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Prečiščevalnik zraka

Prečiščevalnik zraka
PRIROČNIK ZA UPORABO

Model

MC30YVM

Samostoječi talni ali namizni tip

• Zahvaljujemo se vam za nakup prečiščevalnika zraka Daikin.
• Prosimo, pozorno preberite priročnik o delovanju in ga upoštevajte za pravilno uporabo.
• Prosimo, pred uporabo preberite poglavje "Varnostni ukrepi".  ►Stran 2,3
 Prosimo, da priročnik o delovanju varno spravite za nadaljnjo uporabo. 
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Varnostni ukrepi
 �Te ukrepe upoštevajte, da ne bi prišlo do poškodovanja lastnine ali poškodb.
 �Posledice nepravilne uporabe so razvrščene v naslednji kategoriji:

 OPOZORILO  OPOMIN

Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, se 
lahko poškodujete ali izgubite življenje.

Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, lahko to 
privede do poškodbe lastnine ali osebne poškodbe, 
odvisno od okoliščin.

 �Varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, so označeni z naslednjimi simboli:

Nikoli ne poskušajte. Pazite, da boste zagotovo sledili navodilom.

  OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.
 �O vtiču in vtičnici

• Ne iztikajte vtiča iz omrežja, medtem ko enota deluje. (Zaradi pregrevanja lahko pride do požara ali električnega udara)
• Vtiča ne iztikajte ali vtikajte z mokrimi rokami. (Sicer lahko pride do električnega udara.)
• Ne uporabljajte tako, da bo presežena zmogljivost električne vtičnice ali ožičenih naprav in ne uporabljajte 

naprav z napetostjo zunaj razpona AC220-240V.
(Če presežete zmogljivost razdelilnih letev itd., lahko pride do požara zaradi segrevanja.)

• Ko napravo iztikate iz električnega omrežja, ne vlecite kabla. (Lahko pride do segrevanja ali požara zaradi pretrganih žic v kablu)
• Ne izpostavljajte dejanjem, ki bi jih lahko poškodovala.

 –Med ta dejanja sodijo poškodovanje, spreminjanje, premočno upogibanje, vlečenje, sukanje in vozlanje kabla. 
Prav tako na vtič in kabel ne smete odlagati težkih bremen. Če sta vtič ali napajalni kabel poškodovana, ju 
morajo proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije. 
(Uporaba poškodovanega vtiča ali kabla lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar.)

• Vtič trdno in do konca pritisnite v vtičnico.
 –Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene vtičnice. 
(Če električni vtič ni dovolj trdno vstavljen, se lahko segreje ali ustvari kratki stik, zaradi katerega pride do električnega udara ali požara)

• S suho krpo redno brišite prah z vtiča.
 – Če enote dlje časa ne boste uporabljali, iztaknite napajanje iz omrežja. 
(Če izolacijo poškoduje vlaga, lahko pride do požara ali pregrevanja itd.)

• Ko izvajate vzdrževanje, pregled, ali ko premikate enoto, pazite, da jo boste zagotovo izklopili in iztaknili. 
(Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

 �Ne uporabljajte na naslednjih mestih
• Na mestih, kjer se uporabljajo goriva ali vnetljivi plini, ki lahko uhajajo. (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti 

lahko pride do požara ali dima, lahko pa pride tudi do poškodbe zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike.)
• Na mestih, kjer so prisotni korozivni plini ali kovinski prašni delci. (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
• Na mestih, kjer so temperatura in stopnja vlažnosti visoke, ali kjer pride do razprševanja vode, na primer 

v kopalnici. (Zaradi uhajanja električnega toka lahko pride do električnega udara.)
• Na mestih, ki so dostopna majhnim otrokom. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

 �Med uporabo
• Ne uporabljajte kloriranih ali kislih detergentov. (Zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike lahko pride do poškodb, 

ali pa pride do okvar zdravja zaradi nastajanja strupenih plinov.)
• Pazite, da v bližini enote ne bo prižganih cigaret ali paličic kadila. 

(Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
• Ne poskušajte sami razstavljati in spet sestavljati ali popravljati enote. 

(Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.) Prosimo, da za popravila stopite v stik s prodajalcem.
• V vstopne ali izstopne zračne odprtine ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov. 

(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali škode.)
• Na izstopno zračno odprtino ali enoto ne zlivajte vode. (Pride lahko pride do električnega udara.)
• Ob enoti ne uporabljajte vnetljivih snovi (lakov za lase, insekticidov itd.).
• Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom. (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja.)

 �Takoj izključite in iztaknite enoto, če zaznate nepravilnosti in poškodbe.
Zgledi nepravilnosti ali poškodbe
• Enota ne deluje, čeprav je stikalo vključeno.
• Če kabel premikate, tok samo včasih steče po kablu.
• Med delovanjem je slišati nenavadne zvoke ali vibracije.
• Ohišje enote se je razobličilo ali je neobičajno vroče.
• Širi se vonj po zažganem. (Če nenormalnih razmer ne boste odpravili in boste še naprej uporabljali enoto, lahko 

pride do električnega udara, dima, požara itd.).
Stopite v stik s prodajalcem.

Najprej preberite
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  OPOMIN Upoštevajte, da preprečite kratke stike, poškodbe ali materialno škodo.
 �Med uporabo

• Majhni otroci ali nepokretne osebe (zaradi bolezni ali poškodbe) ne smejo samostojno uporabljati enote.
Za EU: 
To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in 
mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo 
naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo. 
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez 
nadzora. 
Za države zunaj EU:
Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi 
sposobnostmi (vključno z otroki), ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod 
nadzorom odgovorne osebe ali z navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost.
 – Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne puščajte brez nadzora.
 – Enote ne smejo uporabljati osebe, ki so močno omamljene ali so vzele uspavalne tablete. 
(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali poslabšanja zdravja.)

• Ob enoti ne uporabljajte izdelkov, v katerih je fin prah, na primer kozmetičnih preparatov. 
(Pride lahko do električnega udara ali okvare.)

• Ko se izvaja zaplinjanje z insekticidi, enote ne uporabljajte.
 – Po uporabi insekticida dobro prezračite prostor, preden vključite enoto. 
(Zdravju lahko škodujejo zbrane kemične sestavine iz izstopne zračne odprtine.)

• Ne uporabljajte v bližini dimnega alarma.
 – Če izhodni zrak teče mimo dimnega alarma, se lahko alarm odzove z zakasnitvijo ali pa sploh ne zazna dima.

• Ko enoto uporabljate hkrati z napravami za ogrevanje na izgorevanje goriv, pogosto prezračite prostor.
 – Uporaba tega izdelka ni primerna kot zamenjava za prezračevanje. (Morebitni vzrok zastrupitve z ogljikovim 
monoksidom.) 
Ta izdelek ne more odstranjevati ogljikovega monoksida.

• Če je enota postavljena v dosegu domače živali, pazite, da se žival nanjo ne bo polulala ali prežvečila 
napajalnega kabla. (Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.)

 �O ohišju enote
• Vstopnih in izstopnih zračnih odprtin ne zastavljajte s perilom, tkaninami, zavesami itd. 

(Lahko pride do pregrevanja ali požara zaradi slabega kroženja zraka)
• Na enoto ne plezajte, sedajte in se nanjo ne naslanjajte. (Če se enota prevrne, lahko pride do poškodbe.)

 �Ko premikate enoto 
• Bodite pazljivi, ko enoto dvigate, da bi jo premaknili.

 – Pazite, da boste enoto vedno držali za prave ročaje. Enote ne držite na ročaju enote  
z dezodorirnim filtrom. (Če enota pade, lahko koga poškoduje)

Držite za ta dva 
oprijemka (2 mesti)

Ne držite tega 
oprijemka

CJOR002EU

Varnostni ukrepi
Najprej preberite

Varnostni ukrepi med uporabo
Drugi faktorji

 � Tega izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot so ohranjanje umetniških del, akademskih 
besedil/materialov itd.
(Pride lahko do propadanja ohranjanih stvari.)
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Imena sestavnih delov in načinov delovanja
Najprej preberite

 

 OPOMIN
Enote ne dvigajte za ročaj enote z dezodorirnim filtrom. (Lahko pride do prevračanja)

Spredaj

Stransko

Nazaj

Glavni snemljivi deli Pozor
Da bi preprečili okvare, zagotovo uporabljajte enoto z vsemi sestavnimi deli.
 

Delovanje/Indikatorska plošča  ► Stran 5, 6 Izstopna zračna odprtina

Ročaj
(za prenašanje enote)

Enota 
z dezodorirnim 
filtrom

Ime modela/
Proizvodna št.

Napajalni kabel

Napajalni vtič

Predfilter 
  ► Stran 13

Enota z dezodorirnim filtrom
(Črni filter: dezodorirni filter)
  ► Stran 14

Filter za zbiranje prahu 
(Beli filter)  ► Stran 14

Dovodi zraka
Čelna stran/Stranica

Spredaj

Predfilter
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Imena sestavnih delov in načinov delovanja

1  O lučki varnostnega zaklepanja pred otroki
• Ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete kateri koli gumb, 

se zasliši zvok (3 kratki piski). Ključavnica preprečuje majhnim otrokom uporabo naprave.  ►Stran 11
2  O lučki streamerja
• Lučka posveti, ko deluje streamer. Delovanje streamerja je omejeno s časovnikom.
• Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti, delovanje streamerja nastavite na manj.  

   ►Stran 12

Najprej preberite

Delovanje/Indikatorska plošča Ko lučka utripa  ►Stran 16

On/Off lučka [modra]

Lučka bo prižgana, ko bo 
napajanje vključeno.

Lučka streamerja [modra]

Posveti, ko je streamer 
aktiven

Lučka varnostnega 
zaklepanja pred otroki 
[modra]

Lučka se bo prižgala, ko je 
ključavnica za zaklepanje 
pred otroki aktivna.

Lučka VENTILATOR 
[modra]

Prikazuje aktivno nastavitev 
ventilatorja (3 nastavitve: 
tiho, standardno, turbo)

Lučka načina (MODE) 
[modra]

Prikazuje delovanje 
spalnega načina (SLEEP)
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Najprej preberite

Delovanje/Indikatorska plošča

Priprave na zagon naprave

Oprema

Priročnik za uporabo ... 1

Dezodorirni filter .................1
Pritrdite na enoto, preden jo sprožite.

1 Postavitev enote

Pred namestitvijo odlepite 
lepilni trak, s katerim je 
napajalni kabel pritrjen 
na dno enote, in ga 
izvlecite.

Napajalni kabel

Lepilni trak (moder)

Nasveti za dobro postavitev
• Izberite mesto, s katerega zračni pretok doseže vse dele 

prostora.
• Postavite na trdno podlago. Če enota stoji na nezanesljivi 

podlagi, se lahko vibracije, ki jih ustvarja, še okrepijo.
• Če ugotovite, da napajalno vezje v enoti ali njeni kabli 

povzročajo interferenco na vašem TV-zaslonu ali statični 
šum, ki ga oddajajo bližnji radii ali glasbeni stolpi, enoto 
za vsaj 2 m umaknite od naprave.
Prav tako pazite, da brezvrvični telefon in radijske ure ne 
bodo ob enoti.

Pozor
• Da ne bi nastali madeži na stenah, enoto razpostavite 

v skladu z merami na skici. Glede na to, da enota vase 
vleče umazan zrak, se lahko kljub upoštevanju mer zgodi, 
da se nekatere stene zamažejo.
V teh primerih zagotovite ustrezno razdaljo med enoto in 
steno.

• Ko enoto dlje uporabljate na istem mestu, se lahko 
zamažejo tla in stene okoli nje, saj so odprtine za vstop 
zraka ob vznožju enote. Priporočamo vam, da enoto 
redno čistite.  

Vsaj 100 cm 
od stropa

Vsaj 30 cm 
od stene

Zračni pretok

Vsaj 10 cm 
od stene

Vsaj 30 cm 
od stene

Gumb vklop/izklop
Pritisnite za vklop ali izklop

Gumb VENTILATOR
Pritisnite za preklop med 
nastavitvami VENTILATORJA

Gumb NAČIN
Pritisnite za aktiviranje 
spalnega načina (SLEEP)
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Priprave na zagon naprave
Najprej preberite

Ne uporabljajte na naslednjih mestih
 � Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

 (Lahko pride do razbarvanja.)

 � Ne postavljajte ob grelne naprave na izgorevanje 
in druge naprave z visoko temperaturo.

 (Pride lahko do razbarvanja ali razobličenja)

 � Ne izpostavljajte na mestih, kjer so v uporabi 
kemične in farmakološke snovi, na primer v 
bolnišnicah, tovarnah, laboratorijih, lepotnih 
salonih in fotografskih laboratorijih.

 (Hlapljive kemične snovi in topila lahko povzročijo 
propadanje mehanskih delov in povzročijo okvare,)

 � Ne izpostavljajte visokim stopnjam 
elektromagnetnih valov, na primer ob 
elektromagnetnem kuhalniku, zvočnikih itd.

 Enota morda ne bo pravilno delovala.

 � Ne izpostavljajte sajam (prevoden prah), ki jih 
ustvarjajo sveče, dišeče sveče itd.

 Učinkovitost filtrov se lahko zmanjša in povzroči 
umazanijo v prostoru zaradi nalaganja prahu, 
ki se ne ujame.

 � Ob enoti ne uporabljajte kozmetike s silikonom.
*  Izdelki za nego las (serumi za razcepljene konice, 

pene za lase, drugi izdelki za nego las itd.), 
kozmetika, antiperspiranti, sredstva proti statični 
elektriki, vodoodporni spreji, sredstva za lesk, 
čistila za steklo, kemična čistila za tkanine, 
vosek itd.

• Če se na iglo enote streamer prilepi izolator, kakršen 
je silikon, se lahko izpust streamerja ne bo ustvaril.

• Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi 
česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.

 � Ob enoti ne uporabljajte ultrazvočnega vlažilnika 
ali podobne naprave.

 Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar 
se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.

Zavarujte ga pred 
neposredno sončno svetlobo

Ne zastavljajte dovodnih in 
odvodnih zračnih odprtin

Ne izpostavljajte neposrednemu zračnemu pretoku

Pazite, da so televizorji in radijski 
sprejemniki vsaj 2 m od enote

2 Vtaknite napajalni vtič v vtičnico

• Vtaknite napajalni vtič V enoto.

 Napajalna vtičnica

Napajalni vtič

O pretočni razelektritvi (streamer)
V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina 
oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne 
količine ozona. Te količine so zanemarljivo majhne in 
niso škodljive za zdravje.

Ta izdelek ne more uničiti toksičnih novi 
v tobačnem dimu (ogljikovega monoksida 
itd.)
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Najprej preberite

3 Pritrjanje dezodorirnega filtra

Te korake izvedite, preden vtaknete 
napajalni vtič v vtičnico.

  OPOMIN

1. Odstranite enoto z dezodorirnim 
filtrom iz glavne enote.   ►Stran 14

 

Predfilter

Kaveljčki

Pritrjeni deli

Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom

Enota z dezodorirnim filtrom

 ►Stran 14

2. Izvlecite dezodorirni filter iz 
vrečke.

Ker si lahko s prahom dezodorirnega 
filtra umažete roke, si ne pozabite 
nadeti rokavic in si po izvedenem 
postopku umijte roke.

Dezodorirni filter

3. Pritrdite dezodorirni filter.
1   Postavite dezodorirni filter pod 

pritrjene dele. (2 mesti)

Dezodorirni filter
Pritrjeni deli

2   Medtem ko raztegujete štrlini na 
kavlja enote z dezodorirnim filtrom, 
filter potisnite in ga postavite pod 
kavlja na 2 mestih, da ga pritrdite.

Kaveljčki

(Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom)
Dezodorirni filter

3   Še enkrat preverite, da je dezodorirni 
filter postavljen pod kavlja.

Kaveljčki

Dezodorirni filter

Pritrjeni deli
(Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom)

4. Namestite enoto z dezodorirnim 
filtrom v glavno enoto.  ►Stran 14

• Če lučka NAČIN utripa, ko zaženete 
delovanje, dezodorirni filter ni pravilno 
pritrjen.

• Upoštevajte lokalna pravila o odlaganju 
odpadkov, ko želite zavreči filtrirno 
vrečko in sikativ.
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Delovanje

Spreminjanje zračnega pretoka
Izberite želeno nastavitev ventilatorja.

Simboli se spreminjajo v skladu 
z nastavitvami ventilatorja.

: Turbo: Standardno: Tiho

Pritisnite  .

• Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja [modra].
VENTILATOR

(Standardno) (Turbo)(Tiho)

O nastavitvah ventilatorja

Quiet  Čutiti je nežno pihljanje.
Za hitro odstranjevanje vonjav iz prostora priporočamo, da je ventilator nastavljen 
na standardno ali močnejše, sicer bo zmogljivost dezodoriranja zmanjšana.

Turbo   Okoljski zrak se hitro prečisti z maksimalnim zračnim pretokom. Priporočamo 
uporabo, medtem ko čistite prostor.

Uporaba načina za prečiščevanje zraka (vklop/izklop delovanja)
Prečisti zrak v prostoru.

Pritisnite  .

• On/Off lučka [modra] posveti.
• Pritisnite še enkrat, da izključite.

Pozor
• Ne premikajte enote in ne pritrjajte delov na enoto ali jih odstranjujte med delovanjem. 

Pride lahko do lomljenja ali okvare.

Opomba
• Ob nakupu je ventilator enote nastavljen na turbo.
• Ko je enota izključena ali ugasnjena, bo delovala z nastavitvami prejšnjega delovanja.
• Nastavitev delovanja ni mogoče spremeniti približno 2 sekundi za tem, ko vtaknete napajalni 

vtič v vtičnico.

 OPOZORILO
Enote ne izključite tako, da potegnete vtič iz vtičnice. (Zaradi pregrevanja lahko pride do požara ali električnega udara)

Delovanje
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Uporabne funkcije
Uporabne funkcije

Delovanje enote v določenem načinu

Izberite način, ki ustreza vašim potrebam.

Pritisnite  .

• Vsak pritisk preklopi med aktiviranjem in deaktiviranjem spalnega načina [modra].

 SLEEP

NAČIN Uporaba in funkcije

SPALNI 
NAČIN 

(SLEEP)
Omogoča tišje in udobnejše okolje za spanje.

1  Nastavitev ventilatorja bo delovala kot tihi ventilator, da ne bo ustvarjal toliko 
hrupa.

2  Lučka ventilatorja in lučka streamerja bosta ugasnili.
3  Ta način bo deloval 8 ur.
4  Po 8 urah se bo samodejno končal in preklopil v prejšnjo nastavitev.

Opomba

• Pritisk  bo končal spalni način.
• Ko je spalni način prekinjen, bo ventilator preklopil nazaj na prej nastavljeno hitrost.
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Uporabne funkcije

Prilagajanje svetlosti indikatorskih lučk

Svetlost indikatorske lučke je prilagodljiva.

Držite pritisnjeno  za približno 3 sekunde.

• Za preklapljanje med nastavitvami spet držite   približno 3 sekunde.

SVETLO ZATEMNJENO IZKLOP

Opomba
• Ta funkcija je koristna, če vas lučke motijo med spanjem itd.
• Lučka vklop/izklop se ne izključi, tudi če je svetilnost nastavljena na izključeno. 

Lučka bo nastavljena na zatemnjeno.

• Če pritisnete  ali  medtem, ko je svetlost izključena, se bo svetlost spremenila 
v ZATEMNJENO in se vrnila na OFF v približno 10 sekundah.

Uporaba ključavnice za zaklepanje pred otroki

Krmiljenje z gumbi je omejeno, tako da je onemogočena nepravilna rabo majhnim otrokom.

Držite pritisnjeno  za približno 3 sekunde.

• Spet 3 sekunde pritiskajte , da izključite zaklepanje pred otroki.
• Ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete kateri 

koli gumb, se zasliši zvok (3 kratki piski). Ključavnica preprečuje majhnim otrokom uporabo 
naprave.

Opomba
• Če enoto iztaknete iz električnega omrežja, ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred 

otroki, se bo ključavnica izključila.
• Lučka ključavnice za zaklepanje pred otroki [modra] sveti, ko je funkcija aktivirana.

Uporabne funkcije
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Napredne nastavitve

Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu 
moti *Nastavitve ob nakupu

Nastavitve izhoda streamerja

Pritisnite  in  približno 3 sekunde držite, ko je napajalni vtič vtaknjen in enota 
izključena.

• Vsakokrat, ko sta   in  pritisnjena za približno 3 sekunde, nastavitev preklopi med 
običajno in malo.

[Ko je nastavitev spremenjena na malo]
Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja utripa približno 5 sekund.

[Ko je nastavitev spremenjena na običajno]
Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja posveti za približno 5 sekund.

 �Krmiljenje statusa streamerja

 

Nastavitev oddajanja streamerja
Nastavitev FAN Običajno Nizko

**Status delovanja streamerja ON–
OFF pomeni, da se streamer vklopi 
ali izklopi odvisno od nastavitev 
časovnega krmiljenja.

VENTILATOR
Tiho

ON/OFF**
OFF

Standardno ON/OFF**
Turbo ON ON

Opomba
• Priporočamo vam, da streamer nastavite na običajno, saj je zmogljivost dezodoriranja 

zmanjšana, ko je nastavljen na malo.
• Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

Utripa

Sveti

Običajno* Nizko

Napredne nastavitve
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Vzdrževanje
 OPOZORILO

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti 
enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Vzdrževanje

(Leva 
stran)

(Spredaj)

(Desna 
stran)

Rešetka izstopa zračnega pretoka
 � Čiščenje izstopne zračne odprtine (Ko umazanija 
postane moteča)
Čiščenje izstopne zračne odprtine z mehko krtačo.

 >  Pazite, da prah ne bo padal v notranjost prečiščevalnika zraka.
 >  Če je pokrit s prahom, ga obrišite z mehko vlažno krpo.

• Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)

Enota
Ko je umazanije preveč Obrišite
• Obrišite jo z mehko, vlažno krpo.
• Ko se nabere veliko umazanije, na mokro krpo nanesite 

nevtralni detergent za posodo in umazanijo obrišite.
• Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)

Predfilter (Spredaj/ Levo/ Desno)

Približno vsake 2 tedna
Posesajte s sesalcem
Pranje/Splakovanje

• Ko odstranite prah s sesal-
nikom, odstranite in operite 
filter z vodo, nato ga pustite 
v senci, da se posuši.

• Za čiščenje prostorčkov med 
mrežo uporabite mehko krtačo.

Pozor
• Ne uporabljajte vatirane 

paličice ali trde krtače ipd. 
(Filter lahko mestoma 
poškodujete)

• Ne uporabljajte sile. (Filter 
lahko mestoma polomite/
poškodujete)

Odstranjevanje

Primite vdolbino 
v predfiltru in 
povlecite.

1  Primite predfilter 
na sredini in se 
s palcem oprite 
na enoto.

2  Povlecite 
proti sebi.

Pritrjanje

Vstavite 
kaveljčka (2 
mesti) v enoto in 
pritisnite, dokler 
ne slišite zvoka 
zaskočenja.

Kaveljčka  
(2 mesti)

Vstavite kaveljček 
(1 mesto) v enoto.
Potisnite oba 
konca, dokler ni 
varno pritrjeno.

Kaveljček (1 mesto)

Pogled od zgoraj

Narobna stran

• Ko se umazanije nabere veliko, 
del namočite v mlačni vodi ali 
v vodi pri sobni temperaturi, 
v katero vlijete nekaj nevtral-
nega detergenta za posodo. 
Detergent močno splaknite in 
del pustite v senci, da se posuši.

Opozorilo:
Da bi odstranili predfilter (spredaj), 
uporabite 3 prste, da ga potegnete proti 
sebi, da bi preprečili skoraj neizogibno 
poškodovanje mrežice filtra.
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 OPOZORILO
• Ne uporabljajte petroleja, bencina, razredčila, polirnega sredstva, parafina, alkohola itd. 

(Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja)
• Glavnega ohišja ne perite z vodo. (Pride lahko do električnega udara, požara ali okvare/pokanja.)

Vzdrževanje

Enota z dezodorirnim filtrom
Ko vas skrbijo vonjave ali umazanija 
 Posesajte s sesalcem    Ne uporabljajte vode

• Odstranite iz enote skupaj z okvirjem in 
posesajte s sesalcem.

• Če so vonjave premočne, del pustite na 
senčnem, zračnem mestu. (približno 1 dan)

• Ne drgnite površine.
• Za čiščenje ne uporabljajte vode. (Če uporabite 

vodo, se bo del razobličil in ne bo več 
uporaben.)  ►Stran 17

Odstranjevanje
Držite ročico in ročaj dezodorirnega filtra enote 
in odstranite.

Vzvod

Pritrjanje
Do konca vstavite enoto z dezodorirnim filtrom.

Potisnite, dokler 
ne slišite zvoka 
zaskočenja.

• Če je enota z dezodorirnim filtrom odstranjena ali 
nepravilno nameščena, bo lučka načina utripala.

Filter za zbiranje prahu

Obešanka

Ko vas skrbi umazanija 

Posesajte s sesalcem    Ne uporabljajte vode
• Odstranite prah s sprednje strani filtra brez oznake 

s sesalcem. 
(Bodite zelo pazljivi, saj se lahko filter hitro poškoduje.)

• Če je filter poškodovan ali so pore povečane, bo prah 
prehajal skozi filter, zato bo zmogljivost zbiranja prahu 
zmanjšanja.

Približno vsakih 10 let   Zamenjajte

O razporejanju zamenjave delov
• Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe in 

lokacije enote. 
Če enoto uporabljate vsakodnevno v domu, kjer se 
pokadi 5 cigaret, morate filter zamenjati vsakih 10 let. 
(Izračun temelji na preizkusni metodi japonskega 
združenja električnih proizvajalcev, standard JEM1467.) 
Če je v zraku veliko nečistoč, bo treba filter zamenjati 
pogosteje. 
Če filter ne deluje, je čas, da ga zamenjate.

O nakupu in odlaganju
• Glejte poglavje "Deli, ki so v prodaji posebej".   ►Stran 15

Odstranjevanje
1  Odstranite dezodorizirno filtrirno enoto.
2  Jeziček filtra 

povlecite navzgor.
3  Držite spodnji del filtra za zbiranje 

prahu in ga dvignite iz enote.

Pritrjanje
1  Namestite nov filter za zbiranje prahu in pazite, 

kako ga boste obrnili.

Stranica z jezičkom in 
oznakami mora gledati 
navzven in puščica 
mora kazati navzgor.

2  Namestite enoto z dezodorirnim filtrom.

Ne odpenjajte 
dezodorirnega 
filtra iz okvirja

Pozor
• Ko enota deluje, se prepričajte, da sta filter za zbiranje prahu in enota z dezodorirnim filtrom pritrjena na enoto. 

Če ti deli niso pritrjeni, ko enota deluje, lahko pride do okvare/poškodbe.
• Upoštevajte naslednja navodila, da bi preprečili razbarvanje ali razobličenje.

 – Če uporabite detergent, pazite, da ga boste dobro obrisali, da ne bo ostal na ohišju.
 – Če uporabite toplo vodo, pazite, da bo hladnejša od 40°C.
 – Delov ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
 – Delov ne sušite s sušilnikom.
 – Delov ne sežigajte. 

• Če uporabljate sesalec, tega ne počnite na silo in ne udarjajte ob del. (Pride lahko do poškodb)

 

Ročaj

Filter za zbiranje prahu
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Del, ki je v prodaji posebej Stopite v stik s prodajalcem.

Del za zamenjavo

Filter za zbiranje prahu (1 kos)
Model: BAFP500A

• Zamenjajte približno vsakih 10 let.

• Če delov ne boste pravilno čistili, lahko pride do:
• Zmanjšane zmogljivosti prečiščevanja zraka.
• Zmanjšane zmogljivosti dezodoriranja.
• Oddajanja neprijetnih vonjav.

• Ko morate zavreči filter za zbiranje prahu (izdelan iz poliestra in polipropilena), upoštevajte 
lokalna pravila za ločevanje odpadkov.

 � Odstranitev enote
Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, so označeni s to oznako. Ta simbol 
pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov in baterij ne smete mešati v skupnih 
gospodinjskih odpadkih.
Za baterije je včasih pod oznako natisnjen še kemični simbol. Ta kemični simbol pomeni, 
da baterije vsebujejo težke kovine nad določeno stopnjo koncentracije. Možni kemični 
simboli:
�	Pb: svinec (>0,004%)
�	Hg: živo srebro (>0,0005%)

Odlaganje izdelka mora biti izvedeno v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.
Enote in iztrošene baterije mora obdelati specializiran center za ponovno uporabo in reciklažo in 
razgradnjo.
S tem, da zagotovite pravilno odlaganje odpadnih materialov, boste pripomogli k zmanjševanju potencialno 
negativnih vplivov na okolje in zdravlje ljudi.
Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.

Vzdrževanje

 Ko enota dlje časa ni v uporabi

1. Odstranite napajalni vtič.

2. Očistite dele.  ►Stran 13, 14

• Še posebej temeljito je treba posušiti dele, ki ste jih očistili z vodo. (Če na njih zastaja 
vlaga, se lahko razvije plesen)

3.  Pokrijte izstopno zračno odprtino s plastično vrečko ali podobnim, da bi preprečili 
vdor prahu. Enoto shranite v stoječem položaju na suhem mestu. 
(Pride lahko do okvare/lomljenja zaradi skladiščenja enote na glavi ali na boku.)
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O indikatorskih lučkah
 OPOZORILO

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti 
enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Odpravljanje težav

Delovanje/Indikatorska plošča
Preverite indikatorske lučke in upoštevajte spodnja navodila.

Indikatorska lučka Vzrok/Rešitev

Lučka načina utripa. Ta lučka utripa, če je dezodorirni filter odstranjen ali ni pravilno 
pritrjen.

 ¼Pravilno namestite enoto z dezodorirnim filtrom.  ►Stran 14

Lučka streamerja utripa. Čas za zamenjavo enote streamer.
 ¼Stopite v stik s prodajalcem.

Lučka VKLOP/IZKLOP utripa.
Električna komponenta je v okvari.

 ¼Stopite v stik s prodajalcem.

Vse 3 lučke ventilatorja 
sočasno utripajo.

Ali so pritrjeni 
predfiltri in filter za 
zbiranje prahu?
Indikatorske lučke 
lahko utripajo, če 
enota deluje brez 
pritrjenega dela

 � Če so vsi deli pritrjeni
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.

 �  Če en ali več delov ni pritrjenih
Iztaknite napajalni vtič, na novo pritrdite 
vse dele in enoto spet vključite.

Ali se na predfiltru 
kopiči prah?

 � Če se ni nabral prah
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.

 � Če se je nabral prah
Iztaknite napajalni vtič, očistite predfilter 
in spet vključite enoto.  ►Stran 13

Je izstopna zračna 
odprtina 
zastavljena?

 � Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.

 � Če je izstopna zračna odprtina zastavljena
Odstranite vse ovire, ki blokirajo 
izpustno zračno odprtino in nato spet 
vključite enoto.

Te lučke lahko utripajo, če nenadoma pade napetost.

Če se ne zgodi nič od zgoraj naštetega, 
 ¼  Stopite v stik s prodajalcem. Priporočamo, da enoto odklopite 
iz omrežja, dokler ne pride serviser.
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Odgovori na pogosta vprašanja
Prosimo, preverite naslednje, preden stopite v stik z nami. 

Odpravljanje težav

V: Je mogoče očistiti filter za zbiranje prahu?
A: Če se je nabralo veliko umazanijo, prosimo, da za čiščenje 

uporabite sesalec ali filter zamenjate.
 Ne poskušajte ga očistiti z vodo, saj se lahko zgodi naslednje 

v zmanjšani zmogljivosti filtra za zbiranje prahu.  ►Stran 14

V: Filter za zbiranje prahu hitro počrni ...
A: Črna barva ne vpliva na zbiranje prahu. Če vas moti, ga lahko 

zamenjate.

V: Je mogoče dezodorirni filter oprati z vodo? Ga je treba zamenjati?

A:  Ni ga mogoče oprati z vodo. 
(Če uporabite vodo, se bo del razobličil in ne bo več uporaben.)

 Če ste ga nevede oprali z vodo, stopite v stik s prodajalcem.
 Enoto z dezodorirnim filtrom odstranite iz glavnega ohišja in prah 

posesajte s sesalcem.
 Filtra ni treba zamenjati.
 Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem 

mestu. (približno 1 dan)  ►Stran 14
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Odpravljanje težav
 �Preden začnete povpraševati ali zahtevati serviserja, preverite naslednje.
Če se težava še vedno pojavlja, stopite v stik s prodajalcem.
 �V primeru okvare med delovanjem
Če indikatorska lučka sveti nepravilno ali če zaradi udara strele ipd. lučka ne deluje več, izklopite napajalnik, 
počakajte vsaj 5 sekund preden znova priključite električni vtič in preden spet priključite enoto.

Ni težava
Tak primer ne predstavlja težave.

Preverite
Preden zahtevate popravilo, vas 
prosimo, da to preverite še enkrat.

 �Enota se ne odziva
Pojav Točke preverjanja

Ni odziva niti pri pritisku • Da bi zaščitila sistem, lahko enota neha delovati pri 
nenadnih velikih nihanjih napetosti. 

  Če v tem času deluje, se bo delovanje samodejno spet 
zagnalo, ko bo napetost spet normalna. 
Razpon napetostne zaščite: 198V-264V

 �Slišati je zvoke

Pojav Točke preverjanja

Sikajoč zvok med delovanjem Med delovanjem streamerja bo enota streamerja oddajala 
sikajoč zvok ob pretočni razelektritvi.
Odvisno od uporabe se bo zvok morda znižal ali spremenil 
v prasketanje, brnenje ali brbotanje. To je normalno.
Če vas zvoki motijo, enoto premaknite na drugo mesto.  
  ►Stran 12

Žvižgajoč ali frfotajoč zvok 
med delovanjem

• Ali se na predfiltrih kopiči prah?
 ¼Očistite ta del.  ►Stran 13

• Je enota filtra za zbiranje prahu zamašena?
 ¼ Glede na pogoje uporabe se lahko enota filtra za zbiranje prahu 
zamaši, kar skrajša njegovo življenjsko dobo.  ►Stran 7  

 Zamenjajte enoto filtra za zbiranje prahu.  ►Stran 14

Zvok delovanja je glasen • Je filter za zbiranje prahu pravilno pritrjen?
 ¼ Če ni pravilno pritrjen, lahko zvoki delovanja postanejo 
glasnejši.  ►Stran 14

 �Indikatorske lučke

Pojav Točke preverjanja

Indikatorske lučke ne posvetijo

Indikatorske lučke ugasnejo 
10 sekund po vklopu enote

• Ali je svetilnost indikatorske lučke izklopljena?
 ¼ Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, bodo ostale 
izklopljene tudi vse ostale lučke, razen lučke za vklop/izklop.
 ¼ Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, potem ko je 
enota že vklopljena, bo svetilnost indikatorske lučke še 
približno 10 sekund zatemnjena, preden se bo dokončno 
izklopila.  ►Stran 11

Odpravljanje težav
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Odpravljanje težav

Pojav Točke preverjanja

Vse lučke ventilatorja utripajo 
hkrati.

• Ali so pritrjeni predfiltri in filter za zbiranje prahu? 
Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez 
pritrjenega dela.
[Če en ali več delov ni pritrjenih]

 ¼ Iztaknite napajalni vtič, na novo pritrdite vse dele in enoto 
spet vključite.

[Če so vsi deli pritrjeni] 
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
• Se je na predfiltrih nabral prah?

[Če se je nabral prah]  ►Stran 13
 ¼ Iztaknite napajalni vtič, očistite predfiltre in spet vključite 
enoto.

[Če se ni nabral prah]
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.
• Je izstopna zračna odprtina zastavljena?

[Če je izstopna zračna odprtina zastavljena]
 ¼Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpustno zračno odprtino in 
nato spet vključite enoto.

[Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena]
Električna komponenta je v okvari.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.

Lučke lahko utripajo, če pride do nenadnega napetostnega 
nihanja.

Ko se bo napetost vrnila v normalno stanje, se bodo tudi lučke 
vrnile v prejšnje stanje.
Razpon napetostne zaščite: 198V – 264V.

• Če se ne zgodi nič od zgoraj naštetega, 
 ¼ Stopite v stik s prodajalcem. Priporočamo, da enoto 
odklopite iz omrežja, dokler ne pride serviser.

Včasih lučka streamerja ne 
posveti • Streamer se lahko izključi zaradi časovnega krmiljenja.

Lučka streamerja ugasne, ko streamer neha delovati.

Lučka streamerja utripa • Svetujemo vam, da streamer zamenjate.
 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.

Lučka načina (MODE) utripa • Je enota z dezodorirnim filtrom pritrjena?
 ¼ Namestite enoto z dezodorirnim filtrom.  ►Stran 14

Odpravljanje težav
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 � Funkcija prečiščevanja zraka
Pojav Točke preverjanja

Zmogljivost prečiščevanje 
zraka je zmanjšana

• Je enota na mestu, kjer je zračni pretok ne doseže ali je 
obdana z ovirami?

 ¼  Izberite položaj, kjer ni ovir, in iz katerega lahko pretok 
doseže vsa območja v prostoru.

• Ali so predfiltri ali filter za zbiranje prahu umazana?
 ¼ Očistite te dele.  ►Stran 13, 14

Ali izstopna zračna odprtina 
oddaja neprijetne vonjave?

• Je dezodorirni filter umazan?
 ¼ Očistite te dele.  ►Stran 14

• V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja 
nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. 
Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje.

• Ali je rahel vonj posledica kuhanja ali kajenja skupine ljudi 
v prostoru ipd.?

 ¼ Med delovanjem enote bo vonj postopoma oslabel.
• Ste enoto premaknili iz drugega prostora?

 ¼  Enota lahko oddaja vonj po prostoru, v katerem je bila 
uporabljena prej. Enoto pustite delovati še nekaj časa.

• Je v prostoru kaj, kar neprestano oddaja neprijeten vonj?  
(Barva, novo pohištvo, tapete, pršila, kozmetika, kemikalije)

 ¼  Ker stalnega vonja ni mogoče popolnoma odstraniti, 
istočasno prezračite sobo ali pa v dobro prezračenem 
prostoru za kratek čas prižgite enoto.

Zrak se ne oddaja • Sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni? 
Če nista zamašeni, je okvarjen motor ventilatorja.

 ¼ Stopite v stik s prodajalcem.

 � Drugo
Pojav Točke preverjanja

Ventilator se med postopkom 
vlaženja ustavi

• So bili predfiltri in filter za zbiranje prahu pritrjeni pred 
začetkom delovanja enote?
Ventilator je zasnovan tako, da se zaradi zaščite električnih 
komponent ustavi, če eden od delov ni pravilno pritrjen.

 ¼  Če del ni pritrjen, izklopite enoto in pravilno pritrdite vse 
dele, preden spet vklopite enoto.

Sikajočega zvoka streamerja 
se med delovanjem ne sliši več

• Delovanje streamerja je odvisno od časovnega krmiljenja.  
  ►Stran 12

Na vašem televizijskem 
zaslonu prihaja do motenj

• Sta televizija ali radio manj kot dva metra oddaljena od 
enote, ali pa je morda sobna antena nameščena v bližini 
enote?

• So napajalni kabel ali antenski kabel televizije ali radia 
speljani v bližini enote?

 ¼  Enoto namestite čim dlje od televizije, radia ali antene.

Že sama priključitev 
električnega vtiča sproži 
začetek delovanja

• Ste odklopili napajalni vtič med izpadom električnega toka 
ali ko je prišlo do nenadnega nihanja napetosti, da bi 
premaknili enoto ali odklopili napajanje med zadnjim 
delovanjem?

 ¼  Funkcija samodejnega zagona sproži delovanje enote.

Odpravljanje težav
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Specifikacije
Odpravljanje težav

Ime modela MC30YVM
Napajanje 1-fazni, 220-240/220-230V, 50/60 Hz

Način delovanja
Prečiščevanje zraka

Turbo Standardno Tiho
Poraba elektrike (W) 25 15 8
Jakost zvoka med delovanjem (dB) 37 27 19
Zračni pretok (m³/h) 180 120 60

Območje pokrivanja (m²) 23
46

*1
*2

CADR (m³/h) 180 *3
Mere enote (mm) 450(V) x 270(Š) x 270(G)
Teža (kg) 5,8
Dolžina napajalnega kabla (m) 1,8

Izdelano na Maleziji
• Vrednosti na specifikacijski tablici veljajo tako za 50Hz 220–240V kot za 60Hz 220–230V.
• Ta naprava je načrtovana za uporabo v stanovanjskih ali komercialnih območjih.
• A-obtežen zvočni tlak, ki ga naprava oddaja, je nižji od 70 dB (A).
*1.  Območje pokrivanja je bilo izračunano v skladu z JEM1467. (ko je nastavitev ventilatorja 

»Turbo«)
*2.  Območje pokritja je bilo izračunano v skladu s standardom NRCC-54013 z uporabo 

cigaretnega dima CADR, ki je bil preizkušen v skladu z JEM1467. (ko je nastavitev ventilatorja 
»Turbo«)

*3. Vrednost CADR je bila preizkušena v skladu s standardom JEM1467, dodatek C.





• V primeru, da se v tem priročniku pojavijo vprašanja in sporni deli, podvrženi različnim 
interpretacijam, ali razlike v prevodih v katerem koli jeziku, je veljavna angleška različica tega 
priročnika.

• Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni katero koli specifikacijo in vključeni dizajn kadar 
koli brez vnaprejšnje napovedi. 

• Vse slike so samo za ilustracijo.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malezija.
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Çağri Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,  
Belgija

3P664947-9 D


