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5 Energia säästmine ja kasutamine parimal
viisil
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See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või
vigastusega.
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võib lõppeda
temperatuurist

OHT: PLAHVATUSOHT
Näitab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusega.
HOIATUS

4

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma
või vigastusega.
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HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL
ETTEVAATUST

6

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või
keskmise vigastusega.
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MÄRKUS
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse
või vara kahjustusega.
TEAVE
See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.
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Sümbol

Selgitus
Enne paigaldamist lugege läbi paigaldus- ja
kasutusjuhend ning vaadake üle elektriskeem.

1

Info käesoleva dokumendi
kohta

Enne hooldus- või teenindustööde alustamist
lugege läbi hooldusjuhend.
Lisateavet saate paigaldaja poolt antud juhendist
ja kasutusjuhendist.

Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist:
▪ Enne kasutama hakkamist lugege juhtpuldi kasutusjuhend
hoolikalt läbi, et tagada seadme võimalikult parim tootlus.
▪ hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.
Sihtrühm
Lõppkasutajad
Juhendikomplekt
Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt
koosneb:
▪ Kasutusjuhend:
▪ Kasutusjuhised
▪ Formaat: paberil (välisseadme pakendis)
Seadme komplektis olevate dokumentide viimast versiooni saate
vaadata on piirkondlikult veebilehelt Daikin või saate oma
paigaldajalt.
Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

Kasutusjuhend

2

2

Üldised ettevaatusabinõud

▪ Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga
olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt.
▪ Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja
füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike
kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet
järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult
ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud. Lastel ei ole lubatud
seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet järelevalveta
puhastada ja hooldada.
ETTEVAATUST
Ärge pange oma sõrmi, vardaid või muid esemeid õhu
sisend- ja väljundavadesse. Ärge eemaldage ventilaatori
kaitsekatet. Kuna ventilaator töötab suurel kiirusel, siis võib
see põhjustada kehavigastusi.

ADEQ35~125C2VEB
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3 Süsteemi kirjeldus
HOIATUS

HOIATUS

Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid
ettevaatusabinõusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage
viivitamatult ruumi. Võimalikud ohud:

Ärge pange esemeid välisseadme vahetusse lähedusse
ega laske lehtedel ja prahil seadme ümber koguneda.
Väikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad
võivad sattuda seadme sisse. Seadmes võivad väiksed
loomad elektrikomponentidega kokku puutudes põhjustada
rikkeid, suitsu või tuld.

▪ Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis võib
tekitada hapnikupuudulikkust.
▪ Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, võib
tekkida mürgine gaas.

TEAVE
Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

MÄRKUS
Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või
ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid,
tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud või kinnitanud Daikin.

TEAVE
See seade on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või
väljaõppega kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja
põllumajandusettevõtetes või tavakasutajatele äri- ja
kodukeskkonnas.

HOIATUS

HOIATUS

Paluge kliimaseadet transportida ja uuesti paigaldada
edasimüüjal. Mittevastava paigaldusega võib kaasneda
veelekke, elektrilöögi saamise või tulekahju oht.

▪ Ärge tehke seadmel muudatusi ja ärge seda ise ümber
paigaldage ega remontige, sest võite saada elektrilöögi
või põhjustada tulekahju. Lisateavet saate oma
edasimüüjalt.

HOIATUS

▪ Kui ilmneb juhuslik külmaaine leke, vältige lahtisi leeke.
Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja
mittesüttiv, kuid kui see lekib ruumi, kus on soojapuhur,
gaasiga küpsetusahi jne, võib tekkida mürgine gaas.
Enne töö jätkamist tuleb veenduda, et lekkekoht on
pädevate hooldustöötajate poolt parandatud.

Ärge kasutage läbipõlenud kaitsme asendamisel
teistsuguse voolutugevusega kaitsmeid või traati. Terasvõi vasktraadi kasutamine kaitsme parandamisel võib
põhjustada rikkeid või tulekahju.
ETTEVAATUST
Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib
seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

HOIATUS
ÄRGE paigutage sise- ja/või välisseadme alla esemeid,
mis ei või saada märjaks. Nendes tingimustes võib
kondenseerumine põhiseadmel või jahutusaine torudel,
õhufiltrisse kogunenud mustus või äravoolu ummistumine
põhjustada tilkumist. See võib kahjustada või rikkuda
seadme alla paigutatud esemeid.

HOIATUS
Ärge
jätke
süttiva
ainega
aerosoolpudeleid
õhukonditsioneeri lähedusse ja ärge kasutage aerosoole.
See võib põhjustada tulekahju.

ETTEVAATUST

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage
kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu
võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada
kehavigastuse.
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Kui külmaseadmega samas ruumis on põleti, tagage piisav
ventilatsioon, et vältida hapnikupuudust.
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HOIATUS

Ärge puudutage õhukonditsioneeri märgade kätega. Muidu
võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada
kehavigastuse.

Paluge kliimaseadet paigaldada ja uuesti paigaldada
edasimüüjal. Mittevastava paigaldusega võib kaasneda
veelekke, elektrilöögi saamise või tulekahju oht.

MÄRKUS

MÄRKUS

▪ ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.

Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või
ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid,
tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud või kinnitanud Daikin.

▪ ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.
ETTEVAATUST
Ärge laske õhul puhuda väikelaste, taimede ja loomade
suunas.
ETTEVAATUST
Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu
sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.
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Süsteemi kirjeldus

3.1

Komponendid
TEAVE
Järgmine illustratsioon on näide ja EI pruugi olla
vastavuses teie süsteemi paigutusega.

Kasutusjuhend
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4 Kasutamine
d

(a)

fg

Kondenseerumise ja seadmest vee väljatilkumise
vältimiseks. Temperatuuridel ja niiskusel, mis pole
nimetatud piirides, võivad ohutusseadised rakenduda ja
õhukonditsioneeri ei saa kasutada.

Juhtpuldiga saab temperatuuri reguleerida järgmistes piirides.
b

e
a

Jahutamine

Kütmine

17~32°C

16~31°C

c

4.2

Seadme kasutamine

▪ Enne kasutama hakkamist lugege juhtpuldi kasutusjuhend
hoolikalt läbi, et tagada seadme võimalikult parim tootlus.
▪ Seadme sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toitepinge sisse 6
tundi enne seadme kasutama hakkamist. Kohe pärast toitepinge
sisse lülitamist näidatakse juhtpuldi kuva.

h

a
b
c
d
e
f
g
h

Siseseade
Välisseade
Juhtpult
Õhu sisendavad
Õhu väljundavad
Külmaaine torustik ja elektrijuhtmestik
Dreenimistoru
Välisseadme maandusjuhe elektrilöögi vältimiseks.

MÄRKUS
Ärge kunagi vajutage juhtpuldi nuppe tugeva, terava
esemega. Juhtpult võib vigastada saada.
MÄRKUS
Ärge mingil juhul tõmmake või keerutage juhtpuldi juhet.
See võib põhjustada hälbeid.

▪ Kui toide töötamise ajal katkeb, taaskäivitub
automaatselt kohe pärast toitepinge taastumist.

süsteem

▪ Temperatuuripiirkonna juhtpuldiga seadistamist on kirjeldatud
peatükis „Tööpiirkond“.
▪ Kui valite mittekasutatava funktsiooni, siis kuvatakse juhtpuldil
sõnum NOT AVAILABLE (POLE KASUTATAV).
▪ Kasutusvõtted sõltuvad mudelist (soojuspump või ainult
konditsioneer). Küsige oma mudeli kohta kinnitust edasimüüjalt.
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Energia säästmine ja
kasutamine parimal viisil

ETTEVAATUST
Ärge puudutage juhtseadme siseosi.

MÄRKUS

Ärge eemaldage esipaneeli. Mõned siseosad on
puudutamisel ohtlikud ja nende puudutamine võib
põhjustada seadme rikkeid. Siseosade kontrollimiseks ja
reguleerimiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

Ärge kasutage süsteemi ühekski muuks otstarbeks. Ärge
kasutage seadet täppisinstrumentide, toidu, taimede,
loomade ja kunstiteoste jahutamiseks, et vältida kvaliteedi
halvenemist.

MÄRKUS

ETTEVAATUST

Ärge puhastage juhtseadme paneeli bensiini või lahustiga
ega kasutage keemilist lappi jne. Paneel võib värvi muuuta
ja selle pealiskiht maha kooruda. Kui see on väga
määrdunud,
niisutage
lapp
vees
lahustuvas
puhastusvahendis ja pühkige paneel sellega puhtaks.
Pühkige pind teise lapiga kuivaks.

Ärge kasutage süsteemi kui ruumi on piserdatud
putukamürki. See võib põhjustada kemikaali ladestumise
seadmesse, mis võib ohustada nende tervist, kes on
kemikaalide suhtes ülitundlikud.

4

Kasutamine

4.1

Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks kasutage seda
järgmistel temperatuuridel ja niiskusel.
AZQS-B

Jahutamine

Kütmine

Välistemperatuur

–5~46°C DB

–15~15,5°C WB

Sisetemperatuur

14~28°C WB

10~27°C DB

≤80%(a)

–

ARXS-L

Jahutamine

Kütmine

Välistemperatuur

10~46°C DB

–15~18°C WB

Sisetemperatuur

14~28°C WB

10~30°C DB

Siseniiskus

Siseniiskus

Kasutusjuhend

4

≤80%

(a)

–
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Hooldus ja teenindus

6.1

Ülevaade: hooldus ja teenindus

Seadet tuleb paigaldajal kord aastas hooldada.
Külmaaine
See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase
atmosfääri.
Jahutusaine tüüp: R410A
Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 2087,5
MÄRKUS
Hooldust peab
hooldusesindaja.

tegema

volitatud

paigaldaja

või

Me soovitame teha hooldust vähemalt kord aastas. Samas
rakenduvad
seadused
võivad
nõuda
lühemat
hooldusintervalli.
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6 Hooldus ja teenindus
ETTEVAATUST
Enne klemmkarpide avamist veenduge, et seade on
toitevõrgust lahti ühendatud.
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

▪ Kui filtrit ei ole võimalik puhastada, vahetage see (filter on
lisavarustus).
Õhufiltri puhastamise töövõtted on järgmised:
1

Enne õhukonditsioneeri või õhufiltrite puhastamist lülitage
seade välja ja ühendage toitevõrgust lahti. Muidu võite
saada elektrilöögi ja see võib põhjustada kehavigastuse.

Eemaldage õhufiltrid tõmmates neid ülespoole (tagant imemise
korral) või tahapoole (alt imemise korral).
tagant imemine

alt imemine

HOIATUS
Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:
▪ ÄRGE loputage seadet.
▪ ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
▪ ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.
ETTEVAATUST
Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib
seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

2

Puhastage õhufilter. Kasutage tolmuimejat või peske vees. Kui
filter on väga määrdunud, kasutage pehmet harja ja naturaalset
puhastusvahendit.

Soojusvaheti puhastamiseks eemaldage klemmkarp ja
ventilaatori mootor. Vesi või pesuvahend võivad
kahjustada elektrooniliste osade isolatsiooni ja need osad
võivad seetõttu läbi põleda.

3

Kuivatage filter varjulises kohas.

HOIATUS

4

Pange õhufilter oma kohale tagasi. Ühitage 2 konksu ja
tõmmake 2 kinnitit oma kohale ja pingutage vajadusel riiet.

ETTEVAATUST
Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribid on teravad ja
võivad põhjustada lõikehaavasid.
MÄRKUS

Olge redelil olles ettevaatlik, kui töötate suurel kõrgusel.
tagant imemine

6.2

Õhufiltrite, imiresti, õhu väljundava
ja välispaneelide puhastamine

6.2.1

Õhu väljundava ja välispaneelide
puhastamine

alt imemine

HOIATUS
ÄRGE laske siseseadet märjaks saada. Võimalikud
tagajärjed: Elektrilöögi või tulekahju oht.
MÄRKUS
▪ ÄRGE
kasutage
bensiini,
benseeni,
vedeldit,
poleerpastat ega vedelat putukamürki. Võimalikud
tagajärjed: Värvi- ja kujumuutus.

5

Veenduge, et 4 konksu on lukustatud asendis.

6

Altimemisega seadmel sulgege õhu sissevõtuava võre.

7

Lülitage elektritoide sisse.

8

Vajutage FILTRI SÕNUMI LÄHTESTUSNUPPU.
Tulemus: Juhtpuldilt kaob sõnum TIME TO CLEAN AIR
FILTER (puhastage õhufilter).

▪ ÄRGE kasutage vett või suunatud õhku, mille
temperatuur on üle 50°C. Võimalikud tagajärjed:
Värvi- ja kujumuutus.
▪ ÄRGE ribide puhastamisel suruge tugevasti peale.
Võimalikud tagajärjed: Pinnakiht koorub lahti.
Pühkige need niiske lapiga puhtaks. Kui mustust on raske
eemaldada, kasutage vett ja naturaalset pesuvahendit.

6.2.2

Õhufiltri puhastamine

Õhufiltri puhastamise põhijuhised on järgmised:
▪ Reeglina puhastage filtrit iga 6 kuu järel. Kui ruumis on palju
tolmusaastet, puhastage seda sagedamini.
▪ Vastava seadistamise korral võib juhtplokk kuvada sõnumit TIME
TO CLEAN AIR FILTER (puhastage õhufilter). Selle sõnumi korral
puhastage õhufilter kohe.
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6.3

Hooldamine enne pikaajalist
seiskamist

Näiteks hooaja lõpus.
▪ Laske siseseadmel töötada ventileerimisrežiimil pool päeva, et
seadme sisemust kuivatada.
▪ Lülitage toitepinge välja. Juhtpuldil olev kuva kaob. Kui toide on
sisse lülitatud, tarbib seade veidi voolu, olgugi, et
õhukonditsioneer ei tööta.
▪ Puhastage õhufiltrid ja siseseadme korpus. Tellige paigaldajalt või
hooldajalt siseseadme õhufiltrite ja korpuse puhastamise teenus.
Siseseadmete puhastamise juhised ja töövõtted on esitatud nende
paigaldus- ja kasutusjuhendites. Kontrollige, et õhupuhasti filtrid
on paigaldatud neile ettenähtud kohtadele.
Kasutusjuhend
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7 Rikkeotsing
6.4

Hooldamine pärast pikaajalist välja
lülitamise perioodi

Näiteks hooaja alguses.
▪ Kontrollige välisseadme ja siseseadme siseneva ja väljuva õhu
avad üle ja kõrvaldage kõik, mis võivad neid ummistada.

Rike

▪ Kontrollige
õhufiltri
ummistumist.
Pöörduge edasimüüja poole, et filter
puhastada (vaadake siseseadme osa
„Hooldamine“).

▪ Kontrollige, et maandus on nõuetekohaselt ühendatud.
▪ Kontrollige, et juhtmestikus pole katkestust. Hälvete korral
pöörduge oma edasimüüja poole.

▪ Kontrollige temperatuurisätet. Juhinduge
juhtpuldi kasutusjuhendist.

▪ Puhastage õhufiltrid ja siseseadme korpus. Tellige paigaldajalt või
hooldajalt siseseadme õhufiltrite ja korpuse puhastamise teenus.
Siseseadmete puhastamise juhised ja töövõtted on esitatud nende
paigaldus- ja kasutusjuhendites. Kontrollige, et õhupuhasti filtrid
on paigaldatud neile ettenähtud kohtadele.

▪ Kontrollige, kas ventilaator on seatud
madalale kiirusele. Juhinduge juhtpuldi
kasutusjuhendist.
▪ Kontrollige, kas õhuvoolu
nõuetekohane.
Juhinduge
kasutusjuhendist.

▪ Seadme sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toitepinge sisse 6
tundi enne seadme kasutama hakkamist. Kohe pärast toitepinge
sisse lülitamist näidatakse juhtpuldi kuva.
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▪ Kontrollige, kas ruumis on otsene
päikesevalgus. Kasutage kardinaid või
aknakatteid.

Kui ilmneb mõni alljärgnev hälve, rakendage allpool esitatud
meetmeid ja võtke ühendust oma edasimüüjaga.

▪ Kontrollige, kas ruumis on jahutamise
ajal liiga palju inimesi. Kontrollige, kas
ruumis töötab küttekeha.

HOIATUS
Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne),
peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

▪ Kui küttekeha kütab ruumi (jahutamise
ajal). Kui ruumis eraldub palju soojust,
siis on jahutusvõime madal.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada
purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate
oma edasimüüjalt.
Remonditöid tohib teha vaid pädev hooldustöötaja.
Rike

Meede

Sulavkaitse põleb korduvalt läbi,
Lülitage peatoitelüliti välja.
rakendub rikkevoolukaitse või lüliti
SEES/VÄLJAS ei tööta nõuetekohaselt.
Seadmest tilgub vett.

Lõpetage töötamine.

Toite töölüliti ei tööta nõuetekohaselt.

Lülitage toitepinge välja.

Näidikul näidatakse seadme numbrit,
töötuli vilgub ja kuvatakse rikkekood.

Teavitage paigaldajat ja
edastage talle rikkekood.

Kui süsteem ei tööta nõuetekohaselt muudel kui ülalmainitud
juhtudel ja pole ülalmainitud rikkeilminguid, kontrollige süsteem üle
järgmisi protseduure järgides.
Rike

Meede
▪ Kontrollige,
kas
pole
katkestust
toitevõrgus. Oodake kuni toide taastub.
Kui toide töötamise ajal katkeb,
taaskäivitub süsteem kohe pärast
toitepinge taastumist.
▪ Kontrollige, kas sulavkaitse pole läbi
põlenud. Asendage sulavkaitse või
lähtestage kaitselüliti.

Süsteem seiskub kohe ▪ Kontrollige, kas seadme õhu sissevõtupärast käivitamist.
või väljalaskeavad pole ummistunud.
Eemaldage takistused ja võimaldage
õhuliikumine.
▪ Kontrollige
õhufiltri
ummistumist.
Pöörduge edasimüüja poole, et filter
puhastada.

Kasutusjuhend
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nurk on
juhtpuldi

▪ Kontrollige, kas pole avatud uksi või
aknaid. Sulgege uksed ja aknad, et
vältida tuule sissepuhumist.

Rikkeotsing

Seade ei tööta.

Meede

Süsteem töötab, aga ▪ Kontrollige, kas seadme õhu sissevõtujahutamine või kütmine
või väljalaskeavad pole ummistunud.
pole piisav.
Eemaldage takistused ja võimaldage
õhuliikumine.

Kui pärast kõikide ülalesitatud tingimuste kontrollimist ei saa te
probleemi lahendada, pöörduge edasimüüja poole ja andke teada
ilmingutest ja seadme mudeli tähis (tehase number) ja
paigalduskuupäev (võib olla näidatud garantiikaardil).

7.1

Ilmingud, mis POLE rikked

Järgmised ilmingud POLE süsteemi rikked.

7.1.1

Ilming: Süsteem ei tööta

▪ Õhukonditsioneer ei käivitu kohe pärast JUHTPULDI nupu SEES/
VÄLJAS vajutamist. Kui töötuli põleb, siis on süsteem töökorras.
See ei taaskäivitu kohe, sest kaitseseadis on rakendunud, et
vältida süsteemi üle koormamist. Õhukonditsioneer lülitub uuesti
automaatselt sisse 3 minuti pärast.
▪ Õhukonditsioneer ei käivitu kohe pärast toite sisse lülitamist.
Oodake 1 minut kuni mikroarvuti on tööks ette valmistatud.
▪ Õhukonditsioneer ei taaskäivitu kohe kui temperatuuri
seadistamise nupp on tagasi seatud eelmisele asendile pärast
vajutamist. See ei taaskäivitu kohe, sest kaitseseadis on
rakendunud,
et
vältida
süsteemi
üle
koormamist.
Õhukonditsioneer lülitub uuesti automaatselt sisse 3 minuti pärast.
▪ Välisseade on seiskunud. Ruumi temperatuur läheneb
sättetemperatuurile. Seadme ventilaator hakkab tööle. Juhtpuldil
kuvatakse "
" (välisjuhtimise ikoon) ja tegelik töö erineb
juhtpuldi sättest. Mitme siseseadmega mudelitel teeb mikroarvuti
töö järjestikulist kontrolli sõltuvalt teiste siseseadmete töörežiimist.
▪ Ventilaatori kiirus erineb sättest. Ventilaatori kiiruse reguleerimise
nupu vajutamisel ventilaatori kiirus ei muutu. Kui ruumi
temperatuur jõuab kütmise ajal sätteväärtuseni, siis välisseadmest
soojust ei edastata ja siseseade töötab ainult ventileerimisrežiimil
(tähis L). Mitme siseseadme puhul töötab see vahelduvalt
ventilaatori seiskamise ja töötamise režiimis (tähis L). Sellega
välditakse ruumis viibivate inimeste kokkupuudet külma õhuga.
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▪ Teie seadmel ja komplektis olevatel juhtpuldi patareidel on
sümbol:

Ilming: Õhu väljalaskesuund ei ole
seadistatud

Juhtpuldil
ei
kuvata
hetkel
Automaatpööramise säte ei tööta.

puhutava

õhu

suunda.

Juhinduge juhtpuldi kasutusjuhendist.

7.1.3

Ilming: Seadmest eraldub valget udu
(sisendseade)

▪ Jahutamise ajal on niiskus väga kõrge (õlistes ja tolmustes
kohtades). Kui sisendseadme sisemus on väga tugevasti
mustunud, siis on temperatuuri jaotus ruumis ebaühtlane.
Puhastage sisendseadme sisemus. Küsige täpsemat teavet
edasimüüjalt.
See
hooldustoiming
tuleb
teha
pädeva
hooldustöötaja poolt.

See tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmeid ning patareisid
ei tohi panna sorteerimata olmeprügi hulka. Kui selle sümboli alla
on trükitud keemilise aine sümbol, siis see tähendab, et patarei
sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsiooni.
Võimalikud keemilise aine sümbolid on: Pb: plii (>0,004%).
Seadmeid ja kasutatud patareisid tuleb spetsiaalselt käidelda
korduvkasutuseks. Tagades kasutatud patareide õige kasutusest
kõrvaldamise, aitate ära hoida võimalikud negatiivsed tagajärjed
keskkonnale ja inimeste tervisele.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohaliku
omavalitsusega.

▪ Kui õhukonditsioneer on lülitatud küttele pärast jääsulatust.
Jääsulatuse ajal tekkinud niiskus aurustub ja tungib välja.

7.1.4

Ilming: Õhukonditsioneer tekitab müra
(siseseade)

▪ Pärast käivitamist kostub seadmest helisev hääl. See müra on
tingitud termoregulaatori töötamisest. See kaob umbes ühe minuti
möödumisel.
▪ Süsteemi soojenemisel või jääsulatuse ajal kostab süsteemist
sisisevat häält. See on sise- ja välisseadmest läbi voolava
külmagaasi heli.
▪ Sisisevat heli on kuulda vahetult pärast süsteemi seiskamist või
jääsulatuse ajal. See heli tekib külmaaine voolu seiskumisest või
voolukiiruse muutumisel.
▪ Süsteemi töötamisel või seiskamisel kostab süsteemist kriiksuvat
häält. Seda häält teevad plastosad kui need temperatuuri mõjul
paisuvad ja kokku tõmbuvad.

7.1.5

Ilming - seadmest väljub tolmu

Seadet pole kaua aega kasutatud. Seadmest väljub sellesse
ladestunud tolm.

7.1.6

Ilming: Seadmest võib eralduda lõhnasid

Seade võib endasse imeda ruumis levivaid lõhnasid, mööblist,
sigarettidest jne eralduvaid lõhnasid ja need eralduvad uuesti.

7.1.7

Ilming: Näidikul kuvatakse "88"

Seda näidatakse vahetult pärast toitelüliti sisse lülitamist ja see
tähendab, et näidik töötab normaalselt. See kestab ligikaudu
1 minut.
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Seadme lahtivõtmine ja külmaaine, õli ning seadme osade käitlus
peab vastama rakendatavatele seadustele.
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