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JAETTU JÄRJESTELMÄ Ilmastointilaite

KÄYTTÖOPAS
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(Katosta ripustettava tyyppi)
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Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-
ilmastointilaitteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti, 
ennen kuin käytät ilmastointilaitetta.  Oppaassa 
kerrotaan, miten laitetta käytetään oikein, ja 
annetaan ohjeita, mikäli laitteen käytössä ilmenee 
ongelmia. Luettuasi tämän oppaan pane se talteen 
myöhempää käyttöä varten.
Käyttö: Katso kaukosäätimen käyttöohjeesta tietoja 
kaukosäätimen kytkimien ja näyttöjen nimistä ja 
toiminnoista.

 JÄTEHUOLTOVAATIMUKSET

Ilmastointilaitteesi on merkitty tällä symbolilla. 
Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
ei saa sekoittaa lajittelemattomaan 
talousjätteeseen.
Älä yritä purkaa järjestelmää itse: 
Ilmastointijärjestelmän purkaminen sekä 
kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely 
tulee antaa valtuutetun asentajan tehtäväksi 
voimassa olevien paikallisten ja kansallisten 
määräysten mukaisesti.
Ilmastointilaitteet täytyy käsitellä erikoistuneessa 
käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla 
siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat 
estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy 
lisätietoja asentajalta tai paikallisilta 
viranomaisilta.
Paristot täytyy poistaa kaukosäätimestä ja 
hävittää erikseen paikallisten ja kansallisten 
määräysten mukaisesti.
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Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä 
tietoja

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin 
kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmäainetyyppi: R410A

GWP
(1)

-arvo: 1975
(1)

 GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi 
vaatia säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen 
varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

HUOMAA
• Lue kaukosäätimen mukana tullut käyttöopas.

Jos laitteessasi on mukautettu ohjausjärjestelmä, 
pyydä Daikin-jälleenmyyjältä omaa järjestelmääsi 
koskevat ohjeet.

• Lämpöpumpputyyppi
Tässä järjestelmässä on jäähdytys-, lämmitys-, 
automaattinen, ohjelmoitu kuivaus- ja 
puhallinkäyttötila.

• Johdollisia kaukosäätimiä on kahta eri tyyppiä: 
BRC1E ja BRC1D.
Lue BRC1E-tyyppiä käytettäessä sen mukana 
tullut käyttöopas.

1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

1 Sisäyksikkö

2 Ulkoyksikkö

3 Kaukosäätimellä 
varustettu yksikkö

2

1

3

1

VAROTOIMENPITEET RYHMÄOHJAUS-
JÄRJESTELMÄSSÄ TAI KAHDEN KAUKO-
SÄÄTIMEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSSÄ
Tässä järjestelmässä on kaksi muuta ohjaus-
järjestelmää yksittäisohjausjärjestelmän (yksi 
kaukosäädin ohjaa yhtä sisäyksikköä) lisäksi. 
Mikäli omassa laitteessasi on jokin alla mainituista 
ohjausjärjestelmistä, varmista seuraavat asiat.

• Ryhmäohjausjärjestelmä
Yksi kaukosäädin ohjaa enintään 16 
sisäyksikköä.
Kaikkien sisäyksiköiden asetukset ovat samat.

• Kahden kaukosäätimen ohjausjärjestelmä
Kaksi kaukosäädintä ohjaa yhtä sisäyksikköä 
(ryhmäohjausjärjestelmän ollessa kyseessä yhtä 
sisäyksiköiden ryhmää)
Yksikköä käytetään erikseen.

HUOMAA
• Ota yhteys Daikin-jälleenmyyjääsi, mikäli haluat 

muuttaa ryhmäohjausjärjestelmän ja kahden 
kauko-ohjaimen ohjausjärjestelmän yhdistelmää 
tai asetuksia.

 Katso kuva sivulla [1] 

Osien nimet ja toiminnot

a Sisäyksikkö

b

Ulkoyksikkö 
• Ulkoyksikön ulkomuoto vaihtelee sen 

teholuokasta riippuen.
Kuvassa näytetty ulkoyksikkö on tarkoitettu 
viitteelliseksi ominaisuuksien osoittamista 
varten.
Ota yhteys Daikin-jälleenmyyjääsi ja 
tarkista, mikä ulkoyksikkö sinulla on.

c Kaukosäädin

d Tuloilma

e Poistoilma

f Ilman ulostuloaukko

g Ilmavirran säätöläppä (ilman ulostuloaukossa)

h Kylmäaineputkisto, sähkökaapelin liitäntä

i Poistoputki

j
Imusäleikkö
Sisäänrakennettu ilmansuodatin poistaa pölyn 
ja lian.

k
Maajohto
Sähköiskuja estävä johto ulkoyksiköstä 
maahan.
suomi



Tämä käyttöopas kannattaa lukea huolellisesti 
ennen käyttöä, jotta ilmastointilaitteen toiminnoista 
saadaan täysi hyöty ja vältetään virheellisestä 
käsittelystä aiheutuvat toimintahäiriöt.
Tämä ilmastointilaite luokitellaan "laitteisiin, 
jotka eivät ole julkisessa käytössä".

• Alla kuvatut varotoimenpiteet ovat 
VAROITUKSIA ja HUOMAUTUKSIA. Ne 
molemmat sisältävät tärkeitä turvallisuutta 
koskevia tietoja. Muista aina noudattaa 
kaikkia varotoimenpiteitä.

VAROITUS ...... Näiden ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa henkilövahinkoja tai 
kuoleman.

HUOMAUTUS . Näiden ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa omaisuusvahinkoja 
tai henkilövahinkoja, jotka 
voivat olla vakavia 
olosuhteiden mukaan.

• Luettuasi tämän oppaan säilytä se sopivassa 
paikassa, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. 
Jos laitteisto siirtyy uudelle käyttäjälle, muista 
antaa myös opas hänelle.

VAROITUS
Huomaa, että pitkällinen, suora altistuminen 
ilmastointilaitteesta tulevalle viileälle tai 
lämpimälle ilmalle tai liian viileälle tai 
lämpimälle ilmalle voi vahingoittaa fyysistä 
kuntoasi ja terveyttäsi.

Jos ilmastointilaitteessa on toimintahäiriö 
(siitä lähtee palavan hajua tms.), katkaise 
yksikön virta ja ota yhteys lähimpään 
jälleenmyyjään.
Käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi 
aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon.

Kysy tietoja asennuksesta paikalliselta 
edustajaltasi.
Jos teet työn itse seurauksena voi olla 
vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointi-
laitetta täytyy muuttaa, korjata ja huoltaa.
Väärin tehty työ voi aiheuttaa vesivuotoja, 
sähköiskuja tai tulipaloja.

Älä laita esineitä, kuten keppejä tai sormia, 
ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkoihin.
Ilmastointilaitteen puhaltimen nopeiden siipien 
koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.

2. TURVAOHJEET
suomi
Varo tulta kylmäainevuodon sattuessa.
Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, eli se ei tuota 
viileää tai lämmintä ilmaa, syynä voi olla 
kylmäainevuoto. Pyydä apua jälleenmyyjältä. 
Ilmastointilaitteessa oleva kylmäaine on tur-
vallista eikä yleensä vuoda. Jos vuoto kuitenkin 
syntyy, kosketus avopolttimen, lämmittimen tai 
lieden liekin kanssa voi muodostaa myrkyllistä 
kaasua. Älä käytä ilmastointilaitetta, ennen kuin 
pätevä huoltoteknikko on ilmoittanut 
korjanneensa vuodon.

Kysy jälleenmyyjältä toimintaohjeita kylmä-
ainevuodon sattuessa.
Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen 
huoneeseen, on huolehdittava siitä, että 
kylmäainevuodon sattuessa sen määrä ei ylitä 
sallittua pitoisuusrajaa. Muuten seurauksena voi 
olla hapenpuutteesta aiheutuva tapaturma.

Pyydä ammattiapua lisävarusteiden 
kiinnitykseen ja käytä vain valmistajan 
määrittämiä lisävarusteita.
Jos vika on seurausta omasta työstäsi, 
seurauksena voi olla vesivuotoja, sähköisku tai 
tulipalo.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos 
ilmastointilaite täytyy siirtää toiseen 
paikkaan ja asentaa uudelleen.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja, 
sähköiskuja tai tulipaloja.

Käytä vain sulakkeita, joiden ampeeriluku on 
oikea.
Älä käytä sopimattomia sulakkeita tai kupari- tai 
muita johtimia korvikkeena, sillä seurauksena 
voi olla sähköisku, tulipalo, vamma tai yksikön 
vaurioituminen.

Muista maadoittaa yksikkö.
Älä maadoita yksikköä vesijohtoon, 
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitustyö voi aiheuttaa 
sähköiskuja tai tulipaloja.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea 
syöksyvirta voi vaurioittaa ilmastointilaitetta.

Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, 
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointi-
laite joutuu veden alle luonnonmullistuksen, 
kuten tulvan tai hirmumyrskyn, takia.
Älä tällaisessa tapauksessa käytä ilmastointi-
laitetta, sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö, 
sähköisku tai tulipalo.

Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitetta 
virransyöttökatkaisimella.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai 
vesivuoto. Lisäksi puhallin voi pyöriä äkisti, 
jos sähkökatkoksen kompensointi on käytössä, 
mistä voi aiheutua vammoja.
2



Älä käytä tuotetta paikassa, jonka ilmassa on 
öljyhöyryä, kuten ruoka- tai koneöljyhöyryä.
Öljyhöyry voi aiheuttaa murtumisvaurioita, 
sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on 
runsaasti öljyistä savua, kuten keittiöissä, 
tulenarkaa tai syövyttävää kaasua tai 
metallipölyä.
Tuotteen käyttäminen tällaisissa paikoissa voi 
aiheuttaa tulipalon tai tuotteen vikoja.

Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim. 
hiussuihketta tai hyönteismyrkkyä) tuotteen 
lähellä.
Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla, 
kun tinnerillä.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi aiheuttaa 
tuotteen murtumisvaurioita, sähköiskun tai 
tulipalon.

Ilmastointilaitteen käyttö edellyttää erillistä, 
sille varattua virtalähdettä.
Muun virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa 
lämmön muodostumista, tulipalon tai tuotteen 
vikoja.

Kysy jälleenmyyjältä tietoja ilmastointi-
laitteen sisäpuolen puhdistuksesta.
Väärin suoritettu puhdistus voi aiheuttaa 
muoviosien särkymisen, vesivuotoja ja muita 
vaurioita sekä sähköiskuja.

HUOMAUS
Älä käytä ilmastointilaitetta muuhun kuin sen 
suunniteltuun tarkoitukseen.
Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuuskojeiden, 
ruoan, kasvien, eläimien tai taideteosten 
jäähdytykseen, sillä se voi vaikuttaa 
vahingollisesti kyseisen kohteen suorituskykyyn, 
laatuun ja/tai pitkäikäisyyteen.

Älä irrota ulkoyksikön puhaltimen suojusta.
Suojus suojaa yksikön nopeaa puhallinta, joka 
voi aiheuttaa vammoja.

Hapenpuutteen välttämiseksi huolehdi 
huoneen riittävästä tuuletuksesta, jos 
ilmastointilaitteen kanssa käytetään poltinta 
tai vastaavaa laitetta.

Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön 
jälkeen, että sen teline ja kiinnikkeet eivät ole 
vaurioituneet.
Muuten yksikkö voi pudota ja aiheuttaa 
vammoja.

Älä sijoita tulenarkoja suihkeita yksikön 
lähelle tai käytä suihkeastioita siellä, sillä 
seurauksena voi olla tulipalo.

Älä aseta tulenarkoja astioita, kuten 
spraypulloja, alle 1 m:n päähän 
poistoaukosta.
Astiat voivat räjähtää, koska sisä- ja ulko-
yksiköstä tuleva lämmin ilma vaikuttaa niihin.
3

Muista ennen puhdistusta pysäyttää yksikkö, 
kääntää virtakytkin pois päältä tai irrottaa 
virtajohto.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja 
vammoja.

Sähköiskujen välttämiseksi älä käytä laitetta, 
jos kätesi ovat märät.

Älä aseta kosteudelle herkkiä esineitä 
suoraan sisä- tai ulkoyksiköiden alapuolelle.
Tietyissä olosuhteissa pääyksikön tai 
kylmäaineputkien kondensaatio, 
ilmansuodattimen likaisuus tai poiston tukkeuma 
voi aiheuttaa tippumista, josta seuraa tällaisen 
esineen pilaantuminen tai vikaantuminen.

Älä sijoita avotulta tuottavia laitteita 
yksiköstä tulevaan ilmavirtaan, sillä se voi 
heikentää polttimen palamista.

Älä aseta lämmittimiä suoraan yksikön alle, 
koska niiden tuottama lämpö voi aiheuttaa 
muodonmuutoksen.

Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle, 
äläkä laita sen päälle mitään esineitä.
Putoaminen tai tippuminen voi aiheuttaa 
vammoja.

Varmista, että lapset, kasvit tai eläimet eivät 
ole suoraan alttiina yksiköstä tulevalle 
ilmavirralle, sillä sillä voi olla 
haittavaikutuksia.

Älä pese ilmastointilaitetta vedellä, sillä se 
voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

Älä aseta vettä sisältäviä astioita 
(kukkamaljakoita tms.) yksikön päälle, sillä 
seurauksena voi olla sähköiskuja tai tulipalo.

Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa 
se saattaa joutua alttiiksi tulenaran kaasun 
vuodolle.
Kaasuvuodon sattuessa kaasun kerääntyminen 
ilmastointilaitteen lähelle voi aiheuttaa 
palovaaran.

Asenna tyhjennysletku tasaisen 
tyhjennyksen varmistamiseksi.
Jos ulkoyksikön tyhjennysputki ei tyhjene 
kunnolla ilmastointilaitteen käytön aikana, 
putkeen kertyvä lika ja roskat voivat tukkia sen.
Tällöin sisäyksiköstä voi vuotaa vettä. Pysäytä 
tällöin ilmastointilaite ja ota yhteys 
jälleenmyyjään.

Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai 
heikkojen henkilöiden käytettäväksi ilman 
valvontaa.
Seurauksena voi olla ruumiintoimintojen 
heikentymistä ja terveyshaittoja.

Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse 
leikkimään laitteella tai sen kaukosäätimellä.
Jos lapsi käyttää laitetta sattumanvaraisesti, 
seurauksena voi olla ruumiintoimintojen 
heikkeneminen ja terveyshaittoja.
suomi



Vammojen välttämiseksi älä kosketa yksikön 
ilman sisäänmenoaukkoa tai alumiiniripoja.

Älä aseta esineitä ulkoyksikön välittömään 
läheisyyteen äläkä anna lehtien ja muiden 
roskien kerääntyä yksikön ympärille.
Lehdet ovat pesäpaikkoja pieneläimille, jotka 
voivat päästä yksikön sisään. Yksikköön 
päästyään tällaiset eläimet voivat aiheuttaa 
toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon sähköosia 
koskettaessaan.

Älä tuki ilman sisäänmeno- tai 
ulostuloaukkoja.
Heikentyneen ilmavirran seurauksena saattaa 
olla riittämätön teho tai ongelmia.

Älä anna lasten leikkiä ulkoyksikön päällä tai 
ympärillä.
Jos he koskettavat yksikköä varomattomasti, 
seurauksena voi olla vammoja.

Katkaise virta, jos yksikköä ei käytetä 
pitkään aikaan.
Muuten yksikkö voi kuumentua tai syttyä tuleen 
pölyn kertymisen takia.

Älä koskaan kosketa kaukosäätimen 
sisäosia.
Älä irrota etupaneelia. Eräiden sisäosien 
koskettaminen aiheuttaa sähköiskuja ja 
vahingoittaa yksikköä. Kysy jälleenmyyjältä 
tietoja sisäosien tarkistuksesta ja säädöstä.

Älä jätä kaukosäädintä paikkaan, jossa se voi 
kastua.
Jos kaukosäätimeen pääsee vettä, seurauksena 
voi olla sähkövuoto ja elektronisten osien 
vahingoittuminen.
Ole varovainen ilmansuodattimen 
puhdistuksen tai tarkastuksen aikana.
Töitä täytyy tehdä korkealla, mikä vaatii 
äärimmäistä varovaisuutta.
Jos telineet ovat epävakaat, saatat pudota tai 
kaatua ja loukkaantua.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu esimerkiksi 
lasten tai henkilöiden, joilla on heikentyneitä 
fyysisiä, aisti- tai psyykkisiä ominaisuuksia 
tai puuttuva kokemus ja tieto, käytettäväksi, 
ellei heidän turvallisuudestaan vastaava 
henkilö ole antanut heille laitteen käyttöä 
koskevaa valvontaa tai opastusta.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse 
leikkimään laitteella.
suomi
Mikäli ilman kosteus tai lämpötila on seuraavien 
rajojen ulkopuolella, turvalaitteet eivät välttämättä 
toimi ja ilmastointilaite ei saata toimia, tai 
sisäyksiköstä saattaa tippua vettä.

JÄÄHDYTYS

LÄMMITYS

DB: Kuivalämpötila (°C)
WB: Märkälämpötila (°C)

Kaukosäätimen asetuslämpötila-alue on 16–32°C.

Asennuspaikkaa koskevia ohjeita
• Onko ilmastointilaite asennettu paikkaan, 

jossa on hyvä ilmanvaihto eikä esteitä 
ympärillä?

• Älä käytä ilmastointilaitetta paikoissa, joissa 
on:
a.Paljon mineraaliöljyä, kuten poraöljyä
b.Paljon öljysumua ja höyryä esim. keittämisestä 

tms.
c.Paljon suolaa, esim. rannalla
d.Rikkikaasuja, esim. kuumien lähteiden lähellä
e.Huomattavia jännitevaihteluita, esim. tehdas tai 

laitos
 f.Ajoneuvot ja alukset
g.Koneet, jotka kehittävät sähkömagneettisia 

aaltoja
h.Happo- ja/tai emäshöyryä tai -kaasua

• Onko lumisuojauksesta huolehdittu?
Kysy lisätietoja laitteen myyjältä.

Tietoja johdotuksesta
• Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa 

valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
Kysy jälleenmyyjältä tietoja johdotuksesta. Älä 
koskaan tee johdotusta itse.

• Varmista, että ilmastointilaitteelle on varattu 
erillinen virtapiiri ja että valtuutettu 
sähköurakoitsija on tehnyt kaikki sähkötyöt 
paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

3. TOIMINTA-ALUE

ULKOYKSIKKÖ
SISÄ

ULKO-
LÄMPÖTILA-LÄMPÖTILA

ILMAN 
KOSTEUS

RZQG71 · 100 ·
125 · 140

DB 18–37 80 % tai 
vähem
män

DB –15–50
WB 12–28

ULKOYKSIKKÖ SISÄLÄMPÖTILA ULKOLÄMPÖTILA

RZQG71 · 100 · 
125 · 140 DB 10–27

DB –19,5–21

WB –20–15,5

4. ASENNUSPAIKKA
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Tarkkaile myös käyttöääniä
• Onko seuraavat paikat valittu?

a.Paikka, joka kestää ilmastointilaitteen painon 
ja vähentää käyntiääniä sekä värinöitä.

b.Paikka, jossa ulkoyksiköstä tuleva kuuma ilma 
ja käyntiäänet poistuvat.

• Eikö ulkoyksikön ilman poistoaukon lähellä 
varmasti ole esteitä?
Tällaiset esteet voivat heikentää suorituskykyä 
ja lisätä käyntiääniä.

• Jos käytön aikana ilmenee epänormaaleja 
ääniä, pysäytä ilmastointilaite ja ota yhteys 
jälleenmyyjään tai huoltopalveluumme.

Tyhjennysputkiston tyhjennys
• Onko tyhjennysputkisto asennettu 

tyhjentymään kokonaan?
Jos ilmastointikäytön aikana ulkoyksikön 
tyhjennysputket eivät tyhjene kunnolla, on 
mahdollista, että pöly ja lika tukkivat putken. 
Tällöin sisäyksiköstä voi vuotaa vettä. Pysäytä 
tällöin ilmastointilaite ja ota yhteys jälleenmyyjään 
tai huoltopalveluumme.

Lue kauko-ohjaimen mukana tullut käyttöopas.

• Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke 
päävirtakytkin päälle 6 tuntia ennen 
käyttöönottoa.

• Jos virransyöttö katkeaa käytön aikana, laite 
käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun 
virransyöttö palaa normaaliksi.

[LÄMMITYSTOIMINNON KUVAUS]

JÄÄNPOISTO
• Kun huurre ulkotiloihin asennettavan yksikön 

kierukassa lisääntyy, lämmitysvaikutus vähenee 
ja järjestelmä siirtyy JÄÄNPOISTO-
TOIMINTOON.

• Sisäyksikön puhallin pysähtyy ja kaukosäätimen 
näytössä näkyy " ".

• 6–8 minuutin (korkeintaan 10 minuutin) 
jäänpoiston jälkeen järjestelmä palaa takaisin 
lämmitystoimintaan.

Ulkoilman lämpötilaa ja lämmitystehoa 
koskeva huomautus
• Ilmastointilaitteen lämmitysteho laskee, 

kun ulkoilman lämpötila putoaa. Käytä tällöin 
ilmastointilaitetta yhdessä muiden lämmitys-
järjestelmien kanssa.

• Käytössä on lämpimän ilman kierrätysjärjestelmä, 
ja tästä syystä käynnistyksen jälkeen kestää 
jonkin aikaa, ennen kuin koko huone lämpiää.

5. KÄYTTÖMENETTELY
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• Sisäpuhallin puhaltaa automaattisesti ilmaa 
kevyesti, kunnes ilmastointilaitteen sisälämpötila 
saavuttaa tietyn tason. Kaukosäätimen näytössä 
näkyy tällöin " ". Anna sen olla ja odota 
hetki.

• Jos lämmin ilma ei jakaudu koko huoneen 
alueelle, kannattaa käyttää kierrätintä (puhallinta, 
joka kierrättää ilmaa koko huoneen alueella). 
Kysy lisätietoja laitteen myyjältä.

ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÖ

• On kaksi tapaa säätää ilman poistovirtauksen 
kulmaa.

1. A. Säätö ylös- ja alaspäin
2. B. Vasemmalle ja oikealle päin

Kuva 1

A. YLÖS- JA ALASPÄIN
• Läpän liikerajaa voidaan muuttaa. Ota yhteyttä 

Daikin-jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja. 
(Katso kuva 1)

Valitse ilmavirran suunta painamalla sen 
säätöpainiketta seuraavasti.

ILMAVIRRAN 
SÄÄTÖLUUKKU -näyttö 
heilahtelee alla olevan kuvan 
mukaisesti ja ilmavirran suunta 
vaihtuu jatkuvasti. 
(Automaattinen 
heilahteluasetus)

Valitse haluamasi suunta 
painamalla ilmavirran 
suuntauspainiketta.

Ilmavirtaussiiveke-näyttö 
lopettaa heilahtelun ja 
ilmavirran suunta on vakio 
(kiinteä ilmavirran suunta 
-asetus).

1 Ylös/alas -suunta

2 Vasen/oikea suunta

1 Heilahtelu

2

1

1

suomi



ILMAVIRRAN SÄÄTÖLÄPÄN LIIKE
Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa 
poiketa näytöllä olevasta, koska mikrotietokone 
ohjaa ilmavirtaa.

Toimintotila sisältää automaattisen toiminnon.

B. VASEMMALLE JA OIKEALLE
• Ilman virtaussuunnan säätäminen vasemmalle ja 

oikealle päin. (Katso kuva 1)

HUOMAA
• Tee säätöjä vasta sitten, kun ilmavirran suunnan 

heilahdus on pysäytetty asentoon, jossa säätöjä 
voi tehdä. Kätesi voi tarttua kiinni, jos yrität tehdä 
säätöjä yksikön liikkuessa.

HUOMAUS
• Älä siirrä pystysuoria siipiä väkisin ja muuta niiden 

liikealuetta (±30°).
Muuten siivet voivat vahingoittua.

• Älä käytä viereisiä yksikköjä piirustuksessa 
näytetyssä tilassa. Seurauksena voi olla 
kondensaation tippumista.

Toiminto-
tila

Jäähdytys
Ohjelmoitu 

kuivaus
Lämmitys

Toiminta-
olosuhteet

• Käytettäessä 
jatkuvasti alas 
suunnattua 
ilmavirtaa
(Ilmaa 
puhalletaan eri 
suuntaan kuin 
näytössä 
näytetään, jotta 
läppään ei 
muodostuisi 
konden-
saatiota.)

• Kun huoneen 
lämpötila on 
korkeampi kuin 
asetettu 
lämpötila

• Jäänpoisto-
toiminto
(Ilmaa 
puhalletaan 
vaakasuojaan, 
jotta viileää ilmaa 
ei puhallettaisi 
suoraan kenen-
kään huoneessa 
olevan henkilön 
päälle)

1 Pystysiipiyksikkö (näkymä ylhäältä)

2 Ilma

3 Pystysuorat siivet

2 2

1

3

suomi
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä järjestelmän 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
• Säädä huonelämpötila oikein parasta 

oleskelumukavuutta silmälläpitäen. Vältä liiallista 
lämmitystä tai jäähdytystä.

• Estä suoran auringonvalon pääsy huoneeseen 
jäähdytystoiminnan aikana käyttämällä verhoja 
tai kaihtimia.

• Tuuleta huone säännöllisesti.
Yksikön pitkäaikainen käyttö vaatii huoneen 
huolellista tuulettamista.

• Älä aseta sisäyksikön alle esineitä, joita vesi 
voi vaurioittaa.
Vesi voi tiivistyä ja tippua, jos ilmankosteus 
on 80% tai enemmän tai jos tyhjennysputki 
tukkeutuu.

• Pidä ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja 
ikkunat ovat auki, ilma virtaa ulos huonetilasta 
ja heikentää jäähdytys- ja lämmitystehoa.

• Älä aseta muuta lämpölähdettä suoraan 
sisäyksikön alapuolelle.
Lämpö voi muuttaa niiden muotoa.

• Älä milloinkaan aseta mitään esineitä laitteen 
ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukkojen lähelle. 
Ne voivat heikentää tehoa tai pysäyttää 
toiminnan.

• Kytke päävirtalähde pois päältä silloin, kun on 
kyse pidemmästä jaksosta, jolloin sitä ei tarvita. 
Kun päävirtakytkin on päällä, jonkin verran 
sähköä kuluu, vaikka järjestelmä ei ole käynnissä. 
Kytke päävirtalähde pois päältä virran 
säästämiseksi. Kun käynnistät järjestelmän 
uudelleen, kytke päävirtalähde päälle kuusi tuntia 
aikaisemmin varmistaaksesi häiriöttömän 
toiminnan (katso KUNNOSSAPITO).

• Kun näytölle ilmestyy symboli " ", pyydä 
tehtävään koulutusta saanutta ammattihenkilöä 
puhdistamaan suodattimet (katso 
KUNNOSSAPITO).

• Käytä ilman virtaussuunnan säätötoimintoa 
tehokkaasti.
Kylmä ilma kerääntyy lattialle ja lämmin kattoon.
Aseta ilman virtaussuunta jäähdytys- tai 
kuivauskäytön aikana yhdensuuntaiseksi ja aseta 
se alaspäin lämmityskäytön aikana.
Ilmaa ei saa puhaltaa suoraan ihmisiä kohti.

6. TOIMINNAN OPTIMOINTI
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VAIN PÄTEVÄ HUOLTOHENKILÖ SAA 
SUORITTAA HUOLTOTÖITÄ

TÄRKEÄÄ!
• VIRRANSYÖTTÖ KAIKKIIN SÄHKÖPIIREIHIN 

ON KATKAISTAVA ENNEN 
SÄHKÖLAITTEISIIN KAJOAMISTA

• Pysäytä toiminta ja katkaise virta ennen 
ilmastointilaitteen puhdistusta. Muuten 
seurauksena voi olla sähköisku ja vammoja.

• Älä pese ilmastointilaitetta vedellä.
Seurauksena saattaa olla sähköisku. Ole 
varovainen tikkaiden tai telineiden kanssa.
Korkeissa paikoissa työskenneltäessä on oltava 
varovainen.

Kuva 2

7. KUNNOSSAPITO
(HUOLTOHENKILÖKUNNALLE)

1 Nuppi

1

7

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

1 Kieleke

2 Ilmansuodatin

1 Nyöri

1 Pidike

2 2

1

1

1

suomi



Kuva 6

ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS
Puhdista ilmansuodatin, kun näytössä näkyy " ". 
Se näyttää toimivansa määrätyn ajan.
Puhdista ilmansuodatin useammin, mikäli laite on 
asennettu huoneeseen, jonka ilmassa on runsaasti 
epäpuhtauksia.
Jos lika ei lähde pois, vaihda ilmansuodatin 
(vaihtoilmansuodattimen saa erikseen tilaamalla).

1. Avaa imusäleikkö.
Siirrä nuppeja sivullepäin samanaikaisesti 
kuvan osoittamalla tavalla ja vedä lopuksi 
alaspäin.
(Toista menettely sulkiessasi imusäleikön.) 
(Katso kuva 2)

2. Irrota ilmansuodattimet.
Työnnä 3 liuskaa ylös, ja laske säleikkö hitaasti 
alas. (Katso kuva 3)

3. Puhdista ilmansuodatin.
Käytä pölynimuria A) tai pese ilmansuodatin 
vedellä B).
A)Pölynimurin käyttö

B)Vesipesu
Jos ilmansuodatin on erittäin likainen, käytä 
apuna pehmeää harjaa ja neutraalia 
pesuainetta.

Poista vesi ja anna kuivua varjoisassa paikassa.

HUOMAA
• Älä pese ilmastointilaitetta yli 50°C vedellä, sillä 

se voi aiheuttaa värimuutoksia ja/tai 
muodonmuutoksia.

• Älä altista sitä tulelle, sillä se voi syttyä.

4. Kiinnitä ilmansuodatin.
Asenna ilmansuodattimen salpa imusäleikön 
koukkuun, ja kiinnitä ilmansuodatin.
(Katso kuva 6)
suomi
5. Sulje imusäleikkö.
Katso kohta 1.

6. Kytkettyäsi virran takaisin päälle, paina 
ilmansuodattimen puhdistusaikakuvakkeen 
nollauspainiketta.
Näyttö " " katoaa.

ILMANULOSTULOAUKON JA LAITTEEN 
ULKOPINTOJEN PUHDISTUS
• Puhdista pehmeällä liinalla.
• Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, käytä vettä 

tai neutraalia puhdistusainetta.

HUOMAA
• Älä käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, 

kiillotusjauhetta tai nestemäisiä hyönteis-
myrkkyjä. Ne voivat aiheuttaa värivirheitä tai 
käpristymistä.

• Älä anna sisäyksikön kastua. Seurauksena 
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

• Ilmansuodattimien ja ulkopaneelien 
puhdistukseen käytetyn veden tai ilman 
lämpötilan tulee olla alle 50°C.

IMUSÄLEIKÖN PUHDISTUS
1. Avaa imusäleikkö.

Siirrä molempia nuppeja sivullepäin ja sitten alas.
(Toista menettely sulkiessasi imusäleikön.) 

2. Irrota imusäleikkö.
Avaa imusäleikkö ja vedä nyöri pois. 
(Katso kuva 4)
Avaa imusäleikkö ja vedä imusäleikön takaosan 
kiinnikkeitä eteenpäin. 
(Katso kuva 5)

3. Irrota ilmansuodatin.
Katso "ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS". 
(Katso kuva 3)

4. Puhdista imusäleikkö.
Pese se pehmeällä 
harjalla ja neutraalilla 
pesuaineella ja kuivaa 
hyvin.
• Jos se on hyvin likainen
Levitä suoraan tuuletuspuhaltimien tai uunien 
puhdistukseen käytettävää ainetta, odota 
10 minuuttia ja huuhtele sitten vedellä.

HUOMAA
• Älä pese ilmastointilaitetta yli 50°C vedellä, 

sillä se voi aiheuttaa värimuutoksia ja/tai 
muodonmuutoksia.

5. Kiinnitä ilmansuodatin.
Katso kohta "ILMANSUODATTIMEN 
PUHDISTUS".

6. Kiinnitä imusäleikkö.
Katso kohta 2.

7. Sulje imusäleikkö.
Katso kohta 1.
8



KÄYNNISTYS PITKÄAIKAISEN SEISONNAN 
JÄLKEEN
Tarkista seuraavat asiat
• Tarkista, että ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukot 

eivät ole tukkiutuneet.
Poista kaikki esteet.

• Tarkista maadoitus.
Onko jossain rikkoutunut johdin?
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ongelmia esiintyy.

Puhdista ilmansuodatin ja ulkopaneelit
• Asenna ilmansuodatin puhdistuksen jälkeen 

paikalleen.
Käännä päävirtakytkin päälle
• Kaukosäätimen näytöstä näkyy, onko virta 

kytketty.
• Laitteen suojaamiseksi käännä päävirtakytkin 

päälle vähintään 6 tuntia ennen käynnistystä.

KUN PYSÄYTÄT JÄRJESTELMÄN 
TAVALLISTA PITEMMÄKSI AJAKSI
Käännä tuuletustoiminta päälle puoleksi 
päiväksi ja kuivaa laite.

• Lue kauko-ohjaimen mukana tullut käyttöopas.
Katkaise virransyöttö.
• Kun päävirtakytkin on päällä, jonkin verran 

sähköä kuluu, vaikka järjestelmä ei ole käynnissä.
Kytke päävirtalähde pois päältä virran 
säästämiseksi.

• Kaukosäätimen näyttö sammuu, kun virta 
katkaistaan päävirtakytkimestä. 

Puhdista ilmansuodatin ja ulkopuoli.
• Muista laittaa ilmansuodatin paikoilleen 

puhdistuksen jälkeen. Katso KUNNOSSAPITO.
9

Seuraavassa kuvatut oireet eivät merkitse sitä, että 
ilmastointilaitteessa olisi vikaa

I. JÄRJESTELMÄ EI TOIMI

• Järjestelmä ei käynnisty uudelleen heti, kun 
ON/OFF -painiketta painetaan.
Se ei käynnisty välittömästi sen vuoksi, että jokin 
turvalaite estää järjestelmän ylikuormittumisen. 
Jos toimintavalo syttyy, järjestelmän kunto on 
normaali. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti 
kolmen minuutin kuluttua.

• Järjestelmä ei käynnisty välittömästi, 
kun lämpötilan asetuspainike on palautettu 
painallusta edeltävään asentoon.
Se ei käynnisty välittömästi sen vuoksi, että jokin 
turvalaite estää järjestelmän ylikuormittumisen. 
Jos toimintavalo syttyy, järjestelmän kunto on 
normaali. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti 
kolmen minuutin kuluttua.

• Järjestelmä ei käynnisty, kun näytölle 
ilmestyy " ", ja se vilkkuu muutaman 
sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet painanut 
toimintapainiketta.
Tämä johtuu siitä, että järjestelmä on keskitetyssä 
ohjauksessa. Vilkkuminen on osoitus siitä, että 
järjestelmää ei voi ohjata kaukosäätimellä.

• Järjestelmä ei käynnisty heti, kun virransyöttö 
kytketään päälle.
Odota 6 tuntia, kunnes mikrotietokone on 
valmiina toimintaan.

• Ulkoyksikkö on pysähtynyt.
Tämä johtuu siitä, että huoneen lämpötila 
on saavuttanut valitun lämpötilan. Sisäyksikkö 
siirtyy tuuletintoimintoon.
Jäähdytyskäyttö (automaattinen 
jäähdytyskäyttö): Laske asetuslämpötilaa.
Lämmityskäyttö (automaattinen lämmityskäyttö): 
Nosta asetuslämpötilaa.
Toiminta käynnistyy hetken kuluttua, kun 
järjestelmä on normaalissa tilassa.

• Kaukosäätimessä näkyy " " ja ilman 
poisto lakkaa.
Tämä johtuu siitä, että järjestelmä siirtyy 
automaattisesti sulatustoimintoon estääkseen 
lämmitystehon heikkenemisen, kun jään määrä 
ulkoyksikössä lisääntyy.
Noin 6–8 minuutin (korkeintaan 10 minuutin) 
jälkeen järjestelmä palaa takaisin alkuperäiseen 
toimintaan.

8. EI ILMASTOINTILAITTEEN VIKA
suomi



II. TOIMINTA PYSÄHTYY TOISINAAN.

• Kaukosäätimessä näkyy "U4" ja "U5" ja 
toiminta pysähtyy. Se kuitenkin käynnistyy 
uudelleen muutaman minuutin kuluessa.
Tämä johtuu siitä, että yksiköiden välinen 
tiedonsiirto sammutetaan ja pysäytetään muista 
laitteista kuin ilmastointilaitteesta johtuvan 
kohinan takia.
Kun kohina on vähentynyt, järjestelmä käynnistyy 
automaattisesti uudelleen.

III.TUULETTIMEN NOPEUS ON ERI KUIN 
ASETETTU.

• Tuulettimen nopeudensäätöpainikkeen 
painaminen ei muuta tuulettimen nopeutta.
<Jäähdytyskäyttö>
Sulatuskäytön aikana käytetään ilmavirran 
alhaista nopeutta sulaneen veden purkautumisen 
ehkäisemiseksi.
Ilmavirran nopeutta voi muuttaa hetken kuluttua.
<Lämmityskäyttö>
Kun huoneen lämpötila saavuttaa lämmitystilassa 
asetetun lämpötilan, virransyöttö ulkoyksiköstä 
loppuu ja sisäyksikkö siirtyy hiljaiseen tilaan.
Kestää jonkin aikaa, ennen kuin ilmavirran 
nopeus muuttuu.
Nosta asetuslämpötilaa.
Ilmavirran nopeus muuttuu hetken kuluttua.

IV.ILMAN PUHALLUSSUUNTA EI OLE SAMA 
KUIN MÄÄRITETTY.

• Ilman todellinen puhallussuunta on eri kuin 
kaukosäätimessä näkyvä.

• Automaattisen heilahtelun asetus ei toimi.
Katso "ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÖ".

V. YKSIKÖSTÄ VIRTAA ULOS VALKOISTA 
SUMUA

• Kosteuden ollessa korkea jäähdytyksen 
aikana (rasvaisissa tai pölyisissä paikoissa)
Mikäli sisäyksikön sisäpuoli on erittäin likainen, 
huoneen lämpötilajakauma muuttuu 
epätasaiseksi. Sisäyksikön sisäosat on 
puhdistettava. Pyydä Daikin-jälleenmyyjältä 
ohjeet laitteen puhdistamiseksi. Työn suoritta-
miseen tarvitaan ammattitaitoista huoltohenkilöä.
Tarkista käyttöympäristö.

• Kun järjestelmä vaihdetaan jäänpoiston 
jälkeen lämmitystoimintaan.
Jäänpoistosta syntyvä kosteus muuttuu höyryksi 
ja poistuu laitteesta.
Jos kaukosäätimen näytössä näkyy " ", 
jäänpoistotila on käytössä.
suomi
VI.ILMASTOINTILAITTEIDEN ÄÄNET

• Yksikön käynnistyksen jälkeen kuuluu soiva 
ääni.
Lämmönsäätimen toiminta aiheuttaa tämän 
äänen. 
Se loppuu noin minuutin kuluttua.

• Jatkuva suhiseva ääni kuuluu kun järjestelmä 
on JÄÄHDYTYS- tai JÄÄNPOISTOTILASSA.
Ääni johtuu kylmäainekaasun virtauksesta sisä- 
ja ulkoyksiköiden läpi.

• Järjestelmän käynnistyksen ja sammutuksen 
yhteydessä sekä jäänpoistotoiminnon 
käynnistymisen yhteydessä tai heti sen 
päättymisen jälkeen kuuluva suhahdus. 
Ääni johtuu kylmäaineen virtauksen 
pysähtymisestä ja virtauksen muuttumisesta.
Lämmityskäytön aikana järjestelmä siirtyy 
automaattisesti jäänpoistotilaan. 
Kaukosäätimessä näkyy " ".
Noin 6–8 minuutin (korkeintaan 10 minuutin) 
jälkeen järjestelmä palaa takaisin alkuperäiseen 
toimintaan.

• Jatkuva suhiseva ääni, joka kuuluu kun 
järjestelmä on JÄÄHDYTYSTILASSA tai 
pysähdyksissä.
Äänen aiheuttaa käynnissä oleva 
tyhjennyspumppu.

• Vingahtava ääni, joka kuuluu kun järjestelmä 
on käynnissä tai kun järjestelmä on 
sammutettu.
Ääni johtuu muoviosien laajenemisesta tai 
supistumisesta lämmönvaihtelujen seurauksena.

VII.YKSIKÖISTÄ TULEE ULOS PÖLYÄ

• Laitteesta saattaa tulla ulos pölyä, kun se 
kytketään päälle sen oltua pitkään 
käyttämättömänä.
Laitteeseen kertynyt pöly puhalletaan ulos.

VIII.YKSIKÖN TUOTTAMA HAJU
Laite absorboi hajuja huoneista, huonekaluista, 
tupakansavusta jne. ja päästää ne edelleen 
ilmaan.
Jos haju on ongelma, aseta ilmavirran nopeus 
hitaaksi tai pois päältä, kun sisälämpötila 
saavuttaa asetetun lämpötilan.
Kysy lisätietoja Daikin-jälleenmyyjältä.
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IX.ILMAVIRRAN SUUNTA ON ERI KUIN 
NÄYTÖSSÄ.

• Ilman suuntaussiivekkeet eivät käänny 
automaattisen kääntöasetuksen kanssa.
<Lämmityskäyttö>
Kun huoneen lämpötila on korkeampi kuin 
asetuslämpötila, ilmaa puhalletaan 
vaakasuojaan, jotta viileää ilmaa ei puhallettaisi 
suoraan kenenkään huoneessa olevan henkilön 
päälle.
Ilman suuntaussiivekkeet kääntyvät hetken 
kuluttua. (Katso sivu 6)

• Ilman suuntaussiivekkeiden liike on eri kuin 
näytössä.
<Jäähdytys ja ohjelmoitu kuivaus>
Jos ilmaa puhalletaan jatkuvasti alaspäin, 
ilmaa puhalletaan eri suuntaan kuin näytössä 
näytetään, jotta läppään ei muodostuisi 
kondensaatiota.
<Lämmityskäyttö>
Kun huoneen lämpötila on korkeampi kuin 
asetuslämpötila, ilmaa puhalletaan vaaka-
suojaan, jotta viileää ilmaa ei puhallettaisi 
suoraan kenenkään huoneessa olevan 
henkilön päälle.
Ilman suuntaussiivekkeet kääntyvät hetken 
kuluttua asetuksen mukaisesti. (Katso sivu 6)

X.ILMAN SUUNTAUSSIIVEKKEET EIVÄT 
SULKEUDU

• Ilman suuntaussiivekkeet eivät sulkeudu, 
vaikka toiminta pysäytetään.
Tämä johtuu siitä, että ilman suuntaussiivekkeet 
sulkeutuvat, kun ilmastointilaitteesta lakkaa 
tulemasta ilmaa.
Ilman suuntaussiivekkeet sulkeutuvat hetken 
kuluttua.

XI.YKSIKKÖ EI JÄÄHDYTÄ TEHOKKAASTI

• Ohjelmoitu kuivaustoiminto.
Ohjelmoitu kuivaustila on suunniteltu laskemaan 
huonelämpötilaa mahdollisimman vähän.
Laske huonelämpötilaa jäähdytystoiminnon 
avulla ja käytä sitten ohjelmoitua 
kuivaustoimintoa.
11
I. Jos jokin seuraavassa mainituista 
vikatilanteista ilmenee, suorita alla mainitut 
toimenpiteet ja ota yhteys Daikin-
jälleenmyyjään.

Järjestelmän korjaus pitää teettää ammattitaitoisella 
huoltohenkilöllä. 

VAROITUS
Kun ilmastointilaite on epänormaalissa 
tilassa (palavan hajua tms.), irrota virtajohto 
pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään
Käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi 
aiheuttaa särkymisen, sähköiskun ja tulipalon.

• Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai 
maavuotokatkaisin, laukeaa usein:
Toimenpide:  Älä kytke päävirtakytkintä päälle.

• Jos virtakytkin ei toimi oikein:
Toimenpide:  Käännä päävirtakytkin pois päältä.

• Jos laitteesta virtaa ulos vettä.
Toimenpide:  Pysäytä laitteen toiminta.

• Jos näyttöviesti "  ", "UNIT No." ja toimintavalo 
vilkkuvat ja viesti "VIRHETOIMINTAKOODI" tulee 
näytölle.

Toimenpide: Ilmoita asiasta Daikin-
jälleenmyyjälle ja kerro näytöllä 
näkyvä vikakoodi. (BRC1E-tyyppi: 
ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun 
olet tarkistanut kaukosäätimen 
näytössä näkyvän vikakoodin 
ja mallinimen.)

9. VIANETSINTÄ

1 TOIMINTA-valo

2 TARKASTUS-näyttö

3 VIKAKOODI

4 SISÄYKSIKÖN numero jossa virhetoiminta ilmennyt

UNIT   No.

C L  H     

2

1

3 4
suomi



II. Jos järjestelmä ei toimi kunnolla (ei 
kuitenkaan em. syistä johtuen ja mikään 
em. vioista ei ole ilmennyt), tutki järjestelmä 
seuraavan ohjeen mukaisesti.

1. Jos järjestelmä ei toimi ollenkaan.
• Tarkista, onko kyseessä virtakatkos.

Odota, kunnes virransyöttö palaa normaaliksi. 
Jos järjestelmän toiminnan aikana sattuu 
virtakatkos, järjestelmä käynnistyy uudelleen 
automaattisesti, kun virransyöttö palaa 
normaaliksi.

• Tarkista, onko sulake palanut.
Katkaise virransyöttö.

• Tarkista, onko katkaisin lauennut.
Kytke virta, kun katkaisin on pois päältä.
Älä kytke virtaa, kun katkaisin on lauenneessa 
asennossa.
(Ota yhteys jälleenmyyjään.)

2. Jos järjestelmä lakkaa toimimasta 
toimittuaan jonkin aikaa.
• Tarkista, onko sisä- tai ulkoyksikön ilman 

sisäänmeno- tai ulostuloaukon edessä esteitä.
Poista este ja varmista ilmankierto.

• Tarkista, onko ilmansuodatin tukkeutunut.
Pyydä ammattitaitoista huoltohenkilöä 
puhdistamaan ilmansuodattimet (katso 
KUNNOSSAPITO).

3. Järjestelmä toimii, mutta jäähdytyksen tai 
lämmityksen teho on riittämätön.
• Jos sisä- tai ulkoyksikön ilman sisäänmeno- 

tai ulostuloaukon edessä esteitä.
Poista este ja varmista ilmankierto. 

• Jos ilmansuodatin on tukkeutunut.
Pyydä ammattitaitoista huoltohenkilöä 
puhdistamaan ilmansuodattimet 
(katso KUNNOSSAPITO).

• Jos asetuslämpötila ei ole oikea 
(katso SÄÄTÖ).

• Tarkista, onko tuulettimen nopeuspainike 
asetettu hitaalle (katso SÄÄTÖ).

• Jos ilmavirran kulma ei ole oikea (katso 
ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÖ).

• Jos ovia tai ikkunoita on auki. 
Sulje ovet tai ikkunat, jotta tuuli ei pääse 
sisään.

• Jos aurinko pääsee paistamaan suoraan 
huoneeseen (jäähdytettäessä).
Käytä verhoja tai kaihtimia.

1 Katkaisin

2 Kytkimen lauennut asento

ON

OFF

2

1

suomi
• Jos huoneessa on liikaa ihmisiä 
(jäähdytettäessä).
Jäähdytysteho laskee, mikäli huoneessa 
syntyy liikaa lämpöä.

• Jos huoneen lämmönlähde on liian suuri 
(jäähdytettäessä).
Jäähdytysteho laskee, mikäli huoneessa 
syntyy liikaa lämpöä.
12
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