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MODELLEN

FTXC20CV1B
FTXC25CV1B
FTXC35CV1B
FTXC50CV1B
FTXC60CV1B
FTXC71CV1B

DutchGebruikshandleiding
Draadloze handset

DAIKIN ROOM-AIRCONDITIONERS

GEBRUIKSHANDLEIDING

R32 SPLIT SERIE

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING
•  Het apparaat moet worden bewaard in een ruimt zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, 

bediening van een gasapparaat of een elektrische verwarming).
•  Doorboor of verbrandt niet.
•  Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.
•  Om vuur, explosie en letsel te vermijden mag u de unit niet bedienen wanneer schadelijke stoffen, waaronder 

ontvlambare of bijtende gassen, worden gedetecteerd vlakbij de unit.
•  Het is niet goed voor uw gezondheid om uw lichaam gedurende lange tijd bloot te stellen aan de luchtstroom.
•  Plaats geen objecten, inclusi ef staafjes, uw vingers, etc. in de luchtinlaat of -uitlaat. Onjuiste werking van het product, 

productschade of letsel kan ontstaan door contact met de hoge snelheid ventilatorbladen van de airconditioner.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen aangezien dit kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar.
•  Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Onvakkundig vakmanschap kan resulteren in waterlekkage, 

elektrische schokken of brandgevaar. Neem contact op met uw lokale dealer of gekwali.
•  Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner, omdat dit kan resulteren in brand.
• Plaats geen ontvlambare items, zoals spuitbussen, binnen 1 meter van de luchtuitlaat.
• De spuitbussen kunnen exploderen als resultaat van hete lucht die uit de in-of uitlaat van de units stroomt.
• Wanneer de airconditioning niet goed werkt (deze een brandlucht verspreidt, etc.) zet dan de stroom van de unit uit en 

neem contact op met uw lokale dealer. Doorgaande bediening onder zulke omstandigheden kan resulteren in een storing, 
elektrische schokken of brandgevaar.

• Gebruik geen koelmiddel anders dan hetgeen wat staat aangegeven op de outdoor unit (R32) tijdens het installeren, 
verplaatsen of repareren. Het gebruik van ander koelmiddel kan problemen of schade veroorzaken aan de unit of persoonlijk 
letsel.

•  Het koelmiddel gebruikt in de airconditioner is veilig. Hoewel er geen lekkage zou moeten ontstaan, zorg ervoor dat 
als dit toch gebeurt, dat het koelmiddel niet in contact komt met vlammen, gasverwarmers, kerosineverwarmers of 
gasbereik.

• Wanneer de airconditioner niet goed koelt, kan het koelmiddel lekken dus bel uw dealer.
• Wanneer u reparaties uitvoert tijdens het toevoegen van koelmiddel, bespreek de aard van deze reparaties dan met ons 

servicepersoneel.
• Reinig de airconditioner niet met water, aangezien dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Zorg ervoor dat u een aardlekkagestop installeert. Het niet installeren van een aardlekkagestop kan resulteren in elektrische 

schokken of vuur.
• Sluit de airconditioner enkel aan op het gespecificeerde voedingscircuit. Stroomtoevoer anders dan de aangegeven toevoer 

kan resulteren in elektrische schokken, oververhitting en branden.

• Zorg ervoor dat u de unit aard. Aard de unit niet aan een nutsleiding, bliksemafleider of telefoonaarde. Imperfecte 
aarding kan resulteren in elektrische schokken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in deze 
handleiding zorgvuldig voordat u de unit 
bedient.

Dit apparaat is gevuld met R32.

•  Bewaar deze handleiding na het lezen op een handige plek zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Wanneer de 
uitrusting wordt overgedragen naar een nieuwe gebruiker, zorg er dan ook voor dat u deze handleiding meegeeft.

•  Bewaar deze handleiding op een plek waar de bediener deze makkelijk kan vinden.
•  Lees alle veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig voordat u de unit bedient.
•  Vanwege veiligheidsredenen moet de bediener de volgende maatregelen zorgvuldig lezen.
•  De maatregelen hierin beschreven zijn geclassificeerd als WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Ze bevatten beide 

belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid. Zorg ervoor dat u kennis neemt van alle voorzorgsmaatregelen.

Probeer nooit dingen uit. Zorg ervoor dat u deze instructies 
opvolgt.

Sluit altijd aan op een geaarde 
verbinding.

Maak de airconditioner en 
afstandsbediening nooit nat met 
water.

Raak de airconditioner en afstandsbediening nooit aan met natte handen.

WAARSCHUWING
Het niet juist opvolgen van deze instructies kan resulteren in 
lichamelijk letsel of de dood.

VOORZICHTIG
Het niet juist inlezen in deze instructies kan leiden tot 
schade aan bezittingen of lichamelijk letsel, wat afhankelijk 
van de omstandigheden ernstig kan zijn.

VOORZICHTIG
• Wees u ervan bewust dat langdurige, directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die de 

koud of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
• Gebruik de airconditioner niet voor doeleinden anders dan waarvoor het is bedoeld. Gebruik de airconditioner niet 

voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, omdat dit invloed kan hebben 
op de prestatie, kwaliteit en/of levensduur van het betrokken object.

• Stel planten of dieren niet direct bloot aan de luchtstroom van de unit, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken.
•  Plaats geen apparaten die vlammen produceren op plekken die zijn blootgesteld aan de luchtstroom van de unit, omdat dit 

de verbranding van de brander kan aantasten.
• Blokkeer de luchtinlaten en -uitlaten niet. Verminderde luchtstroom kan resulteren in gebrekkige prestatie of problemen.
• Pas op voor brand wanneer er koelmiddel lekt. Wanneer de airconditioner niet juist werkt, bijv. geen koele of warme lucht 

genereert, kan het lekken van koelmiddel de oorzaak zijn. Raadpleeg uw dealer voor assistentie. Het koelmiddel in de 
airconditioner is veilig en lekt normaal gesproken niet. Echter, in het geval van lekkage kan contact met een onbedekte 
brander, verwarmer of fornuis resulteren in het ontstaan van schadelijke assen. Gebruik de airconditioner niet totdat een 
gekwalificeerde servicepersoon bevestigt dat de lekkage is gerepareerd.

• Zet of plaats geen objecten aan de buitenunit. Het vallen van uzelf of objecten kan letsel veroorzaken.
• Plaats objecten die gevoelig zijn voor vocht niet direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden 

kan condensatie onder de hoofdunit of koelpijpen, vuil in de luchtfilter of afvoerblokkage druppelen veroorzaken, wat kan 
resulteren in vervuiling of gebreken aan het betrokken object.

• Na langdurig gebruik, controleer de unitstand en de bouten op schade. Wanneer dit beschadigd wordt achtergelaten, kan de 
unit vallen en letsel veroorzaken.

• Raak de luchtinlaat of aluminium lamellen van de binnen- of buitenunits niet aan om letsel te voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht. Aantasting van 

lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid kunnen het gevolg zijn.
• Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet spelen met de unit of de afstandsbediening. 

Onopzettelijke bediening door een kind kan resulteren in aantasting van lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid.
• Zit niet op de buitenunit. Zet geen dingen op de unit en trek niet aan de unit. Dit wel doen kan ongelukken veroorzaken, zoals 

vallen of omkieperen, wat kan resulteren in letsel, storing van het product of productschade.
•  Gebruik geen kracht op de binnen- en buitenunits, anders kan er schade aan het product ontstaan.
• Plaats geen objecten rond de binnenunit. Dit wel doen kan een negatieve invloed hebben op de prestatie, productkwaliteit en 

levensduur van de airconditioner.
• Zorg ervoor dat huisdieren niet op de airconditioner plassen. Het plassen op de airconditioner kan resulteren in elektrische 

schokken of brand.
• Zit niet op en hang niet aan het boven- en onderpaneel. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en letsel of productschade 

kan het resultaat zijn.
• Geef het boven- en onderpaneel geen zwaai. Het boven- en onderpaneel kunnen mensen of objecten raken en resulteren in 

letsel of schade aan bezittingen.
• Laat kinderen niet spelen rond het boven- en onderpaneel. Dit kan resulteren in letsel of schade aan bezittingen.
• Trek niet aan de draden. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel 

of schade aan bezittingen.
• Plaats geen obstakels in het pad van de panelen. Het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren in letsel of schade 

aan bezittingen.
• Buig of beschadig de draden niet. De draden kunnen gebroken zijn en het boven- en onderpaneel kunnen vallen en resulteren 

in letsel of schade aan bezittingen.
• Plaats geen objecten op het boven- en onderpaneel, anders kan dit resulteren in storing van het product.
• Gebruik geen onstabiele standaard tijdens bediening of onderhoud van de airconditioning, anders kunt u vallen of uzelf letsel 

toebrengen.
• Bewaar de afstandsbediening op plekken buiten bereik van kinderen. Onjuist hanteren van de afstandsbediening kan 

resulteren in letsel.

•  Om zuurstofuitputting te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de ruimte juist is geventileerd wanneer apparatuur 
zoals een brander samen met de airconditioner worden gebruikt.

• Zorg er voor het reinigen voor dat u de bediening van de unit stopt, de stop uitschakelt of de stroomdraad verwijdert.
• Anders kan een elektrische schok resulteren in letsel.
•  Luit de airconditioner niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan de gespecificeerde. Dit kan problemen of brand 

veroorzaken.
• Afhankelijk van de omgeving moet een aardlekkagestopper worden geïnstalleerd. Het niet hebben van een aardlekkagestopper 

kan resulteren in elektrische schokken.
• Leg de afvoerslang zodanig neer dat de afvoer soepel gaat. Onvolledige afvoer kan ervoor zorgen dat het gebouw en de 

meubels etc. nat worden.
• Plaats geen objecten in de directe nabijheid van de buitenunit en laat geen bladen of ander vuil bij de unit komen. 

Bladeren zijn een broeinest voor kleine dieren die in de unit kunnen kruipen.
Wanneer deze dieren eenmaal in de unit zijn kunnen ze storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze contact maken 
met elektrische onderdelen. 

• Bedien niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

•  Reinig de binnenunit niet met water, gebruik enkel een licht vochtige doek.
• Plaats geen dingen zoals vazen met water of iets anders bovenop de unit. Water kan in de unit doordringen en 

elektrisch isolaties verminderen, wat kan resulteren in een elektrische schok.

Installatiegebied.
 Om de airconditioner te installeren in de volgende soorten ruimtes, raadpleeg de dealer.
•  Plekken met een olieachtige omgeving of waar stoom of roet ontstaat.
• Zoutige omgevingen zoals kustgebieden.
• Plekken waar sulfidegas ontstaat, zoals warmwaterbronnen.
• Plekken waar sneeuw de buitenunit kan blokkeren.
• De binnenunit moet ten minste 1m van een televisie of radio worden geplaatst (unit kan storing van beeld of geluid 

opleveren).
• De afvoer van de buitenunit moet worden afgevoerd naar een goede afvoerplek.

Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.

 Let ook op werkingslawaai.
•  Selecteer de volgende soorten locaties:

A. Een plek die goed bestand is tegen het gewicht van de airconditioning met weinig werkingslawaai en vibraties.
B. Een plek waar warme luchtstroom uit de luchtuitlaat van de buitenunit en werkingslawaai geen overlast voor buren 

veroorzaakt.
•  Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden vlakbij de luchtuitlaat van de buitenunit.
• Obstructies kan resulteren in slechte prestatie en meer lawaai. Wanneer er een ongebruikelijk geluid optreedt, vraag dan 

advies aan uw dealer.

Elektrisch werk.

•  Zorg voor de stroomtoevoer voor dat u een apart voedingscircuit gebruikt voor de airconditioner.

Verplaatsen van het systeem.

• Raadpleeg uw Daikin dealer voor het verbouwen en verplaatsen.

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING Voorbereiden voor werking

Scherm (LCD)
• Geef de huidige instellingen 
weer. (Deze illustratie toont de 
volledige weergave van het 
LCD-paneel, inclusief functies 
voor modellen met enkel 
toepasbare afstandsbediening).

ON/OFFknop
• Start / stop de werking.

SLEEPknop
• Inschakelen / uitschakelen 
SLEEP-functie.

POWERFULknop
• Inschakelen / uitschakelen 
POWERFUL-functie.

ON timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen ON timerinstelling.

OFF timerknop
• Inschakelen / uitschakelen en 
wijzigen OFF timerinstelling.

IR Signaalverzender
• Richt de zender op de 
binnenunit om het signaal te 
verzenden. Let op dat als er 
een belemmering aanwezig 
is die de verbinding tussen 
zender en binnenunit blokkeert, 
de verzending van het signaal 
wellicht niet lukt.

Knop voor 
temperatuurinstelling
• Verhoog / verlaag de 
temperatuurinstelling.

MODEknop
• Wijzigt tussen de beschikbare 
werkingsmodi.

FANknop
• Wijzigt de ventilatiesnelheid.

SWINGknop
• Richt de luchtstroom in 
op-neer richting.

ECONOknop
• Inschakelen / uitschakelen 
ECONO-functie.

CLOCKknop
• Wijzigt RTC-instelling.

Afstellingstoets UP & DOWN 
voor de timer
• Schakel tussen de instellingen 
in realtime klok (RTC) en de 
standen ON timer en OFF timer.

CANCELknop
• Timer-instelling annuleren.

  Over batterijen

• Verwijder batterijen uit de afstandsbediening wanneer de airconditioner niet zal worden gebruikt 
gedurende een lange tijd.

• Wanneer u de batterijen vervangt is het aanbevolen om beide batterijen te vervangen voor hetzelfde type 
batterij.

• Batterijen zouden één keer per jaar moeten worden vervangen. Echter, wanneer het display van de 
afstandsbediening begint te vervagen of wanneer de afstandsbediening minder presteert, vervang beide 
batterijen dan met nieuwe AAA:LR03 batterijen.

• De bijgevoegde batterijen zijn verstrekt voor het eerste gebruik van de airconditioner. De gebruiksperiode 
van deze batterijen is afhankelijk van de fabrieksdatum van de airconditioner.

 Om de batterijen in te stellen
1.  Verwijder het deksel aan de achterkant door deze omlaag te 

schuiven.
2. Breng twee droge batterijen in (LR03:AAA).
3. Plaats het deksel weer terug.

Breng  en  
juist aan!

 Accessoires
De volgende accessoires zijn inbegrepen.

Gipsplaatschroef Batterij Afstandsbedieninghouder

2 2 1

 Om de afstandsbediening te bedienen
•  Richt de verzender van de afstandsbediening op de ontvanger van de 

binnenunit.
• Zorg ervoor dat er zich geen blokkade bevindt tussen de binnenunit 

en de afstandsbediening, zoals een gordijn, omdat signaalverzending 
onsuccesvol zal zijn.

Ontvanger

 Om OFF TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer uit instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de OFF TIMER wordt weergegeven.

 Om OFF TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om OFF TIMER te annuleren.

 Om ON TIMER bediening te gebruiken

• Zorg ervoor dat de klokinstelling is ingesteld op de huidige tijd (raadpleeg de 
methode om de klok in te stellen voor bediening).

1. Druk op knop  .

•  wordt op de lcd weergegeven en  knippert.

2. Druk op  om de timer aan instelling in te stellen.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de tijdweergave snel verhoogd 
of verlaagd.

3. Druk nogmaals op de toets  .

•  stopt met knipperen en de ON TIMER wordt weergegeven.

 Om ON TIMER werking te annuleren

4. Druk op  om ON TIMER te annuleren.

Neem voor vragen over reserveonderdelen contact op met uw geautoriseerde dealer. Wanneer een storing aan 
de airconditioner unit wordt opgemerkt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar de unit uit. Controleer 
de volgende storingen en oorzaken voor een paar eenvoudige tips voor probleemoplossing.

Storing Oorzaken / actie
1.  De compressor werkt 3 minuten niet nadat de 

airconditioner unit is gestart.
 – Bescherming tegen herhaaldelijk starten. Wacht 3 
tot 4 minuten tot de compressor start met werken.

2.  De airconditioner werkt niet.  – Stroomstoring, of de zekering moet worden 
vervangen.
 – De stekker is niet aangesloten.
 – Het is mogelijk dat uw vertragingstimer onjuist is 
ingesteld.
 – Indien de storing blijft optreden na al deze  
controles, neem dan contact op met de 
unitinstallateur van de airconditioner.

3. De luchtstroom is te laag.  – De luchtfilter is vies.
 – De deuren of ramen staan open.
 – De luchtaanzuiging en -afvoer zijn verstopt.
 – De gereguleerde temperatuur is niet hoog 
genoeg.

4. Afvoerluchtstroom heeft een slechte geur.  – Luchtjes kunnen worden veroorzaakt door 
sigaretten, rookdeeltjes, parfum, etc. die zich aan 
de spoel kunnen hebben gehecht.

5.  Condensatie van het voorste luchtrooster van de 
binnenunit.

 – Dit wordt veroorzaakt door luchtvochtigheid na 
een lange tijd van werking.
 – De ingestelde temperatuur is te laag, verhoog de 
temperatuurinstelling en zet de unit op en hoge 
ventilatiesnelheid.

6.  Water stroomt uit de airconditioner unit.  – Zet de unit uit en bel de dealer.

Wanneer de storingen blijven optreden, bel dan uw lokale dealer / servicedienst.

TIMER bediening

Wanneer de unit niet zal worden gebruikt gedurende een lange tijd

Bedien de unit gedurende 
2 uur met de volgende 
instelling.

Bedieningsmodus: koel

Temperatuur: 30°C/86°F

Verwijder de stekker 
Wanneer u een apart 
stroomcircuit gebruikt voor 
uw unit, onderbreek dan het 
circuit.

Verwijder de batterijen uit de 
afstandsbediening.

VOORZICHTIG
• Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.
• Bij het verwijderen of vastmaken van het voorpaneel, ondersteun het paneel goed met uw hand om vallen 

te voorkomen.
• Gebruik geen heet water boven 40°C om te reinigen, benzeen, benzine, verdunner, andere volatiele oliën, 

polijstmiddel, scrubborstels of andere handproducten.
• Zorg er na reiniging voor dat het voorpaneel weer stevig vastzit.

1. Open het voorpaneel.
•  Houd het paneel op de uitsparingen op het hoofdpaneel 

(2 uitsparingen rechts en links) en lift deze omhoog totdat 
het stopt.

2. Verwijder het voorpaneel.
•  Licht het voorpaneel verder op, schuif het naar links en 

trek het naar voren. De linker roterende schacht is los. 
Schuif de rechter rotatieas naar rechts en verwijder de as 
door deze naar voren te trekken.

3. Maak het voorpaneel vast.
•  Lijn de rechter en linker rotatieschachten van het 

voorpaneel uit binnen de groeven en duw ze helemaal 
naar binnen.

• Sluit het voorpaneel zachtjes. (Duw beide kanten en het 
midden op het voorpaneel.)

Voorpanel schacht

Inkepingen op de 
hoofduni

Openen van het voorpaneel PROBLEEMOPLOSSING

 Om de temperatuurinstelling te wijzigen

4. Druk op knop  .

• Druk op  om de temperatuur te verhogen en op  om de temperatuur te 
verlagen.

Werkingsmodus COOL HEAT AUTO DRY & FAN

Instellen van het 
temperatuurbereik

18°C - 
32°C

10°C - 
30°C

18°C - 
30°C

Niet van 
toepassing

• Druk 5 seconden lang gelijktijdig op  en  om de temperatuurweergave 
in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te wijzigen.

• Bijvoorbeeld,  .

 Om de snelheidsinstelling van de ventilator te wijzigen

5. Druk op knop  .

• Elke druk op de knoop verhoogt de ventilatie snelheidsmodus in 
opvolgende volgorde.

• In de standen COOL, FAN, HEAT & AUTO:

LOW 
FAN

HIGH 
FAN

AUTO 
FAN

QUIET 
FAN

MEDIUM 
FAN

• Ventilatie snelheidsinstelling niet beschikbaar in DRY modus.

 Om storingscode diagnose uit te voeren

1. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

•  knippert.

2. Druk op  om de foutcode te controleren.

• Blijf op de toets drukken totdat u een lange "piep" ter bevestiging van de 
binnenunit hoort.

 Om de foutcode diagnose te verlaten

3. Houd de toets  5 seconden lang ingedrukt.

 Foutcode defi nitie

Foutcode Betekenis
00 Normaal
A1 Storing van de PCB van de binnenunit
A3 Regelsysteem van afvoerniveau werkt niet normaal
A5 Anti-vries
A6 Binnen ventilatiemotor abnormaal
AH Elektrische luchtreiniger abnormaal
C4 Binnen warmtewisselaar (1) thermistor kort / open
C5 Binnen warmtewisselaar (2) thermistor kort / open
C7 Lamel-limiet schakelfout
C9 Binnen kamerthermistor kort / open
CC Storing van de vochtigheidssensor
CH -
E1 Binnen PCB-fout
E3 Hoge druk-bescherming
E5 Compressor motorvergrendeling / compressor overbelasting
E6 Compressor opstartfout
E7 Buiten DC ventilator motorvergrendeling
E8 AC invoer overstroom
EA 4-wegklep fout
F3 Afvoerpijp oververhit
F6 Abnormaal hoge druk
F8 -
FA Warmtewisselaar oververhit
H0 Compressorsensor systeemfout
H3 Hoge druk schakelfout
H6 Compressorfeedback detectiefout
H7 Storing van het signaal van de ventilatormotor van de buitenunit
H8 Fout wisselstroomsensor
H9 Buiten lucht thermistor kort / open
J3 Compressor afvoerpijp thermistor kort / open / verkeerd geplaatst
J6 Buiten warmtewisselaar thermistor kort / open
J8 Vloeistofpijp thermistor kort / open
J9 Gaspijp thermistof kort / open
L3 Buiten controlebox oververhitting
L4 Koellichaam oververhitting
L5 IPM fout / IGBT fout
P4 Koellichaam thermistor kort/open
U0 Onvoldoende gas
U2 DC voltage buiten bereik
U3 Verzendfout
U4 Communicatiefout
UA Installatiefout
UF Pijpen en bedrading installatie mismatch / verkeerde bedrading / onvoldoende gas
UH Anti-vries (andere ruimtes)

VOORZICHTIG
• Zorg er voor reiniging voor dat de werking stopt en schakel de circuitonderbreker uit.
• Raak de aluminium bladen van de binnenunit niet aan. Wanneer u deze onderdelen aanraakt kan dit letsel 

veroorzaken.
• Vermijd direct contact van spoelbehandelingsreinigers op kunststof onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat 

kunststof onderdelen vervormen door een chemische reactie.

 Snelle referentie

Te reinigen onderdelen

 

• Veeg deze met een zachte, 
vochtige doek.

• Er mogen enkel neutrale 
reinigingsmiddelen worden 
gebruikt.

• Veeg ze af met een zachte 
doek.

• Stofzuig het stof of was de 
fi lter.

Voorpaneel

Luchtfilter

Binnenunit, buitenunit en 
afstandsbediening

Indien vies

Eenmaal per 2 weken

Indien vies

 Ontsmettingsfi lter van titaniumapiet
De ontsmettingsfilter van titaniumapiet kan worden vernieuwd door deze elk 6 maanden met water te 
wassen. We bevelen aan om deze elk 3 jaar te vervangen.

1.  Haal de ontsmettingsfilter van titaniumapiet eraf
• Open het voorpaneel en trek de luchtfi lter eruit.
• Verwijder de ontsmettingsfi lter van titaniumapiet van 

de achterkant van de luchtfi lter.

Luchtfi lter

Tab

Filterframe

Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet

2. Reinig of vervang de ontsmettingsfilter van titaniumapiet
[Onderhoud]

• Stofzuig en stof in lauw water of enkel in water gedurende 10 tot 15 minuten wanneer het erg vuil is.
• Schudt het resterende water er na het schoonmaken af en droog in de schaduw.

[Vervanging]

• Verwijder de fi lter van de achterkant van de luchtfi lter.
• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar afval.

3. Plaats ze filters terug zoals oorspronkelijk en sluit het voorpaneel.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

1. Haal de luchtfilters eruit.
• Open het voorpaneel
• Duw het fi lterlabel in het midden van elk luchtfi lter een beetje naar boven en 

trek het dan naar beneden.

2. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.
• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Wanneer de stof er niet makkelijk vanafkomt

• Was de luchtfi lters met neutrale schoonmaakmiddelen 
verdund met lauw water en laat ze daarna opdrogen 
in de schaduw.

• Zorg ervoor dat u de ontsmettingsfi lter van 
titaniumapatiet verwijdert. Zie "Ontsmettingsfi lter 
van titaniumapiet".

1) Duw

2)  Trek naar 
beneden

3.  Plaats de filters terug in de oorspronkelijke staat en sluit het voorpaneel 
langzaam.
• Druk op het voorpaneel op beide kanten en in het midden.

*Het uiterlijk van de binnenunit kan verschillen van sommige modellen.

VOORZICHTIG
• Raak de aluminium bladen niet met uw blote handen aan tijdens het demonteren of monteren van de fi lter.

Zorg en reinigen Luchtfi lter

Storingdiagnose

  Opmerking

•  Na verbinding maken met de draadloze LAN-adapter, heersen de instellingen van de afstandsbediening 
over WLAN app-instellingen.

  OPMERKING

Gebruik voor het reinigen het volgende niet:
• Water warmer dan 40°C/104°F
• Volatiele vloeistoffen zoals benzeen, benzine en verdunner
• Polijstmiddelen
• Ruwe materialen zoals een scrubborstel  Opmerkingen

• Een korte "piep" en twee keer "piep" vanuit de binnenunit geeft een niet-correspondentie foutcode aan.
• Een lange "piep" ter bevestiging van de binnenunit geeft een overeenkomstige foutcode aan.
• De gebruiker moet niet proberen om de airconditioner te repareren of aan te passen omdat dit onjuist doen 

kan resulteren in elektrische schokken of brand.
• Raadpleeg het servicepersoneel in het geval dat de airconditioner storing geeft.

  Opmerkingen voor de TIMERinstelling

• Als TIMER is ingesteld, wordt de huidige tijd niet weergegeven.
• Stel de timer in de volgende gevallen opnieuw in.

 – Nadat de zekering de stroom heeft uitgeschakeld.
 – Na een stroomstoring.
 – Na het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening.

 Wijzigen van de richting van de luchtstroom

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 De klep op de gewenste positie instellen

1.  Druk op de toets  zodra de klep de gewenste positie heeft bereikt.

 Om ECONO werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

 Om ECONO werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD.

Aanpassen van de luchtstroomrichting

ECONO bediening

  Opmerkingen

• Stel de hoek van de kleppen altijd af met de afstandsbediening. Door elke handmatige afstelling kan het 
mechanisme van de zwenkregeling defect raken.

• Het koel- en verwarmingseffect bij verschillende hoeken wordt door de verschillende luchtdebieten 
beïnvloed.

  Opmerkingen voor ECONO werking

• Deze functie zorgt voor een effi ciënte werking door het maximale stroomverbruik van de airconditioningunit 
te beperken.

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.
• Als het stroomverbruik al laag is, zal omschakeling naar de ECONO-stand het stroomverbruik niet 

verminderen.
• De ECONO-stand wordt afgebroken als de stand POWERFUL wordt ingeschakeld.
• ECONO is alleen beschikbaar in de standen COOL, DRY, HEAT & AUTO.

  Opmerkingen voor de snelheidsinstelling van de ventilator

• Koel- en verwarmingseffect zal worden beïnvloed op een lagere luchtstroomsnelheid.

 Opmerking

Werkingsmodus Omschrijving

COOL De airconditioner koelt de ruimte door de warmte naar de buitenunit te laten gaan.

FAN De indoorunit van de airconditioner werkt enkel in de ventilatiemodus.

DRY
De airconditioner werkt door de vochtigheid van de ruimte te beheersen door 
de de ventilatiesnelheid van de binnenunit te reguleren. Daarom is handmatige 
aanpassing van de ventilatiesnelheid in de DRY modus niet beschikbaar.

HEAT De airconditioner warmt een ruimte op om op de ingestelde temperatuur te zijn.

AUTO De airconditioner koelt of verwarmt een ruimte tot de ingestelde temperatuur. Hij 
wijzigt automatisch tussen koelen en verwarmen zoals noodzakelijk.

 Om bediening te starten

1.  Druk op knop  om bediening van de unit te starten.

• "  " wordt op het lcd weergegeven.

2.  Druk op de knop  om de gewenste bedieningsmodus te 
selecteren.

• Elke druk op de knop bevordert de beschikbare bedieningsmodus in 
onderstaande volgorde:

COOL FAN HEATDRY AUTO

 Om bediening te stoppen

3.  Druk opnieuw op knop  om de unitbediening te stoppen.

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO bediening

  Opmerkingen voor de werkingsomstandigheden.

• De airconditioner zal altijd een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs in stand-by-modus.
• Zorg ervoor dat de stroomtoevoer/-onderbreker is uitgeschakeld wanneer de airconditioner gedurende 

lange tijd niet zal worden gebruikt.

  Tips om energie te besparen

•  Houd de temperatuurinstelling op een gematigd niveau (koel de ruimte niet teveel af).
• Reinig de luchtfi lters om troep te voorkomen die bij kan dragen aan ineffi ciënte werking en verspilling van 

energie.
** Het wordt aanbevolen om de filter elke 2 weken te reinigen bij normaal gebruik.

 Om SLEEP werking te starten

1. Druk op knop  .

•  wordt op het lcd weergegeven.

• LED-indicatielampjes van de unit worden gedimd.

 Om SLEEP werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. 

SLEEP bediening

  Opmerkingen voor SLEEP werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• Deze bediening past automatisch de instellingstemperatuur aan van de airconditioner voor een 
comfortabele slaapomgeving.

COOL

HEAT

 

1 uur1 uur 1 uur

SLEEP-functie inschakelen

Temperatuurinstelling

• SLEEP is niet beschikbaar in de standen COOL en HEAT.

Voorbereiden voor werking

  Over de afstandsbediening

• Laat de afstandsbediening niet vallen en maak deze niet nat.
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de lens van de verzender zal de gevoeligheid verminderen.
• Signaalcommunicatie kan worden beïnvloed wanneer de airconditioner wordt geïnstalleerd dicht bij een 

elektrische fl uorescerende lamp (zoals een typ omvormer-lamp) in de ruimte.

  Opmerking

• De afstandsbediening gaat automatisch in de klokinstellingsmodus na het inbrengen van de batterij. Het 
wordt aanbevolen dat de klokinstelling te voltooien voor bediening.

 Om de afstandsbedieninghouder op de muur te 
bevestigen

1.  Kies een locatie waar het signaal de unit kan bereiken.
2. Bevestig de houder op de muur, een pilaar etc. met de schroeven die 

zijn geleverd bij de houder.
3. Plaats de afstandsbediening op de houder.

Afstandsbedieninghouder

Schroeven

Afstandsbediening

 Om de klok in te stellen

1. Druk op knop  .

•  knippert op de lcd.

2.  Druk op  of  om de klok in te stellen op weergave van 
de tijd.

• Door de toets  of  ingedrukt te houden, wordt de weergegeven tijd 
snel verhoogd of verlaagd.

3. Druk op knop  .

• Wijs met de afstandsbediening naar de binnenunit wanneer u de toetsen 
indrukt.

• "  " knippert.

•  stopt met knipperen en de huidige tijd wordt weergegeven.

• Bijvoorbeeld, wanneer de huidige tijd 8 uur ‘s ochtends is, wordt

 weergegeven.

 Om POWERFUL werking te starten

1. Druk op knop  .

•  zal worden weergegeven op de LCD.

• POWERFUL bediening eindigt in 20 minuten. De vorige instelling gebruikt 
voor POWERFUL bediening zal worden hervat.

 Om POWERFUL werking te annuleren

2. Druk op knop  .

•  zal verdwijnen van de LCD. De vorige instelling gebruikt voor de 
POWERFUL werking zal worden hervat.

POWERFUL bediening

  Opmerkingen voor POWERFUL werking

• Door op  te drukken, wordt de instelling geannuleerd en verdwijnt  van de lcd.

• In omstandigheden waarin POWERFUL is gestart, zal dit gedurende 20 minuten de werking van andere 
functies overheersen.

• Indoorunit werkingsgeluid zal harder zijn tijdens POWERFUL werking.
• POWERFUL werking zal de capaciteit van de airconditioner niet verhogen wanneer de airconditioner al 

werkt op zijn maximale capaciteit.
• POWERFUL is in alle bedrijfsstanden beschikbaar.

Opmerking:

Afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor uitleg aan de gebruiker en kunnen 
van het werkelijke apparaat afwijken. Deze kunnen voor de ontwikkeling van toekomstige producten 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijderingsvereisten

Afvalbatterijen moeten worden behandeld in een speciale behandelingsfaciliteit voor 
hergebruik. Door juiste verwijdering draagt u bij aan het voorkomen van potentiële 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Neem contact op 
met de lokale autoriteit voor meer informatie.

De batterijen die zijn geleverd met de afstandsbediening zijn gemarkeerd 
met dit symbool.
Dit betekent dat de batterijen niet bij het restafval mogen worden gedaan.
Wanneer er zich een chemisch symbool bevindt onder het symbool, 
betekent dit dat de batterij een zware metaalsoort bevat boven een 
bepaalde concentratie.
Mogelijke chemische symbolen zijn:
 Pb: lead (>0,004%)

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium
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• In het geval dat er een confl ict ontstaat door de interpretatie van deze handleiding en een vertaling van dezelfde 
handleiding in een andere taal, is de Engelse versie van deze handleiding leidend.

• De fabrikant behoud het recht om een specifi catie en design van deze handleiding te herzien zonder kennisgeving 
vooraf.

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

Tokyo offi ce:
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.

8-OM-FTXC_3P621306-1-DAIKIN-NL.indd   18-OM-FTXC_3P621306-1-DAIKIN-NL.indd   1 14/9/2020   5:14:13 PM14/9/2020   5:14:13 PM


