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LÆS FØR BETJENING

Sikkerhedsforanstaltninger
•
•
•
•

Opbevar denne manual på et sted, hvor brugeren kan finde den.
Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op.
Af sikkerhedshensyn skal brugeren læse følgende vigtige punkter grundigt.
I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. ADVARSEL og PAS PÅ. Du skal følge anvisningerne nævnt
under forholdsreglerne nedenfor: de er alle meget vigtige med hensyn til sikkerheden.
• Lydeffekten er mindre end 70 dB (A).

ADVARSEL

PAS PÅ

Hvis ikke du følger disse instruktioner meget nøje, kan
Hvis ikke du følger disse instruktioner meget nøje, kan enheden
enheden forårsage tingsskade, personskade eller tab af liv. forårsage mindre eller moderat tingsskade eller tilskadekomst.

Gør aldrig dette.

Følg instruktionerne nøje.

Du skal sikre dig, at klimaanlægget har jordforbindelse.

Klimaanlægget (inklusive fjernstyringsenheden)
må aldrig blive vådt.

Rør aldrig ved klimaanlægget (inklusive
fjernstyringsenheden) med en våd hånd.

ADVARSEL
• For at undgå brand, eksplosion eller tilskadekomst må du aldrig betjene enheden, når der er konstateret
farlige gasser, herunder brandfarlige eller korroderende gasser, i nærheden af enheden.
• Det kan være sundhedsskadeligt at udsætte din krop for luftstrømmen i for lang tid ad gangen.
• Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftudtaget eller -indtaget. Da ventilatoren kører med høj
hastighed, vil det medføre tilskadekomst.
• Forsøg ikke på selv at reparere, flytte, ændre eller genopsætte klimaanlægget. Forkert arbejde vil medføre elektrisk
stød, brand osv.
Kontakt din Daikin-forhandler for at få råd og vejledning.
• Kølemidlet, som anvendes i klimaanlægget, er ufarligt. Selvom der ikke burde forekomme
lækage, skal man, hvis der alligevel trænger kølemiddel ind i lokalet, sikre sig, at det ikke
kommer i kontakt med brændere eller gasfyr, petroleumsovne eller gaskomfurer.
• Hvis klimaanlægget ikke køler (varmer) ordentligt, kan det skyldes, at der trænger kølemiddel ud, og derfor skal du kontakte din forhandler.
Når du foretager reparationer, hvor der også tilsættes kølemiddel, skal du kontrollere den tilsatte mængde sammen med vort personale.
• Prøv ikke på selv at installere klimaanlægget. Forkert arbejde vil medføre vandlækage, elektrisk stød osv. Kontakt
forhandleren eller en kvalificeret fagmand vedrørende installationen.
• For at undgå elektrisk stød, brand eller tilskadekomst, skal du standse driften og slå afbryderen fra, hvis du opdager
noget usædvanligt, f.eks. at der lugter brændt. Ring til din forhandler for at få vejledning.
• Alt afhængigt af omgivelserne kan det være nødvendigt at installere en jordafledningsafbryder. Hvis
jordafledningsafbryderen mangler, kan det resultere i elektrisk stød eller brand.
• Klimaanlægget skal jordforbindes. Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød. Forbind ikke
jordkablet med et gasrør, et vandrør, en lynafleder eller et telefon-jordkabel.

PAS PÅ
• For at undgå kvalitetsforringelse skal man ikke bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter,
levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.
• Udsæt aldrig små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm.
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• 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.
• Placér ikke redskaber og anordninger, der frembringer åben ild, på steder udsat for luftstrømmen fra enheden eller under
indendørsenheden. Det kan medføre ufuldstændig forbrænding eller deformation af enheden på grund af varmen.
• Blokér ikke luftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller problemer.
• Undlad at sidde eller stå på den udendørs enhed. Placér ikke objekter på enheden og fjern ikke
ventilatorafskærmningen, da det kan være farligt.
• Placér ikke objekter, som ikke kan tåle fugt, under den indendørs eller udendørs enhed. Under visse omstændigheder
kan fugten i luften danne kondens og dryppe.
• Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings.
• Rør ikke ved luftindtaget og aluminiumlamellerne på udendørsenheden. Du kan komme til skade.
• 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 være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
• For at undgå iltunderskud skal du ventilere rummet tilstrækkeligt, hvis der anvendes udstyr med brænder
sammen med klimaanlægget.
• Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen fra eller trække forsyningsstikket ud.
• Tilslut ikke klimaanlægget til en strømforsyning, der afviger fra den specificerede. Det kan medføre driftsfejl eller brand.
• Montér drænslangen, så vandet afledes uden hindring. Ukorrekt vandafledning kan medføre vædning af bygningen, møbler osv.
• Placér ikke ting, som ikke må blive våde, under indendørsenheden. Der kan dryppe vand fra indendørsenheden, hvis
luftfugtigheden er 80% eller mere, eller når drænafgangen er tilstoppet, eller luftfilteret er tilsmudset.
• Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden.
I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre
funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele.
• Betjen ikke klimaanlægget med våde hænder.

• Vask ikke indendørsenheden med overdreven brug af vand, brug kun en klud med en anelse vand.
• Placér ikke objekter såsom beholdere med vand eller andet oven på enheden. Vand kan trænge ind i
enheden og ødelægge elektrisk isolering, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Placering.
n Hvis klimaanlægget skal installeres i følgende omgivelser, skal man kontakte forhandleren.
• Steder med olieholdige omgivelser eller steder, hvor der forekommer damp eller sod.
• Omgivelser med megen salt såsom kystnære områder.
• Steder, hvor der forekommer sulfidholdig gas, såsom varme kilder.
• Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.
Drænet fra udendørsenheden skal munde ud på et sted med god vandafledning.

Overvej, om du udsætter dine naboer for støjgener.
n Med hensyn til installation skal du vælge et sted som beskrevet nedenfor.
• Det skal være et sted, som kan bære vægten af enheden, og som ikke forstærker støj eller vibration fra driften.
• Et sted, hvor luften afgivet fra udendørsenheden og støjen fra driften ikke generer dine naboer.

Elarbejde.
• Du skal bruge en separat hovedstrømkreds ved strømforsyning til klimaanlægget.

Flytning af systemet.
• Omplacering af klimaanlægget kræver særlig viden og særlige færdigheder. Kontakt venligst forhandleren,
hvis omplacering er påkrævet i forbindelse med flytning eller ombygning.
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Delenes betegnelse
n Indendørsenhed
1

4

2

3

n EKSTRA TILBEHØR
• Denne indendørsenhed kræver mindst en af fjernbetjeningerne.
Se betjeningsvejledningen, der leveres sammen med fjernbetjeningen.

Fjernstyring
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n Udendørsenhed
5
6
7

9

8

n Indendørsenhed
1. Luftudtag

4. Luftindtag

2. Luftudtagsgitter: (medfølger ikke)
• Gitteret for luftudtag og luftindtag kan variere alt
efter model.
3. Indsugningsgitter: (ekstraudstyr)
• Indsugningsgitteret og gitteret for luftindtag kan
variere alt efter model.

• Driftstilstanden relaterer til følgende tabel.
Tilstand
FDXS

AUTO

Temperaturindstilling
25°C

Luftstrøm
AUTO

n Udendørsenhed
5. Luftindtag: (bagside og side)
6. kølemiddelrørledning og kabel til intern
enhed

8. Jordklemme:
• Findes på indersiden af dette dæksel.
9. Luftudtag

7. Drænslange
Udendørsenhedens udformning kan afvige ved nogle modeller.

n Bemærk
• Hvis du ikke anvender klimaanlægget i længere tid, f.eks. om foråret eller om efteråret, skal du slå afbryderen FRA.
• Anvend klimaanlægget under følgende forhold.
TILSTAND

KØLE

VARME

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

Hvis driften fortsættes uden for dette interval
• En sikkerhedsanordning kan anvendes til
at stoppe driften.
(I multisystemer kan den anvendes alene
til at stoppe driften af udendørsenheden.)
• Der kan forekomme kondensdannelse
og dråber på indendørsenheden.
<2/3/4/5MXS> –15-24°C • En sikkerhedsanordning kan anvendes til at
<RXS> –15-24°C
stoppe driften.
10-30°C

• Hvis anlægget anvendes uden for dette fugtigheds- eller temperaturinterval, kan en sikkerhedsanordning
afbryde systemet.
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VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse og rengøring
PAS PÅ

• Vedligeholdelse må kun foretages af en
uddannet servicetekniker.
• Før man rengør anlægget, skal man standse
driften og slå afbryderen FRA.

n Rensning af luftfilteret
1.Udtagning af luftfilteret
• Udsugning bagpå
Træk undersiden af luftfiltret bagud over fligene. (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type)
• Bundudsugning
Træk filteret over fligene (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type) bag på enheden.

2.Rensning af luftfilteret.
Fjern støvet fra luftfilteret med en støvsuger, og skyl det
forsigtigt i koldt vand. Anvend ikke rengøringsmiddel eller
varmt vand, da det kan få filteret til at krympe eller
deformere. Efter rengøring skal filteret tørre i skyggen.

3.Isætning af luftfilteret.
• Udsugning bagpå
Fastgør filteret bag flappen i toppen af enheden, og skub
den anden side forsigtigt over de 3 flige. (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type)
• Bundudsugning
Fastgør filteret bag flappen midt på enheden, og skub den anden side forsigtigt over de 3 flige.
(2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type)

Hovedenhed
Kraft

Filter
Kraft

Ved bagsiden

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

Ved bunden
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n Rensning af afløbsbakken
• Rens afløbsbakken regelmæssigt, ellers kan drænrørsledningen blive tilstoppet med støv, hvilket kan
medføre vandlækage.
Spørg din DAIKIN-forhandler til råds vedrørende rengøring.
• Fremskaf et dæksel på stedet, der kan hindre støv i luften omkring indendørsenheden i at trænge
ind i afløbsbakken, hvis støvdannelsen på stedet er kraftig.

PAS PÅ
• Anvend ikke klimaanlægget uden filtre for at undgå, at der samler sig støv inde i enheden.
• Fjern ikke luftfilteret undtagen for at rense det.
Unødvendig berøring kan skade filteret.
• Brug aldrig motorbenzin, kemisk ren benzin, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende
midler; det kan skade lakken eller resultere i, at komponenterne vrides.
• Lad aldrig indendørsenheden blive våd. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Drift med støvede luftfiltre reducerer køle- og varmekapaciteten og øger energiforbruget.
• Indsugningsgitteret er ekstraudstyr.
• 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 til råds vedrørende rengøring.

Kontrol
Kontrollér, om bunden, rammen og andet tilbehør på udendørsenheden er nedbrudt eller korroderet.
Kontrollér, om der er noget, der blokerer luftindtagene og -udtagene på indendørs- og
udendørsenhederne.
Kontrollér, om det afledte vand løber let ud af drænslangen i KØLE- eller TØRRE-drift.
• Hvis du ikke kan se afledt vand, kan der være en vandlækage på indendørsenheden. Stands driften
og kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet.

n Før en lang periode, hvor anlægget står stille
1. Kør "kun ventilere"-funktionen i flere timer på en solskinsdag for at tørre
anlægget indvendigt.
• Tryk på "MODE-vælgerknappen" og vælg "ventilere"-drift (FAN).
• Tryk på “ON/OFF”-knappen og start.

2. Rens luftfiltrene og montér dem igen.
3. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.
4. Slå afbryderen FRA på rummets klimaanlæg.
• Hvis der er tilsluttet en multi-udendørsenhed, skal man sikre sig, at det andet rum ikke er
i varmedrift, før man bruger ventilere-funktionen. (side 18.)
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FEJLFINDING

Fejlfinding
Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget.
Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget, men skyldes andre forhold. Du kan fortsat anvende anlægget.

Hændelse

Forklaring

Driften starter ikke hurtigt.
• Når ON/OFF-knappen blev
aktiveret igen kort tid efter
driftsstop.
• Når driftstilstanden blev valgt
igen.

• Dette er for at beskytte klimaanlægget.
Du skal vente ca. 3 minutter.

Der strømmer ikke varm luft ud
kort tid efter start af varmedrift.

• Klimaanlægget varmer op. Du skal vente mellem 1 og
4 minutter.
(Systemet er beregnet til først at påbegynde luftafladningen,
når det har nået en vis temperatur.)

Varmedriften standser
pludseligt, og der høres en
susende lyd.

• Systemet fjerner frost på udendørsenheden.
Du skal vente mellem 3 og 8 minutter.

Udendørsenheden afgiver vand
eller damp.

n I VARME-drift
• Frosten på udendørsenheden omdannes til vand eller
damp, når klimaanlægget er i afrimnings-drift.
n I KØLE- eller TØRRE-drift
• Fugt i luften kondenseres på udendørsenhedens rør og
dråbefang.

Der trænger dis ud af
indendørsenheden.

n Dette forekommer, når luften i rummet køles ned til dis af den
kolde luftstrøm i køledrift.

Indendørsenheden afgiver lugt.

n Dette forekommer, når lugte i rummet eller fra møbler eller
cigaretter optages i enheden og udledes sammen med
luftstrømmen.
(Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at du får en tekniker til
at vaske indendørsenheden. Kontakt den forhandler, der
solgte klimaanlægget til dig.)

Den udendørs ventilator roterer, n Efter standsning af driften:
når klimaanlægget ikke er i drift.
• Den udendørs ventilator fortsætter med at rotere i
yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
n Når klimaanlægget er slukket:
• Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder
udendørsventilatoren at rotere for at beskytte systemet.
Anlægget standser pludseligt.
(Driftslampen er tændt)

n For at beskytte systemet kan klimaanlægget standse driften
ved et pludseligt, stort spændingsudsving.
Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.
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Kontrollér en gang til
Kontrollér en gang til, før du ringer efter en reparatør.

Hændelse

Kontrol

Klimaanlægget kører ikke
(Driftslampen er slukket)

•
•
•
•

Køleeffekten (varmeeffekten)
er ringe.

• Er luftfiltrene rene?
• Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på
indendørs- og udendørsenhederne?
• Er temperaturindstillingen rigtig?
• Er vinduer og døre lukkede?
• Er luftstrømmen og luftretningen indstillet rigtigt?

Driften standses pludseligt.
(DRIFTS-lampen blinker)

• Er luftfiltrene rene?
• Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på
indendørs- og udendørsenhederne?
Rens luftfiltrene eller fjern hindringer og sæt afbryderen på
OFF (FRA). Sæt herefter afbryderen på ON (TIL) igen og
prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen. Hvis
lampen stadig blinker, skal du ringe til den butik, hvor du
købte klimaanlægget.
• Er driftstilstanden den samme for indendørsenheder tilsluttet
udendørsenheden i multisystemet?
Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille alle
indendørsenheder til samme driftsmåde og se efter, om
lamperne blinker.
Sæt endvidere, hvis driftstilstanden er “AUTO”, alle
indendørsenheder i driftstilstanden ”KØLE” eller ”VARME” et
øjeblik, og se igen efter, om lamperne virker normalt.
Hvis lamperne holder op med at blinke efter gennemførelsen
af ovennævnte trin, er der ikke driftsfejl.
(side 18.)

Unormal funktion under drift.

• Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med
lyn eller radiobølger. Slå afbryderen FRA, slå den TIL igen og
prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen.
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Er der en afbrudt hovedafbryder eller en sprunget sikring?
Er der strømsvigt?
Er batterierne sat i fjernbetjeningen?
Er tidsindstillingen korrekt?

Ring omgående til kundeservice.

ADVARSEL
n Hvis der forekommer noget unormalt (f.eks. at der lugter brændt), skal du standse driften og slå afbryderen FRA.
Hvis driften fortsættes, når der forekommer noget unormalt, kan det medføre problemer, elektrisk
stød eller brand.
Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.
n Forsøg ikke på selv at reparere eller ændre klimaanlægget.
Forkert arbejde kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.
Hvis et af følgende symptomer forekommer, skal du straks ringe til kundeservice.

 Strømkablet er unormalt varmt eller beskadiget.
 Der høres en unormal lyd under driften.
 Sikkerhedsafbryderen, en sikring, eller
jordledningsafbryderen kobler ofte driften fra
 En kontakt eller en knap virker ofte ikke, som den skal.
 Der lugter brændt.
 Der trænger vand ud af indendørsenheden.
n Efter strømsvigt
Klimaanlægget genoptager automatisk driften
efter ca. 3 minutter. Du skal blot vente lidt.

Slå afbryderen
FRA og ring til
kundeservice.

n Lyn
Hvis lynet slår ned i området, skal du standse driften og
slå afbryderen FRA (OFF) for at beskytte systemet.

Krav til bortskaffelse
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.

Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse.
Under visse driftsbetingelser kan klimaanlægget blive tilstoppet indvendigt efter flere års brug, hvilket resulterer i dårlig
ydelse. Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget, udover den regelmæssige rengøring
udført af bruger. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist.
Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes 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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