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Bruksanvisning

SMIDIG 

FJÄRRKONTROLL 

(TILLVAL)

l Tack för att du köpt en Daikin luftkonditioneringsenhet.
l Denna manual innehåller säkerhetsföreskrifter och ekonomisk 

användning av din luftkonditionerare.
För korrekt användning av din luftkonditionerare måste 
du läsa denna manual noga innan du använder den och 
behålla den för enkel referens.

l Garantikortet skall förvaras på en säker plats efter att du 
sett till att fylla i inköpsdatum mm.
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Säkerhetsföreskrifter
� Läs följande varningar och säkerhetsföreskrifter 

noga innan du använder systemet så att du 
använder det korrekt.

� Denna manual delar upp säkerhetsföreskrifter i två 
kategorier till höger. Se till att följa dem alla då de är 
viktiga för säkerheten.

� Följande säkerhetssymboler används genom hela 
denna manual.

VARNING

OBSERVERA

Underlåtenhet att följa en varning 
resulterar ofta med allvarlig skada eller 
döden.

Underlåtenhet att följa en 
försiktighetsanvisning resulterar ofta i allvarlig 
skada på person eller egendom, och vid 
vissa tillfällen kan det även leda till döden.

Våta händer är förbjudet

Förbjudet

Vatten är förbjudet

Följ instruktionerna Anslut jordkabel

� När du har läst denna manual skall du spara den på en säker och lättåtkomlig plats för framtida referens.

VARNING

Förbjudet Förbjudet Förbjudet Förbjudet

Om någonting onormalt uppstår, 
som t.ex. brandlukt, skall du 
stänga av enheten omedelbart 
och sätta brytaren i läge OFF.

Om luftkonditioneraren inte kyler eller värmer som den skall så kan det vara 
kylmedium som läcker. Rådfråga din återförsäljare.
Kontrollera med en kvalificerad reparatör innan du försöker dig på 
reparationer som kan innebära kontakt med kylmedium.

Köldmediet som används i luftkonditioneringen är ofarligt i sig. Även om läckor inte 
skall uppstå så måste du se till att eventuell läckande gas inte gasen kommer i 
kontakt med öppen låga, som värmefläktar, fotogenvärmare eller gasvärmare då 
detta kan leda till att giftiga ämnen bildas.

För att undvika brand, explosion eller skada 
skall inte enheten användas om farliga 
gaser, som lättantändliga eller frätande 
gaser, upptäcks nära enheten.

För inte in fingrar, pinnar eller andra 
föremål i rörliga delar i den främre panelen 
eller utloppspanelen.

Använd inte med en 
trasig eller hopsnurrad 
elkabel.

Utsätt inte din kropp för den 
kalla (varma) luften under en 
längre tid och kyl inte ned 
(värm upp) rummet för mycket. 

Stoppa ej in fingrar, pinnar eller 
främmande föremål i inlopps- 
eller utloppsöppningarna.

Försök inte reparera, flytta, 
ändra eller montera tillbaka 
luftkonditioneraren på 
egen hand.

Att placera tunga föremål på 
kabeln, värma den eller dra i 
den kan leda till kabelbrott 
vilket i sin tur kan leda till 
elstötar eller brand.

Det kommer påverka din 
fysiska hälsa och orsaka 
hälsoproblem.

Då fläkten snurrar med hög 
hastighet orsakar den skada.

Felaktigt arbete kan orsaka 
elstötar, brand mm. 
För reparation eller 
återmontering, kontakta
din återförsäljare.

Fortsatt onormal drift kommer leda 
till problem, elstötar, brand mm. 
Om någonting inte är normalt, 
kontakta din återförsäljare.
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OBSERVERA
Efter långvarig användning bör 
stativ och tillbehör kontrolleras 
efter tecken på skador.

Produkten kan ramla omkull och 
orsaka skador om bristerna inte 
åtgärdas.

Placera inga förbränningsenheter 
så att de exponeras för luftflödet 
från produkten eller under 
inomhusdelen.

Det kan orsaka förbränningsfel eller 
leda till att produkten deformeras av 
värmen.

Blockera inte luftintag eller 
-utblås.

Hindrat luftflöde kan resultera i 
otillräcklig prestanda eller fel.

Se till att stänga av driften 
och slå AV strömbrytaren 
innan rengöring.

Då fläkten snurrar med hög 
hastighet kan den orsaka skador
vid rengöring under drift.

Stå eller sitt inte på utomhusdelen. 
Placera inga föremål ovanpå produkten. 
Avlägsna aldrig fläktskyddet.

Föremålet eller personen kan ramla ner och 
ådra sig skador.

Låt inte småbarn, växter eller djur 
stå direkt framför luftflödet.

Det kan orsaka svåra skador på 
växten eller djuret.

Använd inte luftkonditioneringen 
till att torka saker.

Använd den inte för att torka 
precisionsinstrument, livsmedel, 
växter, djur, konstnärliga verk etc. 
Prestandan eller kvaliteten kan 
försämras och djurets eller växtens 
livslängd kan förkortas.

Vidrör varken luftintagen 
eller aluminiumbladen på 
utomhusdelen.

Du kan skada dig.

Placera ingenting som är 
fuktkänsligt under inomhus- eller 
utomhusdelen.

Inomhusdelen: fukten i luften kan kondenseras 
och börja droppa under viss förhållanden. 
Utomhusdelen: under kyldrift kan 
kondensvatten droppa från rörledningarna.

Placera inget vattenfyllt 
föremål på enheten.

Vatten kan sippra in i produkten och 
försämra den elektriska isoleringen 
vilket ger upphov till elstötar.

Hantera inte luftkonditioneringen 
med våta händer.

Det kan ge upp hov till elstötar.

Apparaten får ej användas av 
barn eller funktionshindrade 
utan översyn.

Låt inte barnen leka med 
apparaten.

Rengör inte produkten 
med vatten.

Det kan ge upphov till elstötar.

Lämna inga sprayflas-
kor eller liknande inom 
1 m från luftutblåset.

Sådana behållare kan explodera 
av varmluften som kommer ut ur 
inomhus- eller utomhusdelen.

Vädra rummet då och då.

Var särskilt försiktig när du använder 
en förbränningsenhet i samma rum. 
Otillräcklig ventilation kan orsaka 
syrebrist.

Placera inga föremål i direkt 
anslutning till utomhusdelen 
och låt inte löv och skräp 
ansamlas runt enheten.
Löv drar till sig småkryp som 
kan ta sig in i enheten. Dessa 
småkryp kan då orsaka fel i 
systemet, samt rökutveckling 
eller brand om de kommer i 
kontakt med strömförande delar.

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet Förbjudet

Förbjudet
Förbjudet Vatten är 

förbjudet

Vatten är 
förbjudet

Vatten är 
förbjudet

Försök inte installera luftkonditio-
neringen på egen hand.
Vänd dig till din butik 
eller till en kvalificerad 
tekniker.
Felaktigt utförande kan resultera i vattenläckage, 
elstötar och brand. För installation, vänd dig till butiken 
där du köpte produkten eller till en kvalificerad tekniker.

Beroende på omgivningen kan en 
jordfelsbrytare behöva installeras.

Utan jordfelsbrytare kan elstötar eller brand 
uppstå.

Installation

VARNING
Luftkonditioneringen ska jordas.

Bristfällig jordning kan ge upphov 
till elstötar och brand. 
Anslut inte jordkabeln till en gasledning, 
vattenledning, åskledare eller 
telefonjordledning.

Installera inte luftkonditione-
ringen på platser där brandfarlig 
gas kan läcka ut.

Om gas från ett läckage skulle ansamlas i 
närheten av produkten kan brand bryta ut.

Anslut inte luftkonditioneringen 
till ett eluttag med annan 
spänning än den angivna.

Det kan orsaka fel eller brand.

Placera avloppsslangen så att 
smidig tömning säkerställs.

Otillräcklig tömning kan orsaka nedblötning av 
byggnaden, möbler etc.

Förbjudet

OBSERVERA
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Namn och funktion på delar
Lampa för driftsindikator (grön)

ON/OFF-knapp

Lägesväljarknapp

Swingknapp

Timerinställningsknapp

Luftflödesknapp

Display

Timerinställningsknapp

Klockinställningsknapp

(     sida 8)

(     sida 6)

(     sida 5)

Visar driftsförhållanden.
(Allt visas här som 
referens)

Väljer ett av följande:
Engångstimer PÅ
Daglig timer PÅ
Timer AV

Tidinställningsknapp 
för timer

Ställer in aktuell tid och timer. Justerar temperaturinställningen.

Justerar luftflödet.

Tryck för att starta systemet.
Tryck igen för att stoppa 
systemet.

Väljer ett önskat driftsläge.

Temperaturinställ-
ningsknapp

Hur man ställer in timern
ENGÅNG-
STIMER

DAGLIG 
TIMER

Ställa in 
ENGÅNG-
STIMER

Ställa in 
DAGLIG 
TIMER

PÅ-tid

PÅ-tid AV-tid

AV-tid

SLUT

SLUT

OBSERVERA
l Den här fjärrkontrollen kan inte användas tillsammans med en vanlig infraröd fjärrkontroll.
 De kan göra så att fel information visas i fjärrkontrollens fönster.
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Förberedelser före användning
 Kontrollera spänning
 Om inget syns på fjärrkontrollens display måste 

du sätta på strömbrytaren.

 Ställa in aktuell tid

1 Tryck på .

Aktuell tid börjar blinka.

  tänds.

2 Tryck på  och mata in aktuell tid.

l Fortsätt trycka på knappen och tiden stegar framåt snabbt.

2 Tryck på .

       blinkar.
(Detta fastställer den aktuella tidsinställningen)
 � Klockans precision är ±30 sekunder i månaden.

2

1.3

Rekommenderad 
temperaturinställning

För kyla ················· 26~28°C
För värme ············· 20~22°C

Att använda enheten effektivt

� Undvik överdriven kylning/värmning.
En lagom rumstemperatursinställning 
bidrar till minskad elförbrukning.

� Dra för en gardin eller en rullgardin 
för fönstret. Detta förbättrar den 
kylande/värmande effekten genom att 
förhindra direkt solljus och kalldrag.

� Ett igensatt luftfilter minskar den 
kylande/värmande effekten vilket leder till 
ökad elförbrukning. Rengör luftfiltret varje 
månad (varannan vecka vid behov) eller 
liknande.

Tänk på följande punkter

� El förbrukas även när inte luftkonditioneraren 
används.

� När enheten inte används under en längre tid, 
som t.ex. vid säsongsanvändning, skall 
strömbrytaren sättas i läge AV.

Driftsförhållanden
� Om driften fortsätts under andra förhållanden 

än de som beskrivs här kan säkerhetsanord-
ningen stoppa driften. Dessutom kan dagg 
bildas på inomhusenheten och droppa från 
den. (Kyla/TORR)

� Driftsgränser skiljer sig från olika modeller.

Anm

Kyla

TORR

Värme

Utomhustemp.
Rumstemp.
Inomhus-luftfuktighet
Utomhustemp.
Rumstemp.
Inomhus-luftfuktighet
Utomhustemp.
Rumstemp.

-10 till 46°C
18 till 32°C
Lägre än 80 %
-10 till 46°C
18 till 32°C
Lägre än 80 %
-15 till 20°C
Lägre än 27°C
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1 Tryck på 
 
för att välja önskat 

driftsläge.

l För varje tryck på knappen ändras 
driftläget enligt nedanstående.

l Systemet har inget FLÄKT-läge.

Automatisk · TORR · kyl- · värmefunktion

2 Tryck på .

  Lampan för driftsindikator tänds.

Välj önskat driftsläge.
När det väl är inställt kan systemet startas om i samma driftsläge.

1

2

Lampa för driftsindikator (grön)

(Automatisk) (TORR)

(Värme) (Kyla)

(TORR) (Kyla)

Värmepumps-
modell

Modell 
endast kyla

 Att avbryta driften:

 Tryck på  igen.

  Lampan för driftsindikator slocknar.

l I automatiskt läge väljs temperaturinställning 
och driftsläge (TORR, kyla eller värme) 
automatiskt enligt rummets temperatur och 
utomhustemperatur vid driftstart.

TORR-drift
l I detta läge avfuktas luften.

Anm

Automatdrift

l När systemet körs i TORR-läge kan du känna 
kall eller varm luft strömma ut ur utblåset. 
Justera i så fall luftflödesriktningen med hjälp 
av de vertikala luftflödesbladen. (utom på 
trumansluten typ).
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Uppvärmning
l Eftersom uppvärmningen sker genom 

att ta värme utomhus och in, så minskar 
värmekapaciteten när utomhustemperaturen 
sjunker. Om rummet inte värms upp ordentligt 
rekommenderas användning av andra 
värmekällor samtidigt.

l Eftersom luftkonditioneraren värmer upp hela 
rummet genom att cirkulera varm luft tar det lite 
tid innan hela rummet är riktigt uppvärmt.

l Om utomhusenheten fryser under värmedrift 
minskar värmekapaciteten. Vid sådana tillfällen 
startar enheten en avfrostningsfunktion.

l Ingen varmluft kommer ut från 
inomhusenheten under avfrostningsfunktion.

 För att justera temperatur och luftflöde:

 För att justera luftflödesriktning:
 (  sida 8)

(Temperatur)

(Luftflödes-
hastighet)

Temperaturen 
kan inte 
justeras.

Luftflödeshastig-
heten kan inte 
justeras.

Temperaturen kan justeras.

Rekommenderad temperatur

Kyla: 26°C-28°C
Värme: 20°C-22°C

Inställ-
ning som
skall justeras

Driftsläge

Fem lägen med luftflödeshastighet 
från "   " till "   " plus "     " finns tillgängliga.

Automatisk Kyla Värme TORR

l När enheten körs i kyl- eller värmeläge vid lågt luftflöde kan den kylande eller värmande effekten 
vara otillräcklig.
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Anm

Justera luftflödesriktning

1 Tryck på  under drift.

l För varje tryck på knappen ändrar 
luftflödesbladen riktning.

Justera luftflödesriktningen för maximal bekvämlighet.

Justera luftflödesriktningen

1

 Väggmonterad typ (utan horisontell swingfunktion)

Swingfunktion De horisontella luftflödesbladen 
åker upp och ned.

Bladen stannar så snart som 
knappen trycks in.

Luftflödesbladen 
stannar

Justering av horisontell luftflödesriktning

l Vid fixering av den horisontella luftflödesriktningen, vinkla ner de horisontella luftflödesbladen i 
uppvärmningsläge och vinkla dem rakt framåt i kyl- och TORR-läge. Detta för att förbättra kyl- och 
uppvärmningseffekten.

l På luftkonditioneringssystem med vertikal och horisontell swingfunktion ska luftflödesriktningen justeras 
med hjälp av fjärrkontrollen. Försök inte justera dem för hand, då kan produkten gå sönder.

l De horisontella luftflödesbladens automatiska rörelseintervall varierar beroende på driftläge.
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 Väggmonterad typ (med horisontell swingfunktion)

De horisontella luftflödesbladen åker 
upp och ned.

De horisontella luftflödesbladen stannar 
så snart som knappen trycks in.
Därefter börjar de vertikala bladen röra 
sig åt höger och vänster.

De vertikala luftflödesbladen stannar så 
snart som knappen trycks in.

Horisontell svängning

Vertikal svängning

Luftflödesbladen 
stannar

l Den vertikala och horisontella funktionen kan inte röra sig samtidigt.

Anm

l Driftsproceduren och fjärrkontrollsdisplayen skiljer sig åt beroende på vilken inomhusenhet 
som är ansluten.

 Läs även avsnittet "Justera luftflödesriktning" i rumsluftkonditioneringens bruksanvisning.

 Trumansluten typ (utan swingfunktion)
Den här funktionen kan inte användas.
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Timerns funktion

 Gör så här för att välja 
engångstimerläge:

1 Tryck på  för att välja 

engångstimerläge.

l För varje tryck på knappen ändras 
driftläget enligt nedanstående.

Den här funktionen stänger automatiskt av driften när du somnar och startar den när du vaknar.
Använd dagstimerläget på veckodagar och engångstimerläget på helger för optimal bekvämlighet.

 Gör så här för att avbryta
timerinställningarna:

1 Tryck på  för att ta bort 

timerinställningarna från fönstret.

Säkerhetsföreskrifter vid timerinställning
l Innan du sätter igång timern, se till att 

klockan är rätt inställd. I annat fall, ställ in 
klockan på rätt tid. (  sida 5)

l När tidsinställningarna görs visas  
i fönstret för att det även ska vara lätt att 
inaktivera timern.

l Om inga tidsinställningar har gjorts 
på en minut återupptas de tidigare 
timerinställningarnaoch timern går in i 
viloläge. Använd i sådant fall -knappen 
(tidsinställningar) för att ställa in önskad tid.

Engångstimer

Dagstimer

Timer av

PÅ-tid

AV-tid

(Visade timerinställningar)

1

2·4·6

3·5

Timerlampan tänds.

ENGÅNGSTIMER eller 
DAGSTIMER försvinner 
från fönstret och 
timerlampan släcks.

Anm

Timerns funktion
l När PÅ-timern är inställd startar systemet en 

timme (högst) i förväg så att temperaturen som 
ställts in med fjärrkontrollen uppnås i rätt tid.

l När engångstimern är inställd försvinner 
tidsangivelsen från fönstret.

l Även när timern har varit avstängd finns 
inställningarna kvar i minnet.

l Anta att systemet är timerstyrt men du har satt 
igång det innan PÅ-tiden och stängt av det igen 
innan PÅ-tiden med hjälp av PÅ/AV-knappen. 
Så länge timern inte är avstängd startar 
systemet om automatiskt när PÅ-tiden infaller.
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1 Tryck på  för att välja 
engångstimern.

2  Tryck på .

3  Tryck på  för att ställa in PÅ-timern.

Detta visas i fönstret när engångstimern är inställd

 Engångstimer
När timern har aktiverats och inaktiverats försätts den i AV-läge. 
På-timern och AV-timern kan även programmeras enskilt.

 tänds.

ENGÅNGS

 blinkar.

 Spara inställningarna 
som                     när PÅ-timern 
inte används

� Varje gång knappen trycks in 
flyttas inställningen 10 minuter 
framåt eller bakåt. 

 Håll knappen intryckt så flyttas 
tidsangivelsen fortare.

4  Tryck på .

5  Tryck på  för att ställa in AV-timern.

6 Tryck på .
(Nu är engångstimern inställd.)

Endast en av PÅ- och 
AV-timern kan ställas in
på 

 blinkar.

Spara inställningarna
som                       när 
AV-timern inte används

Engångstimern 
är inställd.
Den inställda 
tiden visas.

PÅ-timern är aktiverad 
och systemet har startats.
ON-timerinställningen 
försvinner.

AV-timern är aktiverad och 
systemet har stannats.
Timerinställningen 
försvinner.

Anm

 Återställ klockan om något av 
följande inträffar (tidsinställningen 
sparas i minnet).
l Jordfelsbrytaren aktiveras.
l Det blir strömavbrott.
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Timerns funktion
 Gör så här för att välja dagstimerläge:

1 Tryck på 
 
för att välja dagstimerläge.

l För varje tryck på knappen ändras

driftläget enligt nedanstående.

 Gör så här för att avbryta 
timerinställningarna:

1 Tryck på  för att ta bort 

timerinställningarna från fönstret.

Detta visas i fönstret när dagstimern är inställd

Engångstimer

Dagstimer

Timer av

Timerlampan tänds.

1 2

1 2

PÅ-tid

symbol för
24-timmarstimer

AV-tid

Timer

(Visade timerinställningar)

1

2·3

Två uppsättningar PÅ- och 
AV-tidsinställningar kan ställas in.

Inställningarna för 
timer     och     visas 
en kort stund. 2

ENGÅNGSTIMER eller 
DAGSTIMER försvinner 
från fönstret och 
timerlampan släcks.

Timer     och    
är inställda.

1 12 Enbart timer     
är inställd.

Anm

l Systemet startar och stannar varje 
dag tills dagstimern stängs av. Stäng 
av dagstimern innan du åker bort en 
längre tid.
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1 Tryck på 
 
för att välja dagstimern.

2 Ställ in PÅ- och AV-tiden.   l Utför steg  till .

 Exempelinställning: 8:00 ~ 10:00, och 18:00 ~ 23:00

 Dagstimer
När timern är inställd startar och stannar systemet på de förinställda tidpunkterna dag efter dag. 
Två uppsättningar tidsinställningar kan ställas in.
(Till exempel: 8:00 ~ 10:00, och 18:00 ~ 23:00)

Symbolen för dagstimer visas.

tänds.

3 Tryck på . (Nu är dagstimern inställd.)

Anm

l Om följande visas i fönstret måste nya inställningar göras på timern.

Symbolen för 
24-timmarstimern blinkar.

Symbolen för 
24-timmarstimern blinkar.

Detta innebär att timer     och     är  
inställda på samma tid. 
Nya tidsinställningar måste göras.

Detta innebär att timern inte har  
ställts in än.

Tryck på Tryck på  

1

Funktion

Inställningar

PÅ-tidsinställning

AV-tidsinställning

AV-tidsinställning

2

PÅ-tidsinställning

2

1

1 2

3 4

5 6

7 8

T
im

er
T

im
er

�

�

Spara inställningarna 
som     när timern 
                  inte används

Spara inställningarna 
som     när timern 
                  inte används

för att ställa 
in timern.

1 2



14

Rengöring
Göra ren fjärrkontrollen

l Torka av den med en mjuk, torr trasa.
 Vattnet får inte vara varmare än 40 °C och flyktiga vätskor såsom tvättbensin, bensin, thinner och 

skurpulver samt hårda hjälpmedel, såsom skurborstar får inte användas.

När produkten inte ska användas på länge
 Låt systemet stå och gå i FLÄKT-läge i en halv dag 

när det är soligt ute så att det torkar upp på insidan.

3
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FLÄKT-läge

1 Tryck på 
 
för att välja kylläge.

2 Tryck på 
 
för att ställa in 

temperaturen på 32 °C.

3 Tryck på .

l  Luftflödeshastigheten kvarstår och går 
inte att justera.

l  Kör systemet när rumstemperaturen är 
under 28 °C.

 Stäng till sist av strömbrytaren till 
rumsluftkonditioneringen.

 Rengör luftfiltret och sätt tillbaka det på plats.
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Streckkoden är en 
tillverkningskod.

• Uppge följande information när du beställer reparation:
• Modellen på luftkonditioneringen
• Serienumret och installationsdatum
• Problem - beskriv detaljerat.
•	 Ditt namn, adress och telefonnummer.

• Underhållskontroller
När luftkonditioneringen har använts under flera säsonger kommer prestandan att sjunka i takt med att damm 
samlas inuti.
Utöver det dagliga underhållet rekommenderas du att ingå ett underhållsavtal (avgiftsbelagt) med oss.
Vänd dig till din återförsäljare för mer information om tjänsten.

• Frågor
Fråga din återförsäljare om vad som gäller för service.


