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VRV system inverter klimaanlæg
Loftsmonteret type med luftkanal

Betjeningsvejledning

VEDLIGEHOLDELSE
Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs
betjeningsvejledningen nøje, før klimaanlægget tages i
brug. Den beskriver, hvordan enheden betjenes optimalt,
og er en hjælp, hvis der opstår fejl. Denne manual vedrører
kun indendørsenheden. Brug den sammen med betjeningsvejledningen til udendørsenheden. Gem vejledningen til
fremtidig brug efter endt læsning.

ADVARSEL

Vigtig information om det anvendte kølemiddel

■

Vedligeholdelse må kun foretages af en uddannet
servicetekniker.

■

Al strømforsyning skal være afbrudt, før nogen kan få
adgang til klemrækkerne.

■

Ekstra dele må kun installeres af en uddannet
tekniker.
Brug altid ekstra dele, som er godkendt af Daikin.
Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage,
elektrisk stød eller brand.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af
Kyoto-protokollen.
Kølemiddeltype:

R410A

GWP(1) værdi:

1975

Kølemiddeltype:

R407C

PAS PÅ

GWP(1) værdi:

1652,5

■

Stands driften og sluk for hovedafbryderen, før du
foretager rengøring af klimaanlægget.
Ellers kan det medføre elektrisk stød eller
tilskadekomst.

■

Vask ikke klimaanlægget med vand.
Dette kan medføre elektrisk stød.

■

Kontakt forhandleren med henblik på rensning af
klimaanlægget indvendigt.
Forkert rengøring kan medføre, at plasticdelene
ødelægges, eller forårsage driftsfejl på grund af
vandlækage eller elektrisk stød.

■

Vær forsigtig, når du rengør eller inspicerer luftfilteret.
Det er nødvendigt at arbejde i højden, og du skal
derfor være meget forsigtig.
Hvis stilladset er ustabilt, kan du risikere at falde ned
eller at få overbalance og derved komme til skade.

(1)

GWP = globalt opvarmningspotentiale

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet
afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale
forhandler for yderligere oplysninger.

OM

SIKKERHED

Følg instruktionerne nøje.

Læs denne betjeningsvejledning grundigt før brug,
så du er sikker på at foretage korrekt betjening
■

Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der udelukkende skal
håndteres af fagfolk.

■

De forholdsregler, som vises her, er inddelt i følgende to typer.
Hver type forholdsregler beskriver vigtige forhold om sikkerhed.
Følg forholdsreglerne nøje.

Sådan renses luftfilteret
Rens luftfilteret, når displayet viser "
(Luftfilteret er tilbehør).

" (tid til rensning af luftfilter)

Hvis ADVARSLER ignoreres, kan det få alvorlige følger
såsom død eller alvorlig tilskadekomst.

Rens enheden hyppigere, hvis den er i et lokale, hvor luften er meget
forurenet.

Hvis FORHOLDSREGLER ignoreres, kan det medføre
tilskadekomst eller beskadigelse af udstyret.

(Som en tommelfingerregel skal filteret renses to gange om året.)

PAS PÅ
■

DELENES

Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden
og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig
omkring enheden.
I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i
enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan
de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de
kommer i berøring med elektriske dele.

1

Fjern luftfiltrene.

2

Rens luftfilteret.
Benyt en støvsuger eller vask luftfilteret med vand.

Brug en blød børste og et neutralt rensemiddel til rensning af
luftfilteret.
Fjern vandet og lad filteret tørre i skyggen.

BENÆVNELSE (Se figur 1)
PAS PÅ

1

Luftudtag

2

Fjernbetjening

3

Indsugningsgitter
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■

Vask ikke klimaanlægget med vand varmere end
50°C, da dette kan medføre misfarvning og/eller
deformering.

■

Udsæt ikke anlægget for ild, da dette kan
medføre brand.
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3

Fastgør luftfilteret.

4

Tryk på FILTER SIGN RESET-knappen på fjernbetjeningen
(nulstilling).

BEMÆRKNINGER

Display "
" (TIME TO CLEAN AIR FILTER) forsvinder.
(For yderligere detaljer se betjeningsvejledningen til udendørsenheden).
BEMÆRK

Fjern ikke luftfilteret undtagen for at rense det.
Unødvendig berøring kan skade filteret.

Rengøring af luftudtag og udvendige paneler
■

Rengør med en blød klud.

■

Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er svært at fjerne
pletter.
PAS PÅ
■

Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, polerepulver
eller flydende insektdræbende midler.

■

Lad aldrig indendørsenheden blive våd. Det kan
forårsage elektrisk stød eller brand.

■

Vask ikke klimaanlægget med vand varmere end
50°C, da dette kan medføre misfarvning og/eller
deformering.
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