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oorspronkelijke instructies.
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Veiligheidsmaatregelen
TE LEZEN VOORALEER AAN TE ZETTEN

•
•
•
•

Bewaar deze handleiding waar de operator deze gemakkelijk kan vinden.
Lees aandachtig deze handleiding vooraleer de unit te starten.
Om veiligheidsredenen moet de operator de volgende waarschuwingen nauwgezet lezen.
Deze handleiding verdeelt de veiligheidsmaatregelen onder in de rubrieken WAARSCHUWING en
VOORZICHTIG. Leef alle onderstaande veiligheidsmaatregelen steeds na, omdat ze allemaal voor
de veiligheid belangrijk zijn.
• De geluidssterkte is minder dan 70 dB(A).

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

Indien u deze aanwijzingen niet nauwgezet volgt, Indien u deze aanwijzingen niet nauwgezet volgt,
kan de unit schade aan eigendommen, lichamelijk kan de unit eigendommen min of meer
letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.
beschadigen of iemand verwonden.

Doe dit nooit.

Leef de instructies na.

De airconditioning moet geaard worden.

Laat de airconditioner (inclusief de
afstandsbediening) nooit nat worden.

Raak de airconditioner (inclusief de afstandsbediening) nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
• Schakel de unit nooit aan wanneer er schadelijk gassen (waaronder ontvlambare of
corrosieve gassen) in de buurt van de unit worden gedetecteerd om brand, explosie of
letsel te voorkomen.
• Voor uw gezondheid is het niet goed dat uw lichaam zich lang in de luchtstroom bevindt.
• Steek geen vingers, stangen of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Omdat de ventilator
op hoge snelheid draait, kan hij iemand verwonden.
• Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, te wijzigen of opnieuw te installeren. Een fout werk
kan elektrische schokken, brand, enz. veroorzaken.
Voor reparaties en herinstallaties, raadpleeg uw Daikin-verdeler voor advies en inlichtingen.
• Het koelmiddel in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkages zouden moeten
voorkomen, in geval van koelmiddellekkage in de kamer, zorg ervoor dat deze niet in
contact kan komen met vlammen zoals aanwezig in gasfornuizen en
verwarmingstoestellen op gas of kerosine.
• Indien de airconditioner onvoldoende koelt (verwarmt), kan koelmiddel lekken: neem daarom
contact op met uw verdeler.
Wanneer tijdens reparatiewerkzaamheden koelmiddel wordt toegevoegd, controleer de inhoud
van de reparaties met onze servicemensen.
• Probeer niet de airconditioner zelf te installeren. Fouten bij installatie kunnen waterlekkage,
elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Voor een installatie, raadpleeg de verdeler
of een erkende technicus.
• Om geen elektrische schok te krijgen of om u niet te verwonden of brand te veroorzaken, schakelt
u de airconditioner en de stroomonderbreker uit en neemt u telefonisch contact op met uw verdeler
voor instructies.
• Er moet, afhankelijk van de omgeving, een aardlekschakelaar geplaatst moeten. Het niet plaatsen
van een aardlekschakelaar kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
• De airconditioner moet geaard worden. Een onvoldoende aarding kan elektrische
schokken veroorzaken. Sluit de aardleiding niet aan op een gas- of waterleiding,
een bliksemafleider of een telefoonaarding.
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Veiligheidsmaatregelen
VOORZICHTIG
• Gebruik de unit niet voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of
kunstwerken, om kwaliteitsvermindering te voorkomen.
• Laat kleine kinderen, planten of dieren nooit rechtstreeks in de luchtstroom.
• Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige
of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet
gespecialiseerde personen.
• Zet geen toestellen die open vlammen produceren op plaatsen die zich in de luchtstroom van de
unit bevinden, of onder de binnenunit. Anders kan een onvolledige verbranding ontstaan of kan
de unit zich door de hitte vervormen.
• De luchtinlaten of luchtuitlaten niet blokkeren. Een geblokkeerde luchtstroom kan verminderde
prestaties of defecten veroorzaken.
• Sta of zit niet op de buitenunit. Om niemand te verwonden, zet niets op de unit en neem het scherm
voor de ventilator niet weg.
• Plaats niets onder de binnenunit en de buitenunit dat niet vochtig mag worden. In bepaalde
omstandigheden kan vocht in de lucht condenseren en druppelen.
• Controleer na langdurig gebruik of de voet van de unit en de verbindingsstukken niet beschadigd zijn.
• Raak de luchtinlaat en de aluminiumvinnen van de buitenunit niet aan. Anders kan u zich
verwonden.
• Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onderricht
zijn in het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Zie erop toe dat kinderen niet met het toestel spelen.
• Om geen gebrek aan zuurstof te hebben, verlucht voldoende de kamer als u apparaten
met een brander samen met de airconditioner gebruikt.
• Schakel de airconditioner en de onderbreker uit of trek de stekker van het snoer uit het
stopcontact.
• Sluit de airconditioner niet aan op een andere elektrische voeding dan deze die wordt
voorgeschreven. Doet u dit wel, dan riskeert u problemen of brand.
• Plaats de afvoerslang op een wijze dat het water goed kan worden afgevoerd. Door een slechte
of onvolledig afvoer kunnen meubels, het gebouw, enz. vochtsporen beginnen te vertonen.
• Plaats nooit voorwerpen die droog moeten blijven onder de binnenunit. Er kan water uit de
binnenunit lekken als de luchtvochtigheid 80% of meer bedraagt, de aflaatuitlaat verstopt is
of de luchtfilter vuil is.
• Plaats geen voorwerpen in de directe nabijheid van de buitenunit en zorg er voor dat bladeren
of andere overblijfselen zich niet rondom het apparaat ophopen.
Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke
dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische
onderdelen.
• Bedien de airconditioner niet met natte handen.

• Was de binnenunit niet met overvloedig water, gebruik alleen een iets vochtig doek.
• Zet niets neer – en zeker geen waterbevattende voorwerpen zoals vazen – op de unit.
Water kan in de unit binnendringen en elektrische isolaties beschadigen, hetgeen tot
elektrische schokken kan leiden.
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Veiligheidsmaatregelen
Plaats van installatie
■ Raadpleeg de leverancier om de airconditioner in de volgende soorten omgevingen te installeren.
• Plaatsen met een olieachtige omgeving of waar damp of roet voorkomt.
• Zouthoudende omgeving, zoals kustgebieden.
• Plaatsen waar zwavelgas voorkomt, zoals hete bronnen.
• Plaatsen waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
De afvoer van de buitenunit moet worden afgewaterd naar een plaats met een goede drainage.

Let op: het lawaai van de unit kan storend zijn voor uw buren.
■ Kies voor installatie een plaats zoals hieronder wordt beschreven.
• Een plaats met voldoende draagvermogen voor de unit die het werkgeluid of de werktrillingen
niet versterkt.
• Een plaats waar de uitlaatlucht van de buitenunit of het werkgeluid uw buren niet hindert.

Elektrische werkzaamheden
• Zorg er bij de stroomvoorziening voor dat u een apart stroomcircuit gebruikt dat alleen voor de
airconditioner is bestemd.

Het systeem naar een andere plaats brengen
• Voor het herplaatsen van de airconditioner zijn gespecialiseerde kennis en vaardigheden nodig.
Raadpleeg de leverancier als herplaatsing nodig is voor verhuizen of verbouwen.

4

Naam van de onderdelen
■ Binnenunit
■

Muurbevestigde installatie

2

1

■

Installatie Verborgen staand
op de vloer

2
1

3
4

3
4

■ Binnenunit
1. Luchtuitlaat
2. Luchtuitlaatrooster: (ter plaatse te voorzien)
• Het luchtuitlaatrooster en luchtinlaatrooster
kunnen er bij sommige modellen anders
uit zien.
3. Aanzuigrooster: (optie)
• Het aanzuigrooster en luchtinlaatrooster
kunnen er bij sommige modellen anders
uit zien.
4. Luchtinlaat
• Zie de volgende tabel voor de bedrijfsmodus:
Stand
AUTO
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Temperatuurinstelling
25°C

Luchtdebiet
AUTO

Naam van de onderdelen
■ Optionele accessoires
• Voor deze binnenunit is er minstens een van de afstandsbedieningen nodig.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening.
Afstandsbediening

■ Buitenunit
5
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■ Buitenunit
5. Luchtinlaat: (rug en zijkant)
6. Koelmiddelleiding en kabel tussen units

8. Aardingsaansluitpunt:
• Deze zit achter dit deksel.

7. Afvoerslang

9. Luchtuitlaat

Voor enkele modellen kan het uiterlijk van de buitenunit verschillen.
■ Opmerking:
• Als u de airconditioner gedurende een lange periode niet gebruikt, bijvoorbeeld in de lente of herfst,
zet dan de onderbreker UIT.
• Gebruik de airconditioner onder de volgende omstandigheden.
MODUS

Bedrijfsomstandigheden
Buitentemperatuur:

KOELEN

Binnentemperatuur:
Vochtigheid binnen:

VER- Buitentemperatuur:
WARMEN Binnentemperatuur:

<2MXS> 10-46°C
<3/4/5MXS> -10-46°C
<RXS> -10-46°C
18-32°C
max. 80%

Als de werking buiten dit bereik verder gaat
• Een veiligheidsinrichting kan nuttig zijn
om het bedrijf te stoppen. (In een multisysteem kan deze helpen om alleen het
bedrijf van de buitenunit te stoppen.)
• Er kan condensatie op de binnenunit
voorkomen en het kan gaan druppelen.

<2/3/4/5MXS> -15-24°C • Een veiligheidsinrichting kan nuttig zijn
<RXS> -15-24°C
om het bedrijf te stoppen.
10-30°C

• Bedrijf buiten dit vochtgehalte of temperatuurbereik kan er voor zorgen dat de veiligheidsinrichting
het systeem uitschakelt.
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Zorg en reiniging
ZORG DRAGEN

VOORZICHTIG

• Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd
door bevoegd servicepersoneel.
• Schakel de unit en de onderbreker uit, voordat
u hem schoonmaakt.

■ De luchtfilter reinigen
1. De luchtfilter verwijderen
• Bodemaanzuiging
Trek de onderkant van de luchtfilter naar achter, over de bochtstukken (2 bochtstukken voor
type 25/35, 3 bochtstukken voor type 50/60).
• Vooraanzuiging
Trek de filter over de bochtstukken (2 bochtstukken voor type 25/35, 3 bochtstukken voor
type 50/60) aan de achterkant van de unit.

2. De luchtfilter reinigen
Verwijder met een stofzuiger het stof van de luchtfilter
en spoel deze voorzichtig met koud water. Gebruik geen
detergent of warm water om te voorkomen dat de filter gaat
krimpen of vervormd raakt. Droog de filter na het reinigen in
de schaduw.

3. De luchtfilter vervangen
• Bodemaanzuiging
Haak de filter achter de flap aan de bovenkant van het toestel en druk de andere kant
voorzichtig over de bochtstukken (2 bochtstukken voor type 25/35, 3 bochtstukken voor
type 50/60).
• Vooraanzuiging
Haak de filter achter de flap in het midden van het toestel en druk de andere kant voorzichtig
over de bochtstukken (2 bochtstukken voor type 25/35, 3 bochtstukken voor type 50/60).

Bij voorzijde

Bij onderzijde
Hoofdunit

Filter

Bevestig de filter
op de hoofdunit
door deze op de
bochtstukken
te drukken
Kracht (2 bochtstukken
voor type 25-35,
3 bochtstukken
voor type
50-60).
Kracht
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Zorg en reiniging
■ De afvoerbak schoonmaken
• Maak de afvoerbak regelmatig schoon om te voorkomen dat de afvoerleidingen verstopt raken
met stof (daardoor kan er waterlekkage optreden).
Vraag uw DAIKIN-dealer om deze schoon te maken.
• Als er veel stof aanwezig is in de ruimte, moet u zelf een stofscherm voorzien om te voorkomen
dat het stof dat in de lucht rond de binnenunit hangt in de afvoerbak terechtkomt.

VOORZICHTIG
• Gebruik de airconditioner niet zonder filters om te voorkomen dat stof zich gaat ophopen
in de unit.
• Verwijder de luchtfilter niet behalve om te reinigen.
Onnodig aanraken kan de filter beschadigen.
• Gebruik geen benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder of vloeibaar insecticide. Deze
producten kunnen de onderdelen verkleuren of vervormen.
• Zorg ervoor dat de binnenunit niet nat raakt. Zo niet kan dit een elektrische schok of een
brand veroorzaken.
• Als u de unit gebruikt met stoffige luchtfilters, zal deze minder goed koelen en opwarmen
en gaat er energie verloren.
• Het aanzuigrooster is optioneel.
• Gebruik geen water of lucht van 50°C of meer om de luchtfilters en buitenpanelen schoon
te maken.
• Vraag uw DAIKIN-dealer hoe u deze moet schoonmaken.

Controleren
Controleer of de basis, standaard en andere bevestigingsmiddelen van de buitenunit niet zijn
verteerd of gecorrodeerd.
Controleer of er niets de luchtinlaten en -uitlaten van de binnen- en de buitenunit blokkeert.
Controleer of het water soepel uit de afvoerslang stroomt tijdens de standen KOELEN of DROGEN.
• Als er geen afvoerwater is te zien, lekt er mogelijk water uit de binnenunit. Stop de werking
en raadpleeg de serviceleverancier, als dat het geval is.

■ Voorafgaand aan een lange stilstandperiode
1. Laat alleen de ventilator (FAN) op een mooie dag gedurende een paar
uur werken om de binnenkant te laten drogen.
• Druk op de knop MODE en selecteer de stand FAN (Ventilator).
• Druk op de knop ON/OFF (Aan/Uit) om de werking te starten.

2. Reinig de luchtfilters en plaats deze terug.
3. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.
4. Schakel de onderbreker van de airconditioner in de kamer UIT.
• Wanneer een multi-buitenunit is verbonden, controleer dan of de verwarmingsstand niet in
de andere kamer wordt gebruikt voordat u de ventilatorstand aanzet.
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Storingen opsporen en oplossen
STORINGEN OPSPOREN EN OPLOSSEN

Deze gevallen zijn geen problemen.
De volgende gevallen zijn geen problemen van de airconditioner, maar hebben andere redenen. U kunt
hem blijven gebruiken.

Geval

Uitleg

De unit start niet spoedig
• Wanneer er snel op de knop
AAN/UIT werd gedrukt nadat
het bedrijf was gestopt.
• Wanneer de stand opnieuw
werd geselecteerd.

• Dit is om de airconditioner te beschermen.
U dient circa 3 minuten te wachten.

Er komt geen warme lucht uit
na de start van de stand
verwarming.

•

De airconditioner warmt op. U dient circa 1 tot 4 minuten
te wachten.
(Het systeem is ontworpen om te beginnen met de
luchtafgifte pas nadat dit een bepaalde temperatuur heeft
bereikt.)

De verwarming stopt plots
en er is een stromend geluid
hoorbaar.

•

Het systeem verwijdert ijsvorming uit de buitenunit.
U dient circa 3 tot 8 minuten te wachten.

Uit de buitenunit komt water
of stoom.

■ In de stand HEAT (Verwarmen)
• De vorst op de buitenunit smelt en wordt water of stoom,
wanneer de airconditioner in het ontdooibedrijf werkt.
■ In de stand COOL (Koelen) of DRY (Drogen)
• Vocht uit de lucht condenseert in water op het koeloppervlak van het leidingwerk van de buitenunit
en druppelt.

Er komt nevel uit de binnenunit. ■ Dit gebeurt wanneer de lucht in de ruimte door de koude
luchtstroom tijdens de koelstand wordt gekoeld tot nevel.
De binnenunit verspreidt stank.

■ Dit gebeurt wanneer geuren van de kamer, het meubilair
of sigaretten door de unit worden geabsorbeerd en met
de luchtstroom worden afgevoerd.
(Als dit gebeurt, adviseren wij u om de binnenunit te laten
reinigen door een technicus. Raadpleeg de
serviceleverancier waar u de airconditioner hebt gekocht.)

De buitenventilator werkt terwijl ■ Nadat het bedrijf is gestopt:
• De buitenventilator blijft nog eens 30 seconden draaien
de airconditioner niet in
om het systeem te beschermen.
bedrijf is.
■ Terwijl de airconditioner niet in bedrijf is:
• Wanneer de buitentemperatuur zeer hoog is, begint de
ventilator te draaien om het systeem te beschermen.
De werking is plotseling
gestopt.
(Lampje BEDRIJF brandt.)

9

■ Als bescherming voor het systeem kan de airconditioner
het bedrijf stoppen bij een plotseling grote
spanningsschommeling.
Na circa 3 minuten zal deze automatisch opnieuw werken.

Storingen opsporen en oplossen
Controleer opnieuw.
Controleer dit opnieuw vooraleer een reparateur te bellen.

Geval

Controleren

De airconditioner werkt niet.
(Lampje BEDRIJF is uit.)

• Is er een onderbreker uitgeschakeld of een zekering
gesprongen?
• Is er een stroomonderbreking?
• Zitten er batterijen in de afstandsbediening?
• Is de timer correct ingesteld?

Het koel- of verwarmingseffect
is slecht.

• Zijn de luchtfilters schoon?
• Blokkeert er iets de luchtinlaat of -uitlaat van de binnenen de buitenunits?
• Is de temperatuur naar behoren ingesteld?
• Zijn de ramen en deuren gesloten?
• Zijn de luchtstroom en de blaasrichting naar behoren
ingesteld?

De werking stopt plots.
(Lampje BEDRIJF knippert.)

• Zijn de luchtfilters schoon?
• Blokkeert er iets de luchtinlaat of -uitlaat van de binnenen de buitenunits?
Reinig de luchtfilters of verwijder wat blokkeert en draai de
onderbreker UIT. Draai deze opnieuw AAN en probeer de
airconditioner met de afstandsbediening te doen werken.
Als het lampje nog steeds knippert, bel dan de
serviceleverancier waar u de airconditioner hebt gekocht.
• Zijn de bedrijfsmodi allemaal dezelfde voor de binnenunits
die op de buitenunits zijn aangesloten in het multi-systeem?
Zo niet, activeer dan dezelfde bedrijfsmodus op alle
binnenunits en controleer of de lampjes knipperen.
Wanneer de bedrijfsmodus in "AUTO" staat, stel dan de
bedrijfsmodi van alle binnenunits enige tijd in op "KOELEN"
of "VERWARMEN" en controleer opnieuw of de lampjes
normaal reageren.
Als de lampjes na bovengenoemde stappen stoppen met
knipperen, is er geen storing aanwezig.

Er gebeurt iets abnormaal
terwijl het systeem werkt.

• Bliksem of radiogolven kunnen de werking van de
airconditioner verstoren. Draai de onderbreker UIT,
draai hem opnieuw AAN en probeer de airconditioner
met de afstandsbediening te doen werken.

10

Storingen opsporen en oplossen
Bel onmiddellijk de serviceleverancier.

WAARSCHUWING
■ Wanneer er iets abnormaal optreedt (zoals brandlucht), stop dan het bedrijf en schakel de
onderbreker UIT.
Doorgaan met het bedrijf onder abnormale omstandigheden kan problemen, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.
Raadpleeg de serviceleverancier waar u de airconditioner hebt gekocht.
■ Probeer de airconditioner niet zelf te repareren of te veranderen.
Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.
Raadpleeg de serviceleverancier waar u de airconditioner hebt gekocht.
Als een van de volgende symptomen optreedt, bel dan onmiddellijk de serviceleverancier.

 Het netsnoer is abnormaal heet of beschadigd.
 Tijdens het bedrijf is er een abnormaal geluid hoorbaar.
 De veiligheidsonderbreker, een zekering of de
aardlekschakelaar wordt tijdens het bedrijf vaak in
werking gesteld.
 Een schakelaar of een knop werkt vaak niet naar behoren.
 Er is een brandlucht.
 Er lekt water uit de binnenunit.
■ Na een stroomstoring
Na circa 3 minuten hervat de airconditioner
automatisch het bedrijf. U moet alleen
even wachten.

Schakel de
onderbreker UIT
en bel de
serviceleverancier.

■ Bliksem
Als de bliksem in een nabijgelegen gebied
inslaat, stop dan het bedrijf en schakel
de onderbreker UIT om het systeem
te beschermen.

Vereisten voor verwijdering

■

Uw product en de batterijen die met de afstandsbediening zijn meegeleverd, zijn met dit symbool gemarkeerd. Dit
symbool betekent dat u geen elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met nietgesorteerd, huishoudelijk afval.
Bij batterijen is mogelijk een scheikundig symbool onder het symbool gedrukt. Dit scheikundige symbool betekent
dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie. Mogelijke scheikundige symbolen zijn:
Pb: lood (> 0,004%)

Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen. Het ontmantelen van het product en het behandelen van het koelmiddel, de olie
en/of andere onderdelen moeten gebeuren door een bevoegde monteur in overeenstemming met de relevante lokale en
nationale wetgeving.
De units en oude batterijen moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recycling
en terugwinning.
Door voor de juiste afvalverwijdering te zorgen, draagt u bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het
milieu en de gezondheid van de mens.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.
Het ontmantelen van de unit, behandelen van het koelmiddel, olie en andere onderdelen moet gebeuren in overeenstemming
met de relevante lokale en nationale wetgeving.
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Storingen opsporen en oplossen
Wij adviseren periodiek onderhoud.
Bij bepaalde bedrijfsomstandigheden kan de binnenzijde van de airconditioner vuil worden na een
aantal seizoenen te zijn gebruikt, wat slechte prestaties tot gevolg heeft. Het is raadzaam om periodiek
onderhoud door een specialist te laten uitvoeren naast de regelmatige reiniging door de gebruiker.
Neem voor specialistisch onderhoud contact op met de serviceleverancier waar u de airconditioner
hebt gekocht.
De onderhoudskosten komen ten laste van de gebruiker.

Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel.
Dit product bevat fluorhoudende broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.
Type koelmiddel: R410A
GWP(1)-waarde: 1975
(1)

GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)
Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken
zijn vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale leverancier.
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