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Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Ta izdelek vsebuje fluorirane pline, ki so zajeti v kjotskem protokolu.

Tip hladiva: R410A

GWP(1) vrednost: 1975

(1) GWP = potencial globalnega segrevanja

Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave za
preverjanje puščanja, odvisno od evropske ali lokalne zakonodaje.
Prosimo, da stopite v stik z lokalnim predstavnikom, če želite več
informacij.

Varnostni ukrepi

Da bi lahko popolnoma izkoristili funkcije klimatske naprave in se
izognili okvaram zaradi napačne rabe, vam svetujemo, da pred
uporabo skrbno preberete ta priročnik.

Klimatska naprava je dobavljena pod pogojem, da "naprave niso
dostopne javnosti in nepooblaščenim osebam".

Opisani varnostni ukrepi so razvrščeni kot OPOZORILA ali
OPOMBE. Oboji so pomembni za vašo varnost. Poskrbite za to, da
boste izvajali vse ukrepe.

Ko ga preberete, priročnik shranite na priročnem mestu, tako da ga
boste lahko vzeli v roke, ko ga boste potrebovali. Če se oprema
prenese na novega uporabnika, mu vedno predajte tudi priročnik.

Opozorilo

■ O nameščanju se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem. 
Če nameščanje izvedete sami, lahko to privede do puščanja
vode, električnega udara ali nevarnosti požara. 

■ O spreminjanju, popravljanju in vzdrževanju klimatske naprave
se posvetujte z lokalnim zastopnikom.
Nepravilno opravljeno delo lahko povzroči iztekanje vode,
električni udar ali požarno nevarnost.

■ Če pušča hladivo, pazite, da ne izbruhne požar.
Če klimatska naprava ne deluje pravilno, če na primer ne
ustvarja hladnega ali toplega zraka, lahko vzrok tiči v puščanju
hladiva.
Za pomoč se obrnite na lokalnega zastopnika.
Hladivo v klimatski napravi je varno in navadno ne pušča.
Če pride do puščanja, lahko kontakt z gorilnikom, grelcem ali
kuhalnikom povzroči sproščanje strupenega plina.
Klimatske naprave ne uporabljajte, dokler kvalificiran zastopnik
serviserja ne potrdi, da je bilo puščanje odpravljeno.

■ O prestavljanju in ponovnem nameščanju klimatske naprave se
posvetujte z lokalnim zastopnikom.
Nepravilno nameščanje lahko povzroči puščanje, električni udar
ali požarno nevarnost.

Opozorilo

■ Ne postavljajte predmetov v neposredno bližino zunanje enote
in ne dovolite listom in drugim odpadkom, da se zbirajo okoli
enote.
V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki lahko vstopijo
v enoto. Ko so v enoti, lahko živali povzročijo okvaro, dim ali
požar, ko se dotaknejo električnih delov.

Sestavni deli in njihove funkcije

(Glejte sliko 1)

Vzdrževanje

Opozorilo

■ Le kvalificiran serviser sme opravljati vzdrževanje brez
dnevnega vzdrževanja. 

■ Preden se dotikate ožičenja, se prepričajte, da ste izklopili vsa
napajalna stikala. 

■ Ob napravi ne uporabljajte vnetljivih snovi (npr. lakov za lase ali
insekticidov).
Naprave ne čistite z organskimi topili, na primer razredčevalcem
barve.
Uporaba organskih topil lahko povzroči razpoke na izdelku,
električni udar ali požar.

■ Obrnite se na strokovno osebje, če želite priključevati dodatno
opremo in pazite, da boste uporabljali le opremo, ki jo navaja
proizvajalec.
Če pride do okvare zaradi vašega lastnega dela, lahko to
povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.
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Zahvaljujemo se vam za nakup klima naprave Daikin.
Preden začnete napravo uporabljati, skrbno preberite ta
priročnik. Ta priročnik za uporabo je pripravljen samo za
notranjo enoto. Da bi razumeli celotno delovanje, ga
preberite skupaj s priročnikom za uporabo zunanje enote.
Naslednji deli so opisani v priročniku za uporabo zunanje
enote:  imena delov in funkcije daljinskega upravljalnika,
postopek delovanja, odpravljanje napak. 

Od prodajalca dobite garancijsko kartico, ki jo shranite
skupaj s priročnikom za uporabo.

Neupoštevanje OPOZORILA se lahko konča s hudimi
posledicami, kot so smrt ali težke poškodbe.

Neupoštevanje OPOMINA lahko povzroči poškodbe ljudi
ali opreme.

A V primeru vsesavanja od spodaj

B V primeru vsesavanja od zadaj

1 Vod za pretok zraka (ni priložen enoti)

2 Povezovanje cevi za hladilno sredstvo

3 Napajalni vodniki

4 Zračni filter

5 Ozemljitveni vodnik

6 Daljinski upravljalnik

7 Povezovalni vodnik

8 Cev za iztok kondenzata

9 Izstopna zračna odprtina (ni priložen enoti)
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Opozorilo

■ Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje;
stikalo prestavite na off ali odstranite napajalni kabel.
Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

■ Klimatske naprave ne perite z vodo, saj to lahko povzroči
električni udar ali požar.

■ Posvetujte se s prodajalcem, ko želite očistiti notranjost
klimatske naprave.
Nepravilno čiščenje lahko povzroči lomljenje plastičnih delov,
puščanje vode in drugo škodo, pa tudi električni udar.

■ Med čiščenjem ali pregledovanjem zračnega filtra bodite ves
čas zelo pazljivi.
Zahtevano je delo na veliki višini, zato morate biti zelo pozorni.
Če je zidarski oder nestabilen, lahko padete ali se skotalite
z njega, kar bo povzročilo poškodbe.

Vzdrževanje in pregledovanje

■ Redno praznite zbirno posodo za kondenzat. Cevi za odtok
vode, ki jih zamaši prah, bodo povzročile iztekanje vode.

■ Za čiščenje se posvetujte s svojim prodajalcem. (Pred vsako
sezono, ko uporabljate hlajenje ali ogrevanje, očistite zračni
filter.)

■ Če j območje okoli notranje enote zelo prašno, uporabite
protiprašno prevleko (iz lokalne dobave).

Čiščenje notranjosti notranje enote

■ Redno je treba očistiti notranjost notranje enote.
Ker čiščenje zahteva uporabo posebne tehnologije, zahtevajte
od prodajalca Daikin, da vam jih očisti.

Čiščenje zračnega filtra – Vsakodnevno vzdrževanje

■ Odstranjevanje zračnega filtra, ko ne čistite klimatske naprave,
lahko povzroči nesrečo.

■ Ko je prikazana oznaka  na zaslonu daljinskega

upravljalnika, prosimo, da očistite filter.

■ Ta znak se bo pokazal, ko čas delovanja preseže označeni čas.

■ Če uporabljate klimatsko napravo v zelo prašnem okolju, zračni
filter očistite bolj pogosto.

■ Ko želite zamenjati nastavljeni čas do prikaza oznake , se

posvetujte s prodajalcem.
(Privzeta tovarniška nastavitev je 2500 ur.)

■ Obstajajo naslednji vzorci za prikaz ure: 1250, 2500, 5000,
10000.

1 Odstranite zračni filter

2 Očistite zračni filter.

Uporabite sesalec ali zračni filter operite z vodo.

Če je zračni filter zelo umazan, uporabite mehko krtačo in
nevtralni detergent.
Obrišite vodo in ga posušite v senci.

3 Pritrdite zračni filter.

Ko končate čiščenje, pazite, da boste filter pravilno namestili na
njegovo mesto.

4 Ko napravo vključite, pritisnite tipko  "FILTER SIGN

RESET" (ponastavi znak za filter).

Zaslon  za prikaz "ČASA DO ČIŠČENJA FILTRA"

ugasne.

Čiščenje izstopne zračne odprtine in zunanjosti

Nežno jo obrišite z mehko, mokro krpo. Uporabljajte le nevtralne
detergente ali vodo. 

1 Filter priključite na glavno enoto, medtem ko jezičke potiskate 
navzdol.

2 V primeru spodnje strani

3 V primeru zadnje strani

OPOMIN

■ Klimatske naprave ne perite z vodo, toplejšo od
50°C. Če to naredite, se lahko razbarva ali izgubi
obliko.

■ Filtra nikoli ne sušite ob odprtem ognju.  To lahko
privede do požara.

■ O čiščenju delov iz lokalne dobave se posvetujte
s prodajalcem. 

OPOMIN

■ Ne uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za
poliranje ali tekočega insekticida.

■ Klimatske naprave ne perite z vodo, toplejšo od 50°C.
Če to naredite, se lahko razbarva ali izgubi obliko.
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Če pride do naslednjega pojava, prosimo, stopite v stik 
s prodajalcem

Varnostna naprava, kakršne so varovalka, prekinjalo ali
odklopnik za uhajanje toka, se sproži pogosto. 

Izključite stikalo.

Če stikalo ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) ne deluje pravilno.

Izključite stikalo.

Voda pušča iz klimatske naprave.

Zaustavite delovanje.

Indikator delovanja "OPERATION lamp", zaslon za pregledo-
vanje "INSPECTION display" ali št. enote "UNIT No." utripajo in
so prižgane in prikazana je koda okvare "MALFUNCTION
CODE".

Obvestite prodajalca o podrobnostih napisa na daljinskem
upravljalniku.

Tip izdelka in hrup med delovanjem

■ Dejanska vrednost med delovanjem je višja od navedene
vrednosti pod vplivom hrupa iz okolja in odmeva.

■ Zgornji podatki se lahko spremenijo zaradi tehnoloških inovacij.

■ Hrup med delovanjem temelji na vstopni odprtini za vsesavanje
na zadnji strani in zunanjem statičnem tlaku 15 Pa.
Hrup med delovanjem pod vstopno odprtino za vsesavanje =
hrup med delovanjem na vstopni odprtini za vsesavanje na
zadnji strani + 5 dB.
Ko pa se zunanji statični tlak na mestu namestitve zniža, se
lahko hrup poveča za 5 dB ali več.

Poprodajne storitve in vzdrževanje

■ Ko naročite pri prodajalcu popravilo, obvestite ustrezno osebje o
naslednjih podrobnostih:
• Tovarniška št. vsebnika za zrak: Glejte garancijsko kartico.
• Datum odpreme in montaže: Glejte garancijsko kartico.
• Okvara: Osebje seznanite s podrobnostmi okvare. (Koda okvare

je prikazana na daljinskem upravljalniku.)
• Ime, naslov, telefonska številka

■ Popravljanje po preteku garancijskega obdobja
Stopite v stik s prodajalcem. Če je potrebno popravilo, je na
voljo plačljiv servis.

■ Najmanjše obdobje skladiščenja pomembnih dleov
Celo ko določenega tipa klimatske naprave Daikin ne proizvaja
več, se pri proizvajalcu pomembni sestavni deli skladiščijo še
najmanj 9 let. Kot pomembni deli se razumejo deli, ki so bistveni
za delovanje klimatske naprave.

■ Vzdrževanje in pregledovanje
Ker se v letih delovanja v enoti nabere prah, se bo njena
učinkovitost do neke mere zmanjšala.
Priporočamo vam, da tehnično osebje izvede vzdrževanje
(plačljiv servis). Za nadaljnje podrobnosti se posvetujte
s prodajalcem.

■ Kam poklicati
Za poprodajno servisiranje itd. se posvetujte s prodajalcem.

■ Ko želite zavreči klimatsko napravo, ko jo želite odstraniti/
namestiti in jo vzdrževati, zberite hladivo.

Garancijsko obdobje:

■ Ta izdelek je dobavljen z garancijsko kartico.
Stranka prejme garancijsko kartico, ko jo prodajalec izpolni.
Stranka naj preveri vnesene elemente in kartico shrbno shrani.
Garancijsko obdobje: Eno leto po nakupu. Za nadaljnje
podrobnosti glejte garancijsko kartico.

■ Če je treba klimatsko napravo popraviti v garancijskem obdobju,
stopite v stik s prodajalcem in mu pokažite svojo garancijsko
kartico. Če garancijske kartice ne pokažete, je mogoče izvesti
plačljiv servis, čeprav garancijsko obdobje še ni preteklo.

OPOZORILO

Ko pride do neobičajnega pojava (vonj po zažganem),
izključite stikalo za napajanje in stopite v stik
s prodajalcem.

Neprestano delovanje v takih pogojih lahko privede do
odpovedi, električnega udara in požara. Stopite v stik s
prodajalcem.

1 Indikator delovanja

2 Svetleča dioda za pregled

3 Pojavi se številka notranje enote z okvaro

4 Koda okvare

FXDQ 20 25 32 40 50 63

Funkcija Vrsta toplotne črpalke

Kombinirani sistem Ločevalni tip

Način hlajenja s 
kondenzatorjem Tip hlajenja z zrakom

Način z vpihovanjem zraka Način z neposrednim vpihovanjem zraka

Zmogljivost hlajenja (W) 2200 2800 3600 4500 5600 7100

Zmogljivost ogrevanja 2500 3200 4000 5000 6300 8000

Hrup med delovanjem v dB 
(A)(*)

(*) Pretvorba vrednosti v brezhrupnem prostoru.

33 34 35 36

UNIT   No.

C L  H     

1

2 3 4

OPOZORILO

■ O spreminjanju, popravljanju in vzdrževanju klimatske
naprave se posvetujte s prodajalcem.
Nepravilno opravljeno delo lahko povzroči iztekanje
vode, električni udar ali požarno nevarnost.

■ Prodajalca prosite, da vam premika in na novo
montira klimatizirno napravo.
Nepravilno opravljeno delo lahko povzroči iztekanje
vode, električni udar ali požarno nevarnost.

■ Če pušča hladivo, pazite, da ne izbruhne požar.
Če klimatska naprava ne deluje pravilno, če na primer
ne ustvarja hladnega ali toplega zraka, lahko vzrok tiči
v puščanju hladiva.
Za pomoč se obrnite na lokalnega zastopnika.
Hladivo v klimatski napravi je varno in navadno ne
pušča.
Če pride do puščanja, lahko kontakt z gorilnikom,
grelcem ali kuhalnikom povzroči sproščanje
strupenega plina.
Klimatske naprave ne uporabljajte, dokler kvalificiran
zastopnik serviserja ne potrdi, da je bilo puščanje
odpravljeno.
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