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DanskBetjeningsvejledning  
til trådløs fjernbetjening
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DAIKIN KLIMAANLÆG

BETJENINGSVEJLEDNING

R32 SPLIT SERIE

Bemærk:
Illustrationerne i denne vejledning er kun til forklaring for brugeren og kan afvige fra den aktuelle 
maskine. Disse kan ændres uden forudgående varsel i forbindelse med udvikling af fremtidige produkter.
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Sikkerhedsregler

ADVARSEL
•  Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drifttændingskilder (f.eks. åben ild, et gasapparat, eller et  

el-varmeapparat i drift).
•  Må ikke prikkes hul på og ikke brændes.
•  Vær opmærksom på, at kølemidlet måske ikke har nogen lugt.
•  For at undgå brand, eksplosion eller personskade må enheden ikke betjenes, når der registreres brændbare eller 

ætsende gasser i nærheden af enheden.
•  Det er ikke godt for helbredet at udsætte kroppen for luftstrømmen i lang tid.
•  Anbring ikke genstande, herunder stænger, fingre osv., i luftindtaget eller -udtaget. Der kan opstå produktfejl, produktskade 

eller personskade som følge af kontakt med klimaanlæggets blæserblade med høj hastighed.
•  Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller ændre klimaanlægget, da det kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller 

brandfare.
•  Forsøg ikke at installere eller reparere klimaanlægget selv. Ukorrekt udførsel af installation kan medføre vandlækage, 

elektrisk stød eller brand. Kontakt din lokale forhandler eller kvalificeret personale for installation og vedligeholdelse.
•  Brug ikke brændbar spray i nærheden af klimaanlægget, da der kan opstå brand.
•  Placer ikke brændbare genstande, f.eks. spraydåser, inden for 1 meter fra luftudtaget. 
• Spraydåserne kan eksplodere som følge af varm luft fra indendørs- eller udendørsenhederne.
•  Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt (afgiver en brændt lugt osv.), skal du slukke for strømmen til enheden og kontakte 

din lokale forhandler. Fortsat drift under sådanne omstændigheder kan resultere i fejl, elektriske stød eller brandfare.
•  Ved montering montering, flytning eller reparation må der ikke bruges et andet kølemiddel end det, der er angivet på 

udendørsenheden (R32). Brug af andet kølemiddel kan medføre problemer eller beskadigelse af enheden og personskade.

•  Det kølemiddel, der anvendes i klimaanlægget, er sikkert. Selv om der ikke skulle opstå udslip, skal du, hvis 
det af eller anden grund skulle ske, sørge for, at kølemidlet ikke kommer nærheden af nogen flamme fra f.eks. 
gasvarmere, petroleumsvarmere eller områder med gas.

•  Hvis klimaanlægget ikke køler ordentligt, kan det være fordi kølemidlet lækker, så kontakt din forhandler.
• Ved udførelse af reparationer, der indebærer påfyldning af kølemiddel, skal du kontakte vores servicemedarbejdere for 

oplysning om omfanget af reparationerne.
•  Vask ikke klimaanlægget med vand, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder. Hvis en fejlstrømsafbryder ikke installeres, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
•  Tilslut kun klimaanlægget til det specificerede strømforsyningskredsløb. Andre strømforsyninger end det specificerede kan 

medføre elektrisk stød, overophedning og brand.

•  Sørg for, at enheden har jordforbindelse. Enheden må ikke jordes til et forsyningsrør, lynafleder eller 
telefonjordledning. Ukorrekt jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.

Sikkerhedsreglerne i denne vejledning skal 
læses grundigt før enheden betjenes. Dette apparat er påfyldt R32.

•  Når du har læst denne vejledning, skal du opbevare den et praktisk sted, så du kan slå op i den, når du har brug for 
det. Hvis udstyret overføres til en ny bruger, skal du sørge for også at overdrage vejledningen.

•  Opbevar denne instruktionsbog på et sted, hvor brugeren nemt kan finde den.
•  Alle sikkerhedsreglerne i denne vejledning skal læses grundigt før enheden betjenes.
•  Af sikkerhedsmæssige årsager skal brugeren læse følgende forholdsregler omhyggeligt.
•  De her beskrevne forholdsregler er klassificeret som ADVARSEL og FORSIGTIG. De indeholder begge vigtige 

oplysninger om sikkerhed. Sørg for at overholde alle forholdsregler uden undtagelse.

Udfør aldrig. Sørg for at følge instruktionerne. Sørg for at etablere en 
jordforbindelse.

Fugt aldrig airconditionanlægget 
eller fjernbetjeningen med vand.

Rør aldrig ved airconditionanlægget 
eller fjernbetjeningen med våde hænder.

ADVARSEL
Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt, kan det 
medføre personskade eller dødsfald.

FORSIGTIG
Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det 
medføre tingskade eller personskade, hvilket kan være 
alvorligt afhængigt af omstændighederne.
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FORSIGTIG
•  Vær opmærksom på, at langvarig, direkte udsættelse for kold eller varm luft fra klimaanlægget eller for for kold eller for 

varm luft kan være skadeligt for din fysiske tilstand og dit helbred.
• Brug ikke klimaanlægget til andre formål end dem, det er beregnet til. Brug ikke klimaanlægget til at afkøle 

præcisionsinstrumenter, fødevarer, planter, dyr eller kunstværker, da dette kan have en negativ indvirkning på 
den pågældende genstands ydeevne, kvalitet og/eller levetid.

•  Udsæt ikke planter eller dyr direkte for luftstrøm fra enheden, da dette kan forårsage uønskede virkninger.
•  Anbring ikke apparater, der producerer åben ild, på steder, der er udsat for luftstrømmen fra enheden, da dette kan forringe 

brænderens forbrænding.
•  Bloker ikke luftindtagene eller udtagene. Nedsat luftstrøm kan medføre utilstrækkelig ydelse eller problemer.
•  Vær opmærksom på brand i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis klimaanlægget ikke fungerer korrekt, dvs. ikke producerer 

kold eller varm luft, kan kølemiddellækage være årsagen. Kontakt din forhandler for at få hjælp. Kølemidlet i klimaanlægget 
er sikkert og lækker normalt ikke. I tilfælde af lækage kan kontakt med en åben brænder, et varmeapparat eller et komfur 
dog medføre dannelse af giftig gas. Stop brugen af klimaanlægget, indtil en kvalificeret servicetekniker har bekræftet, at 
lækagen er blevet repareret.

• Du må ikke sidde eller placere genstande på udendørsenheden. Hvis du falder ned, eller hvis genstande falder ned, kan det 
medføre personskade.

• Anbring ikke genstande, der er følsomme over for fugt, direkte under de indendørs eller udendørsenheder. Under visse 
omstændigheder kan kondensering på hovedenheden eller kølemiddelrørene, luftfiltersnavs eller tilstopning af drænet 
forårsage drypning, hvilket kan medføre tilsmudsning eller ødelæggelse af den pågældende genstand.

• Efter længere tids brug skal du kontrollere enhedens stativ og dens beslag for skader. Hvis enheden er i en beskadiget 
tilstand, kan den falde ned og forårsage personskade.

•  Rør ikke ved luftindsugningen eller aluminiumfinnerne på indendørs- eller udendørsenheder, da det kan medføre 
personskade.

•  Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller svækkede personer uden opsyn. Det kan medføre svækkelse af 
kropsfunktioner og sundhedsskader.

•  Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med anlægget eller dets fjernbetjening. Utilsigtet betjening af et barn kan 
medføre svækkelse af kropsfunktioner og sundhedsfare.

• Du må ikke sidde på udendørsenheden. Og heller ikke anbringe ting på enheden eller trække i enheden. Det kan medføre 
ulykker, f.eks. fald eller væltning, hvilket kan medføre personskade, funktionsfejl i produktet eller produktskade.

•  Undgå at påføre slag på indendørs- og udendørsenheder, da det kan beskadige produktet.
•  Placer ikke genstande omkring udendørsenheden. Det kan have en negativ indflydelse på klimaanlæggets ydeevne, 

produktkvalitet og levetid.
•  Pas på ikke at lade kæledyr urinere på klimaanlægget. Urinering på klimaanlægget kan medføre elektrisk stød eller brand.
•  Du må ikke sidde eller hænge på op/ned-panelet. Op/ned-panelet kan falde ned, og det kan medføre personskade eller 

produktfejl.
•  Lad være med at svinge med op/ned-panelet. Op/ned-panelet kan ramme personer eller genstande, og det kan medføre 

personskade eller tingskade.
•  Lad ikke børn lege omkring op/ned-panelet. Det kan medføre personskade eller tingskade.
•  Træk ikke i ledningerne. Ledningerne kan knække og op/ned-panelet kan falde ned, hvilket kan medføre personskade eller 

tingskade.
•  Der må ikke være forhindringer i op/ned-vandringen. Op/ned-panelet kan falde ned, og det kan medføre personskade eller 

tingskade.
•  Ledningerne må ikke bøjes eller beskadiges. Ledningerne kan knække og op/ned-panelet kan falde ned, hvilket kan 

medføre personskade eller tingskade.
•  Anbring ikke genstande på op/ned-panelet, da der ellers kan opstå produktionsfejl.
•  Brug ikke et ustabilt stativ, når du betjener eller vedligeholder klimaanlægget, da det kan vælte, og du kan komme til skade.
•  Placer fjernbetjeningen på steder, der er uden for børns rækkevidde. Forkert betjening af fjernbetjeningen kan medføre 

personskade.
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•  For at undgå iltsvind skal du sørge for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, hvis udstyr som f.eks. en brænder 
anvendes sammen med klimaanlægget.

•  Før rengøring skal du sørge for at stoppe enhedens drift, slukke for afbryderen eller fjerne strømforsyningsledningen. 
• Ellers kan det medføre elektrisk stød og personskade.
•  Tilslut ikke klimaanlægget til en anden strømforsyning end den, der er specificeret. Det kan forårsage problemer eller brand.
•  Afhængigt af omgivelserne skal der monteres en fejlstrømsafbryder. Hvis en fejlstrømsafbryder ikke er installeret, kan det 

medføre elektrisk stød.
• Sørg for, at drænslangen er placeret, så afløbet flyder jævnt. Ufuldstændig tømning kan medføre fugtning af bygningen, 

møblerne osv.
•  Anbring ikke genstande i umiddelbar nærhed af udendørsenheden, og lad ikke blade og andet snavs samle sig omkring enheden.

Blade er et arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden.
Hvis disse små dyr kommer ind i enheden, kan de forårsage funktionsfejl, røg eller brand, når de kommer i kontakt med elektriske 
dele.

•  For at undgå elektrisk stød må du ikke betjene enheden med våde hænder. 

•  Vask ikke indendørsenheden med for meget vand. Brug kun en let fugtet klud.
•  Placer ikke ting, som f.eks. beholdere, der indeholder vand eller andet, oven på enheden. Vand kan trænge ind 

i enheden og nedbryde elektriske isoleringer, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Installationssted.

 � Kontakt forhandleren for at få installeret klimaanlægget i følgende typer miljøer.
•  Steder med fedtede omgivelser, eller hvor der forekommer damp eller sod.
•  Saltholdige omgivelser som f.eks. kystområder.
•  Steder, hvor der forekommer sulfidgas, f.eks. varme kilder.
•  Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.
•  Indendørsenheden er mindst 1 m væk fra et hvilket som helst tv- eller radioapparat (enheden kan forårsage 

interferens med billedet eller lyden).
•  Drænet fra udendørsenheden skal tømmes ud til et sted med god dræning.

Sørg for, at der ikke er støjgener for naboerne.

 � Vær også opmærksom på driftsstøj.
•  Vælg følgende typer placering:

A. Et sted, der kan modstå vægten af klimaanlægget, og som giver mindre driftstøj og vibrationer.
B. Et sted, hvor varm luftstrøm fra luftafgangen på udendørsenheden og driftsstøj ikke forårsager gener for naboerne.

•  Sørg for, at der ikke er forhindringer i nærheden af luftafgangen på udendørsenheden.
•  Forhindringer kan resultere i dårlig ydeevne og øget driftsstøj. Hvis der opstår unormal støj, skal du bede din 

forhandler om råd.

Elektrisk installation.

•  For strømforsyning skal du sørge for at bruge et separat strømkredsløb, der kun bruges til klimaanlægget.

Flytning af systemet.

•  Kontakt din Daikin-forhandler vedrørende ombygning og flytning.
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OVERSIGT OVER FJERNBETJENING

Display (LCD)
• Viser de aktuelle indstillinger. 
(Denne illustration viser 
LCD-panelets fulde display, 
herunder kun funktioner 
for relevante modeller med 
fjernbetjening).

ON/OFF-knap
• Starter/stopper driften.

SLEEP-knap
• Aktiverer/deaktiverer 
natfunktion.

POWERFUL-knap
• Aktiverer/deaktiverer 
kraftfuld funktion.

Timer ON-knap
• Aktiverer/deaktiverer og 
ændrer indstilling for Timer Til.

Timer OFF-knap
• Aktiverer/deaktiverer og 
ændrer indstilling for Timer Fra.

IR-signaltransmitter
• For at sende signalet skal 
du rette transmitteren mod 
indendørsenheden. Bemærk, 
at signaloverførslen muligvis 
ikke lykkes, hvis der er en 
forhindring, der blokerer 
mellem transmitteren og 
indendørsenheden.

Knap til temperaturindstilling
• Forøger/sænker 
temperaturindstillingen

MODE-knap
• Skifter mellem de 
tilgængelige driftstilstande.

FAN-knap
• Skifter blæserhastigheden.

SWING-knap
• Retter luftstrømmen op og 
ned.

ECONO-knap
• Aktiverer/deaktiverer 
sparefunktion.

CLOCK-knap
• Skifter indstilling for RTC 
(realtidsur).

OP & NED-justeringsknap for 
timer
• Skifter mellem indstillinger 
i realtidsur (RTC), 
indstillingstilstand for Timer Til 
og Timer Fra.

CANCEL-knap
• Annullerer timerindstilling.
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Klargøring før drift

 � Om batterier

•  Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid.
•  Ved udskiftning af batterierne anbefales det at udskifte begge batterier samtidigt med batterier af 

samme type.
•  Batterierne skal udskiftes en gang om året. Hvis fjernbetjeningens display imidlertid begynder at blive 

svagt, eller hvis ydeevnen forringes mærkbart, skal du udskifte begge batterier med nye  
AAA:LR03-batterier.

•  De medfølgende batterier er beregnet til første brug af klimaanlægget. Brugstiden for disse batterier 
afhænger af den dato, hvor klimaanlægget blev produceret.

 � Sådan isættes batterierne
1. Bagdækslet tages af ved at skubbe dækslet nedad.
2. Isæt de to tørbatterier (LR03:AAA).
3. Sæt bagdækslet på igen.

Placer  og  
korrekt!

 � Tilbehør
Følgende tilbehør medfølger.

Tørvægskrue Batteri Holder til fjernbetjening

2 2 1

Krav til bortskaffelse

Affaldsbatterier skal behandles på en specialiseret genbrugsplads for at indgå i 
genbrug, genvinding og produktgenbrug. Når du sørger for korrekt bortskaffelse, er 
du medvirkende til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og sundheden. 
Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

Batterierne, der leveres med betjeningen, er mærket med dette 
symbol.
Det betyder, at batterierne ikke må kasseres sammen med almindeligt 
køkkenaffald.
Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet, betyder det 
kemiske symbol, at batteriet indeholder tungmetal over en vis 
koncentration.
Mulige kemiske symboler er:
� Pb: bly (>0,004 %)
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 � Brug af fjernbetjeningen
•  Ret fjernbetjeningen mod modtageren på 

indendørsenheden.
•  Sørg for, at der ikke er nogen blokeringer, som f.eks. et 

gardin, mellem indendørsenheden og fjernbetjeningen,  
i så fald vil signaloverførslen ikke lykkes.

Modtager

Klargøring før drift

 � Om trådløs fjernbetjening

• Undgå at tabe eller fugte fjernbetjeningen.
•  Udsæt aldrig fjernbetjeningen i direkte sollys.
•  Støv på senderens beskyttelsesdæksel reducerer følsomheden.
•  Signalkommunikationen kan blive påvirket, hvis klimaanlægget installeres i nærheden af en lysstofrør 

af typen med elektronisk starter (f.eks. en lampe af inverter-typen) i rummet.

 � Bemærk

• Fjernbetjeningen er automatisk i tilstand for indstilling af ur, når batteriet isættes. Brugerne rådes til at 
fuldføre indstillingen af uret før betjening.

 � Sådan fastgøres fjernbetjeningsholderen på væggen
1.  Vælg en placering, hvor signalet kan nå enheden.
2.  Fastgør holderen på en væg, en stolpe eller lignende med de 

skruer, der fulgte med holderen.
3. Sæt fjernbetjeningen i holderen.

Holder til 
fjernbetjening

Skruer

Fjernbetjening

 � Sådan stilles uret

1. Tryk på knappen .

•  Blinker på displayet.

2. Tryk på  eller  for at indstille uret til nuværende tidspunkt.

• Hvis du holder knappen  eller knappen  nede, øges eller reduceres 
den viste tid hurtigt.

3. Tryk på knappen .

• Peg fjernbetjeningen mod indendørsenheden, når du trykker på 
knapperne.

• "  " blinker.

•  ophører med at blinke, den aktuelle tid vises.

• For eksempel vises den nuværende tid som kl. 8  om 

morgenen.
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 � Bemærk

Betjeningstilstand Beskrivelse
COOL (køle) Klimaanlægget køler rummet ved at frigive varmen til udendørsenheden.
FAN (blæser) Indendørsenhedens BLÆSER vil køre i drift for kun blæser.

DRY (tørre)
Klimaanlægget styrer luftfugtigheden i rummet ved at regulere 
indendørsenhedens blæserhastighed. Derfor er manuel justering af 
blæserhastigheden i DRY-tilstand ikke tilgængelig.

HEAT (varme) Klimaanlægget opvarmer et rum til temperaturindstillingen.

AUTO Klimaanlægget køler eller opvarmer et rum til temperaturindstillingen. Den 
skifter automatisk mellem køling og opvarmning, hvis det er nødvendigt.

 � Sådan startes driften

1. Tryk på knappen  for at starte enhedens drift.

• "  " vises på displayet.

2.  Tryk på knappen  for at vælge den ønskede 
driftstilstand.

• Hver gang der trykkes på knappen, aktiveres den 
tilgængelige driftstilstand i nedenstående rækkefølge:

COOL (køle) FAN (blæser) HEAT (varme)DRY (tørre) AUTO

 � Sådan stoppes driften

3. Tryk på knappen  for at stoppe enhedens drift.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO drift

 � Bemærkninger om driftsforholdene

• Klimaanlægget forbruger altid en lille mængde elektricitet selv i standbytilstand.
• Sørg for, at strømforsyningen/afbryderen er slået fra, hvis klimaanlægget ikke skal bruges i længere 

tid.
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 � Sådan ændres temperaturindstillingen

4. Tryk på knappen .

• Tryk på  for at hæve temperaturen og på  for at sænke 
temperaturen.

Betjeningstilstand COOL 
(køle)

HEAT 
(varme) AUTO DRY & FAN

Indstillet 
temperaturområde

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C Ikke relevant

• Tryk på  og  samtidigt i 5 sekunder for at ændre 
temperaturvisningsenheden til Celcius (°C) eller Fahrenheit (°F).

• For eksempel .

 � Sådan ændres indstillingen for blæserhastighed

5. Tryk på knappen .

• Hver gang der trykkes på knappen, forøges blæserhastighedstilstanden.

• I tilstanden COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN (lav 
blæser)

HIGH 
FAN (høj 
blæser)

AUTO FAN 
(automatisk 

blæser)

QUIET FAN 
(lydsvag 
blæser)

MEDIUM 
FAN (middel 

blæser)

• Indstilling for blæserhastighed er ikke tilgængelig i  
DRY (tørre)-tilstanden.

 � Bemærkninger om indstillingen af blæserhastighed

• Køle- og varmeeffekten påvirkes af en lavere luftstrømningshastighed.

 � Tips for energibesparelse

•  Hold temperaturindstillingen på et moderat niveau (lad være med at overkøle rummet).
• Rengør luftfiltrene for at forhindre tilstopning, der kan bidrage til ikke-effektiv drift og energispild.

** Det anbefales at rengøre filteret én gang hver 2. uge ved almindelig brug.
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 � Sådan ændres luftstrømmens retning

1. Tryk på knappen .

•  vises på displayet.

 � Sådan indstilles flappen i den ønskede position

1. Tryk på knappen , når flappen når den ønskede position.

 � Sådan startes ECONO (spare) driften

1. Tryk på knappen .

•  vises på displayet.

 � Sådan annulleres ECONO (spare) driften

2. Tryk på knappen .

•  forsvinder fra displayet.

Justering af luftstrømmens retning

ECONO (spare) drift

 � Bemærkninger

• Brug altid fjernbetjeningen til at justere flappernes vinkel. Enhver manuel justering kan ødelægge 
svingbetjeningsanordningens mekanisme.

• Køle- og varmeeffekten ved forskellige vinkeltrin påvirkes af forskellig luftstrømningshastighed.

 � Bemærkninger om ECONO (spare) drift

• Denne funktion muliggør effektiv drift ved at begrænse klimaanlæggets maksimale strømforbrug.
• Tryk på  for at annullere indstillingen, og  forsvinder fra displayet.
• Hvis strømforbruget allerede er lavt, vil skift til ECONO drift ikke reducere strømforbruget.
• ECONO driften stoppes, hvis POWERFUL (kraftfuld) drift aktiveres.
• ECONO er kun tilgængelig i tilstanden COOL (køle), DRY (tørre), HEAT (varme) og AUTO.
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 � Sådan startes SLEEP (nat) driften

1. Tryk på knappen .

•  vises på displayet.

• Enhedens LED-indikatorlamper dæmpes ned.

 � Sådan annulleres SLEEP (nat) driften

2. Tryk på knappen .

•  forsvinder fra displayet. 

SLEEP (nat) drift

 � Bemærkninger om SLEEP (nat) drift

• Tryk på  for at annullere indstillingen, og  forsvinder fra displayet.
• Denne funktion justerer automatisk den indstillede temperatur på klimaanlægget til et behageligt 

sovemiljø.

COOL (køle)

HEAT (varme)

 

1 time1 time 1 time

Aktiverer SLEEP (nat) funktion

Indstillet temperatur

• SLEEP (nat) er kun tilgængelig i tilstanden COOL (køle) og HEAT (varme).
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 � Sådan bruges TIMER OFF (Timer Fra) drift

• Sørg for, at indstillingen af ur er indstillet til nuværende tidspunkt (se metode til 
indstilling af uret under klargøring før drift).

1. Tryk på knappen .

•  vises på displayet, og  blinker.

2. Tryk på  for at indstille Timer Fra-indstillingen.

• Hvis du holder knappen  eller knappen  nede, øges eller reduceres tiden hurtigt.

3. Tryk på knappen  igen.

•  ophører med at blinke, den indstillede tid for Timer Fra bliver vist.

 � Sådan annulleres TIMER OFF (Timer Fra) drift

4. Tryk på knappen  for at annullere Timer Fra.

 � Sådan bruges TIMER ON (Timer Til) drift

• Sørg for, at indstillingen af ur er indstillet til nuværende tidspunkt (se metode til 
indstilling af uret under klargøring før drift).

1. Tryk på knappen .

•  vises på displayet, og  blinker.

2. Tryk på  for at indstille Timer Til-indstillingen.

• Hvis du holder knappen  eller knappen  nede, øges eller reduceres tiden hurtigt.

3. Tryk på knappen  igen

•  ophører med at blinke, den indstillede tid for Timer Til bliver vist.

 � Sådan annulleres TIMER ON (Timer Til) drift

4. Tryk på knappen  for at annullere Timer Til.

TIMER drift

 � Bemærkninger om indstilling af TIMER

• Når TIMEREN er indstillet, vises den aktuelle tid ikke.
• I følgende tilfælde skal du indstille timeren igen.

– Når strømafbryderen er slået fra.
– Efter strømsvigt.
– Efter udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen.
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 � Sådan udføres fejlfinding ud fra fejlkoder

1. Tryk og hold nede på knappen  i 5 sekunder.

•  blinker.

2. Tryk på  for at kontrollere fejlkoden.

• Bliv ved med at trykke på knappen, indtil der høres et langt  
"bip"-bekræftelsessignal fra indendørsenheden.

 � Sådan afsluttes fejlfinding ud fra fejlkoder

3. Tryk og hold nede på knappen  i 5 sekunder.

Fejlfinding

 � Bemærkninger

• Et kort “bip” og to på hinanden følgende “bip”-bekræftelser fra indendørsenheden angiver en ikke-
korresponderende fejlkode.

• En lang “bip"”-bekræftelser fra indendørsenheden angiver en korresponderende fejlkode.
• Brugeren må ikke forsøge at reparere eller ændre på klimaanlægget, da forkert arbejde kan resultere i 

elektrisk stød eller brand.
• Kontakt serviceteknikeren, hvis klimaanlægget viser sig at være defekt.

 � Sådan startes POWERFUL (kraftfuld) drift

1. Tryk på knappen .

•  vises på displayet.

• POWERFUL drift stopper efter 20 minutter. Den tidligere indstilling, der 
blev anvendt før POWERFUL drift, bliver genoptaget.

 � Sådan annulleres POWERFUL (kraftfuld) drift

2. Tryk på knappen .

•  forsvinder fra displayet. Den tidligere indstilling, der blev anvendt 
før POWERFUL drift, bliver genoptaget.

POWERFUL (kraftfuld) drift

 � Bemærkninger om POWERFUL (kraftfuld) drift

• Tryk på  for at annullere indstillingen, og  forsvinder fra displayet.

• I de tilfælde, hvor POWERFUL (kraftfuld drift) er startet, vil den midlertidigt tilsidesætte andre 
funktioner i 20 minutter.

• Indendørsenhedens driftslyd bliver forøget under POWERFUL drift.
• POWERFUL drift øger ikke klimaanlæggets kapacitet, hvis klimaanlægget allerede arbejder med 

maksimal kapacitet.
• POWERFUL er tilgængelig i alle driftstilstande.
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 � Fejlkodedefinition

Fejlkode Betydning
00 Normal
A1 Funktionsfejl i indendørsenhedens PCB
A3 Unormal tilstand i kontrolsystem for drænniveau
A5 Frostvæske
A6 Indendørs ventilatormotor unormal
AH Elektrisk luftrenser unormal
C4 Indendørs varmeveksler (1), termistor kortsluttet/åben
C5 Indendørs varmeveksler (2), termistor kortsluttet/åben
C7 Fejl ved lamel grænsekontakt
C9 Indendørs rumtermistor kortsluttet/åben
CC Funktionsfejl i fugtføler
CH -
E1 Udendørs PCB fejl
E3 Højtryksbeskyttelse
E5 Kompressormotor låst/kompressor overbelastet
E6 Fejl ved kompressoropstart
E7 Udendørs DC ventilatormotor låst
E8 AC input overstrøm
EA fejl ved 4-vejs ventil
F3 Ophedet udblæsningsrør
F6 Unormalt højt tryk
F8 -
FA Varmeveksler ophedet
H0 Systemfejl ved kompressorføler
H3 Fejl ved højtrykskontakt
H6 Fejl ved kompressor feedback detektion
H7 Funktionsfejl i udendørsenhedens ventilatormotorsignal
H8 Fejl ved AC strømføler
H9 Udendørs luft, termistor kortsluttet/åben
J3 Kompressor udblæsningsrør, termistor kortsluttet/åben/forkert placeret
J6 Udendørs varmeveksler, termistor kortsluttet/åben
J8 Væskerør, termistor kortsluttet/åben
J9 Gasrør, termistor kortsluttet/åben
L3 Udendørs styreboks, ophedet
L4 Varmedræn ophedet
L5 IMP fejl/IGBT fejl
P4 Varmedræn, termistor kortsluttet/åben
U0 Utilstrækkelig gas
U2 DC spænding uden for område
U3 Transmissionsfejl
U4 Kommunikationsfejl
UA Installationsfejl
UF Rørførings- og ledningsinstallation stemmer ikke overens/forkert ledningsføring/utilstrækkelig gas
UH Antifrost (andre rum)

 � Bemærk

•  Efter tilslutning til trådløs LAN-adapter har fjernbetjeningens indstillinger forrang for WLAN-apps-indstillingen.
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FORSIGTIG
• Før rengøring skal du sørge for at stoppe driften og slukke for strømafbryderen.
• Berør ikke aluminiumsfinnerne på indendørsenheden. Hvis du rører ved disse dele, kan det medføre personskade.
• Undgå, at plastdele kommer i direkte kontakt med rensemidler til spoler. Dette kan deformere plastdelene som 

resultat af en kemisk reaktion.

 � Hurtig reference

Rengøring af dele

• Aftør med en blød, fugtig klud.
• Der må kun anvendes neutralt 
rengøringsmiddel.

• Aftør dem med en blød klud.

• Støvsug filteret, eller vask 
det.

Frontpanel

Luftfilter

Indendørsenhed, udendørsenhed 
og fjernbetjening

Hvis snavset

Én gang hver anden uge

Hvis snavset

Vedligeholdelse og rengøring

 � BEMÆRK

Brug ikke følgende ved rengøring:
• Vand der er varmere end 40°C/104°F
• Flygtig væske som f.eks. rensebenzin, benzin og fortynder
• Poleringsmidler
• Ru materialer som f.eks. en skurebørste
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 � Lugtfjernende filter med titaniumapatit
Det lugtfjernende filter med titaniumapatit kan fornys ved at vaske det med vand en gang  
hver 6. måned. Vi anbefaler, at det udskiftes hvert 3. år.

1. Udtagning af det lugtfjernende filter med 
titaniumapatit
•   Åbn frontpanelet, og træk luftfilteret ud
•   Tag det lugtfjernende filter med titaniumapatit ud 

fra bagsiden af luftfilteret.

Filter

Pal

Luftfilter

Lugtfjernende 
filter med 
titaniumapatit 

2. Rengør eller udskift det lugtfjernende filter med titaniumapatit.
[Vedligeholdelse]
•   Fjern støvet med støvsuger, og læg det i blød i lunkent vand eller vand i ca. 10 til 15 minutter, hvis det 

er meget snavset
•   Efter vask rystes det resterende vand af, og det tørres i skyggen.
[Udskiftning]
•   Fjern filter fra bagsiden af luftfilteret.
•   Bortskaf det gamle filter som ikke-brændbart affald.

3. Sæt filtrene i, som de var, og luk frontpanelet.
•   Tryk på frontpanelet i begge sider og på midten.

* Udseendet af den indendørsenhed kan variere for visse modeller.

1. Træk luftfiltrene ud.
•   Åbn frontpanelet.
•   Skub filtertappen midt på hvert luftfilter en smule opad, og træk den 

derefter ned.

2. Vask luftfiltrene med vand, eller rengør dem med en støvsuger.
•   Det anbefales at rengøre luftfiltrene hver anden uge.

Hvis støvet ikke er let at få af

• Vask luftfiltrene med et neutralt rengøringsmiddel 
fortyndet med lunkent vand, og lad dem derefter 
tørre i skyggen.

• Sørg for at fjerne det luftfjernende filter med 
titaniumapatit. Se “Lugtfjernende filter med 
titaniumapatit”.

1) Tryk

2) Træk ned

3. Indstil filtrene, som de var, og luk frontpanelet langsomt.
•   Tryk på frontpanelet i begge sider og på midten.

* Udseendet af den indendørsenhed kan variere for visse modeller.

FORSIGTIG
• Rør ikke ved aluminiumsfinnerne med de bare hænder, når filteret afmonteres eller monteres.

Luftfilter
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Når enheden ikke skal anvendes i længere tid

Lad enheden køre i 2 timer 
med følgende indstilling.
Driftstilstand: køle
Temperatur: 30°C/86°F

Strømstikket tages ud. Hvis 
du bruger en uafhængigt 
elektrisk kreds til din enhed, 
skal kredsen afbrydes. 
Fjern batterierne fra 
fjernbetjeningen.

FORSIGTIG
• Berør ikke metaldelene på indendørsenheden. Det kan give kvæstelser.
• Når du tager frontpanelet af eller sætter det på, skal du støtte panelet godt med hånden for at forhindre, 

at det falder ned.
• Til rengøring må der ikke anvendes vand over 40°C, rensebenzin, benzin, fortynder, eller andre flygtige 

olier, polermidler, slibende børster eller andre remedier.
• Efter rengøring skal du kontrollere, at frontpanelet er fastgjort på sikker måde.

1. Åbn frontpanelet.
•  Hold panelet i indhakkene på hovedenheden (2 indhak 

i højre og venstre side), og løft det, indtil det ikke kan 
komme længere.

2. Aftagning af frontpanelet.
•  Mens frontpanelet løftes, skubbes det til venstre, og 

det trækkes til forsiden. Den venstre roterende aksel 
frigøres. Skub højre roterende aksel til højre, og træk 
den til forsiden for at tage den ud.

3. Påsætning af frontpanelet.
•  Tilpas frontpanelets højre og venstre roterende aksler 

med rillerne, og skub dem helt ind.
•  Frontpanelet lukkes forsigtigt. (Der skubbes i begge 

ender og midt på frontpanelet.)

Frontpanels akse

Fordybninger på 
hovedenheden

Sådan åbnes frontpanelet
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For oplysninger om reservedele kan du kontakte en godkendt forhandler. Hvis der bemærkes en 
fejlfunktion på klimaanlægget, skal strømforsyningen til enheden straks afbrydes. Kontrollér følgende 
fejltilstande og årsager for at få nogle enkle tips til løsning af problemer.

Fejl Årsag/afhjælpning
1.  Kompressoren fungerer ikke 3 minutter efter, at 

klimaanlægget er startet.
 – Beskyttelse mod for hyppig start. Vent i  
3-4 minutter på, at kompressoren går i gang.

2.  Klimaanlægget går ikke i gang.  – Strømsvigt, eller en sikring skal udskiftes.
 – Strømstikket er taget ud.
 – Det er muligt, at din forsinkelsestimer er ukorrekt 
indstillet.

 – Hvis fejlen vedvarer efter alle disse kontroller, 
bedes du kontakte installatøren af klimaanlægget.

3. Luftstrømmen er for lav.  – Luftfilteret er snavset.
 – Døre eller vinduer er åbne.
 – Luftindsugningen og luftudblæsningen er tilstoppet.
 – Den indstillede temperatur er ikke høj nok 

4. Udblæsningsluften lugter dårligt.  – Dårlig lugt kan skyldes cigaretter, røgpartikler, 
parfume osv., som kan været kommet ind i 
spolen.

5.  Kondensdannelse på forreste luftrist på 
indendørsenheden.

 – Dette skyldes luftfugtighed efter for lang tids 
drift.
 – Den indstillede temperatur er for lav, øg 
temperaturindstillingen, og kør enheden med 
høj blæserhastighed.

6.  Der løber vand ud af klimaanlægsenheden.  – Sluk for enheden, og kontakt forhandleren.

Hvis fejlen vedvarer, bedes du kontakte den lokale forhandler/servicetekniker.

PROBLEMLØSNING

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgien

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
E-mail: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importør for Tyrkiet

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TYRKIET

• Hvis der skulle opstå modsætninger i fortolkningen af denne vejledning og en oversættelse af den til et 
hvilket som helst sprog, så er det den engelske version, der er gældende. 

• Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver specifikation og ethvert design, der er indeholdt heri, 
når som helst uden forudgående varsel.

Hovedkontor:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo kontor:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.


