rådfør dig med
forhandleren, hvis anlægget skal omplaceres på grund af flytning eller ombygning.
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Navne på dele
■ Indendørsenhed
■

Vægmonteret installation

■

Skjult gulvstående installation

2
1
1

2

3
4
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■ Indendørsenhed
4

1. Luftudtag
2. Luftudtagsgitter: (Medfølger ikke)
• Udseendet af luftudtagsgitteret og
luftindtagsgitteret kan variere fra model
til model.
3. Indsugningsgitter: (Valg)
• Udseendet af indsugningsgitteret og
luftindtagsgitteret kan variere fra model
til model.
4. Luftindtag
• Driftstilstandene er beskrevet i den
følgende tabel:
Tilstand
AUTO
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Temperatur
indstilling
25°C

Luften
flowhastighed
AUTO

Navne på dele
■ Ekstra tilbehør
• Denne indendørsenhed kræver mindst en af fjernbetjeningerne.
Se betjeningsvejledningen, der leveres sammen med fjernbetjeningen.

Fjernstyring

■ Udendørsenhed
5
6
7

9
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■ Udendørsenhed
5. Luftindtag: (bagside og side)
6. Kølerør og kabel mellem enheder

8. Jordterminal:
• Er inde i dette dæksel.

7. Afløbsslange

9. Luftudtag

Udendørsenhedens udseende kan variere afhængigt af modellen.
■ Bemærk:
• Hvis du ikke skal bruge klimaanlægget i længere tid, for eksempel om foråret eller efteråret, bør du
slå afbryderen FRA.
• Brug klimaanlægget under følgende forhold.
TILSTAND

KØLE

VARME

Driftsforhold
<2MXS> 10–46°C
<3/4/5MXS> -10–46°C
<RXS> -10–46°C
Indendørstemperatur: 18–32°C
Indendørs luftfugtighed: maks. 80%

Hvis driften fortsættes uden for dette
område

Udendørstemperatur:

• En sikkerhedsanordning kan stoppe
driften. (I et multisystem, kan den
udelukkende stoppe driften af
udendørsenheden.)
• Der kan opstå kondensdannelse
med dryp fra indendørsenheden.

Udendørstemperatur:

<2/3/4/5MXS> -15–24°C • En sikkerhedsanordning kan stoppe
<RXS> -15–24°C
driften.
10–30°C

Indendørstemperatur:

• Drift uden for dette fugtigheds- eller temperaturområde kan få en sikkerhedsanordning til at afbryde
systemet.
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Pleje og rengøring
PLEJE

PAS PÅ

• Vedligeholdelse må kun foretages af en
uddannet servicetekniker.
• Før rengøring skal du stoppe driften og slå
afbryderen FRA.

■ Rengøring af luftfilter
1.Fjernelse af luftfilteret
• Sugning fra bunden
Træk den nederste side af luftfilteret bagud, over bøjningerne. (2 bøjninger for 25/35-type,
3 bøjninger for 50/60-type)
• Sugning fra forsiden
Træk filteret over bøjningerne (2 bøjninger for type 25/35, 3 bøjninger for type 50/60), der
sidder på bagsiden af enheden.

2.Rengøring af luftfilteret
Fjern støv fra luftfilteret med en støvsuger, og skyl forsigtigt
i koldt vand. Brug ikke rengøringsmidler eller varmt vand for
at undgå, alt filtrene krymper eller deformeres. Tør dem i
skygge efter rengøring.

3.Udskiftning af luftfilteret
• Sugning fra bunden
Hægt filteret bag klappen øverst på enheden, og skub den
anden side forsigtigt over bøjningerne. (2 bøjninger for 25/35-type, 3 bøjninger for 50/60-type)
• Sugning fra forsiden
Hægt filteret bag klappen midt på enheden, og skub den anden side forsigtigt over bøjningerne.
(2 bøjninger for 25/35-type, 3 bøjninger for 50/60-type)

Ved forside

Ved bunden
Hovedenhed

Kraft

Filter
Kraft
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Sæt filteret på
hovedenheden,
mens du
skubber ned
på bøjningerne.
(2 bøjninger for
25-35-type,
3 bøjninger for
50-60-type)

Pleje og rengøring
■ Rengøring af afløbsbakken
• Rengør afløbsbakken med jævne mellemrum, ellers kan afløbsrørene blive tilstoppet med støv
og resultere i vandlækager.
Bed din DAIKIN-forhandler om at rengøre dem.
• Lav en afdækning med lokalt materiale for at forhindre støv luften omkring indendørsenheden
i at komme ind i afløbsbakken, hvis der er meget støv i omgivelserne.

PAS PÅ
• For at undgå støvansamlinger inde i enheden må klimaanlægget ikke være i drift uden filtre.
• Luftfilteret må kun fjernes ved rengøring.
Unødvendig håndtering kan beskadige filteret.
• Brug aldrig motorbenzin, benzen, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende
midler, da det kan forårsage misfarvning eller deformering.
• Lad aldrig indendørsenheden blive våd. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Drift med støvede luftfiltre sænker kølings- og opvarmningskapaciteten og spilder energi.
• Indsugningsgitteret er et valg (tilbehør).
• Brug ikke vand eller luft med en temperatur på 50°C eller højere til at rense luftfiltrene og de
udvendige paneler.
• Spørg din DAIKIN-forhandler, hvordan man rengør det.

Kontrol
Kontroller, at basis, ramme og andet tilbehør på udendørsenheden ikke er nedbrudt eller
korroderet.
Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer luftindtagene og -udtagene på indendørsenheden
og udendørsenheden.
Kontroller, at aftapningsvandet flyder jævnt ud af aftapningsslangen under KØLE- eller TØR-drift.
• Hvis der ikke ses aftapningsvand, kan der være en vandlækage fra indendørsenheden.
Stop driften, og kontakt serviceværkstedet, hvis dette er tilfældet.

■ Før en lang periode uden drift
1. Kør "kun VENTILATOR"-drift i flere dage på en dag med godt vejr
for at tørre enheden indvendigt.
• Tryk på "knappen til valg af DRIFTS-tilstand", og vælg "VENTILATOR"-drift.
• Tryk på "TIL/FRA-knappen", og start driften.

2. Rengør luftfiltrene, og sæt dem i igen.
3. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.
4. Slå afbryderen til rummets klimaanlæg FRA.
• Når en multi-udendørsenhed er tilsluttet, skal du sørge for, at der ikke anvendes
opvarmningsdrift i et andet rum, før du bruger ventilatorfunktionen.
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Fejlfinding
FEJLFINDING

Disse tilfælde er ikke fejl.
Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget, men skyldes andre årsager. Du kan fortsætte med at
bruge anlægget.

Kabinet

Beskrivelse

Driften starter ikke hurtigt.
• Når der blev trykket på TIL/
FRA-knappen hurtigt efter,
at driften blev stoppet.
• Når tilstanden blev valgt igen.

• Formålet er at beskytte klimaanlægget.
Vent cirka 3 minutter.

Der strømmer ikke varm
luft ud kort efter start af
opvarmningsdrift.

•

Klimaanlægget varmer op. Vent 1 til 4 minutter.
(Systemet er konstrueret til først at udlede luft, når det har
nået en vis temperatur.)

Opvarmningsdriften stopper
pludseligt,og der høres en
susende lyd.

•

Systemet fjerner rim på udendørsenheden.
Vent cirka 3 til 8 minutter.

Udendørsenheden udsender
vand eller damp.

■ I VARME-tilstand
• Rimen på udendørsenheden smelter til vand eller damp,
når klimaanlægget afrimer.
■ I KØLE- eller TØR-tilstand
• Fugtighed i luften kondenseres på udendørsenhedens
kølige overflade og drypper.

Der kommer tåge ud af
indendørsenheden.

■ Det sker, når luften i rummet køles ned til en tåge af den
kolde luftstrøm under kølingsdrift.

Indendørsenheden afgiver lugt.

■ Det opstår, når lugte i rummet eller fra møbler eller rygning
opsuges i enheden og udledes sammen med luftflowet.
(Hvis det sker, anbefaler vi, at du får en tekniker til at vaske
indendørsenheden. Kontakt servicebutikken, hvor du købte
klimaanlægget.)

Den udendørs ventilator roterer, ■ Efter at driften er stoppet:
• Den udendørs ventilator fortsætter med at rotere
mens klimaanlægget ikke er
i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
i drift.
■ Mens klimaanlægget ikke er i drift:
• Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder den
udendørs ventilator at rotere for at beskytte systemet.
Driften stoppede pludseligt.
(DRIFT-lampen er tændt.)
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■ For at beskytte systemet kan klimaanlægget stoppe driften
ved et pludseligt, stort spændingsudsving.
Det genoptager automatisk driften efter cirka 3 minutter.

Fejlfinding
Kontroller igen.
Kontroller igen, før du tilkalder en reparatør.

Kabinet

Kontrol

Klimaanlægget fungerer ikke.
(DRIFT-lampen er slukket.)

• Er en afbryder blevet slået FRA, eller er der sprunget
en sikring?
• Er det ikke en strømafbrydelse?
• Er der batterier i fjernbetjeningen?
• Er timer-indstillingen korrekt?

Kølingen (opvarmningen) er
ikke tilstrækkelig.

• Er luftfiltrene rene?
• Er der noget, der kan blokere luftindtaget og -udtaget
på indendørs- og udendørsenhederne?
• Er temperaturindstillingen korrekt?
• Er vinduer og døre lukkede?
• Er luftflowhastigheden og luftflowets retning indstillet korrekt?

Driften stopper pludseligt.
(DRIFT-lampen blinker.)

• Er luftfiltrene rene?
• Er der noget, der kan blokere luftindtaget og -udtaget på
indendørs- og udendørsenhederne?
Rengør luftfiltrene, eller fjern alle forhindringer, og slå
afbryderen FRA. Slå den derefter TIL igen, og prøv at
betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen. Hvis lampen
stadig blinker, skal du kontakte servicebutikken, hvor du
købte klimaanlægget.
• Er alle driftstilstandene ens for de indendørsenheder, der
er forbundet til udendørsenheden i multisystemet?
Hvis ikke, skal du indstille alle indendørs enheder til
driftstilstand og kontrollere, at lamperne blinker.
Når driftstilstanden er "AUTO", skal du desuden sætte alle
driftstilstande for indendørsenhed til "KØLE" eller "VARME"
et øjeblik, og igen kontrollere, at lamperne er normale.
Hvis lamperne holder op med at blinke efter ovenstående
trin, er der ikke nogen funktionsfejl.

En unormal funktionsmåde
opstår under drift.

• Der kan opstå funktionsfejl i klimaanlægget i forbindelse
med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen FRA, og slå den
derefter TIL igen, og prøv at betjene klimaanlægget med
fjernbetjeningen.
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Fejlfinding
Kontakt servicebutikken omgående.

ADVARSEL
■ Ved unormale forhold (f.eks. at der lugter brændt), skal du stoppe driften og slå afbryderen FRA.
Fortsat drift under unormale forhold kan medføre problemer, elektrisk stød eller brand.
Kontakt servicebutikken, hvor du købte klimaanlægget.
■ Forsøg ikke på selv at reparere eller ændre klimaanlægget.
Forkert arbejde kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt servicebutikken, hvor du købte klimaanlægget.
Hvis et af de følgende symptomer opstår, skal du straks kontakte servicebutikken.

 Strømledningen er unormalt varm eller beskadiget.
 Der høres en unormal lyd under drift.
 Sikkerhedsafbryderen, en sikring eller
fejlstrømsafbryderen afbryder tit driften.
 En kontakt eller en knap fungerer ikke altid korrekt.
 Der lugter brændt.
 Der lækker vand fra indendørsenheden.

Slå afbryderen
FRA, og kontakt
servicebutikken.

■ Lyn
■ Efter en strømafbrydelse
Ved lynnedslag i området, skal du stoppe
Klimaanlægget genoptager automatisk driften
driften og slå afbryderen FRA for at beskytte
efter cirka 3 minutter. Du skal blot vente lidt.
systemet.

Bortskaffelseskrav
Dit produkt batterierne, der følger med fjernbetjeningen, er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder,
at elektriske og elektroniske produkter samt batterier ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
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%)
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.
Afmontering af enheden, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal ske i henhold til de relevante lokale og
nationale bestemmelser.
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Fejlfinding
Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse.
Under visse driftsbetingelser kan klimaanlæggets inderside blive tilsmudset efter flere års brug, hvilket
resulterer i dårlig ydelse. Ud over brugerens almindelige rengøring anbefales det få en specialist til at
udføre periodisk vedligeholdelse. Kontakt servicebutikken, hvor du købte klimaanlægget, vedrørende
vedligeholdelse ved en specialist.
Omkostningerne til vedligeholdelse skal bæres af brugeren.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel.
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen.
Kølemiddeltype: R410A
GWP(1) værdi: 1975
(1)

GWP = globalt opvarmningspotentiale
Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal
lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.
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