
MODELS
Ceiling-mounted Duct type

FXMQ40PVE
FXMQ50PVE
FXMQ63PVE
FXMQ80PVE
FXMQ100PVE
FXMQ125PVE

SYSTEM Inverter Air Conditioners

OPERATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Nederlands

Portugues

�������

��������

00_CV_3PN07753-8G.fm  Page 1  Wednesday, December 19, 2007  3:42 PM



Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.
Carefully read this operation manual before using the air 
conditioner. It will tell you how to use the unit properly and 
help you if any trouble occurs. This manual explains about 
the indoor unit only. Use it along with the operation manual 
for the outdoor unit. After reading the manual, file it away 
for future reference.

Vielen Dank für den Kauf einer Klimaanlage von Daikin.
Lesen Sie dieses Betriebshandbuch vor Inbetriebnahme 
der Klimaanlage sorgfältig durch. Sie erfahren hier, wie die 
Einheit korrekt genutzt wird, und es ist lhnen bei Störungen 
behilflich. Das Betrieshandbuch erklárt nur das Innenag-
gregat. Verwenden Sie es deshalb zusammen mit dem 
entsprechenden Handbuch für das Aussenaggregat. Wenn 
Sie das Handbuch durchgelesen haben, bewahren Sie es 
gut auf, damit Sie auch später noch nachschlagen können.

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce 
système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climati-
seur. Il vous expliquera comment vous servir correctement 
de l’appareil et vous guidera en cas de problème. Ce man-
uel ne décrit que l’unité intérieure. Utilisez-le avec le man-
uel de l’unité extérieure. Lorspue vous aurez lu le manuel, 
rangez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le agradecemos la compra de este acondicionador de aire 
Daikin.
Lea cuidadosamente el manual de funcionamiento antes 
de utilizar el acoundicionador de aire. Dicho manual le indi-
cará  cómo utilizar adecudamente la máquina y le ayudará 
en caso de avería. Este manual describe sólo la unidad 
interior. Utilice conjuntamente con el manual de instruc-
ciones de la unidad exterior. Después de leer el manual, 
consérvelo para consultas futuras.

La ringraziamo di aver acquistato questo condizionatore 
d’aria Daikin
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il 
condizionatore. Contiene le istruzioni per usare corretta-
mente l’unità e per rimediare ad eventuali problemi di funzi-
onamento. Il presente manuale é valido per l’unità interna. 
Utilizzarlo congiuntamente al manuale d’istruzioni per 
l’unità esterna. Dopo averlo letto, conservare il manuale 
per consultazioni future.

Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτÞ την κλιìατιστικÞ 
συσκευÞ τηò Daikin.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χρÞσηò πριν 
χρησιìοποιÞσετε την κλιìατιστικÞ συσκευÞ. Θα σαò 
εξηγÞσει πωò να χρησιìοποιεßτε τη ìονÜδα σωστÜ και θα 
σαò βοηθÞσει αν παρουσιαστεß κÜποιο πρüβληìα. Αυτü το 
εγχειρßδιο περιγρÜφει ìüνο την εσωτερικÞ ìονÜδα. 
ΧρησιìοποιÞστε το ìαζß ìε το εγχειρßδιο λειτουργßαò για την 
εξωτερικÞ ìονÜδα. Αφοý διαβÜσετε το εγχειρßδιο, φυλÜξτε 
το για ìελλοντικÞ χρÞση.

Wij danken u voor de a ankoop van deze Daikin-aircondi-
tioner.
Lees deze bedrijtshandleiding aandachtig door voordat u 
de airconditioner gebruikt. Het omvat uitleg over het cor-
recte gebruik van de unit en biedt hulp in geval een storing 
mocht optreden. Deze handleiding beschrijft alleen het bin-
nentoestel. Gebruik ze samen met de bedieningshan-
dleiding voor het buitentoestel. Gebruik deze handleiding 
voor verdere raadpleging.

Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicio-
nado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de pro-
ceder à utilização do aparelho de ar condicionado. Este 
indicar-lhe-á como deverá utilizar a unidade correctamente 
e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema. Este 
manual apenas contém explicações sobre a unidade inte-
rior. Use-o em conjunto com o manual de operação da 
unidade exterior. Depois de ler o manual, guarde-o a fim 
de  o poder consultar caso venha a ser preciso.

Блаãодарим за поêóпêó êондиционера Daikin. 
До начала работы с êондиционером внимательно 
изóчите данное рóêоводство по эêсплóатации. В нем 
излаãаются правила пользования и приводятся 
реêомендации по поисêó и óстранению 
неисправностей. В данном рóêоводстве 
рассматривается тольêо êомнатный блоê. 
Использóйте еãо вместе с рóêоводством для 
нарóжноãо блоêа. После изóчения рóêоводства 
сохраните еãо для справêи.
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• Fan speed of this unit can be selected 
in 3 stages. (HH, H, L)
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1 ΕλληνικÜ

ΣηìαντικÝò πληροφορßεò που αφοροýν το 
ψυκτικü υγρü που χρησιìοποιεßται
Το συγκεκριìÝνο προϊüν περιÝχει φθοριοýχα αÝρια 
θερìοκηπßου που καλýπτονται απü το πρωτüκολλο του 
Κιüτο. Μην εκλýετε αÝρια στην ατìüσφαιρα.

(1)
GWP = δυναìικü θÝρìανσηò του πλανÞτη

ΕνδÝχεται να απαιτοýνται περιοδικοß Ýλεγχοι για διαρροÝò 
ψυκτικοý υγροý σýìφωνα ìε ΕυρωπαϊκÞ Þ τοπικÞ 
νοìοθεσßα. ΕπικοινωνÞστε ìε τον τοπικü διανοìÝα για 
περισσüτερεò πληροφορßεò.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να απολαýσετε τα πλÞρη πλεονεκτÞìατα των 
λειτουργιþν του κλιìατιστικοý και να αποφýγετε κÜποια 
δυσλειτουργßα λüγο εσφαλìÝνου τρüπο ìεταχεßρισηò, 
σαò συνιστοýìε να διαβÜστε αυτü το εγχειρßδιο 
οδηγÞσεωò  προσεκτικÜ πριν την χρÞση.
• Αυτü το κλιìατιστικü χαρακτηρßζεται ωò “συσκευÝò ìη 
προσβÜσιìεò απü το ευρý κοινü”. (Η ìονÜδα πρÝπει να 
εγκατασταθεß ìε ελÜχιστο ýψοò τα 2,5 m.)

• Οι προφυλÜξειò που περιγρÜφονται εδþ 
χαρακτηρßζονται ωò ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. 
Και οι δυο περιÝχουν σηìαντικÝò πληροφορßεò 
σχετικÜ ìε την ασφÜλεια. Σιγουρευτεßτε üτι 
ακολουθεßτε üλεò τιò προφυλÜξειò χωρßò παρÜληψη. 

 ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ .......ΠαρÜλειψη να ακολουθÞσετε αυτÝò 
τιò οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να 
προκαλÝσει ατοìικü τραυìατισìü Þ 
απþλεια ζωÞò.

 ΠΡΟΣΟΧΗ .............ΠαρÜλειψη να τηρÞσετε αυτÝò τιò 
οδηγßεò σωστÜ, ìπορεß να 
προκαλÝσει ζηìιÜ σε εξοπλισìü Þ 
ατοìικü τραυìατισìü, ο οποßοò να 
εßναι σοβαρüò ανÜλογα ìε τιò 
περιστÜσειò.

• Αφοý διαβÜσατε, φυλÜξτε αυτü το εγχειρßδιο σε ìια 
προσβÜσιìη θÝση Ýτσι þστε να ìπορεßτε να 
αναφÝρεστε σ’ αυτü οποτεδÞποτε απαιτεßται. ΕÜν 
ìεταβιβÜζετε τη συσκευÞ σε Ýνα νÝο χρÞστη, 
σιγουρευτεßτε να του παραδþσετε και το εγχειρßδιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην τοποθετεßτε αντικεßìενα κοντÜ στην εξωτερικÞ 
ìονÜδα και ìην επιτρÝψετε να συσσωρευτοýν φýλλα 
Þ Üλλα παρεìφερÞ αντικεßìενα γýρω απü τη ìονÜδα.
Τα φýλλα αποτελοýν ζεστü καταφýγιο για τα ìικρÜ ζþα, τα 
οποßα ìποροýν να εισÝλθουν στη ìονÜδα. ΕÜν ìπουν 
ζωÜκια στη ìονÜδα και Ýρθουν σε επαφÞ ìε ηλεκτροφüρα 
τìÞìατα, ìποροýν να προκαλÝσουν βλÜβεò, καπνü Þ φωτιÜ.

• Μη ìπλοκÜρεστε τιò εισüδουò Þ εξüδουò. αÝρα.
Η εξασθενηìÝνη ροÞ αÝρα ìπορεß να προκαλÝσει 
ανεπαρκÞ απüδοση Þ πρüβληìα.

ONOMAΣIA EΞAPTHMATÙN
  Äεßτε τηv εικüνα 1 στη  σελßδα [1] 

1. Eξoδοò αÝρα (ΠροìÞθεια τοπικÜ)
2. Αγωγüò εξÜτìισηò  (ΠροìÞθεια τοπικÜ)
3. ΣωλÞναò αποστρÜγγιοηò
4. ΣωλÞνωση σýνδεσηò

5. Καλωδßωση ìετÜδοσηò
6. ΤηλεχειριστÞριο (Πωλεßται χωριστÜ)
7. Μηχανισìüò εκκÝνωσηò αποστρÜγγισηò 

(ενσωìατωìÝνοò)
Εκκενþνει την εσωτερικÞ υγρασßα που Ýχει 
δηìιουργηθεß κατÜ την λειτουργßα ψýξηò.

8. Καλþδιο ισχýοò
9. Καλþδιο γεßωσηò

Αυτü το καλþδιο απελευθερþνει ηλεκτρισìü απü 
την εσωτερικÞ ìονÜδα στην γη για να αποτραπεß 
ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

10. Φßλτρο αÝροò (ìÝσα στο χþρο φßλτρου) (Πωλεßται 
χωριστÜ)

11. Χþροò φßλτρου αναρρüφησηò (Πωλεßται χωριστÜ)
12. Αγωγüò αναρρüφησηò (ΠροìÞθεια τοπικÜ)
13. Πινακßδα ονοìασßαò ìηχανÞò 

Η πινακßδα ονοìασßαò εßναι εντυπωìÝνη ìε το 
üνοìα ìηχανÞò και τα χαρακτηριστικÜ.

14. ΣχÜρα αvαρρüφησηò (ΠροìÞθεια τοπικÜ)

ΣYNTHPHΣΗ

ΠΡΟΕΙÄΟΠΟΙΗΣΗ

• Μüνο εξειδικευìÝνο Üτοìο επιτρÝπεται να 
πραγìατοποιÞσει την συντÞρηση χωρßò καθηìερινÞ 
συντÞρηση.

• Προτοý αγγßξετε κÜποια απü τιò καλωδιþσειò 
σýνδεσηò, φροντßστε να απενεργοποιÞσετε üλουò 
τουò διακüπτεò παροχÞò ισχýοò.

• Μη χρησιìοποιÞστε εýφλεκτα υλικÜ. (π.χ. σπρÝϊ 
ìαλλιþν Þ εντοìοκτüνο) κοντÜ στο προϊüν. 
Μη καθαρßστε το προϊüν ìε οργανικÜ διαλυτικÜ üπωò 
διαλυτικü ìπογιÜò. 
ΧρÞση των οργανικþν διαλυτικþν ìπορεß να προκαλÝσει 
ρÜγισìα στο προϊüν, ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. 

• Απευθυνθεßτε σε επαγγελìατικü προσωπικü για την 
στερÝωση των εξαρτηìÜτων και σιγουρευθεßτε üτι 
χρησιìοποιÞσατε ìüνο εξαρτÞìατα υποδεικνυüìενα 
απü τον κατασκευαστÞ.
ΕÜν κÜποια κακοτεχνßα προÝρθει απü δικÞ σαò εργασßα, 
ìπορεß να προκαλÝσει διαρροÞ νεροý, ηλεκτροπληξßα Þ 
πυρκαγιÜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πριν τον καθαρισìü, σιγουρευθεßτε üτι σταìατÞσατε 
την λειτουργßα ìονÜδαò, κλεßσατε τον διακüπτη Þ 
βγÜλατε τη καλþδιο τροφοδοσßαò.
Σε αντßθετη περßπτωση , ìπορεß να προκληθεß, 
ηλεκτροπληξßα Þ τραυìατισìüò.

• Μη πλÝνετε το κλιìατιστικü ìε νερü, γιατß αυτü ìπορεß 
να προκαλÝσει ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ.

• Συìβουλευτεßτε το αντιπρüσωπü σαò σχετικÜ ìε το 
καθαρισìü του εσωτερικοý του κλιìατιστικοý.
ΕσφαλìÝνοò καθαρισìüò ìπορεß να προκαλÝσει σπÜσιìο 
στα πλαστικÜ ìÝρη, διαρροÞ νεροý και Üλλεò ζηìιÝò καθþò 
και ηλεκτροπληξßα. 

• ΠροσÝξτε τιò κινÞσειò σαò κατÜ την διÜρκεια του 
καθαρισìοý Þ τηò επιθεþρησηò φßλτρου αÝρα.
Εργασßα σε ìεγÜλο ýψοò απαιτεßται, εποìÝνωò πρÝπει να 
δßνετε ìεγÜλη προσοχÞ.
ΕÜν το ικρßωìα εßναι ασταθÝò, ìπορεß να πÝσετε Þ να 
γλιστρÞστε, προκαλþνταò κατÜ συνÝπεια τραυìατισìü.

Τýποò ψυκτικοý υγροý R410A

GWP
(1)

1975
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ΕλληνικÜ 2

ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
(Το φßλτρο του αÝρα εßναι προαιρετικü παρελκüìενο)
Καθαρßστε το φßλτρο του αÝρα üταν εìφανßζεται η Ýνδειξη 
“ ” (ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ).

• Αυτü το ìÞνυìα εìφανßζεται üταν η συσκευÞ Ýχει 
λειτουργÞσει για Ýνα ορισìÝνο χρονικü διÜστηìα.

• ΠÜντα καθαρßζετε το φßλτρο του αÝρα στην αρχÞ τηò 
εποχÞò θÝρìανσηò Þ ψýξηò.
(Σκüνη και ρýποò στο φßλτρο του αÝρα ìειþνουν τη ροÞ 
του αÝρα, και Ýτσι ìειþνουν την ικανüτητα τηò ìονÜδαò.)

• Καθαρßζετε το φßλτρο του αÝρα συχνüτερα üταν 
χρησιìοποιÞτε τη ìονÜδα σε βρþìικο περιβÜλλον.

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ

• Μην αφαιρÝστε το φßλτρο του αÝρα για Üλλο λüγο εκτüò 
του καθαρισìοý. 
ΤÝτοια ενÝργεια ìπορεß να προκαλÝσει ζηìιÜ στη ìονÜδα.
(Η ìονÜδα δεν περιλαìβÜνει φßλτρο του αÝρα ωò 
στÜνταρντ εξοπλισìü.)

• Μην τοποθετÞστε οποιοδÞποτε αντικεßìενο εκτüò απü Ýνα 
κατÜλληλο φßλτρο του αÝρα στον εßσοδο τηò αναρρüφησηò 
(π.χ. ìια χαρτοπετσÝτα). ΤÝτοια ενÝργεια ìπορεß να 
προκαλÝσει ìειωìÝνη απüδοση και να προκληθεß πÜγωìα 
Þ διαρροÞ νεροý.

1. ΠιÝστε το ΚΟΥΜΠΙ ΜΗÄΕΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ του τηλεχειριστηρßου ìετÜ τον καθαρισìü 
του φßλτρο αÝρα και την επανατοποθÝτησÞ του.

Η Ýνδειξη “ ” (ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ) σβÞνει.

ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο οδηγιþν που παρÝχεται ìε την 

εξωτερικÞ ìονÜδα για τιò θÝσειò τηò Ýνδειξηò “ ” 

(ÙΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ) και το 
ΚΟΥΜΠΙ ΜΗÄΕΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ.

ΠÙΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟÄΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΞÙΤΕΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ (ΠροìÞθεια τοπικÜ)

1. Καθαρßστε ìε Ýνα ìαλακü ýφασìα. 

2. Οταν εßναι δýσκολο να αφαιρÝσετε τουò λεκÝδεò, 
χρησιìοποιÞστε νερü Þ ουδÝτερο απορρυπαντικü.

ΣΗΜΕΙÙΣEIΣ

• Μην χρησιìοποιεßτε βενζßνη, διαλυτικÜ, βενζßνη 
καθαρισìοý, σκüνη γυαλßσìατοò Þ υγρÜ εντοìοκτüνα. 
Μπορεß να ξεθωριÜσουν το χρþìα Þ να προκαλÝσουν 
παραìüρφωση. 

• Μην αφÞνετε να βραχεß η εσωτερικÞ ìονÜδα. Μπορεß να 
προκληθεß ηλεκτροπληξßα Þ πυρκαγιÜ. 

• Μη χρησιìοποιεßτε ζεστü νερü 50°C Þ ζεστüτερο, γιατß Ýτσι 
ενδÝχεται να προκληθεß αποχρωìατισìüò Þ 
παραìüρφωση.
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