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Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat

Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse în
Protocolul de la Kyoto.

Tip de agent frigorific: R410A

Valoare GWP(1): 1975

Tip de agent frigorific: R407C

Valoare GWP(1): 1652,5

(1) GWP = potenţial de încălzire globală

În funcţie de legislaţia europeană sau locală, pot fi cerute controale
periodice pentru scăpări de agent frigorific. Luaţi legătura cu
distribuitorul local pentru informaţii suplimentare.

Consideraţii legate de siguranţa în 
exploatare

Aveţi grijă să le urmaţi.

Înainte de punerea în funcţiune, citiţi atent acest manual 
de exploatare pentru a-l exploata corespunzător

■ Această instalaţie de aer condiţionat se livrează cu condiţia
"aparate neaccesibile publicului".

■ Avertismentele indicate aici sunt clasificate în următoarele două
tipuri.
Fiecare tip de avertisment descrie aspecte importante legate de
siguranţă. Aveţi grijă să respectaţi fiecare avertisment.

Denumirea pieselor (A se vedea figura 1)

Întreţinerea

Cum se curăţă filtrul de aer

Curăţaţi filtrul de aer când afişajul indică " " (este timpul ca filtrul
de aer să fie curăţat) (Filtrul de aer este un accesoriu opţional).

Măriţi frecvenţa curăţărilor dacă unitatea este instalată într-o
încăpere unde aerul este extrem de contaminat.

(În principiu, luaţi în considerare curăţarea filtrului odată la jumătate
an.)

1 Îndepărtaţi filtrele de aer.

2 Curăţaţi filtrul de aer.

Folosiţi un aspirator sau spălaţi filtrul de aer cu apă.

Pentru a curăţi filtrul de aer, folosiţi o perie moale şi un detergent
neutru.
Îndepărtaţi apa şi uscaţi la umbră.
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Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin de
aer condiţionat. Citiţi cu atenţie acest manual de exploatare
înainte de a utiliza instalaţia de aer condiţionat. Manualul
vă va pregăti să utilizaţi unitatea în mod corespunzător şi
vă va ajuta dacă survine vreo problemă. Acest manual
tratează numai despre unitatea interioară. Utilizaţi-l
împreună cu manualul de exploatare al unităţii exterioare.
După citirea manualului păstraţi-l la îndemână pentru
consultare ulterioară.

Ignorarea oricăreia din AVERTIZĂRI poate duce la
consecinţe grave precum decesul sau accidentarea gravă.

Ignorarea oricăreia din PRECAUŢII poate duce la
accidentări sau deteriorări ale echipamentului.

PRECAUŢIE

■ Nu plasaţi obiectele în imediata apropiere a unităţii
exterioare şi nu permiteţi acumularea de frunze şi alte
reziduuri în jurul unităţii.
Frunzele pot atrage animalele mici care pot pătrunde
în unitate. Ajunse în unitate, aceste animale pot cauza
defecţiuni, fum sau incendiu când contactează
piesele electrice.

1 Orificiul de evacuare a aerului

2 Telecomandă

3 Grila aspiraţiei

AVERTIZARE

■ Întreţinerea poate fi executată numai de persoane
calificate pentru întreţinere.

■ Înainte de a obţine accesul la dispozitivele de
conectare, toate sistemele de alimentare cu curent
electric trebuie întrerupte.

■ Instalarea pieselor opţionale poate fi efectuată numai
de persoane calificate.
Aveţi grijă să utilizaţi numai piesele opţionale specifi-
cate de compania noastră. Instalarea neautorizată
poate cauza scăpări de apă, electrocutare sau
incendiu.

PRECAUŢIE

■ Pentru curăţarea instalaţiei de aer condiţionat, aveţi
grijă să opriţi exploatarea, şi decuplaţi alimentarea de
la reţea.
În caz contrar, se poate produce electrocutare sau
accidentare.

■ Nu spălaţi instalaţia de aer condiţionat cu apă.
Procedând astfel vă puteţi electrocuta.

■ Consultaţi distribuitorul pentru curăţarea interiorului
instalaţiei de aer condiţionat.
Curăţarea necorespunzătoare poate cauza
deteriorarea pieselor din material plastic, sau
defecţiuni datorită scăpărilor de apă sau
electrocutare.

■ Procedaţi cu atenţie în timpul curăţării sau inspecţiei
filtrului de aer.
Este nevoie de lucru la înălţime, ceea ce necesită
atenţie sporită.
Dacă schela este instabilă, vă puteţi răsturna sau
cădea, rezultând accidentări.
FXM40~250LVE + FXMQ40~250M(A)VE
Instalaţii invertoare de aer condiţionat sistem VRV
Tip conductă montată pe tavan
4PW18359-1B

Manual de exploatare

1



                             
3 Fixaţi filtrul de aer.

4 Apăsaţi BUTONUL DE INIŢIALIZARE A INDICATORULUI
FILTRULUI de pe telecomandă.

Afişajul " " (ESTE TIMPUL CA FILTRUL DE AER SĂ FIE
CURĂŢAT) dispare.
(Pentru detalii consultaţi manualul de exploatare al unităţii
exterioare.)

Cum se curăţă orificiul de evacuare a aerului şi panourile 
exterioare

■ Curăţaţi cu o cârpă moale.

■ Când îndepărtarea petelor este dificilă, folosiţi apă sau un
detergent neutru.

Note
PRECAUŢIE

■ Nu spălaţi instalaţia de aer condiţionat cu apă
mai caldă de 50°C. Procedând astfel se pot
produce decolorări sau deformări.

■ Nu uscaţi niciodată filtrul prin expunere la foc
deschis. Procedând astfel se pot produce
incendii.

NOTĂ Nu îndepărtaţi filtrul de aer decât pentru curăţare.
Manipularea inutilă poate deteriora filtrul.

PRECAUŢIE

■ Nu folosiţi benzină, benzen, diluant, praf de şlefuit,
insecticid lichid. Acestea pot cauza decolorare sau
scorojire.

■ Nu lăsaţi unitatea interioară să se ude. Aceasta poate
cauza electrocutare sau incendiu.

■ Nu spălaţi instalaţia de aer condiţionat cu apă mai
caldă de 50°C. Procedând astfel se pot produce
decolorări sau deformări.
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