
MODELLER

FTXC20CV1B
FTXC25CV1B
FTXC35CV1B
FTXC50CV1B
FTXC60CV1B
FTXC71CV1B

NorskInstruksjonsbok for  
håndsett uten ledning

3P621306-1

DAIKIN KLIMAANLEGG FOR ROM

INSTRUKSJONSBOK

R32 SPLIT-SERIEN

Merk:
Illustrasjonene i denne håndboken er bare til forklaring for bruker og kan avvike fra selve maskinen. 
Disse er emne for endring uten forutgående varsel for utvikling av fremtidig produkt.
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Sikkerhetsmessige forholdsregler

ADVARSEL
•  Apparatet må lagres i et rom uten kontinuerlig drift av tenningskilder (for eksempel: åpne flammer, gassapparat eller et 

elektrisk varmeapparat i drift).
•  Ikke stikk hull eller brenn.
•  Vær klar over at kjølemedier ikke nødvendigvis inneholder lukt.
•  For å unngå brann, eksplosjon eller personskade, bruk ikke enheten når det oppdages skadelige, deriblant 

brennbare eller etsende gasser, i nærheten av enheten.
•  Det er ikke bra for helsen å utsette kroppen for luftstrøm over lengre tid.
•  Plasser ikke gjenstander, inkludert stenger, fingrene, osv., i luftinntaket eller utløpet. Det kan føre til feilfunksjon på 

produktet, produkt-eller personskade på grunn av kontakt med klimaanleggets vifteblader som har høy hastighet.
•  Ikke forsøk å reparere, demontere, montere eller endre klimaanlegget selv fordi dette kan føre til vannlekkasje, elektrisk 

støt eller brannfare.
•  Ikke prøv å installere eller reparere klimaanlegget selv. Feil installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller 

brannfare. Kontakt din lokale forhandler eller kvalifisert personell for installasjon og vedlikeholdsarbeid.
•  Bruk ikke brennbar spray nær klimaanlegget, da det kan føre til brann.
•  Plasser ikke brennbare objekter, slik som spraybokser, innenfor 1 meter fra luftutslippet. 
• Sprayboksene kan eksplodere som et resultat av varm luft fra innendørs- eller utendørsenhetene.
•  Når klimaanlegget har feilfunksjon (gir fra seg en brent lukt, osv.) slå av strømmen til enheten og kontakt din lokale 

forhandler. Fortsatt drift under slike forhold kan føre til feil, elektrisk støt eller brannfare.
•  Bruk ikke et annet kjølemedium enn det ene som er indikert på utendørsenheten (R32) ved installasjon, flytting eller 

reparasjon. Bruk av annet kjølemedium kan forårsake problem eller skade på enheten, og personskade.

•  Kjølemediet som er brukt i klimaanlegget er trygt. Selv om det ikke skal oppstå lekkasjer, hvis det av noe grunn 
skjer at kjølemedium lekker ut i rommet, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med noen flamme som 
gassovner, parafinovner eller gassområde.

•  Hvis klimaanlegget ikke kjøler ordentlig, kan det lekke kjølemedium, så ring din forhandler.
• Når det utføres reparasjon med tilsetting av kjølemedium, må du sjekke innholdet på reparasjonene med vårt 

servicepersonell.
•  Ikke vask klimaanlegget med vann, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Sørg for å installere en jordfeilbryter. Hvis jordfeilbryteren installeres feil kan det føre til elektrisk støt eller brann.
•  Koble bare klimaanlegget til den spesifiserte strømtilførselskretsen. Andre strømforsyninger enn den ene som er 

spesifisert kan føre til elektrisk støt, overoppheting og branner.

•  Sørg for at enheten har jording. Du må ikke jorde enheten til et redskapsrør, lynavleder eller telefonjordledning. 
Ufullstendig jording kan føre til elektrisk støt.

Les forholdsreglene i denne håndboken nøye, 
før du bruker enheten. Dette apparatet er fylt med R32.

•  Etter at du har lest oppbevares denne håndboken på et egnet sted slik at du kan se i den når det er nødvendig.  
Hvis utstyret overføres til en ny bruker må du også sørge for å levere denne håndboken.

•  Oppbevar denne håndboken der det er lett for operatøren å finne den.
•  Les forholdsreglene i denne håndboken nøye, før du bruker enheten.
•  Av sikkerhetsgrunner må operatøren lese følgende forsiktighetsregler nøye.
•  Forholdsreglene som beskrives her er klassifisert som ADVARSEL og FORSIKTIG. Begge inneholder viktig informasjon 

om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsregler uten unntak.

Forsøk aldri. Sørg for å følge disse 
instruksjonene.

Sørg for å opprette en 
jordforbindelse.

Fukt aldri klimaanlegget eller 
fjernkontrollen med vann. Berør aldri klimaanlegget eller fjernkontrollen med våte hender.

ADVARSEL
Hvis disse instruksjonene ikke følges på riktig måte kan 
det føre til personskade eller tap av liv.

FORSIKTIG
Hvis disse instruksjonene ikke følges på riktig måte kan 
det føre til skade på eiendom eller personskade, som kan 
være alvorlig avhengig av omstendighetene.
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FORSIKTIG
•  Vær klar over at for lang, direkte eksponering av kald eller varm luft fra klimaanlegget, eller til luft som er for kald eller for 

varm kan være skadelig for din fysiske form og helse.
• Bruk ikke klimaanlegget til andre formål enn de som den er tenkt til. Ikke bruk klimaanlegget til kjøling av 

presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunstverk, da dette kan påvirke ytelsen, kvaliteten og / eller 
levetiden til det aktuelle objektet negativt.

•  Ikke utsett planter eller dyr for direkte luftstrøm fra enheten da dette kan forårsake uheldige effekter.
•  Ikke plasser apparater som produserer åpen ild på steder som er utsatt for luftstrømmen fra enheten, da dette kan skade 

forbrenningen av brenneren.
•  Ikke blokker luftinntakene eller utløpene. Svekket luftstrøm kan føre til utilstrekkelig ytelse eller problem.
•  Pass på brann i tilfelle lekkasje av kjølemedium. Hvis klimaanlegget ikke fungerer ordentlig, dvs. ikke genererer kald 

eller varm luft, kan det være lekkasje av kjølemedium. Kontakt forhandleren din for hjelp. Kjølemediet i klimaanlegget er 
trygt og skal normalt ikke lekke. I tilfelle lekkasje kan kontakt med en naken flamme, varmeovn eller komfyr imidlertid 
føre til generering av skadelig gass. Bruk ikke klimaanlegget før kvalifisert servicepersonell bekrefter at lekkasjen er 
reparert.

• Ikke sitt eller plasser gjenstander på utendørsenheten. Du kan falle selv eller gjenstander kan falle og forårsake 
personskade.

• Ikke plasser gjenstander som er følsomme for fuktighet direkte under innendørs- eller utendørsenhetene. Under 
visse forhold kan kondensering på hovedenheten eller kjølemediumrørene, skitt i luftfiltre eller dreneringsblokkering 
forårsake drypping, som fører til gjengroing eller svikt i den aktuelle gjenstanden.

• Etter langvarig bruk, sjekk enhetens stativ og festene på den for skader. Hvis den forlates i skadet tilstand kan enheten 
falle ned og forårsake personskade.

•  Hvis du skal unngå personskade, må du ikke berøre luftinntaket eller aluminiumsfinnene på innendørs- eller 
utendørsenhetene.

•  Apparatet er ikke beregnet på bruk av små barn eller uføre som er uten tilsyn. Det kan føre til nedsatte kroppsfunksjoner 
og helseskader.

•  Hold tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med enheten eller fjernkontrollen. Utilsiktet bruk av et barn kan føre til 
nedsatte kroppsfunksjoner og helseskade.

• Ikke sitt på utendørsenheten. Plassere ting på enheten eller dra i enheten. Dette kan føre til ulykker, for eksempel å falle 
ned eller velte, og dermed føre til personskader, produktfeil eller produktskade.

•  Ikke påfør slag på innendørs- og utendørsenhetene, ellers kan det føre til produktskader.
•  Ikke plasser gjenstander rundt utendørsenheten. Dette kan ha en negativ innvirkning på ytelsen, produktkvaliteten og 

levetiden til klimaanlegget.
•  Vær forsiktig så ikke dyr urinerer på klimaanlegget. Urinering på klimaanlegget kan det føre til elektrisk støt eller brann.
•  Ikke sitt eller heng på opp- og nedpanelet. Opp- og nedpanelet kan falle av og føre til personskade eller feilfunksjon på 

produktet.
•  Ikke sving opp- og nedpanelet. Opp- og nedpanelet kan treffe personer eller gjenstander og det kan føre til personskade 

eller feilfunksjon på produktet.
•  Ikke la barn leke rundt opp- og nedpanelet. Det kan føre til personskade eller skade på eiendom.
•  Dra ikke i ledningene. Ledningene kan brekke og opp- og nedpanelet kan falle av, og føre til personskade eller skade på 

eiendom.
•  Ikke plasser hindringer i opp- og nedrutingen. Opp- og nedpanelet kan falle av og føre til personskade eller skade på 

eiendom.
•  Ikke bøy eller skade ledningene. Ledningene kan brekke og opp- og nedpanelet kan falle av, og føre til personskade eller 

skade på eiendom.
•  Ikke sett gjenstander på opp- og nedpanelet, da det kan føre til feilfunksjon på produktet.
•  Bruk ikke et ustabilt stativ under drift eller vedlikehold av klimaanlegget, da det kan tippe over og skade deg.
•  Plasser fjernkontrollen på sted hvor ikke barn kan få tak i den. Feil bruk av fjernkontrollen kan føre til personskade.
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•  Hvis du skal unngå oksygenuttynning, sørg for at rommet er tilstrekkelig ventilert hvis utstyr som en brenner 
brukes sammen med klimaanlegget.

•  Sørg for å stoppe enheten før rengjøring, slå av bryteren eller ta ut strømkontakten. 
• Ellers kan det føre til et elektrisk støt eller personskade.
•  Ikke koble klimaanlegget til en annen strømtilførsel enn den som er spesifisert. Det kan føre til problem eller brann.
•  Det må installeres en jordfeilbryter, avhengig av miljøet. Hvis det ikke installeres jordfeilbryter kan det føre til elektrisk 

støt.
• Plasser avløpsslangen for å sikre jevn drenering. Ufullstendig drenering kan gi fukt på bygning, møbler osv.
•  Ikke plasser gjenstander i direkte nærhet av utendørsenheten og ikke la det bygge seg opp blader eller annet avfall 

rundt enheten.
Blader er et arnested for små dyr som kan komme inn i enheten.
Når de er i enheten, kan slike dyr forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de kommer i kontakt med elektriske deler.

•  Ikke bruk våte hender, for å unngå elektriske støt. 

•  Ikke vask innendørsenheten med mye vann, bruk bare en lett fuktet klut.
•  Ikke plasser ting slik som beholdere med vann eller noe annet på toppen av enheten. Det kan trenge inn vann 

i enheten og forringe elektriske isolasjoner, og føre til et elektrisk støt.

Installasjonssted.

 � Kontakt forhandleren for å installere klimaanlegget i følgene typer miljø.
•  Steder med et oljeholdig miljø eller der det oppstår damp eller sot.
•  Salt miljø som kystområder.
•  Steder der sulfidgass forekommer, for eksempel varme kilder.
•  Steder hvor snø kan blokkere utendørsenheten.
•  Innendørsenheten er minst 1 meter borte fra tv eller radio-apparat (enheten kan forårsake forstyrrelse på bilde og 

lyd).
•  Avløpet fra utendørsenheten må tømmes til et sted med god drenering.

Vurder tiltak for å unngå støy mot naboene.

 � Vær også oppmerksom på driftsstøy.
•  Velg følgende typer plassering:

A. Et sted som tåler klimaanleggets vekt med mindre driftslyder og vibrasjoner.
B. Et sted hvor varm luftstrøm fra utendørsenheten og driftsstøy ikke skaper plage for naboer.

•  Sørg for at det ikke er noen hindringer nær luftutløpet på utendørsenheten.
•  Hindringer kan føre til dårlig ytelse og økt driftsstøy. Hvis det oppstår unormal støy, spør forhandleren om råd.

Elektrisk arbeid.

•  For strømforsyning, husk å bruke en egen strømkrets dedikert til klimaanlegget.

Flytting av system.

•  Kontakt din Daikin-forhandler om ombygging og flytting.
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OVERSIKT OVER FJERNKONTROLL

Display (LCD)
• Den viser aktuelle 
innstillinger. (Denne 
illustrasjonen viser hele 
displayet på LCD-panelet, 
inkludert funksjoner 
bare for gjeldende 
fjernkontrollmodeller).

ON/OFF (PÅ/AV)-knapp
• Start/stopp driften.

SLEEP (SOVE)-knapp
• Aktiver / deaktiver  
SOVE-funksjon.

KRAFTIG-knapp
• Aktiver / deaktiver  
KRAFTIG-funksjon.

PÅ tidsur-knapp
• Aktiver / deaktiver og endre 
tidsinnstilling PÅ.

AV-knapp for tidsur
• Aktiver / deaktiver og endre 
tidsinnstilling AV.

IR-sendersignal
• For å overføre signal, 
sikte senderen mot 
innendørsenheten. Merk 
at i tilstanden der det er 
en hindring som blokkerer 
mellom senderen og 
innendørsenheten, kan 
signaloverføring kanskje ikke 
lykkes.

Innstillingsknapp for 
temperatur
• Øke / senke innstilling av 
temperatur.

STILLINGS-knapp
• Veksle mellom tilgjengelige 
driftsstillinger.

FAN (VIFTE)-knapp
• Endrer driftshastigheten på 
viften.

SVING-knapp
• Diriger luftstrømmen i 
retning oppover.

ØKO-knapp
• Aktiver / deaktiver  
ØKONOMI-funksjon.

KLOKKE-knapp
• Endre RTC-innstilling.

OPP- og NED-justeringsknapp 
for tidsur
• Veksle innstillingen 
sanntidsklokke (RTC), tidsur  
PÅ- og tidsur AV-innstilling.

AVBRYT-knapp
• Avbryt tidsinnstilling.
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Klargjøring før drift

 � Om batteriene

•  Ta ut batteriene fra fjernkontrollen hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre tidsperiode.
•  Når du skifter batteriene, anbefaler vi å skifte ut begge batteriene med batterier av samme type.
•  Batteriene skal skifte én gang i året. Hvis skjermen til fjernkontrollen begynte å blekne eller det er en 

merkbar svikt i ytelsen, skifter du imidlertid begge batteriene med nye AAA: LR03-batterier.
•  De vedlagte batteriene leveres for første gangs bruk av klimaanlegget. Bruksperioden til disse 

batteriene avhenger av produksjonsdatoen på klimaanlegget.

 � Sette inn batteriene
1. Ta av bakdekslet ved å skyve det nedover.
2. Sett inn to tørre batterier (LR03:AAA).
3. Sett bakdekslet på plass.

Plasser  og  
riktig!

 � Ekstrautstyr
Følgende ekstrautstyr er inkludert.

Skruer til tørrvegg Batteri Holder for fjernkontroll

2 2 1

Avhendingskrav

Brukte batterier må behandles på et spesialisert anlegg for gjenbruk. Ved å forsikre 
at dette produktet blir riktig avhendet, hjelper du til å hindre mulige negative 
innvirkninger på miljøet og menneskelig helse. Kontakt lokal myndighet for mer 
informasjon.

Batteriene som følger med kontrollen er merket med dette symbolet.
Dette betyr at batteriene ikke skal blandes med usortert 
husholdningsavfall.
Hvis det er trykket et kjemisk symbol nedenfor, betyr dette kjemiske 
symbolet at batteriet inneholder tungmetall over en viss konsentrasjon.
Mulige kjemiske symboler er:
� Pb: bly (>0,004 %)
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 � Bruke fjernkontrollen
•  Sikt med senderen på fjernkontrollen mot mottakeren på 

innendørsenheten.
•  Sørg for at det ikke er noe blokkering slik som en gardin 

mellom innendørsenheten og fjernkontrollen, da det kan 
hindre signaloverføringen.

Mottaker

Klargjøring før drift

 � Om fjernkontroll

• Ikke la fjernkontrollen falle i gulvet eller bli våt.
•  Fjernkontrollen må ikke utsettes for direkte sollys.
•  Støv på dekslet til senderlinsen vil redusere følsomheten.
•  Signalkommunikasjon kan bli påvirket hvis klimaanlegget blir installert i nærheten av et lysrør med 

elektronisk start (for eksempel lampe av invertertype) i rommet.

 � Merknad

• Fjernkontrollen er automatisk i klokkeinnstillingsmodus ved innsetting av batteri. Vi råder brukerne til 
å fullføre klokkeinnstillingen før drift.

 � Feste fjernkontrollholderen på veggen
1.  Velg et sted hvor signal kan nå enheten.
2.  Fest holderen på veggen, en stolpe osv. med skruene som ble 

levert med holderen.
3. Plasser fjernkontrollen i holderen.

Holder for 
fjernkontroll

Skruer

Fjernkontroll

 � Stille inn klokken

1. Trykk på -knappen.

•  blinker på LCD.

2. Trykk  eller  for å stille inn klokken til nåtid.

• Hold ned  eller  knappen for å øke eller redusere den viste tiden 
raskt.

3. Trykk på -knappen.

• Pek med fjernkontrollen mot innendørsenheten når du trykker på 
knappene.

•  blinker.

•  stopp blinking, nåtiden vil vises.

• For eksempel, nåtiden er klokken 8 om morgenen,  vil 

vises.
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 � Merknad

Driftsstilling Beskrivelse
KJØLE Klimaanlegget kjøler ned rommet ved å slippe varmen til utendørsenheten.

FAN (VIFTE) VIFTEN til innendørsenheten på klimaanlegget vil bare kjøre viften.

TØRKE
Klimaanlegget kjører for å kontrollere fuktigheten i rommet ved å regulere 
viftehastigheten på innendørsenheten. Derfor er det ikke mulig å justere 
viftehastigheten manuelt i DRY (TØRKE)-stilling.

VARME Klimaanlegget varmer opp et rom til temperaturinnstillingspunktet.

AUTO Klimaanlegget kjøler ned eller varmer opp et rom til temperaturinnstillingspunktet. 
Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming, hvis nødvendig.

 � Starte driften

1. Trykk på -knappen for å starte driften på enheten.

•  vises på LCD.

2.  Trykk på -knappen for å velge ønsket driftsstilling.

• Hvert trykk på knappen viderefører den tilgjengelige 
driftsmodusen i rekkefølgen nedenfor:

KJØLE FAN (VIFTE) VARMETØRKE AUTO

 � Stoppe driften

3. Trykk på -knappen igjen for å stoppe driften på 
enheten.

1,3

2

KJØLE  VIFTE  TØRKE  VARME  AUTOMATISK drift

 � Merknader om driftsforhold

• Klimaanlegget krever alltid en liten mengde elektrisitet i hvilemodus.
• Forsikre deg om at strømtilførselen / bryteren er slått av hvis klimaanlegget ikke skal brukes på en 

lengre periode.
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 � Endre temperaturinnstillingen

4. Trykk på -knappen.

• Trykk på  for å øke temperaturen og trykk på  for å senke 
temperaturen.

Driftsstilling KJØLE VARME AUTO TØRKE OG 
VIFTE

Still inn 
temperaturområdet

18 °C – 
32 °C

10 °C – 
30 °C

18 °C – 
30 °C Gjelder ikke

• Trykk på  og  samtidig i 5 sekunder for å endre temperaturdisplayet 
til Celcius (°C) eller Fahrenheit (°F).

• For eksempel, .

 � Endre innstilling av viftehastighet

5. Trykk på -knappen.

• Hvert trykk på knappen viderefører viftehastighetsstillingen i 
rekkefølgen.

• I KJØLE, VIFTE, VARME OG AUTO-stilling:

LAV 
VIFTE

HØY 
VIFTE

AUTOMATISK 
VIFTE

STILLE 
VIFTE

MEDIUM 
VIFTE

• Innstilling av viftehastighet er ikke tilgjengelig i DRY (TØRKE)-stilling.

 � Merknader ved innstilling av viftehastighet

• Kjøling og oppvarmingseffekt vil påvirkes ved lavere luftstrømmengde.

 � Tips for energisparing

•  Beholder temperaturinnstillingen på et moderat nivå (ikke kjøl rommet for mye).
• Rengjør luftfiltrene for å hindre tilstopping som kan bidra til ineffektiv drift og energitap.

** Anbefaler å rengjøre filteret en gang hver andre uke for vanlig bruker.
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 � Endre retning på luftstrømmen

1. Trykk på -knappen.

•  vises på LCD.

 � Stille spjeldet til ønsket stilling

1. Trykk på -knappen når spjeldet oppnår ønsket stilling.

 � Starte ØKO-funksjon

1. Trykk på -knappen.

•  vises på LCD.

 � Avbryte ØKO-funksjon

2. Trykk på -knappen.

•  vil forsvinne fra LCD.

Justere retning på luftstrømmen

ØKO-funksjon

 � Merknader

• Bruk alltid fjernkontrollen for å justere svingvinklene. Enhver manuell justering kan ødelegge 
mekanismen til svingkontrollen.

• Kjøling og oppvarmingseffekt i annen trinnvinkel vil påvirkes ved annen luftstrømmengde.

 � Merknader om ØKO-funksjonen

• Funksjonen aktiverer effektiv drift ved å begrense maksimalt strømforbruk på klimaanlegget.
• Ved å trykke  fører til at innstillingene avbrytes, og  forsvinner fra LCD-skjermen.
• Hvis nivået på strømforbruket allerede er lavt, vil veksling til ØKO-funksjon ikke redusere 

strømforbruket.
• ØKO-funksjon blir stoppet hvis KRAFTIG-funksjon er aktivert.
• ØKO er bare tilgjengelig i KJØLE, TØRKE, VARME OG AUTOMATISK-stilling.
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 � Starte SOVE-funksjon

1. Trykk på -knappen.

•  vises på LCD.

• LED-indikasjonslyset på enheten blir dimmet ned.

 � Avbryte SOVE-funksjon

2. Trykk på -knappen.

•  vil forsvinne fra LCD. 

SOVE-funksjon

 � Merknader om SOVE-funksjon

• Ved å trykke  fører til at innstillingene avbrytes, og  forsvinner fra LCD-skjermen.
• Denne funksjonen justerer automatisk innstilte temperatur på klimaanlegget for å gi et komfortabelt 

sovemiljø.

KJØLE

VARME

 

1 time1 time 1 time

Aktiver SOVE-funksjon

Still inn temperatur

• SOVE er bare tilgjengelig i KJØLE- og VARME-stilling.
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 � Bruke TIDSUR-funksjonen AV

• Sørg for at klokkeinnstillingen er satt til nåtid (se om metoden for å stille inn 
klokken under forberedelse før drift).

1. Trykk på -knappen.

•  vil vises på LCD og  blinker.

2. Trykk på  for å stille inn av-tidsurinnstillingen.

• Hold ned  eller -knappen for å øke eller redusere den viste tiden raskt.

3. Trykk på -knappen igjen.

•  stopp blinking, innstilte AV TIDSUR vil vises.

 � Avbryte AV TIDSUR-funksjonen

4. Trykk på -knappen for å avbryte AV TIDSUR.

 � Bruke PÅ TIDSUR-funksjonen

• Sørg for at klokkeinnstillingen er satt til nåtid (se om metoden for å stille inn 
klokken under forberedelse før drift).

1. Trykk på -knappen.

•  vil vises på LCD og  blinker.

2. Trykk på  for å stille inn på-tidsurinnstillingen.

• Hold ned  eller -knappen for å øke eller redusere den viste tiden raskt.

3. Trykk på -knappen igjen

•  stopp blinking, innstilte PÅ TIDSUR vil vises.

 � Avbryte PÅ TIDSUR-funksjonen

4. Trykk på -knappen for å avbryte PÅ TIDSUR.

TIDSUR-funksjon

 � Merknader for å stille inn TIDSUR

• Når TIDSUR er innstilt, vil klokkeslettet ikke vises.
• I følgende tilfeller, still inn klokkeslettet igjen.

– Etter at kretsbryteren er slått av.
– Etter et strømbrudd.
– Etter å ha skiftet batteriene i fjernkontrollen.
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 � Utføre feilkodediagnose

1. Trykk og hold -knappen i 5 sekunder.

•  blinker.

2. Press på  for å kontroller feilkoden.

• Fortsett å trykk på knappen til en lang pip-bekreftelse høres fra 
innendørsenheten.

 � Gå ut av feilkodediagnose

3. Trykk og hold -knappen i 5 sekunder.

Feildiagnose

 � Merknader

• Et kort pip og to påfølgende pip-bekreftelse fra innendørsenheten indikerer en  
ikke-korresponderende feilkode.

• En lang pip-bekreftelse fra innendørsenheten indikerer en korresponderende feilkode.
• Brukeren skal ikke forsøke å reparere eller endre klimaanlegget fordi alt ukorrekt arbeid kan føre til 

elektrisk støt eller brann.
• Kontakt servicepersonale hvis det finnes feil på klimaanlegget.

 � Starte KRAFTIG-funksjon

1. Trykk på -knappen.

•  vil vises på LCD.

• KRAFTIG-funksjonen avsluttes etter 20 minutter. Tidligere innstilling som 
ble brukt før KRAFTIG-funksjon ble gjenopptatt.

 � Avbryte KRAFTIG-funksjon

2. Trykk på -knappen.

•  vil forsvinne fra LCD. Tidligere innstilling som ble brukt før  
KRAFTIG-funksjon ble gjenopptatt.

KRAFTIG-funksjon

 � Merknader om KRAFTIG-funksjonen

• Ved å trykke  fører til at innstillingene avbrytes, og  forsvinner fra LCD-skjermen.

• Under forhold hvor KRAFTIG er startet, vil den midlertidig overstyre driften av andre funksjoner i 
20 minutter.

• Driftslyden til innendørsenheten vil bli høyere i løpet av KRAFTIG-funksjonen.
• KRAFTIG-funksjonen vil ikke øke kapasiteten til klimaanlegget hvis det allerede kjører med maksimal 

kapasitet.
• KRAFTIG er tilgjengelig i alle driftsstillinger.
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 � Feilkodedefinisjon

Feilkode Betydning
00 Normal
A1 Feilkode på kretskort i innendørsenheten
A3 Avløpskontrollsystem er unormalt
A5 Frostvæske
A6 Innendørs viftemotor er unormal
AH Elektrisk luftrenser er unormal
C4 Innendørs varmeveksler (1) termistor kortslutning / brudd
C5 Innendørs varmeveksler (2) termistor kortslutning / brudd
C7 Feil på bryter for sjalusibegrensning
C9 Innendørs romtermistor kortslutning / brudd
CC Feilfunksjon på fuktighetssensorsystemet
CH -
E1 Feil på utendørs kretskort
E3 Høytrykksbeskyttelse
E5 Kompressormotor låst / kompressor overbelastet
E6 Startfeil på kompressor
E7 Utendørs DC viftemotor låst
E8 Overstrøm på inngang til klimaanlegg
EA Feil på 4-veis ventil
F3 Utløpsrør overopphetet
F6 Unormalt høyt trykk
F8 -
FA Overopphetet varmeveksler
H0 Systemfeil på kompressorsensor
H3 Feil på høytrykksbryter
H6 Søkefeil på kompressor-tilbakemelding
H7 Feilfunksjon på utendørsenhetens viftemotorsignal
H8 Sensor feil på klimaanlegg-spenning
H9 Utendørs lufttermistor kortslutning / brudd
J3 Kompressorutløpsrør termistor kortslutning / brudd / feilplassert
J6 Utendørs varmeveksler termistor kortslutning / brudd
J8 Væskerør på termistor kortslutning / brudd
J9 Gassrør på termistor kortslutning / brudd
L3 Utendørs kontrollboks overopphetet
L4 Kjøleribbe overopphetet
L5 IPM-feil / IGBT-feil
P4 Kjøleribbe termistor kortslutning / brudd
U0 Ikke nok gass
U2 DC-spenning ute av område
U3 Kraftoverføringsfeil
U4 Kommunikasjonsfeil
UA Installasjonsfeil
UF Feiltilpasning ved installasjon av rør og ledninger / feil ledninger / ikke nok gass
UH Frostvæske (andre rom)

 � Merknad

•  Etter tilkobling til trådløs LAN-adapter, har innstillingene på fjernkontrollen fortrinn over innstillingen for WLAN-apper.
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FORSIKTIG
• Forsikre deg om at driften er stoppet og slå av kretsbryteren, før rengjøring.
• Du må ikke berøre aluminiumsfinnene på innendørsenheten. Hvis du berører disse delene, kan det forårsake en personskade.
• Unngå at rengjøringsmiddel for viklinger kommer i kontakt med plastdeler. Dette kan føre til at plastdeler deformeres som et 

resultat av kjemisk reaksjon.

 � Hurtigreferanse

Rengjøre deler

• Tørk den med en myk fuktet 
klut.

• Bruk bare nøytrale vaskemidler.

• Tørk dem med en myk klut.

• Støvsuge støv eller vask 
filteret.

Frontpanel

Luftfilter

Innendørsenhet, 
utendørsenhet og fjernkontroll

Hvis skitten

En gang hver 2. uke

Hvis skitten

Stell og rengjøring

 � MERKNAD

Bruk ikke noe av følgende til rengjøring:
• Vann som er varmere enn 40 °C/104 °F
• Flyktig væske som benzen, bensin eller tynner
• Poleringsmiddel
• Røffe materialer som børsteskrubb
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 � Titanium apatitt luktfjerningsfilter
Titanium apatitt luktfjerningsfilteret kan fornyes ved å vaske det med vann en gang hver 6. måned. Vi 
anbefaler å skifte det en gang hvert 3. år.

1. Ta av titanium apatitt luktfjerningsfilteret
• Åpne frontpanelet og dra ut luftfilteret
• Fjern titanium apatitt luktfjerningsfilteret fra 

baksiden av luftfilteret.

Filter

Tapp

Luftfilter

Titanium  
apatitt 
luktfjerningsfilter 

2. Rengjør eller skift ut titanium apatitt luktfjerningsfilteret.
[Vedlikehold]

• Støvsuge støv, og legg det i lunkent vann eller vann i ca. 10 til 15 minutter hvis det er skittent.
• Etter vasking rister du av gjenværende vann og lar dem tørke i skyggen.

[Skifting]

• Fjern filteret fra baksiden av luftfilteret.
• Avhende det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

3. Sett luftfiltrene inn der de var og lukk frontpanelet.
• Trykk frontpanelet på begge sider og på midten.

* Utseendet til utendørsenheten kan variere mellom modellene.

1. Trekk ut luftfiltrene.
• Åpne frontpanelet.
• Skyv filtertappen på midten av hvert luftfilter litt oppover, så drar du det 

ned.

2. Vask luftfiltrene med vann eller rengjør dem med støvsuger.
• Vi anbefaler å rengjøre luftfiltrene hver 2. uke.

Hvis støvet ikke går lett av

• Vask luftfiltrene med nøytralt vaskemiddel blandet 
med lunkent vann, så lar du dem tørke i skyggen.

• Husk å fjerne titanium apatitt luktfjerningsfilteret. 
Se Titanium apatitt luktfjerningsfilter.

1) Skyv

2) Dra ned

3. Sett luftfiltrene inn der de var og lukk frontpanelet sakte.
• Trykk frontpanelet på begge sider og på midten.

* Utseendet til utendørsenheten kan variere mellom modellene.

FORSIKTIG
• Ikke berør aluminiumsfinnene med hånden ved demontering eller montering av filteret.

Luftfilter
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Når enheten ikke brukes over en lengre periode

Kjør enheten i 2 timer med 
følgende innstilling.
Driftsmodus: avkjøle
Temperatur: 30 °C / 86 °F

Ta ut strømkontakten. Hvis 
du bruker en uavhengig 
elektrisk krets til enheten, 
koble fra kretsen. 
Fjern batteriene i 
fjernkontrollen.

FORSIKTIG
• Du må ikke berøre metalldelene på innendørsenheten. Det kan forårsake personskade.
• Når du demonterer eller monterer frontpanelet, må du støtte opp panelet ordentlig med hånden for å 

hindre at det faller ned.
• Ved rengjøring må du ikke bruke varmt vann over 40 °C, benzen, bensin, tynner, eller andre flyktige oljer, 

poleringsmiddel, skrubbebørster, eller annet håndmateriale.
• Etter rengjøring må du passe på at frontpanelet er ordentlig festet.

1. Åpne frontpanelet.
•  Hold i panelet ved innfellingen på hovedenheten  

(2 innfellinger på høyre og venstre side) og løft det inntil 
det stopper.

2. Fjern frontpanelet.
•  Mens du løfter frontpanelet lengre opp, skyver du det til 

venstre og drar det mot frontsiden. Den venstre roterende 
akselen løsnes. Skyv den høyre roterende akselen til høyre 
og dra den mot frontsiden for å fjerne den.

3. Feste frontpanelet.
•  Rett inn de høyre og venstre roterende akslene på 

frontpanelet med sporene og skyv dem helt inn.
•  Lukk frontpanelet forsiktig. (Skyv begge endene og 

midten av frontpanelet.)

Frontpanelaksel

Innfelling på 
hovedenheten

Slik åpnes frontpanelet
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Kontakt din autoriserte forhandler ved spørsmål om reservedeler. Hvis du merker feilfunksjon på 
klimaanlegget, slå umiddelbart av strømtilførselen på enheten. Kontroller følgende feilforhold med noen 
enkle feilsøkingstips.

Feil Årsak / tiltak
1.  Kompressoren virker ikke 3 minutter etter at 

klimaanlegget har startet.
 – Beskyttelse mot hyppig starting. Vent i 3 til 
4 minutter for at kompressoren skal starte å 
fungere.

2.  Klimaanlegget er ikke i drift.  – Strømfeil, eller sikringen må skiftes.
 – Strømkontakten er ikke koblet til.
 – Det er mulig at forsinkelsestidsuret ikke er riktig 
innstilt.
 – Hvis feilen vedvarer etter alle disse kontrollene, 
kontakt montøren av klimaanlegget.

3. Luftstrømmen er for liten.  – Luftfilteret er tilsmusset.
 – Dører eller vinduer er åpne.
 – Luftinntaket og -avløpet er tilstoppet.
 – Den regulerte temperaturen er ikke høy nok 

4. Avløpsluftstrøm har vond lukt.  – Lukten kan forårsakes av sigaretter, 
røykpartikler, parfyme osv. som kan ha 
innvirkning på viklingen.

5.  Kondens på frontluftgitteret på 
innendørsenheten.

 – Dette forårsakes av luftfuktighet etter en lengre 
driftsperiode.
 – Den innstilte temperaturen er for lav, øk 
temperaturinnstillingen og kjør enheten på høy 
viftehastighet.

6.  Vann strømmer ut fra klimaanlegget.  – Slå av enheten og ring forhandleren.

Hvis feilen fortsetter, ring den lokale forhandleren / servicemannen.

FEILSØKING

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgia

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

Importør for Tyrkia

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

• Ved avvik mellom den engelske versjonen og oversettelser av denne håndboken er det den engelske 
versjonen som gjelder. 

• Produsenten forbeholder seg retten til når som helst å revidere spesifikasjonene og designen i håndboken 
uten forutgående varsel.

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

Kontor i Tokyo:
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.


