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Ohutusmeetmed

HOIATUS
•  Seadet peab hoidma ruumis, kus puuduvad pidevalt töötavad süttimisallikad (näiteks: lahtine leek, töötav gaasiseade 

või töötav elektriline küttekeha).
•  Ärge torgake seadet läbi ega põletage seda.
•  Arvestage, et külmaained ei pruugi sisaldada lõhnaainet.
•  Tulekahju, plahvatuse või vigastuste vältimiseks ärge kasutage seadet, kui seadme läheduses on kahjulikke gaase, 

sealhulgas tuleohtlikke või söövitavaid gaase.
•  Tervisele ei ole hea, kui lasete kehal pikka aega kokku puutuda õhuvooluga.
•  Ärge pistke õhu sisse- või väljalaskeavasse esemeid, sh vardaid, sõrmi vms. Kokkupuude kliimaseadme kiirelt liikuvate 

ventilaatoriteradega võib põhjustada toote talitlushäireid, tootekahjustusi või vigastusi.
•  Ärge püüdke kliimaseadet ise remontida, demonteerida ega modifitseerida, kuna see võib põhjustada vee lekkimist, 

elektrilööke või tuleohtu.
•  Ärge püüdke kliimaseadet ise paigaldada ega remontida. Valed töövõtted võivad põhjustada vee lekkimist, elektrilööke 

või tuleohtu. Paigalduse ja hoolduse jaoks pöörduge kohaliku edasimüüja või kvalifitseeritud paigadus- ja hooldustöid 
teostava personali poole.

•  Ärge kasutage kliimaseadme läheduses tuleohtlikke spreisid, sest see võib põhjustada tulekahju.
•  Ärge asetage tuleohtlikke esemeid, nt aerosoolipudeleid, õhu väljalaskeava lähemale kui 1 meeter. 
• Aerosoolipudelid võivad sise- või välisseadmetest väljuva kuuma õhu toimel plahvatada.
•  Kliimaseadme talitlushäirete korral (nt kui seadmest eraldub põlemislõhna) lülitage seade välja ja pöörduge kohaliku 

edasimüüja poole. Seadme kasutamise jätkamine antud tingimustes võib põhjustada seadme rikke, elektrilöögi või 
tulekahju.

•  Ärge kasutage seadme paigaldamise, teisaldamise ega remondi käigus muid külmaaineid kui väliseadmel märgitud 
(R32). Muu külmaaine kasutamine võib seadme tööd häirida, selle rikkuda või tekitada kehavigastusi.

•  Kliimaseadmes kasutatav külmaaine on ohutu. Kuigi lekkeid ei tohiks esineda, siis kui mingil põhjusel külmaainet 
sellegipoolest ruumi lekib, tuleb kindlustada, et see ei puutuks kokku lahtise tulega, näiteks gaasi- või 
petrooleumkütteseadmete või gaasipliidi leekidega.

•  Kui kliimaseade ei jahuta korralikult, võib tegemist olla külmaaine lekkega, seega helistage oma edasimüüjale.
• Külmaaine lisamisega seotud remonditöid tehes konsulteerige tööde koosseisu osas meie hooldustöötajatega.
•  Ärge peske kliimaseadet veega, kuna see võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
• Paigaldage kindlasti maandusrikkekaitse. Maandusrikkekaitse paigaldamata jätmisel esineb elektrilöögi või tulekahju 

oht.
•  Ühendage kliimaseade ainult juhendis täpsustatud toiteahelaga. Kui ühendada seade muude toiteallikatega, kui 

juhendis täpsustatud, esineb elektrilöökide, ülekuumenemise ja tulekahju oht.

•  Seade tuleb kindlasti maandada. Ärge maandage seadet vee- või gaasitoru, piksejuhtme ega telefoni 
maandusjuhtme külge. Ebatäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt selles 
juhendis esitatud ohutusmeetmeid. See seade on täidetud külmaainega R32.

•  Pärast lugemist hoidke seda juhendit käepärast, et saaksite seda vajaduse korral lugeda. Kui annate seadmed uuele 
kasutajale, andke kindlasti kaasa ka kasutusjuhend.

•  Hoidke juhendit seadme operaatorile hõlpsalt leitavas kohas.
•  Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik selles juhendis esitatud ohutusmeetmed.
•  Ohutuse tagamiseks peab operaator hoolikalt läbi lugema järgmised ohutusmeetmed.
•  Siin kirjeldatud ohutusmeetmeid on kahesuguseid: HOIATUS ja ETTEVAATUST. Mõlemad sisaldavad olulist 

ohutusalast teavet. Järgige kindlasti kõiki ohutusmeetmeid.

Ärge seda kunagi proovige. Järgige kindlasti juhiseid. Looge kindlasti maaühendus.

Ärge tehke kunagi kliimaseadet 
ega kaugjuhtimispulti märjaks.

Ärge kunagi puudutage kliimaseadet ega kaugjuhtimispulti märgade 
kätega.

HOIATUS
Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada 
kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUST
Kui neid juhiseid nõuetekohaselt ei täideta, võib 
tagajärjeks olla varaline kahju või tervisekahjustused, mis 
võivad olenevalt olukorrast olla tõsised.
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ETTEVAATUST
•  Pidage meeles, et pikaajaline otsene kokkupuude kliimaseadme jaheda või sooja õhuga või liiga külma või kuuma 

õhuga võib olla kahjulik teie füüsilisele seisundile ja tervisele.
• Ärge kasutage kliimaseadet muul kui ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage kliimaseadet täppisinstrumentide, 

toidu, taimede, loomade või kunstiteoste jahutamiseks, kuna see võib kahjustada vastava objekti toimimist, 
kvaliteeti ja/või pikaealisust.

•  Ärge jätke taimi ega loomi otse seadme õhuvoolu kätte, kuna see võib neile kahjulikult mõjuda.
•  Ärge asetage lahtise leegiga seadmeid kohtadesse, mis jäävad seadme õhuvoolu mõjuulatusse, kuna see võib häirida 

põleti põlemisprotsessi.
•  Ärge blokeerige õhu sisse- ega väljalaskeavasid. Vähenenud õhuvool võib seadme tööd takistada või probleeme 

tekitada.
•  Külmaaine lekke korral esineb tuleoht. Kui kliimaseade ei tööta õigesti, st ei tekita jahedat ega sooja õhku, võib 

põhjuseks olla külmaaine leke. Abi saamiseks pöörduge edasimüüja poole. Kliimaseadme külmaaine on ohutu ja 
tavaliselt ei leki. Lekke korral võib kokkupuude katmata põleti, küttekeha või pliidiga tekitada kahjulikke gaase. Ärge 
kasutage kliimaseadet uuesti enne, kui kvalifitseeritud hoolduspersonal kinnitab, et leke on kõrvaldatud.

• Ärge istuge välisseadmele ega asetage sellele esemeid. Ise kukkumine või esemete kukkumine võib põhjustada 
vigastusi.

• Ärge asetage niiskuse suhtes tundlikke esemeid otse sise- või välisseadme alla. Teatud tingimustel võib kondenseerumine 
põhiseadmel või külmaainetorudel, mustus õhufiltris või äravoolu ummistus põhjustada tilkumist, mille tulemusel võib 
antud ese määrduda või rikki minna.

• Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige, et seadme alusel ja selle paigalduskonsoolidel ei esineks kahjustusi. Kui 
kahjustusi ei eemaldata, võib seade kukkuda ja põhjustada vigastusi.

•  Vigastuste vältimiseks ärge puudutage sise- või välisseadmete õhu sisselaskeava ega alumiiniumribasid.
•  Väikelapsed ega raskesti haiged inimesed ei tohi seadet järelevalveta kasutada. See võib tekitada kehafunktsioonide 

kahjustusi ja tervisekahjustusi.
•  Jälgige, et lapsed seadme ega selle kaugjuhtimispuldiga ei mängiks. Kui laps seadet kogemata kasutab, võib see 

tekitada kehafunktsioonide kahjustusi ja tervisekahjustusi.
• Ärge istuge väliseadmel, pange asju seadmele või tõmmake seadet. See võib põhjustada õnnetusi, näiteks ümber- või 

allakukkumist, mille tagajärjeks võivad olla vigastused, toote talitlushäired või tootekahjustused.
•  Ärge lööge sise- ega välisseadmeid, vastasel juhul võib toode kahjustada saada.
•  Ärge asetage siseseadme ümber esemeid. See võib vähendada kliimaseadme tõhusust, vähendada toote kvaliteeti ja 

kliimaseadme kasutusiga.
•  Kindlustage, et lemmikloomad ei saaks kliimaseadmele urineerida. Kliimaseadmele urineerimine võib põhjustada 

elektrilööke või tulekahju.
•  Ärge istuge ega rippuge üles-alla paneelil. Üles-alla paneel võib alla kukkuda ning põhjustada kehavigastusi või toote 

talitlushäireid.
•  Ärge kallutage üles-alla paneeli. Üles-alla paneel võib tabada inimesi või esemeid ning põhjustada vigastusi või varalist 

kahju.
•  Ärge laske lastel üles-alla paneeli ümber mängida. See võib põhjustada vigastusi või varalist kahju.
•  Ärge tõmmake juhtmetest. Juhtmed võivad katkeda ja üles-alla paneel alla kukkuda ning põhjustada vigastusi või 

varalist kahju.
•  Ärge paigutage üles- ja alla liikumise teele takistusi. Üles-alla paneel võib alla kukkuda ning põhjustada vigastusi või 

varalist kahju.
•  Ärge painutage ega kahjustage juhtmeid. Juhtmed võivad katkeda ja üles-alla paneel alla kukkuda ning põhjustada 

vigastusi või varalist kahju.
•  Ärge pange esemeid üles-alla paneelile, sest see võib põhjustada seadme talitlushäireid.
•  Ärge olge kliimaseadme kasutamise või hooldamise ajal ebastabiilsel alusel, sest võite kukkuda või ennast vigastada.
•  Paigutage kaugjuhtimispult lastele kättesaamatusse kohta. Kaugjuhtimispuldi vale kasutamine võib põhjustada 

vigastusi.
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•  Kui koos kliimaseadmega kasutatakse seadmeid, nagu põleti ,veenduge hapnikuvaeguse vältimiseks, et ruumi 
ventilatsioon oleks piisav.

•  Enne puhastamist lülitage seade kindlasti välja, lülitage kaitselüliti välja või eemaldage toitejuhe pistikust. 
• Vastasel korral esineb elektrilöögi ja vigastuste oht.
•  Ärge ühendage kliimaseadet muu kui juhendis täpsustatud toiteallikaga. See võib põhjustada probleeme või tulekahju.
•  Sõltuvalt keskkonnast tuleb paigaldada maandusrikkekaitse. Maandusrikkekaitse puudumisel esineb elektrilöögi oht.
• Sujuva äravoolu tagamiseks asetage äravooluvoolik õigesti. Mittetäielik äravool võib põhjustada hoone, mööbli vms 

niiskumist.
•  Ärge asetage esemeid väliseadme lähedusse ega laske lehtedel ja muul prahil koguneda seadme ümber.

Lehed meeldivad väikestele loomadele, kes võivad siseneda seadmesse.
Seadmes võivad need loomad põhjustada elektriliste osadega kokkupuutel tõrkeid, suitsu või tulekahju.

•  Elektrilöökide vältimiseks ei tohi seadet kasutada märgade kätega. 

•  Ärge peske siseseadet liigse veega, kasutage selleks vaid pisut niisket lappi.
•  Ärge asetage seadmele asju, nagu vett täis anumaid või muid esemeid. Vesi võib seadmesse tungida ja 

kahjustada elektriisolatsiooni, mis võib põhjustada elektrilöögi.

Paigalduskoht.

� Pöörduge edasimüüja poole, kui soovite kliimaseadme paigaldada järgmistesse keskkondadesse.
•  Õline keskkond või kohad, kus esineb aur või tahm.
•  Soolane keskkond, näiteks rannikualad.
•  Kohad, kus esineb sulfiidigaase, nt kuumaveeallikad.
•  Kohad, kus lumi võib välisseadme blokeerida.
•  Siseseade on vähemalt 1 m kaugusel telerist või raadiost (seade võib põhjustada häireid pildi või heli kvaliteedis).
•  Välisseadme äravool tuleb juhtida hea drenaažiga kohta.

Arvestage naabreid häiriva müra aspekti.

� Pöörake tähelepanu ka töömürale.
•  Valige järgmist tüüpi asukohad:

A. Koht, mis suudab kanda kliimaseadme raskust väiksema töömüra ja vibratsiooniga.
B. Koht, kus soe õhuvool välisseadme õhu väljalaskeavast ja töömüra ei põhjusta naabritele ebameeldivusi.

•  Veenduge, et välisseadme õhu väljalaskeava lähedal pole takistusi.
•  Takistused võivad vähendada seadme jõudlust ja suurendada töömüra. Ebatavalise müra korral küsige nõu 

edasimüüjalt.

Elektritööd.

•  Kliimaseadme elektritoite jaoks tuleb kasutada eraldi kliimaseadme jaoks ettenähtud toiteahelat.

Süsteemi ümberpaigutamine.

•  Renoveerimistööde ja ümberpaigutamise osas pidage nõu Daikini edasimüüjaga.
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KAUGJUHTIMISPULDI ÜLEVAADE

Ekraan (LCD)
• Kuvage praegused seaded. 
(Sellel joonisel on näidatud 
LCD-ekraani täiskuva, 
sh ainult kasutatavate 
kaugjuhtimispuldi mudelite 
funktsioonid).

Toitenupp
• Seadme käivitamine/
seiskamine.

Nupp SLEEP (unefunktsioon)
• SLEEP-funktsiooni lubamine/
keelamine.

Nupp POWERFUL (võimas)
• POWERFUL-funktsiooni 
lubamine/keelamine.

Nupp ON Timer 
(sisselülitustaimer)
• ON Timer seadistuse 
lubamine/keelamine.

Nupp OFF Timer 
(väljalülitustaimer)
• OFF Timer’i lubamine/

Infrapunasignaali saatja
• Signaali edastamiseks 
suunake saatja siseseadme 
poole. Arvestage, et kui saatja 
ja siseseadme vahel on takistus, 
võib signaali edastamine 
ebaõnnestuda.

Temperatuuri seadistamise 
nupp
• Sättetemperatuuri 
suurendamine/vähendamine.

Nupp MODE (töörežiim)
• Kasutatavate töörežiimide 
vahetamine.

Nupp FAN (ventilaator)
• Muudab ventilaatori 
töökiirust.

Nupp SWING (üles-alla 
liikumine)
• Õhuvoolu üles-alla 
suunamine.

Nupp ECONO (ökonoomne)
• ECONO-funktsiooni 
lubamine/keelamine.

Nupp CLOCK (kell)
• Muudab reaalajas töötava 
kella seadistust.

Taimeri UP & DOWN (üles ja 
alla) reguleerimisnupp
• Reaalajas töötava kella (RTC), 
ON Timer’i ja OFF Timer’i 
seadistamise režiimides 
seadistuste vahel valimine.

Nupp CANCEL (tühista)
• Taimeri seadistuse 
tühistamine.
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Kasutuseelne ettevalmistamine

 � Teave patareide kohta

•  Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui kliimaseadet pikema aja jooksul ei kasutata.
•  Patareide vahetamisel soovitame mõlemad patareid asendada sama tüüpi patareidega.
•  Patareisid tuleks vahetada üks kord aastas. Kui kaugjuhtimispuldi ekraan hakkab tuhmuma või see 

toimib märgatavalt halvemini, vahetage mõlemad patareid uute AAA:LR03 patareide vastu.
•  Kaasasolevad patareid on ette nähtud kliimaseadme esmaseks kasutamiseks. Nende patareide 

kasutusiga sõltub kliimaseadme valmistamise kuupäevast.

 � Patareide paigaldamiseks
1. Libistage tagumist kaant selle eemaldamiseks ettepoole.
2. Sisestage kaks patareid (LR03:AAA).
3. Asetage tagumine kaas tagasi oma kohale.

Asetage  ja  
õigesti!

 � Tarvikud
Kaasas on järgmised tarvikud.

Kipsplaadi kruvi Patarei Kaugjuhtimispuldi 
hoidik

2 2 1

Jäätmekäitlusnõuded

Kasutatud patareisid peab käitlema korduskasutamisele spetsialiseerunud 
jäätmekäitlusjaamas. Õige jäätmekäitlusega aitate ennetada võimalikke negatiivseid 
keskkonna- ja tervisemõjusid. Lisateabe saamiseks palume ühendust võtta kohalike 
ametivõimudega.

Kontrolleriga kaasas olevad patareid on tähistatud selle sümboliga.
See tähendab, et patareisid ei tohi segada sortimata olmeprügiga.
Kui sümboli alla on trükitud keemilise elemendi sümbol, tähendab see, 
et aku sisaldab teatud kontsentratsioonist enam raskmetalli.
Võimalikud keemilised sümbolid on:
� Pb: plii (>0,004%)
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� Kaugjuhtimispuldi kasutamine
•  Suunake kaugjuhtimispuldi saatja siseseadme vastuvõtja 

poole.
•  Veenduge, et siseseadme ja kaugjuhtimispuldi vahel 

pole takistusi, näiteks kardinaid, sest sellisel juhul signaali 
edastamine ebaõnnestub.

Vastuvõtja

Kasutuseelne ettevalmistamine

 � Teave kaugjuhtimispuldi kohta

• Ärge pillake kaugjuhtimispulti maha ega laske sellel märjaks saada.
•  Ärge jätke kaugjuhtimispulti kunagi otsese päikesevalguse kätte.
•  Saatja objektiivi kattel olev tolm vähendab tundlikkust.
•  Signaali edasikandumine võib olla raskendatud, kui kliimaseade paigaldatakse ruumis elektroonilise 

starteri tüüpi luminofoorlambi (näiteks muunduri tüüpi lambi) lähedusse.

 � Märkus

• Patareide sisestamisel on kaugjuhtimispult automaatselt kellaaja seadistamise režiimis. Soovitame 
kasutajatel seadistada kellaaeg enne seadme kasutuselevõtmist.

 � Kaugjuhtimispuldi hoidiku seinale kinnitamiseks
1.  Valige koht, kus signaal jõuab seadmeni.
2.  Kinnitage hoidik kaasasolevate kruvidega seina, tugiposti vms 

külge.
3. Asetage kaugjuhtimispult hoidikule.

Kaugjuhtimispuldi 
hoidik

Kruvid

Kaugjuhtimispult

� Kellaaja seadistamine

1. Vajutage nuppu .

•  vilgub LCD-ekraanil.

2. Vajutage  või , et määrata kellal praegune kellaaeg.

• Hoides all nuppu  või  liigub kuvatav aeg kiiresti edasi või tagasi.

3. Vajutage nuppu .

• Suunake kaugjuhtimispult nuppude vajutamise ajal siseseadme 
poole.

• „  “ vilgub.

•  vilkumine peatub, kuvatakse praegune kellaaeg.

• Näiteks, kui praegune kellaaeg on 8 hommikul, kuvatakse 

.



EESTI

8

 � Märkus

Töörežiim Kirjeldus
COOL (jahutus) Kliimaseade jahutab ruumi, vabastades soojuse välisseadmesse.

FAN (ventilaator) FAN-režiimis töötab ainult kliimaseadme siseseadme ventilaator.

DRY (kuivatus)
Kliimaseade töötab, et reguleerida siseseadme ventilaatori kiiruse reguleerimise 
kaudu ruumi õhuniiskuse taset. Seega ei saa DRY-režiimis ventilaatori kiirust 
manuaalselt reguleerida.

HEAT (küte) Kliimaseade kütab ruumi sättetemperatuurini.
AUTO 

(automaatrežiim)
Kliimaseade jahutab või kütab ruumi sättetemperatuurini. Vajadusel lülitub see 
ümber jahutus- ja kütterežiimi vahel.

� Seadme käivitamiseks

1. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu .

• LCD-ekraanil kuvatakse „  “.

2.  Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage nuppu .

• Iga nupuvajutus liigutab töörežiimi järgmises järjestuses ühe 
võrra edasi:

COOL (jahutus) FAN (ventilaator) HEAT (küte)DRY (kuivatus) AUTO (automaatrežiim)

� Seadme seiskamiseks

3. Seadma seiskamiseks vajutage uuesti nuppu .

1,3

2

COOL-  FAN-  DRY-  HEAT-  AUTO-režiim

 � Märkused töötingimuste kohta

• Kliimaseade tarbib isegi ooterežiimis alati pisut elektrit.
• Kui kliimaseadet pikema aja jooksul ei kasutata, veenduge, et toiteallikas/kaitselüliti on välja lülitatud.
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� Temperatuurisätete muutmiseks

4. Vajutage nuppu .

• Vajutage , et temperatuuri tõsta ja , et temperatuuri alandada.

Töörežiim COOL 
(jahutus) HEAT (küte) AUTO 

(automaatrežiim)
DRY (kuivatus) ja FAN 

(ventilaator)
Sättetemperatuuri 

vahemik 18–32 °C 10–30 °C 18–30 °C Puudub

• Vajutage samaaegselt nuppe  ja  ja hoidke neid 5 sekundit all, et 
valida temperatuurikuva ühikuks Celcius (°C) või Fahrenheit (°F).

• Näiteks,  .

� Ventilaatori kiirusseadete muutmiseks

5. Vajutage nuppu .

• Iga nupuvajutusega liigub ventilaatori kiirusrežiim järjest edasi.

• Režiimides COOL, FAN, HEAT ja AUTO:

LOW FAN (aeglane 
ventilaator)

HIGH FAN (kiire 
ventilaator)

AUTO FAN (automaatne 
ventilaator)

QUIET FAN (vaikne 
ventilaator)

MEDIUM FAN (keskmise 
kiirusega ventilaator)

• Ventilaatori kiirust ei saa muuta DRY-režiimis.

 � Märkused ventilaatori kiiruse seadistamise kohta

• Väiksema õhuvoolu kiiruse juures väheneb jahutuse ja kütte mõju.

 � Energiasäästunipid

•  Hoiab temperatuuriseaded mõõdukal tasemel (mitte ruumi üle jahutada).
• Puhastage õhufiltrid, et vältida ummistusi, mis võivad muuta seadme töö ebatõhusaks ja raisata 

energiat.
** Tavakasutaja puhul on soovitatav filtrit puhastada kord kahe nädala jooksul.
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� Õhuvoolu suuna muutmiseks

1. Vajutage nuppu .

• LCD-ekraanil kuvatakse .

� Klapi seadmine soovitud asendisse

1. Kui klapp on soovitud asendis, vajutage nuppu .

� ECONO-funktsiooni käivitamiseks

1. Vajutage nuppu .

• LCD-ekraanil kuvatakse .

� ECONO-funktsiooni tühistamiseks

2. Vajutage nuppu .

•  kaob LCD-ekraanilt.

Õhuvoolu suuna reguleerimine

ECONO-funktsioon

 � Märkused

• Kasutage õhuvoo suuna reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Mis tahes käsitsi reguleerimine võib 
rikkuda õhuvoo suuna seadistamise mehhanismi.

• Erineva nurga all väljuva õhu jahutavat ja soojendavat toimet mõjutab erinev õhuvoolu kiirus.

 � Märkused ECONO-funktsiooni kohta

• See funktsioon muudab seadme töö tõhusamaks, piirates kliimaseadme maksimaalset energiatarvet.
•  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob LCD-ekraanilt.
• Kui energiatarbimise tase on juba madal, ei vähene energiatarve ECONO-funktsiooni aktiveerimisel.
• POWERFUL-funktsiooni aktiveerimisel peatatakse ECONO-funktsioon.
• ECONO-funktsiooni saab kasutada ainult režiimides COOL, DRY, HEAT ja AUTO.
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� SLEEP-funktsiooni käivitamiseks

1. Vajutage nuppu .

• LCD-ekraanil kuvatakse .

• Seadme LED-märgutulede valguse intensiivsus väheneb.

� SLEEP-funktsiooni tühistamiseks

2. Vajutage nuppu .

•  kaob LCD-ekraanilt. 

SLEEP-funktsioon

 � Märkused SLEEP-funktsiooni kohta

•  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob LCD-ekraanilt.
• Selle funktsiooniga reguleeritakse automaatselt kliimaseadme sättetemperatuuri, et tagada 

magamiseks meeldiv keskkond.

COOL (jahutus)

HEAT (küte)

 

1 tund1 tund 1 tund

SLEEP-funktsiooni lubamine

Sättetemperatuur

• SLEEP-funktsioon on saadaval ainult režiimides COOL ja HEAT.
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� OFF TIMER funktsiooni kasutamine

• Veenduge, et seadmel kuvatav kellaaeg on õige (kellaaja seadistamise juhised 
leiab peatükist Kasutuseelne ettevalmistamine).

1. Vajutage nuppu .

• LCD-ekraanil kuvatakse  ja  vilgub.

2. Väljalülitamistaimeri seadistamieks vajutage .

• Hoides all nuppu  või  väheneb või suureneb kuvatav aeg kiiresti.

3. Vajutage uuesti nuppu .

•  vilkumine peatub, kuvatakse määratud OFF TIMERi aeg.

� OFF TIMER funktsiooni tühistamine

4. OFF TIMER funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu .

� ON TIMER funktsiooni kasutamine

• Veenduge, et seadmel kuvatav kellaaeg on õige (kellaaja seadistamise juhised 
leiab peatükist Kasutuseelne ettevalmistamine).

1. Vajutage nuppu .

• LCD-ekraanil kuvatakse  ja  vilgub.

2. Sisselülitamistaimeri seadistamieks vajutage .

• Hoides all nuppu  või  väheneb või suureneb kuvatav aeg kiiresti.

3. Vajutage uuesti nuppu 

•  vilkumine peatub, kuvatakse määratud ON TIMERi aeg.

� ON TIMER funktsiooni tühistamine

4. ON TIMER funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu .

TIMER-funktsioon

 � Märkused TIMER-funktsiooni seadistamise kohta

• Kui TIMER on seadistatud, siis praegust aega ei kuvata.
• Järgmistel juhtudel seadistage taimer uuesti.

– Pärast kaitselüliti väljalülitamist.
– Pärast elektrikatkestust.
– Pärast puldi patareide vahetamist.
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� Veakoodi diagnoosimiseks

1. Vajutage nuppu  ja hoidke seda 5 sekundit all.

•  vilgub.

2. Vajutage , et kontrollida veakoodi.

• Vajutage nuppu seni, kuni siseseadmest kostub pikk piiks.

� Väljuge veakoodi diagnoosimise režiimist

3. Vajutage nuppu  ja hoidke seda 5 sekundit all.

Rikete diagnoosimine

 � Märkused

• Siseseadmest kostuv lühike piiks ja kaks järjestikust piiksu kinnitust tähendavad mittevastavuse 
veakoodi.

• Siseseadmest kostuv pikk piiks tähendab vastavuse veakoodi.
• Kasutaja ei tohi proovida kliimaseadet remontida ega modifitseerida, kuna valed töövõtted võivad 

põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Kui kliimaseade on rikkis, pidage nõu hooldustehnikutega.

� POWERFUL-funktsiooni käivitamiseks

1. Vajutage nuppu .

• LCD-ekraanil kuvatakse .

• POWERFUL-funktsioon lülitub 20 minuti pärast välja. Seade jätkab tööd 
samade sätetega, nagu enne POWERFUL-funktsiooni käivitamist.

� POWERFUL-funktsiooni tühistamiseks

2. Vajutage nuppu .

•  kaob LCD-ekraanilt. Seade jätkab tööd samade sätetega, nagu enne 
POWERFUL-funktsiooni käivitamist.

POWERFUL-funktsioon

 � Märkused POWERFUL-funktsiooni kohta

•  vajutamisel säte tühistatakse ja  kaob LCD-ekraanilt.

• POWERFUL-funktsiooni käivitamisel, tühistab see 20 minutiks ajutiselt muude funktsioonide 
toimimise.

• Siseruumides töötava seadme heli tundub POWERFUL-funktsiooni kasutamisel valjem.
• POWERFUL-funktsioon ei suurenda kliimaseadme võimsust, kui kliimaseade töötab juba oma 

maksimaalsel võimsusel.
• POWERFUL-funktsioon on saadaval kõikides töörežiimides.
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 � Veakoodi definitsioon

Veakood Tähendus
00 Normaalne
A1 Siseseadme trükkplaadi talitlushäire
A3 Kõrvalekalle äravoolu taseme juhtimissüsteemis
A5 Antifriis
A6 Kõrvalekalle siseseadme ventilaatori mootoris
AH Kõrvalekalle elektrilises õhupuhastis
C4 Siseseadme soojusvaheti (1) termistori lühis/avatud
C5 Siseseadme soojusvaheti (2) termistori lühis/avatud
C7 Ribi piirlüliti viga
C9 Siseseadme termistori lühis/avatud
CC Niiskusanduri süsteemi talitlushäire
CH -
E1 Välisseadme trükkplaadi viga
E3 Ülerõhukaitse
E5 Kompressori mootori lukustus / kompressori ülekoormus
E6 Kompressori käivitusviga
E7 Välisseadme ventilaatori alalisvoolumootori lukustus
E8 Liigvool vahelduvvoolu sisendis
EA 4-suunalise klapi viga
F3 Väljalasketoru ülekuumenemine
F6 Ebanormaalselt kõrge rõhk
F8 -
FA Soojusvaheti ülekuumenemine
H0 Kompressori anduri süsteemiviga
H3 Kõrgrõhulüliti viga
H6 Kompressori tagasiside tuvastamise viga
H7 Välisseadme ventilaatori mootori signaali talitlushäire
H8 Vahelduvvoolu anduri viga
H9 Välisõhu termistori lühis/avatud
J3 Kompressori väljalasketoru termistori lühis / avatud / valesti paigutatud
J6 Välisseadme soojusvaheti termistori lühis/avatud
J8 Vedelikutoru termistori lühis/avatud
J9 Gaasitoru termistori lühis/avatud
L3 Välisseadme juhtimiskarp ülekuumenenud
L4 Soojusvastuvõtja ülekuumenemine
L5 IPM tõrge / IGBT tõrge
P4 Soojusvastuvõtja termistori lühis/avatud
U0 Ebapiisav gaasi kogus
U2 Alalisvoolu pinge on väljaspool ulatust
U3 Edastusviga
U4 Sideviga
UA Paigaldusviga
UF Ebakõla torustiku ja juhtmestiku paigaldamise vahel / vale juhtmestik / ebapiisavalt gaasi
UH Antifriis (muud ruumid)

 � Märkus

•  Pärast traadita LAN-adapteriga ühendamist on kaugjuhtimispuldi sätted WLAN-rakenduste sätete 
suhtes ülimuslikud.
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ETTEVAATUST
• Enne puhastamist lülitage seade kindlasti välja ja lülitage kaitselüliti välja.
• Ärge puudutage siseseadme alumiiniumribasid. Nende osade puudutamine võib põhjustada vigastusi.
• Vältige mähise puhastusvahendite otsest kokkupuudet plastdetailidega. See võib tekitada plastdetaili 

deformeeriva keemilise reaktsiooni.

 � Kiirviide

Osade puhastamine

• Pühkige seda pehme niiske 
lapiga.

• Kasutada võib ainult 
neutraalset pesuainet.

• Pühkige neid pehme lapiga.

• Puhastage filter tolmuimejaga 
või peske seda.

Esipaneel

Õhufilter

Siseseade, välisseade ja 
kaugjuhtimispult

Kui määrdunud

Kord 2 nädala tagant

Kui määrdunud

Hooldus ja puhastamine

 � MÄRKUS

Ärge kasutage puhastamiseks järgmisi vahendeid:
• Vesi, mis on kuumem kui 40 °C/104 °F
• Lenduvad vedelikud, nagu bensiin ja lahusti
• Poleerimisvahendid
• Karedad materjalid, näiteks küürimishari
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 � Titaanapatiidist deodoriseeriv filter
Titaanapatiidist deodoriseerivat filtrit saab uuendada, pestes seda veega kord 6 kuu jooksul. 
Soovitame selle välja vahetada iga kolme aasta tagant.

1. Eemaldage titaanapatiidist deodoriseeriv filter
• Avage esipaneel ja tõmmake õhufilter välja
• Eemaldage õhufiltri tagant titaanapatiidist 

deodoriseeriv filter.

Filter

Sakk

Õhufilter

Titaanapatiidist 
deodoriseeriv 
filter 

2. Puhastage või asendage titaanapatiidist deodoriseeriv filter.
[Hooldus]

• Puhastage tolmuimeja ja leotage leiges vees või vees umbes 10–15 minutit, kui see on väga määrdunud
• Pärast pesemist raputage järelejäänud vesi maha ja asetage varju kuivama.

[Asendamine]

• Eemaldage filter õhufiltri tagant.
• Kõrvaldage kasutatud filter mittesüttiva jäätmena.

3. Asetage filtrid oma kohale tagasi ja sulgege esipaneel.
• Vajutage esipaneelile mõlemalt küljelt ja keskelt.

* Siseseadme välimus võib mõnedel mudelitel olla teistsugune.

1. Tõmmake õhufiltrid välja.
• Avage esipaneel.
• Lükake filtri sakki iga õhufiltri keskel veidi ülespoole, seejärel tõmmake see 

alla.

2. Peske õhufiltreid veega või puhastage tolmuimejaga.
• Õhufiltreid on soovitatav puhastada iga 2 nädala tagant.

Kui tolm ei tule kergesti maha

• Peske õhufiltreid leige veega lahjendatud 
neutraalse puhastusvahendiga ja kuivatage 
seejärel varjus.

• Eemaldage kindlasti titaanapatiidist deodoriseeriv 
filter. Vt “Titaanapatiidist deodoriseeriv filter”.

1) Vajutage

2) Tõmmake alla

3. Seadke filtrid oma kohale tagasi ja sulgege esipaneel aeglaselt.
• Vajutage esipaneelile mõlemalt küljelt ja keskelt.

* Siseseadme välimus võib mõnedel mudelitel olla teistsugune.

ETTEVAATUST
• Alumiiniumribasid ei tohi filtri eemaldamise või paigaldamise ajal palja käega puutuda.

Õhufilter
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Kui seadet ei plaanita pikema aja jooksul kasutada

Kasutage seadet 2 tundi 
järgmise seadistusega.
Töörežiim: jahutus
Temperatuur: 30 °C / 86 °F

Eemaldage pistik 
pistikupesast. Kui kasutate 
seadme jaoks sõltumatut 
elektriahelat, katkestage 
vooluring. 
Eemaldage 
kaugjuhtimispuldi patareid.

ETTEVAATUST
• Ärge puudutage siseseadme metallosi. See võib põhjustada vigastusi.
• Esipaneeli mahakukkumise vältimiseks, toetage seda eemaldamise või kinnitamise ajal kindlalt käega.
• Ärge kasutage puhastamiseks üle 40 °C kuumutatud vett, bensiini, lahustit ega muid lenduvaid õlisid, 

poleerimissegu, küürimisharju ega muid abrasiivseid puhastusvahendeid.
• Pärast puhastamist veenduge, et esipaneel on kindlalt kinnitatud.

1. Avage esipaneel.
•  Hoidke paneeli põhiseadmes olevate süvendite juures 

(2 süvendit paremal ja vasakul küljel) ja tõstke seda kuni 
see peatub.

2. Eemaldage esipaneel.
•  Libistage esipaneeli edasi tõstes vasakule ja tõmmake 

ettepoole. Vasak pöördvõll on lahti. Libistage paremat 
pöördvõlli paremale ja tõmmake seda eemaldamiseks 
ettepoole.

3. Kinnitage esipaneel.
•  Joondage esipaneeli parem ja vasak pöördvõll soontega 

ja lükake need lõpuni sisse.
•  Sulgege esipaneel ettevaatlikult. (Vajutage esipaneeli 

mõlemale servale ja keskele.)

Esipaneeli võll

Süvendid 
põhiseadme küljes

Kuidas avada esipaneeli
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Kui teil on varuosade kohta lisaküsimusi, pöörduge volitatud edasimüüja poole. Kui kliimaseadme töös 
esineb mis tahes tõrkeid, katkestage viivitamatult seadme elektriühendus. Veaotsingu lihtsustamiseks on 
allpool toodud rikete ja nende põhjuste kirjeldused.

Viga Põhjused / tegevus
1.  Kompressor ei tööta 3 minutit pärast 

kliimaseadme käivitamist.
 – Kaitse sagedase käivitamise eest. Oodake 3 kuni 
4 minutit, et kompressor tööle hakkaks.

2.  Kliimaseade ei tööta.  – Elektrikatkestus või kaitse tuleb välja vahetada.
 – Toitepistik on lahti ühendatud.
 – Võimalik, et viivituse taimer on valesti 
seadistatud.
 – Kui tõrge püsib ka pärast kõikide nende asjade 
kontrollimist, võtke ühendust kliimaseadme 
paigaldajaga.

3. Õhuvool on liiga nõrk.  – Õhufilter on määrdunud.
 – Uksed või aknad on lahti.
 – Õhu sissetõmbe ja väljalaskeavad on 
ummistunud.
 – Sättetemperatuur ei ole piisavalt kõrge 

4. Väljalaskeõhk lõhnab halvasti.  – Lõhna põhjuseks võivad olla mähise külge 
kleepunud sigaretid, suitsuosakesed, parfüümid 
vms.

5.  Kondensatsioon siseseadme esiküljel oleval 
õhurestil.

 – See tekib õhuniiskuse toimel, kui seade on 
töötanud pikka aega.
 – Sättetemperatuur on liiga madal, tõstke 
sättetemperatuuri ja kasutage seadet suurel 
ventilaatori kiirusel.

6.  Kliimaseadmest voolab vett.  – Lülitage seade välja ja helistage edasimüüjale.

Kui tõrge püsib, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

RIKKEOTSING

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

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

Importija Türgis

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

• Kui juhendi ja selle mis tahes keelde tõlgitud versiooni tõlgendamisel esineb vastuolusid, lähtutakse antud 
juhendi ingliskeelsest versioonist. 

• Tootja jätab endale õiguse ilma ette teatamata muuta mis tahes siin esitatud tehnilisi kirjeldusi ja kujundust.

Peakontor:
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.


