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DAIKIN IEKŠTELPU GAISA KONDICIONĒTĀJS

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SĒRIJA R32 SPLIT

Piezīme.
Šajā pamācībā ilustrācijas sniegtas tikai skaidrojošā nolūkā un var atšķirties no faktiskās ierīces. 
Izstrādājumu turpmākas izstrādes nolūkos tās var bez iepriekšēja paziņojuma mainīt.
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Piesardzības pasākumi

BRĪDINĀJUMS!
•  Ierīce jāuzglabā telpā, kurā nav nepārtrauktu uzliesmošanas avotu (piemēram, atklātu liesmu, darbībā esošu gāzes ierīci 

vai darbībā esošu elektrisko sildītāju).
•  Necaurduriet un nededziniet ierīci.
•  Ņemiet vērā, ka aukstumaģentiem var nebūt smaržas.
•  Lai novērstu ugunsgrēku, sprādzienu vai traumu, nedarbiniet ierīci, ja tās tuvumā konstatētas kaitīgas, tostarp 

uzliesmojošas vai kodīgas, gāzes.
•  Cilvēka ķermeņa ilgstoša pakļaušana gaisa plūsmai ir kaitīga veselībai.
•  Gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē neievietojiet priekšmetus, tostarp stieņus, pirkstus utt. Saskare ar gaisa kondicionētāja 

ātri rotējošajiem ventilatora spārniem var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus, tā bojājumus vai traumas.
•  Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt, atkārtoti uzstādīt vai modificēt gaisa kondicionētāju, jo tas var izraisīt ūdens 

noplūdes, elektrotriecienus vai ugunsbīstamību.
•  Nemēģiniet pats uzstādīt vai remontēt gaisa kondicionētāju. Nepareizi izpildīts darbs var izraisīt elektrotriecienu vai 

aizdegšanos. Sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu, lai tas veiktu uzstādīšanas un apkopes darbus.
•  Gaisa kondicionētāja tuvumā neizmantojiet uzliesmojošus aerosolus; pretējā gadījumā var izraisīt ugunsgrēku.
•  1 metra attālumā no gaisa izplūdes atveres nenovietojiet uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, aerosolu flakonus. 
• Karsts gaiss, kas nāk no iekštelpu vai āra ierīces, var izraisīt flakonu uzsprāgšanu.
•  Ja gaisa kondicionētājs darbojas nepareizi (no tā nāk deguma smaka utt.), izslēdziet ierīci un sazinieties ar vietējo 

izplatītāju. Ekspluatācijas turpināšana šādos apstākļos var izraisīt kļūmi, elektrotriecienus vai ugunsbīstamību.
•  Uzstādot, pārvietojot vai remontējot āra ierīci, neizmantojiet citus aukstumaģentus, izņemot uz tās norādīto (R32). Citu 

aukstumaģentu izmantošana var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai bojājumus, kā arī personu traumas.

•  Gaisa kondicionētājā izmantotais aukstumaģents ir drošs. Noplūdēm nav jānotiek, taču, ja telpā kāda iemesla 
dēļ noplūst aukstumaģents, pārliecinieties, ka tas nenonāk saskarē ar liesmām, piemēram, no gāzes sildītājiem, 
petrolejas sildītājiem vai gāzes plītīm.

•  Ka gaisa kondicionētājs netiek pienācīgi dzesēts, aukstumaģents var noplūst; šādā gadījumā sazinieties ar izplatītāju.
• Veicot remontdarbus, kuru ietvaros jāuzpilda aukstumaģents, saskaņojiet remontdarbu gaitu ar mūsu apkopes personālu.
•  Nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ūdeni; šāda rīcība var izraisīt elektrotriecienus vai ugunsgrēku.
• Obligāti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Ja noplūdstrāvas aizsargslēdzi neuzstāda, var tikt izraisīti elektrotriecieni 

vai ugunsgrēks.
•  Savienojiet gaisa kondicionētāju tikai ar norādīto barošanas avota līniju. Ja izmanto citus barošanas avotus, izņemot 

norādīto, var tikt izraisīti elektrotriecieni vai ugunsgrēks.

•  Obligāti zemējiet ierīci. Nezemējiet ierīci savienojumā ar inženiertehniskā tīkla cauruli, zibensnovedēju vai tālruņa 
zemējuma pievadu. Nepareizs zemējums var izraisīt elektrotriecienus.

Pirms ierīces ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šajā pamācībā 
sniegtos norādījumus par piesardzības pasākumiem. Šajā ierīcē ir iepildīts R32.

•  Pēc pamācības izlasīšanas uzglabājiet to ērtā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to skatīt. Nododot ierīci jaunam 
lietotājam, obligāti nododiet arī pamācību.

•  Uzglabājiet šo pamācību vietā, kur tā ir viegli atrodama lietotājam.
•  Pirms ierīces ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visus šajā pamācībā sniegtos norādījumus par piesardzības pasākumiem.
•  Drošības apsvērumu dēļ lietotājam ir rūpīgi jāizlasa tālāk sniegtie brīdinājumi.
•  Pamācībā norādītie piesardzības pasākumi iedalīti kategorijās “BRĪDINĀJUMS!” un “UZMANĪBU!”. Abu veidu 

norādījumos sniegta būtiska informācija par drošību. Vienmēr obligāti ievērojiet visus piesardzības pasākumus.

Nekādā gadījumā nemēģiniet. Obligāti ievērojiet norādījumus. Obligāti veidojiet zemējuma 
savienojumu.

Nekādā gadījumā nesamitriniet 
gaisa kondicionētāju vai 
tālvadības pulti ar ūdeni.

Nekādā gadījumā nepieskarieties gaisa kondicionētājam vai tālvadības 
pultij ar slapjām rokām.

BRĪDINĀJUMS!
Šo norādījumu nepareiza ievērošana var izraisīt personu 
traumas vai nāvi.

UZMANĪBU!
Šo norādījumu nepareiza ievērošana var izraisīt īpašuma 
bojājumus vai personu traumas, kas atkarībā no 
apstākļiem var būt nopietnas.
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UZMANĪBU!
•  Ņemiet vērā, ka ilgstoša un tieša ķermeņa pakļaušana vēsam vai siltam gaisam no gaisa kondicionētāja vai pārāk vēsam 

vai pārāk siltam gaisam var kaitēt jūsu fiziskajam stāvoklim un veselībai.
• Neizmantojiet gaisa kondicionētāju nolūkiem, kuriem tas nav paredzēts. Neizmantojiet gaisa kondicionētāju 

precīzijas instrumentu, pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas darbu dzesēšanai, jo tas var negatīvi ietekmēt 
attiecīgā priekšmeta veiktspēju, kvalitāti un/vai ilgmūžību.

•  Nepakļaujiet augus vai dzīvniekus tiešai gaisa plūsmai no ierīces, jo tas var izraisīt negatīvas sekas.
•  Nenovietojiet ierīces, kas rada atklātu liesmu, vietās, kas pakļautas gaisa plūsmai no ierīces, jo tas var ietekmēt degļu 

degšanu.
•  Neaizsprostojiet gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. Ierobežota gaisa plūsma var izraisīt nepietiekamu darbību vai 

traucējumus.
•  Ņemiet vērā ugunsgrēka risku aukstumaģenta noplūdes dēļ. Ja gaisa kondicionētājs nedarbojas pareizi, t.  i., netrada 

vēsu vai siltu gaisa plūsmu, tās var būt sekas aukstuma aģenta noplūdei. Lūdziet palīdzību izplatītājam. Aukstumaģents 
gaisa kondicionētājā ir drošs un parasti nenoplūst. Taču noplūdes gadījumā saskare ar atklātu degli, sildītāju vai plīti 
vai izraisīt indīgas gāzes veidošanos. Pārtrauciet gaisa kondicionētāja izmantošanu, līdz kvalificēts apkopes darbinieks 
apliecina, ka noplūde ir novērsta.

• Nesēdiet uz āra ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus. Personas vai priekšmetu krišana var izraisīt traumas.
• Tieši zem āra vai iekštelpu ierīcēm nenovietojiet priekšmetus, kas uzsūc mitrumu. Noteiktos apstākļos kondensācija uz 

pašas ierīces vai aukstumaģenta caurulēm, netīrumi gaisa filtrā vai drenāžas cauruļu aizsprostojums var izraisīt pilēšanu, 
kas savukārt izraisa nosēdumus attiecīgajā detaļā vai tās darbības traucējumus.

• Pēc ilgstošas izmantošanas pārbaudiet, vai ierīces balsts un tā stiprinājumi nav bojāti. Ja tos atstāj bojātā stāvoklī, ierīce 
var nokrist un izraisīt traumas.

•  Lai novērstu traumas, nepieskarieties iekštelpu vai āra ierīces gaisa ieplūdes atverei un alumīnija ribām.
•  Ierīci nav paredzēts izmantot neuzraudzītiem bērniem vai vārgiem cilvēkiem. Var tikt izraisītas traumas un kaitējums 

veselībai.
•  Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci vai tās tālvadības pulti. Nejaušas bērna veiktas darbības var 

izraisīt traumas un kaitējumu veselībai.
• Nesēdiet uz āra ierīces. Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus un nevelciet to. Šāda rīcība var izraisīt negadījumus, 

piemēram, kritienu vai apgāšanos, tādējādi izraisot traumas, izstrādājuma darbības traucējumus vai bojājumus.
•  Nepakļaujiet iekštelpu un āra ierīces triecieniem; pretējā gadījumā var tikt izraisīti izstrādājuma bojājumi.
•  Nenovietojiet priekšmetus ap iekštelpu ierīci. Šāda rīcība var negatīvi ietekmēt tās darbību, izstrādājuma kvalitāti un 

gaisa kondicionētāja kalpošanas ilgumu.
•  Esiet uzmanīgs un nepieļaujiet, ka uz gaisa kondicionētāja urinē mājdzīvnieki. Urinēšana uz gaisa kondicionētāja var 

izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.
•  Nesēdiet un nekarājieties uz paceļamā paneļa. Panelis var nokrist, tādējādi izraisot traumas vai izstrādājuma darbības 

traucējumus.
•  Nešūpiniet paceļamo paneli. Panelis var atsisties pret cilvēkiem vai priekšmetiem, tādējādi izraisot traumas vai īpašuma 

bojājumus.
•  Neļaujiet bērniem spēlēties paceļamā paneļa tuvumā. Var tikt izraisītas traumas vai īpašuma bojājumi.
•  Nevelciet vadus. Vadi var būt bojāti, un paceļamais panelis var nokrist; var tikt izraisītas traumas vai īpašuma bojājumi.
•  Nenovietojiet šķēršļus paneļa pacelšanas ceļā. Panelis var nokrist, tādējādi izraisot traumas vai īpašuma bojājumus.
•  Nesalieciet un nebojājiet vadus. Vadi var būt bojāti, un paceļamais panelis var nokrist; var tikt izraisītas traumas vai 

īpašuma bojājumi.
•  Nenovietojiet priekšmetus uz paceļamā paneļa; pretējā gadījumā var tikt izraisīti izstrādājuma darbības traucējumi.
•  Gaisa kondicionētāja ekspluatācijas un apkopes laikā nestāviet uz nestabila balsta; pretējā gadījumā varat apgāzties vai 

savainoties.
•  Novietojiet tālvadības pulti bērniem nepieejamā vietā. Nepareiza tālvadības pults izmantošana var izraisīt traumas.
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•  Lai novērstu negatīvas skābekļa piesātinājuma izmaiņas, pārliecinieties, ka telpa tiek pietiekami vēdināta 
gadījumā, ja kopā ar gaisa kondicionētāju tiek izmantotas tādas ierīces kā degļi.

•  Pirms ierīces tīrīšanas obligāti pārtrauciet tās darbību, izslēdziet slēdzi vai izņemiet strāvas kabeli. 
• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektrotrieciens un trauma.
•  Nesavienojiet gaisa kondicionētāju ar barošanas avotu, kas atšķiras no norādītā. Šāda rīcība var izraisīt darbības 

traucējumus vai ugunsgrēku.
•  Atkarībā no vides jāuzstāda noplūdstrāvas aizsargslēdzis. Ja noplūdstrāvas aizsargslēdža nav, var tikt izraisīti 

elektrotriecieni.
• Kārtojiet drenāžas šļūteni tādējādi, lai nodrošinātu vienmērīgu kondensāta novadīšanu. Neatbilstoša drenāža var izraisīt 

ēkas, mēbeļu utt. samitrināšanu.
•  Nenovietojiet priekšmetus āra ierīces tiešā tuvumā un nepieļaujiet, ka ap to uzkrājas koku lapas un citi netīrumi.

Koku lapās mēdz mitināties mazi dzīvnieki, kas var iekļūt ierīcē.
Nokļūstot ierīcē, dzīvnieki var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai uguni, saskaroties ar elektriskajām detaļām.

•  Lai novērstu elektrotriecienus, neizmantojiet ierīci ar slapjām rokām. 

•  Nemazgājiet iekštelpu ierīci ar pārmērīgu ūdens daudzumu; izmantojiet tikai viegli samitrinātu drānu.
•  Uz ierīces nenovietojiet tādus priekšmetus kā ūdens tvertnes vai jebko citu. Ūdens var iekļūt ierīcē un bojāt 

elektroizolāciju, tādējādi izraisot elektrotriecienus.

Uzstādīšanas vieta

� Lai uzstādītu gaisa kondicionētāju tālāk norādītajās vidēs, konsultējieties ar izplatītāju.
•  Vietas, kurās ir eļļaina vide vai mēdz būt tvaiki vai kvēpi.
•  Sāļa vide, piemēram, piejūras zonas.
•  Vietas, kurās mēdz būt sulfītu gāzes, piemēram, karstie avoti.
•  Vietas, kurās āra ierīci var aizsprostot sniegs.
•  Iekštelpu ierīcei jāatrodas vismaz 1  m attālumā no televizora vai radio ierīces (ierīce var raidīt attēla vai skaņas 

traucējumus).
•  Āra ierīces drenāža jānovada uz vietu ar labu šķidrumu novadīšanas spēju.

Ņemiet vērā, ka trokšņi var traucēt apkārtējiem

� Pievērsiet uzmanību arī troksnim darbības laikā.
•  Atlasiet vietu pēc tālāk norādītajiem kritērijiem.

A. Vieta, kas var piemēroti noturēt gaisa kondicionētāja svaru ar mazākiem trokšņiem un vibrācijām tā darbības laikā.
B. Vieta, kurā silta gaisa plūsma no āra ierīces gaisa izplūdes atveres un darbības troksnis netraucē apkārtējiem.

•  Pārliecinieties, ka āra ierīces gaisa izplūdes atveres tuvumā nav šķēršļu.
•  Šķēršļi var izraisīt samazinātu ražību un paaugstinātu troksni darbības laikā. Ja rodas neierasti trokšņi, konsultējieties 

ar izplatītāju.

Elektroinstalācija

•  Barošanas avota nolūkiem obligāti izmantojiet atsevišķi barošanas ķēdi, kas paredzēta tikai gaisa kondicionētājam.

Sistēmas pārvietošana

•  Par pārveidošanu un pārvietošanu konsultējieties ar Daikin izplatītāju.
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TĀLVADĪBAS PULTS PĀRSKATS

Displejs (LCD)
• Attēlo pašreizējos 
iestatījumus. (Ilustrācijā 
parādīts pilnais LCD paneļa 
displejs, ieskaitot tikai 
atsevišķu tālvadības pulšu 
modeļu funkcijas).

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS 
taustiņš
• Uzsāk/aptur darbību.

Taustiņš SLEEP (Miegs)
• Iespējo/atspējo Miega 
funkciju.

Taustiņš POWERFUL 
(Pastiprināta darbība)
• Iespējo/atspējo funkciju 
POWERFUL.

Taustiņš ON Timer (Ieslēgšanas 
taimeris)
• Iespējo/atspējo un maina 
ieslēgšanas taimera iestatījumu.

Taustiņš OFF Timer (Taimera 
izslēgšana)
• Iespējo/atspējo un maina 
izslēgšanas taimera iestatījumu.

IS signāla raidītājs
• Lai raidītu signālu, pavērsiet 
raidītāju pret ierīci. Ņemiet 
vērā, ka, ja starp raidītāju 
un ierīci ir šķērslis, signāla 
raidīšana var neizdoties.

Temperatūras iestatīšanas 
taustiņš
• Paaugstina/pazemina 
temperatūras iestatījumu.

Taustiņš MODE (Režīms)
• Pārslēdz pieejamos darbības 
režīmus.

Taustiņš FAN (Ventilators)
• Maina ventilatora darbības 
ātrumu.

Taustiņš SWING (Virziena maiņa)
• Maina gaisa plūsmas virzienu 
augšup/lejup.

Taustiņš ECONO (Ekonomiska 
darbība)
• Iespējo/atspējo funkciju 
ECONO.

Pulksteņa taustiņš
• Maina pulksteņa iestatījumu.

Taimera regulēšanas taustiņi 
uz augšu un uz leju
• Maina iestatījumus pulksteņa, 
taimera ieslēgšanas un taimera 
izslēgšanas iestatīšanas režīmā.

Taustiņš CANCEL (Atcelt)
• Atceļ taimera iestatījumu.
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Sagatavošanās pirms ekspluatācijas

 � Par baterijām

•  Izņemiet baterijas no tālvadības pults, ja gaisa kondicionētāju paredzēts ilgstoši neizmantot.
•  Nomainot baterijas, ieteicams nomainīt abas baterijas un izmantot viena veida baterijas.
•  Baterijas jāmaina reizi gadā. Taču, ja tālvadības pults displejs sāk izdzist vai pults darbojas ievērojami 

sliktāk, nomainiet abas baterijas pret jaunām AAA:LR03 baterijām.
•  Komplektācijā iekļautās baterijas sniegtas gaisa kondicionētāja sākotnējai izmantošanai. Šo bateriju 

lietošanas ilgums atkarīgs no gaisa kondicionētāja ražošanas datuma.

 � Bateriju ievietošana
1. Noņemiet aizmugurējo vāku, velkot to uz leju.
2. Ievietojiet divas sausas baterijas (LR03:AAA).
3. Uzlieciet aizmugurējo vāku.

Pareizi novietojiet 
 un !

 � Piederumi
Tālāk norādītie piederumi ir iekļauti komplektācijā.

Rīģipša skrūve Baterija Tālvadības pults turētājs

2 2 1

Prasības pret likvidēšanu

Izlietotās baterijas jānodod pārstrādei īpaši tam paredzētā apstrādes iestādē. 
Nodrošinot pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciālo negatīvo ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību. Plašāku informāciju iegūstiet no vietējās kompetentās 
iestādes.

Pults komplektācijā iekļautās baterijas ir marķētas ar šo simbolu.
Tas nozīmē, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves 
atkritumiem.
Ja zem simbola ir norādīts ķīmiskas vielas simbols, tas nozīmē, ka 
baterija satur smago metālu virs noteiktas koncentrācijas.
Iespējamie ķīmisko vielu simboli ir:
� Pb: svins (>0,004%)
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� Tālvadības pults izmantošana
•  Pavērsiet tālvadības pults raidītāju pret iekštelpu ierīces 

uztvērēju.
•  Pārliecinieties, ka starp iekštelpu ierīci un tālvadības pulti 

nav šķēršļu, piemēram, aizkaru; pretējā gadījumā signāla 
pārraida neizdosies.

Uztvērējs

Sagatavošanās pirms ekspluatācijas

 � Par tālvadības pulti

• Nenometiet un nesamitriniet tālvadības pulti.
•  Nekādā gadījumā nepakļaujiet tālvadības pulti tiešiem saules stariem.
•  Putekļi uz raidītāja lēcas samazina tās jutību.
•  Signālu pārraide var būt traucēta, ja gaisa kondicionētāju uzstāda telpā tādas vietas tuvumā, kur 

uzstādīta luminiscējoša lampa ar elektronisko starteri (piemēram, invertora tipa lampa).

 � Piezīme

• Tālvadības pults pēc bateriju ievietošanas automātiski pāriet pulksteņa iestatīšanas režīmā. Lietotājiem 
pirms ierīces izmantošanas ir ieteicams iestatīt laiku.

 � Tālvadības pults turētāja piestiprināšana pie sienas
1.  Izvēlieties vietu, kurā signāls var aizsniegt ierīci.
2.  Piestipriniet turētāju pie sienas, staba vai tml., izmantojot 

turētāja komplektācijā iekļautās skrūves.
3. Ievietojiet tālvadības pulti tās turētājā.

Tālvadības pults 
turētājs

Skrūves

Tālvadības pults

� Pulksteņa iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu .

• LCD displejā mirgo simbols .

2. Lai iestatītu pulksteņa laiku, nospiediet  vai .

• Turot  vai , attēlotais laiks tiek strauji palielināts vai samazināts.

3. Nospiediet taustiņu .

• Spiežot taustiņus, vērsiet tālvadības pulti pret iekštelpu ierīci.

• Mirgo “  ”.

• Simbols  pārstāj mirgot; tiek attēlots pašreizējais 
pulksteņa laiks.

• Piemēram, ja pašlaik ir 8 no rīta, tiek rādīts .
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 � Piezīme

Darbības režīms Apraksts
COOL (Dzesēšana) Gaisa kondicionētājs atvēsina telpu, novadot siltumu uz āra ierīci.
FAN (Vēdināšana) Gaisa kondicionētāja iekštelpu ierīces ventilators darbojas tikai ventilācijas režīmā.

DRY (Sausināšana)
Gaisa kondicionētājs kontrolē mitrumu telpā, regulējot iekštelpu ierīces 
ventilatora ātrumu. Tādējādi ventilatora ātruma manuāla regulēšana režīmā DRY 
nav pieejama.

HEAT (Sildīšana) Gaisa kondicionētājs uzsilda telpu līdz iestatītajai temperatūrai.

AUTO (Automātiski) Gaisa kondicionētājs dzesē vai silda telpu līdz iestatītajai temperatūrai. Tas 
vajadzības gadījumā automātiski pārslēdzas starp dzesēšanu un sildīšanu.

� Darbības uzsākšana

1. Lai uzsāktu ierīces darbību, nospiediet taustiņu .

• LCD displejā tiek attēlots simbols “  ”.

2.  Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos vēlamo darbības 
režīmu.

• Ikreiz nospiežot taustiņu, tiek mainīts pieejamais darbības 
režīms šādā secībā:

COOL FAN HEATDRY AUTO

� Darbības apturēšana

3. Lai apturētu ierīces darbību, vēlreiz nospiediet taustiņu .

1,3

2

COOL  FAN  DRY  HEAT  AUTO Operation

 � Piezīme par darbības apstākļiem

• Gaisa kondicionētājs vienmēr pat dīkstāves režīmā patērē nelielu elektroenerģijas daudzumu.
• Ja gaisa kondicionētāju paredzēts ilgstoši neizmantot, pārliecinieties, ka tā barošanas avots vai slēdzis 

ir izslēgts.
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� Temperatūras iestatījuma maiņa

4. Nospiediet taustiņu .

• Nospiediet taustiņu , lai palielinātu temperatūru, un taustiņu , lai samazinātu 
temperatūru.

Darbības režīms COOL HEAT AUTO DRY un FAN
Iestatāmās 

temperatūras 
diapazons

18°C – 
32°C

10°C – 
30°C

18°C – 
30°C

Nav 
piemērojams

• Lai mainītu temperatūras attēlošanas mērvienību no grādiem pēc Celsija (°C) uz grādiem 
pēc Fārenheita (°F) un otrādi, 5 sekundes turiet reizē nospiestus taustiņus  un .

• Piemēram,  .

� Ventilatora ātruma iestatījuma maiņa

5. Nospiediet taustiņu .

• Ikreiz nospiežot taustiņu, tiek mainīts ventilatora ātruma režīms tālāk 
norādītajā secībā.

• Režīmā COOL, FAN, HEAT un AUTO:

ZEMA 
INTENSITĀTE

AUGSTA 
INTENSITĀTE

AUTOMĀTISKA 
INTENSITĀTE

KLUSA 
DARBĪBA

VIDĒJA 
INTENSITĀTE

• Režīmā DRY ventilatora ātruma iestatīšana nav pieejama.

 � Piezīmes par ventilatora ātruma iestatīšanu

• Zemāks gaisa plūsmas ātrums ietekmē dzesēšanas un sildīšanas efektivitāti.

 � Ieteikumi enerģijas taupīšanai

•  Saglabājiet temperatūras iestatījumu mērenā līmenī (nedzesējiet telpu par daudz).
• Tīriet gaisa filtrus, lai novērstu to aizsērēšanu, kas var izraisīt neefektīvu darbību un lieku enerģijas 

patēriņu.
** Regulāras izmantošanas gadījumā filtru ieteicams tīrīt reizi 2 nedēļās.
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� Gaisa plūsmas virziena maiņa

1. Nospiediet taustiņu .

• LCD displejā tiek attēlots simbols .

� Žalūziju iestatīšana vēlamajā stāvoklī

1. Kad žalūzija sasniegusi vēlamo stāvokli, nospiediet taustiņu .

� Funkcijas ECONO uzsākšana

1. Nospiediet taustiņu .

• LCD displejā tiek attēlots simbols .

� Funkcijas ECONO atcelšana

2. Nospiediet taustiņu .

• No ekrāna pazūd simbols .

Gaisa plūsmas virziena regulēšana

Darbība ar funkciju ECONO

 � Piezīmes

• Pacelšanas leņķa regulēšanai vienmēr izmantojiet tālvadības pulti. Veicot manuālu regulēšanu, var 
bojāt pacelšanas vadības mehānismu.

• Atšķirīgs gaisa plūsmas ātrums atšķirīgos leņķos ietekmē dzesēšanas un sildīšanas efektivitāti.

 � Piezīmes par funkciju ECONO

• Šī funkcija iespējo efektīvu darbību, ierobežojot maksimālo enerģijas patēriņu gaisa kondicionētāja 
ierīcē.

• Nospiežot taustiņu , iestatījums tiek atcelts, un simbols  pazūd no LCD displeja.
• Ja enerģijas patēriņš jau ir zems, funkcijas ECONO ieslēgšana nesamazina enerģijas patēriņu.
• Funkcijas ECONO darbība tiek apturēta, ja tiek aktivizēta funkcija POWERFUL.
• Funkcija ECONO ir pieejama tikai režīmos COOL, DRY, HEAT un AUTO.
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� MIEGA funkcijas uzsākšana

1. Nospiediet taustiņu .

• LCD displejā tiek attēlots simbols .

• Ierīces LED indikatori tiek aptumšoti.

� MIEGA funkcijas atcelšana

2. Nospiediet taustiņu .

• No ekrāna pazūd simbols . 

Darbība ar MIEGA funkciju

 � Piezīmes par MIEGA funkciju

• Nospiežot taustiņu , iestatījums tiek atcelts, un simbols  pazūd no LCD displeja.
• Šāda darbība automātiski regulē gaisa kondicionētāja iestatīto temperatūru, lai sniegtu komfortablu 

vidi miegam.

COOL

HEAT

 

1 stunda1 stunda 1 stunda

Iespējo MIEGA funkciju

Iestatītā temperatūra

• MIEGA funkcija ir pieejama tikai režīmos COOL un HEAT.
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� Izslēgšanas taimera funkcijas izmantošana

• Pārliecinieties, ka ierīcē pareizi iestatīts pulksteņa laiks (sadaļā par 
sagatavošanos pirms ekspluatācijas skatiet pulksteņa iestatīšanas metodi).

1. Nospiediet taustiņu .

• LCD ekrānā tiek attēlots simbols , un simbols  mirgo.

2. Lai iestatītu izslēgšanas taimera parametrus, nospiediet taustiņus .

• Turot  vai , attēlotais laiks tiek strauji palielināts vai samazināts.

3. Vēlreiz nospiediet taustiņu .

• Simbols  pārstāj mirgot; tiek attēlots iestatītais izslēgšanas taimera 
laiks.

� Izslēgšanas taimera funkcijas atcelšana

4. Lai atceltu izslēgšanas taimeri, nospiediet taustiņu .

� Ieslēgšanas taimera funkcijas izmantošana

• Pārliecinieties, ka ierīcē pareizi iestatīts pulksteņa laiks (sadaļā par 
sagatavošanos pirms ekspluatācijas skatiet pulksteņa iestatīšanas metodi).

1. Nospiediet taustiņu .

• LCD ekrānā tiek attēlots simbols , un simbols  mirgo.

2. Lai iestatītu ieslēgšanas taimera parametrus, nospiediet taustiņus .

• Turot  vai , attēlotais laiks tiek strauji palielināts vai samazināts.

3. Vēlreiz nospiediet taustiņu 

• Simbols  pārstāj mirgot; tiek attēlots iestatītais ieslēgšanas taimera 
laiks.

� Ieslēgšanas taimera funkcijas atcelšana

4. Lai atceltu ieslēgšanas taimeri, nospiediet taustiņu .

Taimera funkcija

 � Piezīmes par taimera iestatīšanu

• Kad ir iestatīts taimeris, pašreizējais pulksteņa laiks netiek attēlots.
• Atkārtoti iestatiet taimeri tālāk norādītajos gadījumos.

– Pēc jaudas slēdža izslēgšanas.
– Pēc elektroenerģijas pārrāvuma.
– Pēc tālvadības pults bateriju nomaiņas.
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� Kļūdu kodu diagnostika

1. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu taustiņu .

• Mirgo simbols .

2. Lai pārbaudītu kļūdas kodu, nospiediet taustiņu .

• Turpiniet spiest taustiņu, līdz no iekštelpu ierīces dzirdams ilgstošs 
apstiprinājuma skaņas signāls.

� Iziešana no kļūdu kodu diagnostikas

3. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu taustiņu .

Traucējumu diagnostika

 � Piezīmes

• Īss skaņas signāls un divi secīgi signāli no iekštelpu ierīces norāda uz taustiņu kļūdas kodu neatbilstību.
• Garš skaņas signāls no iekštelpu ierīces norāda uz atbilstošu kļūdas kodu.
• Lietotājs nedrīkst mēģināt remontēt var modificēt gaisa kondicionētāju, jo nepareizi veikti darbi var 

izraisīt elektrotriecienu vai ugunsgrēku.
• Ja ir konstatēti gaisa kondicionētāja bojājumi, konsultējieties ar apkopes personālu.

� Funkcijas POWERFUL uzsākšana

1. Nospiediet taustiņu .

• LCD ekrānā tiek attēlots simbols .

• Funkcija POWERFUL tiek apturēta pēc 20 minūtēm. Pēc tam tiek atsākts 
režīms, kas izmantots iepriekš, pirms funkcijas POWERFUL izmantošanas.

� Funkcijas POWERFUL atcelšana

2. Nospiediet taustiņu .

• No ekrāna pazūd simbols . Pēc tam tiek atsākts režīms, kas izmantots 
iepriekš, pirms funkcijas POWERFUL izmantošanas.

Funkcija POWERFUL

 � Piezīmes par funkciju POWERFUL

• Nospiežot taustiņu , iestatījums tiek atcelts, un simbols  pazūd no LCD displeja.

• Kad tiek uzsākta funkcija POWERFUL, tā uz 20 minūtēm atceļ visu citu funkciju darbību.
• Funkcijas POWERFUL darbības laikā iekštelpu ierīces darbības skaņa šķiet skaļāka.
• Funkcija POWERFUL nepalielina gaisa kondicionētāja jaudu, ja gaisa kondicionētājs jau darbojas ar 

maksimālo jaudu.
• Funkcija POWERFUL ir pieejama visos darbības režīmos.
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 � Kļūdu kodu skaidrojums

Kļūdas kods Nozīme
00 Normāla darbība
A1 Iekštelpu ierīces PCB darbības traucējumi
A3 Drenāžas sistēmas kļūme
A5 Aizsardzība pret apsalšanu
A6 Iekštelpu ventilatora motora kļūme
AH Elektriskā gaisa attīrītāja kļūme
C4 Iekštelpu siltummaiņa (1) termistors īsslēgumā/atvērts
C5 Iekštelpu siltummaiņa (2) termistors īsslēgumā/atvērts
C7 Žalūziju ierobežotāja slēdža kļūda
C9 Iekštelpu telpas termistors īsslēgumā/atvērts
CC Mitruma sensoru darbības traucējumi
CH -
E1 Āra PCB kļūda
E3 Aizsardzība pret augstspiedienu
E5 Kompresora motora bloķēšana / kompresora pārslodze
E6 Kompresora iedarbināšanas kļūda
E7 Āra līdzstrāvas ventilatora motora bloķēšana
E8 Ienākošās strāvas pārspriegums
EA 4 virzienu vārsta kļūda
F3 Izejošās caurules pārkaršana
F6 Neierasti augsts spiediens
F8 -
FA Siltummaiņa pārkaršana
H0 Kompresora sensoru sistēmas kļūda
H3 Augstspiediena slēdža kļūda
H6 Kompresora atgriezeniskās saites konstatācijas kļūda
H7 Āra ierīces ventilatora motora signāla traucējumi
H8 Maiņstrāvas sensoru kļūda
H9 Āra gaisa termistors īsslēgumā/atvērts
J3 Kompresora izplūdes caurules termistors īsslēgumā/atvērts/pārvietots
J6 Āra siltummaiņa termistors īsslēgumā/atvērts
J8 Šķidrumu caurules termistors īsslēgumā/atvērts
J9 Gāzes caurules termistors īsslēgumā/atvērts
L3 Āra vadības skapja pārkaršana
L4 Dzesēšanas radiatora pārkaršana
L5 IPM kļūda / IGBT kļūda
P4 Dzesēšanas radiatora termistors īsslēgumā/atvērts
U0 Nepietiek gāzes
U2 Līdzstrāva ārpus diapazona
U3 Pārraides kļūda
U4 Sakaru kļūda
UA Uzstādīšanas kļūda
UF Cauruļu un elektroinstalācijas nesaderība / nepareiza elektroinstalācija / nepietiek gāzes
UH Pretaizsalšana (citas telpas)

 � Piezīme

•  Pēc savienojuma izveides ar bezvadu LAN adapteri tālvadības pults iestatījumi atceļ WLAN lietotnes iestatījumus.
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UZMANĪBU!
• Pirms tīrīšanas obligāti apturiet ierīces darbību un izslēdziet jaudas slēdzi.
• Nepieskarieties iekštelpu ierīces alumīnija ribām. Pieskaršanās šīm detaļām var izraisīt traumas.
• Izvairieties no siltummaiņa tīrīšanai paredzēto līdzekļu tiešas saskares ar plastmasas detaļām. Šāda 

saskare var izraisīt plastmasas detaļas deformāciju ķīmiskas reakcijas dēļ.

 � Īsa pamācība

Detaļu tīrīšana

• Noslaukiet ar mīkstu, mitru 
drānu.

• Drīkst izmantot tikai neitrālu 
mazgāšanas līdzekli.

• Noslaukiet ar mīkstu drānu.

• Izsūciet filtru ar putekļu 
sūcēju vai izmazgājiet to.

Priekšējais panelis

Gaisa filtrs

Iekštelpu ierīce, āra ierīce un 
tālvadības pults

Ja netīrs

Reizi 2 nedēļās

Ja netīrs

Apkope un tīrīšana

 � PIEZĪME

Tīrīšanai nedrīkst izmantot neko no tālāk uzskaitītā.
• Ūdens, kas karstāks par 40°C/104°F
• Gaistoši šķidrumi, piemēram, benzīns, gāzbenzīns un atšķaidītājs
• Pulējoši savienojumi
• Abrazīvi materiāli, piemēram, saru birstes
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� Titāna apatīta dezodorējošais filtrs
Titāna apatīta dezodorējošo filtru var atjaunot, ik pēc 6 mēnešiem nomazgājot to ar ūdeni. Iesakām to nomainīt ik pēc 3 gadiem.

1. Noņemiet titāna apatīta dezodorējošo filtru
• Atveriet priekšējo paneli un izvelciet gaisa filtru
• Izņemiet titāna apatīta dezodorējošo filtru no gaisa 

filtra aizmugures.

Filtrs

Izcilnis

Gaisa filtrs

Titāna apatīta 
dezodorējošais 
filtrs 

1. Notīriet vai nomainiet titāna apatīta dezodorējošo filtru.
[Apkope]

• Izsūciet ar putekļu sūcēju un iemērciet siltā ūdenī vai ūdenī aptuveni uz 10 līdz 15 minūtēm, ja ir stiprs 
piesārņojums

• Pēc mazgāšanas nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet nožūt ēnā.

[Nomaiņa]

• Noņemiet filtru no gaisa filtra aizmugures.
• Likvidējiet izlietoto filtru kā neuzliesmojošus atkritumus.

1. Novietojiet filtrus iepriekšējā vietā un aizveriet priekšējo paneli.
• Piespiediet priekšējo paneli abās malās un centrā.

* Dažu modeļu iekštelpu ierīces izskats var būt atšķirīgs.

1. Izņemiet gaisa filtrus.
• Atveriet priekšējo paneli.
• Viegli paspiediet augšup filtra izcilni katra gaisa filtra centrā, tad velciet to uz 

leju.

2. Izmazgājiet gaisa filtrus ar ūdeni vai iztīriet to ar putekļu sūcēju.
• Gaisa filtrus ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām.

Ja putekļi nav viegli notīrāmi

• Izmazgājiet gaisa filtrus ar neitrāla mazgāšanas 
līdzekļa un silta ūdens šķīdumu, pēc tam 
nožāvējiet tos ēnā.

• Obligāti noņemiet titāna apatīta dezodorējošo 
filtru. Skatiet sadaļu “Titāna apatīta 
dezodorējošais filtrs”.

1) Nospiediet

2) Velciet uz leju

3. Novietojiet filtrus iepriekšējā vietā un lēni aizveriet priekšējo paneli.
• Piespiediet priekšējo paneli abās malās un centrā.

* Dažu modeļu iekštelpu ierīces izskats var būt atšķirīgs.

UZMANĪBU!
• Filtra uzlikšanas vai noņemšanas laikā nepieskarieties alumīnija ribām ar rokām.

Gaisa filtrs
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Ja ierīci paredzēts ilgstoši neizmantot

Darbiniet ierīci 2 stundas 
ar tālāk norādītajiem 
iestatījumiem.
Darbības režīms: COOL
Temperatūra: 30°C/86°F

Izņemiet kontaktdakšu. 
Ja ierīcei izmantojat 
neatkarīgu barošanas 
avotu, noslēdziet ķēdi. 
Izņemiet baterijas no 
tālvadības pults.

UZMANĪBU!
• Nepieskarieties iekštelpu ierīces metāla detaļām. Tas var izraisīt traumas.
• Noņemot vai piestiprinot priekšējo paneli, stabili atbalstiet paneli ar roku, lai tas nenokristu.
• Tīrīšanai neizmantojiet ūdeni, kas karstāks par 40°C, benzīnu, gāzbenzīnu, atšķaidītāju, citas gaistošas 

eļļas, pulējošus savienojumus, abrazīvas birstes vai citus cietus priekšmetus.
• Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka priekšējais panelis ir stabili nofiksēts.

1. Atveriet priekšējo paneli.
•  Satveriet paneli pie iedobumiem uz pamata ierīces 

(2 iedobumi — labajā un kreisajā pusē), un celiet, līdz 
tas apstājas.

2. Noņemiet priekšējo paneli.
•  Turpinot celt priekšējo paneli, virziet to pa kreisi un 

pavelciet uz priekšu. Tiek atvienota kreisās puses 
rotējošā vārpsta. Virziet labās puses rotējošo vārpstu pa 
labi un pavelciet to uz priekšu, lai noņemtu.

3. Uzlieciet priekšējo paneli.
•  Nolīdziniet priekšējā paneļa labās un kreisās puses 

rotējošās vārpstas pret rievām un pilnībā iespiediet tās.
•  Saudzīgi aizveriet priekšējo paneli. (Piespiediet priekšējā 

paneļa abus galus un centru.)

Priekšējā paneļa vārpsta

Iedobumi uz 
pamata ierīces

Priekšējā paneļa atvēršana
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Lai iegūtu informāciju par rezerves daļām, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju. Ja konstatēti jebkādi gaisa 
kondicionētāja darbības traucējumi, nekavējoties atvienojiet ierīci no barošanas avota. Tālāk sniegti izplatīti 
traucējumi, to cēloņi un vienkārši traucējumu novēršanas ieteikumi.

Traucējums Cēloņi/rīcība
1.  Kompresors nesāk darboties 3 minūšu laikā pēc 

gaisa kondicionētāja iedarbināšanas.
 – Aizsardzība pret biežu iedarbināšanu. Uzgaidiet 
3 līdz 4 minūtes, līdz kompresors sāk darboties.

2.  Gaisa kondicionētājs nedarbojas.  – Barošanas traucējumi, pārbaudīt vai ir jāmaina 
drošinātājs.

 – Ir atvienota kontaktdakša.
 – Iespējams, ir nepareizi iestatīts atlikšanas taimeris.
 – Ja traucējums pēc visām šīm pārbaudēm 
saglabājas, sazinieties ar gaisa kondicionētāja 
ierīces uzstādītāju.

3. Gaisa plūsma ir pārāk maza.  – Ir aizsērējis gaisa filtrs.
 – Ir atvērtas durvis vai logi.
 – Ir nosprostotas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.
 – Iestatītā temperatūra ir pārāk zema. 

4. Izpūstajam gaisam ir nepatīkama smaka.  – Smakas var izraisīt cigarešu dūmu daļiņas, 
smaržas utt., kas, iespējams, pieķērušās pie 
siltummaiņa.

5.  Kondensācija uz iekštelpu ierīces priekšējā 
gaisa režģa.

 – To izraisa gaisa mitrums pēc ilgstošas darbības.
 – Iestatītā temperatūra ir pārāk zema; palieliniet 
temperatūras iestatījumu un darbiniet ierīci ar 
lielu ventilatora ātrumu.

6.  No gaisa kondicionētāja ierīces tek ūdens.  – Izslēdziet ierīci un sazinieties ar izplatītāju.

Ja problēma saglabājas, sazinieties ar vietējo izplatītāju/servisu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Beļģija

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

Importētājs Turcijā

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

• Pretrunu gadījumā starp šīs pamācības interpretāciju un tulkojumu jebkurā valodā priekšroka ir šīs 
pamācības versijai angļu valodā. 

• Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma pārskatīt šajā dokumentā sniegtās 
specifikācijas un konstrukciju.

Galvenais birojs:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan (Japāna)

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

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


