
GEBRUIKSAANWIJZING

FXDQ15P7VEB
FXDQ20P7VEB
FXDQ25P7VEB
FXDQ32P7VEB
FXDQ40P7VEB
FXDQ50P7VEB
FXDQ63P7VEB

 Inverter airconditioner voor

-SYSTEEM



Wij danken u voor de aankoop van deze Daikin-airconditioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u de airconditioner gebruikt.
Deze bedieningshandleiding is alleen bedoeld voor de binnenunit. Lees deze handleiding en de bedieningshandleiding 
voor de buitenunit aandachtig door om de werking van het hele systeem te begrijpen.
In de bedieningshandleiding voor de buitenunit zijn de volgende items zijn beschreven.
• Onderdeelnamen en functies van de afstandsbediening
• Bedieningsprocedure
• Storingen verhelpen
Bewaar de garantiekaart die u van uw leverancier ontvangt bij deze bedieningshandleiding.



Onderdeelbenaming en functies

Bij aanvoer via de onderzijde

Afstandsbediening

Ventilatorsnelheid kan worden gekozen (HH, H, L)

Luchtkanaal
(niet meegeleverd)

(niet meegeleverd)

Luchtuitlaat

Luchtfilter

Aansluitkabel

Aardingkabel

Koelmiddelleiding
Voedingskabel

Afvoerleiding

Bij aanvoer via de achterzijde

Luchtkanaal

(niet meegeleverd)

(niet meegeleverd)

Luchtuitlaat

Luchtfilter

Koelmiddelleiding Voedingskabel

Aansluitkabel

Aardingkabel

Afstandsbediening

Ventilatorsnelheid kan worden gekozen (HH, H, L)

Afvoerleiding
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De originele  instructies zijn geschreven in het 
Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de 
originele instructies.

Belangrijke informatie over het gebruikte 
koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen 
die onder het Kyoto-protocol vallen.

Koelmiddeltype: R410A

GWP
(1)

 waarde: 1975
(1)

 GWP = Global Warming Potential (globaal 
opwarmingspotentieel)

Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving 
kunnen periodieke inspecties voor koelmiddel-
lekken vereist zijn. Voor meer informatie, gelieve 
contact op te nemen met uw lokale dealer.

Veiligheidsoverwegingen
Om de functies van de airconditioner ten volle te 
kunnen benutten en om defecten als gevolg van 
verkeerde behandeling te voorkomen, raden wij u 
aan deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorg-
vuldig te lezen.
• Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie 

“apparaten niet voor algemeen gebruik”.
• De hierin beschreven veiligheidsinstructies 

zijn ingedeeld in WAARSCHUWINGEN en 
VOORZORGSMAATREGELEN. Deze bevat-
ten beide belangrijke informatie betreffende 
veiligheid. Neem alle veiligheidsinstructies 
nauwkeurig in acht.

 WAARSCHUWING..............Het niet correct opvolgen 
van deze instructies kan 
ernstig lichamelijk letsel 
of een dodelijk ongeval 
veroorzaken.

 VOORZORGSMAATREGELEN ..Het niet correct opvolgen 
van deze instructies kan 
schade aan eigendom-
men of lichamelijk letsel 
tot gevolg hebben, dat 
ernstig kan zijn al naarge-
lang de omstandigheden.

Bewaar na het lezen deze gebruiksaanwijzing 
op een handige plaats, zodat u deze telkens 
wanneer dit nodig is kunt raadplegen. Als het 
apparaat overgedragen wordt aan een nieuwe 
gebruiker, ook de gebruiksaanwijzing mee-
geven.

WAARSCHUWING
• Neem contact op met uw plaatselijke dealer 

betreffende het installatiewerk.
Wanneer u het werk zelf doet, kan dit waterle-
kkage, elektrische schokken of brand tot gevolg 
hebben.

• Neem contact op met uw plaatselijke dealer 
betreffende wijzigingen, reparatie en onder-
houd van de airconditioner.
Ondeskundig uitgevoerd werk kan waterlekk-
age, elektrische schokken of brand tot gevolg 
hebben.

• Pas bij lekkage van koelmiddel op voor 
brandgevaar.
Als de airconditioner niet correct functioneert, 
d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, 
kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn.
Neem contact op met uw dealer voor assisten-
tie.
Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is 
veilig en lekt gewoonlijk niet weg.
Echter in het geval van een lekkage, contact 
met een open vlam, verwarmingstoestel of 
kookapparaat, kunnen schadelijke gassen 
geproduceerd worden.
Stop met het gebruik van de airconditioner tot-
dat een deskundige onderhoudsmonteur heeft 
bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.

• Neem contact op met uw plaatselijke dealer 
betreffende het verplaatsen en opnieuw 
installeren van de airconditioner.
Fouten bij installatie kunnen lekkage, elek-
trische schokken of brand tot gevolg hebben.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik 
door personen, inclusief kinderen, met ver-
minderde fysieke, zintuiglijke of mentale 
mogelijkheden, of met een gebrek aan ervar-
ing en kennis, tenzij zij onderricht zijn in het 
gebruik van het apparaat door een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit 

en laat geen bladeren en ander afval zich 
rond de unit ophopen.
Bladeren trekken kleine dieren aan die in de 
unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen 
dergelijke dieren storingen, rook of brand vero-
orzaken wanneer ze in contact komen met ele-
ktrische onderdelen.
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Onderhoud

WAARSCHUWING
• Laat al het onderhoud, behalve het dagelijkse 

onderhoud, uitvoeren door een erkend monteur.

• Schakel, voordat u bekabeling aanraakt, 
eerst voedingschakelaars uit.

• Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijv. 
haarspray of insectenverdelgingsmiddel) in 
de buurt van het product.
Reinig het product niet met organische 
oplosmiddelen zoals verfverdunner.
Het gebruik van organische oplosmiddelen kan 
beschadiging van het product, elektrische 
schokken of brand veroorzaken.

• Raadpleeg deskundig personeel over de 
bevestiging van accessoires en gebruik 
enkel accessoires die door de fabrikant zijn 
gespecificeerd.
Als er een defect ontstaat als gevolg van door 
uzelf uitgevoerde werkzaamheden, kan dit 
waterlekkage, elektrische schokken of brand 
veroorzaken.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Alvorens te reinigen, het apparaat 

stopzetten, de hoofdschakelaar uitzetten of 
het netsnoer losmaken.
Anders kan dit een elektrische schok en letsel 
veroorzaken.

• Spoel de airconditioner niet af met water, 
aangezien dit elektrische schokken of brand 
kan veroorzaken.

• Raadpleeg uw dealer betreffende het reini-
gen van het binnenste van de airconditioner.
Verkeerd reinigen kan het stuk gaan van plastic 
onderdelen, waterlekkage, overige schade en 
elektrische schokken veroorzaken.

• Let goed op bij het schoonmaken of nak-
ijken van het luchtfilter.
De werkzaamheden vinden op grotere hoogte 
plaats, dus wees zeer voorzichtig.
Als de stellage onstabiel is, kunt u vallen of uit-
glijden met letsel tot gevolg.

〈Onderhoud en inspectie〉
• Reinig de afvoerschaal periodiek. Als de afvo-

erleidingen verstopt raken met stof, zal waterle-
kkage ontstaan.

• Neem voor het reinigen contact op met uw 
Daikin-leverancier.  (Reinig de airconditioner 
aan het begin van het seizoen waarin u het 
apparaat gaat gebruiken voor koelen of verwar-
men.)

• Gebruik, als de omgeving van de binnenunit erg 
stoffig is, een stofbescherming (niet mee-
geleverd).

〈Reinigen van de binnenkant van de binnenunit〉
• Het is noodzakelijk om de binnenkant van de 

binnenunit periodiek te reinigen. 
Neem, omdat het reinigen specialistisch werk 
is, contact op met uw Daikin-leverancier.

Dagelijks onderhoud:

〈Het luchtfilter reinigen〉

Toelichting
• Verwijder het luchtfilter alleen voor het reinigen 

van de airconditioner, omdat anders gevaar 
voor ongevallen ontstaat.

• Reinig het filter als de markering  wordt 
weergegeven op de afstandsbediening.

• Deze melding zal weergegeven worden wan-
neer de bedrijfstijd de standtijd overtreft.

• Reinig het filter vaker als de airconditioner in 
een erg stoffige omgeving wordt gebruikt.

• Neem, wanneer u de tijd tot de melding  
wordt weergegeven wilt aanpassen, contact op 
met uw leverancier.
(De standaard fabrieksinstelling is 2500 uur.)

• Om een ander aantal uren in te stellen, zijn de 
volgende instellingen beschikbaar.

1250, 2500, 5000, 10000

1. Verwijder het luchtfilter.

2. Reinig het.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Reinig de airconditioner met water dat niet 

heter is dan 50°C. De behuizing van de aircon-
ditioner kan dan verkleuren en/of vervormen.

• Droog het filter nooit boven open vuur. Wanneer 
u dit toch doet kan gevaar voor brand ontstaan.

Bij paneel aan de 
onderzijde

Bij paneel aan de 
achterzijde

Filter
Aandrukken

Aandrukken

Hoofdunit

Bevestig het filter in de 
hoofdunit door de knikken 
erin omlaag te duwen.
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• Uw leverancier kan u adviseren over reinig-
ingsmiddelen.

(1) Gebruik een stofzuiger (A) of spoel het luchtfil-
ter (B) om stof en vuil te verwijderen.

(A) Verwijder stof en vuil met behulp van een stof-
zuiger.

(B) Spoelen met water.
Gebruik, wanneer het filter erg vervuild is, een 
zachte borstel en een neutraal reinigingsmiddel.

↓
Knijp het water uit het filter en droog het in de 
schaduw.

3. Bevestig het luchtfilter.

4. Druk op de toets “filtermelding resetten” 
van de afstandsbediening.

De melding “  ” dooft.

〈Reinigen van de luchtuitlaat en de buitenkant〉

VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik geen benzine, oplosmiddelen, thinner, 

schuurmiddel of vloeibare insecticiden.
• Gebruik geen water dat heter is dan 50°C, 

omdat het anders kan verkleuren en/of vervor-
men.

(1) Wrijf deze schoon met een zachte, droge 
doek.
(Gebruik, wanneer vlekken lastig te verwij-
deren zijn, water of een neutraal reinig-
ingsmiddel.)

Neem, als het volgende gebruikt, contact 
op met uw leverancier.

WAARSCHUWING
• Wanneer de airconditioner niet correct func-

tioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), het 
apparaat uitschakelen en contact opnemen 
met uw plaatselijke dealer.
Wanneer u de airconditioner onder deze 
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit 
defecten, elektrische schokken of brand tot gev-
olg hebben.

• Neem hierover contact op met uw leveran-
cier.

Verschijnsel
• Wat te doen als een veiligheidsvoorziening 

zoals een zekering, een hoofdschakelaar of een 
aardlekschakelaar regelmatig doorslaat;
Doe het volgende voor u de installatie aan-
raakt.
Schakel de hoofdschakelaar niet in.

• Als de AAN/UIT-schakelaar niet goed werkt;
Doe het volgende voor u de installatie aan-
raakt.
Schakel de hoofdschakelaar uit.

Verschijnsel
• Er komt water uit de airconditioner.

Doe het volgende voor u de installatie aan-
raakt.
Stop de installatie.

Verschijnsel
• De “WERKING-lamp”, de melding “INSPEC-

TIE-display” of het “UNIT Nr.” knippert en de 
melding “STORINGNUMMER” wordt weerge-
geven.

Doe het volgende voor u de installatie aan-
raakt.
Meld de leverancier de op de afstandsbedien-
ing weergegeven informatie.

WERKING-lamp

INSPECTIE-display

STORINGNUMMER

Nr. Van de BINNENUNIT 
waar een storing in is 
opgetreden.

UNIT   No.

C L  H     
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Producttype en bedrijfsgeluid

Toelichting
• De werkelijke waarde tijdens bedrijf is hoger 

dan de vermelde als gevolg van achtergrondge-
luiden en echo’s.

• De hierboven vermelde gegevens kunnen 
zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

• Het geluid is gebaseerd op luchtinlaat via de 
achterzijde en een externe statische druk van 
10 Pa.
Werkingsgeluid van onderste luchtaan-
zuigrooster:
[werkingsgeluid voor achterste luchtaan-
zuigrooster] + 5dB.
Wanneer echter een installatie wordt uitgevoerd 
waarbij de externe statische druk laag wordt, 
kan het werkingsgeluid tot boven 5dB toene-
men.

After-salesservice en onderhoud
After-salesservice:

WAARSCHUWING
• Neem contact op met uw plaatselijke dealer 

betreffende wijzigingen, reparatie en onder-
houd van de airconditioner.
Ondeskundig uitgevoerd werk kan waterlekk-
age, elektrische schokken of brand tot gevolg 
hebben.

• Neem contact op met uw plaatselijke dealer 
betreffende het verplaatsen en opnieuw 
installeren van de airconditioner.
Fouten bij installatie kunnen lekkage, elek-
trische schokken of brand tot gevolg hebben.

• Pas bij lekkage van koelmiddel op voor 
brandgevaar.

Als de airconditioner niet correct functioneert, 
d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, 
kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. 
Neem contact op met uw dealer voor assistentie.
Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is 
veilig en lekt gewoonlijk niet weg.
Echter in het geval van een lekkage, contact met 
een open vlam, verwarmingstoestel of kookap-
paraat, kunnen schadelijke gassen geprodu-
ceerd worden.
Stop met het gebruik van de airconditioner totdat 
een deskundige onderhoudsmonteur heeft 
bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.

• Meld, wanneer u contact met uw leverancier 
opneemt voor een reparatie, de volgende 
informatie:
• Productnummer van de airconditioner:

Zie hiervoor de garantiekaart.
• Fabricagedatum en installatiedatum: 

Zie hiervoor de garantiekaart.
• Storing:

Meld ook alle informatie die samen 
kan hangen met de storing.
(De storingscode die op de afstands
bediening wordt weergegeven.)

• Uw naam, adres en telefoonnummer

• Reparaties wanneer de garantietermijn 
verstreken is
Neem hierover contact op met uw leverancier. 
Als een reparatie noodzakelijk is, kan die altijd 
tegen betalingen worden uitgevoerd.

• Minimaal opslagtermijn van belangrijke 
onderdelen
Zelfs nadat de productie van een bepaald type 
airconditioner beëindigd is, houdt Daikin de 
belangrijke onderdelen ervan gedurende mini-
maal 9 jaar in voorraad.
Onder belangrijke onderdelen verstaan we die 
onderdelen die essentieel zijn voor de werking 
van de airconditioner.

• Onderhoud en inspectie
Omdat, wanneer het apparaat gedurende 
enkele jaren gebruikt is, stof in het apparaat zal 
ophopen, zal de capaciteit van het apparaat 
enigszins teruglopen.
We adviseren om de installatie regelmatig door 
onze technische dienst te laten onderhouden 
(tegen betaling). Neem voor meer informatie 
hierover contact op met uw leverancier.

• Telefoonnummers
Neem voor after-salesservice contact op met 
uw leverancier.

• Verzamel het koelmiddel wanneer de aircon-
ditioner wordt afgevoerd, gedemonteerd, 
geïnstalleerd of onderhouden wordt.

15 20 25 32 40 50 63

Type

Functie Model met warmtepomp

Combinaties-
ysteem

 Afzonderlijke type

Condensor 
koelmethode

Luchtkoeltype

Luchtuitblaas-
methode

Direct luchtuitblaastype

Nominale 
koelcapac-
iteit (W)

1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100

Nominale ver-
warming-
scapaciteit 
(W)

1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000

Geluidsniveau 
tijdens bedrijf dB 
(A) (conver-
siewaarden voor 
stille ruimte)

32 33 33 33 34 35 36

Typenummer

Model
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