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DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS

Üzemeltetési kézikönyv

OPCIONÁLIS  
VÉKONY TÁVIRÁNYÍTÓ

l Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú szobai klímaberendezést 
választott!
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l A kitöltött jótállási jegyet biztos helyen őrizze meg.
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Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT FIGYELMEZTETÉS TUDNIVALÓK

• Tartsa a kézikönyvet olyan helyen, hogy a berendezés kezelője könnyen megtalálja.
• Olvassa el ezt a kézikönyvet figyelmesen, mielőtt a készüléket bekapcsolná.
• Biztonsági okokból a gépkezelő olvassa el figyelmesen az alábbi figyelmeztetéseket.
• A kézikönyvben a biztonsági előírások VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK osztályba vannak 

sorolva. Feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat: mindegyik fontos a biztonság érdekében.

• Hűtőközeg szivárgása esetén forduljon a márkaképviselethez.
 A hűtőközeg kiszorítja az oxigént, mert nehezebb a fajsúlya. Erős szivárgás oxigénhiányt okozhat - különösen 

alagsorokban - és az így jelentkező fulladásveszély súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.
• Ha a hűtőközeggáz tűzforrással (például ventilátoros melegítővel, tűzhellyel vagy sütővel) érintkezik, mérgező 

gáz termelődhet. A gázzal való érintkezés súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.
• Ha a klímaberendezés üzemelése közben rendellenesség, például füst vagy tűz jelentkezik, az súlyos egészsé-

gkárosodást vagy halált okozhat.
 Azonnal kapcsolja le a hálózati megszakítót és forduljon útmutatásért a márkaképviselethez.
• Ne szerelje a berendezést olyan helyre, ahol tűzveszélyes anyagokat tárolnak, mivel a robbanásveszély súlyos 

egészségkárosodást vagy halált okozhat.
• Ha ugyanabban a helyiségben a klímaberendezés mellett nyílt lángú berendezést is használnak, oxigénhiányt 

léphet fel, és az így jelentkező fulladásveszély súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat. A veszély 
elkerülése érdekében gyakran szellőztesse a helyiséget.

• A csomagolóanyagok kidobásakor körültekintően kell eljárni.
 A csomagolóanyagok, például szögek és egyéb fém és fa alkatrészek szúrással vagy más módon sérüléseket okozhat-

nak. A műanyag csomagoló tasakokat kidobás előtt szét kell tépni, hogy a gyermekek véletlenül se játszhassanak velük. 
Ha egy műanyag tasak gyermek kezébe kerül, akkor véletlenül fulladást okozhat vele magának.

• Nem egészséges hosszú időn át a légáramlat útjában tartózkodni.
• Ne dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása 

sérülést okozhat. A működő készülék közelében kisgyermek nem tartózkodhat.
• Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga javítani, áthelyezni, átalakítani vagy beszerelni. 

A szakszerűtlen beavatkozás vagy átalakítás áramütést, tüzet vagy egyéb kárt okozhat. 
 A javítással vagy beszereléssel kapcsolatban, kérjen tanácsot vagy információt a Daikin márkaképviselettől.

• Ha a klímaberendezés nem hűt (vagy fűt) megfelelően, akkor szivároghat a hűtőközeg. Forduljon a 
márkaképviselethez vagy a márkaszervizhez.

 Ha olyan javítást végez, amelyhez további hűtőközeg szükséges, forduljon a márkaképviselethez vagy a 
márkaszervizhez.

• Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga üzembe helyezni. A szakszerűtlen üzembe helyezés 
szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. Az üzembe helyezéssel kapcsolatban forduljon a márkaképviselethez 
vagy képzett szakemberhez.

VIGYÁZAT

Az klímaberendezés (a távirányítót is beleértve) 
soha ne kapjon nedvességet.

A klímaberendezést (a távirányítót is beleértve) 
soha ne érintse meg nedves kézzel.

Közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, 
amelynek figyelmen kívül hagyása súlyos 
sérülést vagy halálos balesetet eredményez.

Ha nem követi pontosan ezeket az 
utasításokat, az anyagi kárt vagy 
személyi sérülést okozhat, illetve az 
életet veszélyeztetheti.

Ha nem követi pontosan ezeket az 
utasításokat, az egység enyhe vagy 
közepesen súlyos károsodást szenvedhet, 
illetve személyi sérülést okozhat.

Soha ne tegye. Kövesse az előírásokat.

 A klímaberendezést földelni kell.
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• A klímaberendezést kötelező földeni. A rossz földelés áramütést eredményezhet. Ne földelje a berendezést 
gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, illetve ne kösse telefonföldelésre. A helyi és országos 
villamossági előírásokat be kell tartani.

• Ne használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.
• Ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.
• Ne akadályozza semmi a levegő be- vagy kimeneténél az áramlást. A rossz légáramlás teljesítménycsökkenést 

vagy problémákat okozhat a berendezésben.
• Nem szabad a kültéri egységre felállni, felülni vagy tárgyakat rátenni. A sérülések elkerülése érdekében a ventilátorvédőt ne vegye le.
• A beltéri vagy a kültéri egység alá ne tegyen semmi olyan tárgyat, amit óvni kell a nedvességtől, például elektronikus 

vagy elektromos berendezést. Bizonyos körülmények között a levegő nedvességtartalma lecsapódhat és csepeghet.
• Rendszeres időközönként ellenőrizze az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét.
• Ne érjen a levegőbemeneti nyíláshoz és az egység alumínium ventilátorszárnyaihoz. EZ sérülést és/vagy a hőleadó felületek sérülését okozhatja.
• A berendezést megfelelő felügyelet nélkül NEM használhatják gyermekek és csökkent képességű személyek. 

A gyermekekre felügyelni kell, hogy NE játsszanak a berendezés levegőáramlásával vagy annak közelében.
• Ne húzza a vezetéket és ne akasszon rá semmit. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
• A hőcserélő bordáit nem szabad megérinteni. A nem megfelelő kezelés sérüléshez vezethet.
• Ne kapcsolja le azonnal a tápellátás főkapcsolóját az üzemeltetés után. A főkapcsoló lekapcsolásával várjon legalább 

öt percet. Ellenkező esetben vízszivárgás vagy hiba jelentkezhet.

• Nem szabad nedves kézzel a klímaberendezéshez nyúlni.

• A személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának elkerülés érdekében állítsa le a működést, és kapcsolja 
ki a megszakítót vagy húzza ki a tápkábelt az egység tisztítása vagy szervizelése előtt. MEGJEGYZÉS: Lehet, 
hogy a teljes áramtalanítás érdekében egynél több csatlakozót kell kihúzni.

• Ne csatlakoztassa a klímaberendezést a megadottól eltérő áramellátásra. Ez hibás működést vagy tüzet okozhat.
• A környezet, a helyi és az országos villamossági előírásoktól függően földzárlat-megszakító beszerelésére lehet 

szükség. A hibás földelés vagy a földzárlat-megszakító hiánya áramütést, sérülést vagy halált okozhat.
• A kondenzvíztömlőt úgy kell elhelyezni, hogy az elfolyás akadálytalan legyen. A tökéletlen kondenzvíz-elvezetés az 

épület vagy a bútorok beázását eredményezheti.
• A felhasználási környezettől függően víz szivároghat a klímaberendezésből. Ebben az esetben forduljon a Daikin márkaképviselethez.
• A csomagolóanyagok kidobásakor körültekintően kell eljárni. A csomagolóanyagok, például szögek és egyéb fém és fa 

alkatrészek szúrással vagy más módon sérüléseket okozhatnak. A műanyag csomagoló tasakokat kidobás előtt szét 
kell tépni, hogy a gyermekek véletlenül se játszhassanak velük. Ha egy egészben maradt műanyag tasak gyermek 
kezébe kerül, akkor véletlenül fulladást okozhat vele magának.

• A távirányítót olyan helyre kell szerelni, ahol a gyermekek nem tudnak játszani vele.
• Ne legyen semmilyen tárgy a kültéri egység közvetlen közelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy 

egyéb szemét gyűljön fel a berendezés környezetében.
 A falevelek melegágyai a rovaroknak, amelyek azután bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe, akkor 

ezek az élőlények működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy tüzet is, ha eljutnak az elektromos alkatrészekig.

• Ne mossa le bő vízzel a beltéri egységet, elég egy enyhén megnedvesített rongyot használni a tisztításhoz.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat, például vizet tartalmazó edényt az egység tetejére. Víz juthat az egységbe, 

ami rontja a szigetelést és áramütést okozhat.

A berendezés elhelyezése.

A rendszer áthelyezése.

Elektromos munkák.

A szomszédok megkímélése a zajtól.

• A klímaberendezést az elektromos hálózatra önálló áramkörrel kell csatlakoztatni. A helyi és országos 
villamossági előírásokat be kell tartani.

� Ha egy alább leírt környezetben szeretné a klímaberendezést üzembe helyezni, kérjen tanácsot a márkaképviselettől.
• Olajos környezetben, illetve ahol a levegőt gőz vagy korom terheli.
• Sós környezetben, például tengerparton.
• Ahol kénes gáz van a környezetben, pl. hőforrások mellett.
• Ott, ahol hó torlaszolhatja el a kültéri egységet.

A kültéri egységből a kondenzvizet egy jó vízelvezetésű helyre kell vezetni.

TUDNIVALÓK

• A klímaberendezés áthelyezése speciális szakértelmet és gyakorlatot igényel. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
márkaképviselettel, ha áthelyezés szükséges költözés vagy átalakítás miatt.

� Az üzembe helyezés helyét a következők szerint kell megválasztani.
• Az alapzat legyen kellően szilárd az egység súlyának az elviseléséhez, és ne erősítse fel a működési zajt és vibrációt.
• A helyen a kültéri egységből távozó levegő és a működési zaj ne zavarja a szomszédokat.
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Távirányító parancsai és azok funkciói
Működésjelző lámpa (zöld)

BE/KI gomb

Üzemmódválasztó gomb

Legyező gomb

Időzítő beállítógomb
Az aktuális dátumot és időt állítja be.

Hőmérséklet-beállító 
gomb
Beállítja a hőmérsékletet.

A levegőfúvás-sebességbeállító gomb
Beállítja a levegőfúvás 
sebességét.

Az időzítő 
időbeállító gombja

Kijelző

Időzítő választógomb

Megjeleníti az üzemi 
körülményeket.

Órabeállító gomb

(     9. oldal)

(     7. oldal)

(     5. oldal)

Kiválasztja az üzemmódot.

Válassza ki az alábbiak 
egyikét:
EGYSZERI időzítő BE 
NAPI időzítő BE
IDŐZÍTÉS KI

Időzítő beállítása
EGYSZERI 

IDŐZÍTŐ

NAPI 
IDŐZÍTŐ

EGYSZERI 
IDŐZÍTŐ 
beállítása

NAPI 
IDŐZÍTŐ 
beállítása

VÉGE

VÉGE

TUDNIVALÓK
l Ez a távirányító nem használható normál vezeték nélküli távirányítóval.
 Ellenkező esetben a távirányító kijelzőjén nem a tényleges üzemelési állapot jelenik meg.
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Üzemeltetés előtti teendők
 Áramellátás ellenőrzése
 Ha semmi nem jelenik meg távirányító kijelzőjén, 

akkor a hálózati megszakítót kell bekapcsolni.

 Pontos idő beállítása

1 Nyomja meg a  gombot.

Az aktuális idő elkezd villogni.
világít.

(Ezzel befejezi a pontos idő beállítását)
 � Az óra pontossága havi ±30 másodpercen belül van.

 villog.

2

1.3

Az alábbiakra kell figyelni

�  A működési határértékek a modelltől függően eltérőek lehetnek.

Megjegyzések
Az egység hatékony használatához

Ajánlott 
hőmérséklet-beállítás

Hűtéskor ·············· 26~28°C
Fűtéskor ·············· 20~22°C

Hűtés

SZÁRÍTÁS

Fűtés

Kültéri hőm.
Szobahőm.
Beltéri páratartalom
Kültéri hőm.
Szobahőm.
Beltéri páratartalom

Kültéri hőm.
Szobahőm.

-10 - 46°C
18 - 32°C
Kevesebb, mint 80%
-10 - 46°C
18 - 32°C
Kevesebb, mint 80%

-15 - 20°C
Kevesebb, mint 27°C

�  A klímaberendezés akkor is fogyaszt villamos 
áramot, amikor nem üzemel.

�  Ha az egységet hosszabb ideig nem 
használja, kapcsolja le a megszakítót.

Üzemi feltételek
�  Ha a berendezést az alábbiaktól eltérő 

körülmények között üzemelteti, a biztonsági 
berendezés leállíthatja a működést.  

 Páralecsapódás és csepegés léphet fel a 
beltéri egységnél. (Hűtés/SZÁRÍTÁS)�  Helyezzen árnyékolót vagy függönyt az 

ablakokra.  
 Ez kizárja a közvetlen napfény hatását, 

javítva a hűtés/fűtés hatásfokát.
�  Az eltömődött levegőszűrő csökkenti a 

hűtés/fűtés hatásfokát, és energiát pazarol 
vele. A levegőszűrőt rendszeresen tisztítsa 
(kéthetente, szükség szerint).

�  Kerülje a túlhűtést vagy a túlfűtést.  
 A mérséklet szobahőmérséklet-beállítás 

segíti az energiatakarékosságot.

2 Nyomja meg a  gombot és állítsa be a pontos időt.
l A gomb lenyomva tartása felpörgeti az időállítás sebességét.

3 Nyomja meg a  gombot.
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1 Nyomja meg a  gombokat, és tartsa 
lenyomva legalább 5 másodpercig, 
miközben a Celsius kijelzés látható.

Üzemeltetés előtti teendők

2 Nyomja meg a  gombokat, és tartsa 
lenyomva legalább 5 másodpercig, 
miközben a Fahrenheit kijelzés látható.

 Hőmérséklet-kijelzés váltása
A hőmérséklet kijelzése használat előtt átváltható Celsius és Fahrenheit fok között.

1·2

 

Megjegyzések

 A hőmérséklet kijelzésének átváltása Celsius és Fahrenheit fok között a távirányítón
l A SZÁRÍTÁS üzemm ód kivételével az összes üzemmódban módosíthatja a hőmérséklet kijelzését.
 SZÁRÍTÁS üzemmódban a hőmérséklet kijelzése nem módosítható, mivel a hőmérséklet ebben az üzemmódban nincs kijelezve.
l Ha a kijelzést Fahrenheit fokról Celsius fokra állítja át, a hőmérséklet értékét (0,5°C) kerekíti a 

rendszer. Így a beállított hőmérséklet módosulhat.
Példa:
 Az előre beállított hőmérséklet 65°F (ami 18,5°C-nak felel meg) 19°C-ra (66°F) módosul a hőmérséklet kijelzésének átváltásakor.
 Ilyen esetben, ha a Celsius fok kijelzését visszaállítja Fahrenheit fokra, az előre beállított hőmérséklet nem 65°F, hanem 66°F lesz (ami 

19°C-nak felel meg). Ha az előre beállított hőmérséklet 66°F (ami 19°C-nak felel meg), és a kijelzést Celsius fokra változtatja, akkor a 
kijelzőn 19°C (66°F) jelenik meg. Ebben az esetben a kijelzés átváltása nem módosítja a beállított hőmérsékletet.

l Ha beállítja a hőmérséklet kijelzésének átváltását, az előre beállított hőmérséklet értéke a beltéri 
egységre lesz továbbítva, így a beltéri egység hangjelzést küld a jelvételről.

Hőmérséklet-kijelzés váltása 
Celsius fokról Fahrenheit fokra

Hőmérséklet-kijelzés váltása 
Fahrenheit fokról Celsius fokra
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1 A 
 
gomb megnyomásával 

válassza ki a kívántüzemmódot.

l A gomb minden megnyomásakor az 
üzemmód az alábbiak szerint változik.

l A rendszer nem működik VENTILÁTOR 
módban.

Automatikus · SZÁRÍTÁS · hűtés · fűtés üzemmód

2 Nyomja meg a 
 
gombot.

  A működésjelző lámpa kigyullad. 

Válassza ki a kívánt üzemmódot.
Beállítás után a rendszer azonos üzemmódban indítható újra.

1

2

Működésjelző lámpa (zöld)

(Automatikus) (SZÁRÍTÁS)

(Fűtés) (Hűtés)

(SZÁRÍTÁS) (Hűtés) Csak hűtő 
típus

Hőszivattyús 
típus

 Üzemmód leállítása:

 Nyomja meg újra a   gombot.

  A működésjelző lámpa kialszik.

l AUTOMATIKUS üzemmódban a működés 
megkezdésekor a rendszer választja ki a 
megfelelő üzemmódot (SZÁRÍTÁS, hűtés 
vagy fűtés), a helyiség és a kültéri levegő 
hőmérséklete alapján.

SZÁRÍTÁS üzemmód
l Ez az üzemmód eltávolítja a levegő 

nedvességtartalmát.

Megjegyzés

l SZÁRÍTÁS mód használatakor meleg vagy 
hideg levegő távozhat a levegőkimeneten. Ilyen 
esetben állítsa újra a levegőfúvás irányát, ha a 
függőleges levegőfúvást szabályozó lamellákkal. 
(ez légcsatornás típusokra nem vonatkozik)

Automatikus üzemmód
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Fűtés üzemmód
l Mivel fűtés üzemmódban az egység a kültéri 

levegő hőmérsékletéből nyeri a meleget, a 
fűtési teljesítmény csökken, ahogy a kültéri 
hőmérséklet lehűl.  Ha a szoba felfűtése 
elégtelen, ajánlott a klímaberendezés 
használata mellett egy másik fűtési mód 
alkalmazása is.

l Mivel a klímaberendezés a szobát meleg 
levegő áramoltatásával fűti, ezért időbe telhet, 
amíg a teljes helyiség felmelegszik.

l Ha fűtés üzemmódban a kültéri egység 
jegesedik, akkor a fűtési teljesítmény csökken.  
Ilyen esetben az egyég jégmentesítést indít.

l Jégmentesítés közben nem áramlik meleg 
levegő a beltéri egységből.

 A hőmérséklet és a levegőfúvás sebességének beállítása:

 A levegőfúvás irányának beállítása:
 (  9. oldal)

Üzemmód
Elvégzendő 
beállítások

Automatikus SZÁRÍTÁSHűtés Fűtés

(Hőmérséklet)

(Levegőfúvás 
sebessége)

Hőmérséklet 
nem állítható.

A levegőfúvás 
sebessége nem 
állítható.

A hőmérséklet állítható.
Ajánlott hőmérséklet

Hűtés : 26°C-28°C

A levegőfúvás sebessége öt szinten állítható 
"     " és "     " között, illetve "      " használható.

Fűtés : 20°C-22°C

l Ha az egység hűtés vagy fűtés üzemmódban, alacsony levegőfúvási sebességgel üzemel, a hűtő 
vagy fűtő hatás elégtelen lehet.
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Megjegyzések

l A vízszintes levegőfúvási irány rögzítéséhez a vízszintes levegőfúvásirány-beállító terelőlapokat 
döntse lefelé fűtés üzemmódban, illetve állítsa közel vízszintesre hűtés vagy SZÁRÍTÁS módban. 
Ezzel növeli a hűtés vagy fűtés hatásfokát.

l A vízszintes és függőleges legyezés funkcióval rendelkező klímaberendezéseknél a 
levegőáramlás irányát mindig a távirányítóról állítsa be. Ha a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, 
az meghibásodást okozhat.

A levegőfúvási irány beállításának módosítása

1 Nyomja meg a  gombot működés 
közben.

l A gomb minden megnyomásakor 
a levegőfúvásirány-beállító lamellák 
az alábbiak szerint változnak.

Állítsa a levegőfúvás irányát a maximális komfortérzethez.

A levegőfúvás irányának beállítása

 

  

 

 

1

 Falra szerelt típusok (vízszintes legyezés funkció nélkül)

A vízszintes levegőfúvásirány-beállító 
terelőlapok felfelé és lefelé mozognak.

Legyezés

A levegőfúvásirány-
beállító terelőlapok leállnak

A lamellák a gomb megnyomásakor 
állnak le.

Vízszintes levegőfúvási irány beállítása
l A vízszintes levegőfúvásirány-beállító terelőlapok automatikus mozgástartománya üzemmódonként eltérő.
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 Falra szerelt típusok (vízszintes legyezés funkcióval)

Vízszintesen legyez

Függőlegesen legyez

A levegőfúvásirány-
beállító terelőlapok leállnak

A függőleges levegőfúvásirány-beállító 
terelőlapok a gomb megnyomásakor állnak le.

A vízszintes levegőfúvásirány-beállító terelőlapok 
a gomb megnyomásakor állnak le.
A függőleges lamellák jobbra és balra mozognak.

A vízszintes levegőfúvásirány-beállító 
terelőlapok felfelé és lefelé mozognak.

l A függőleges és vízszintes lamellák nem mozgathatók egyidőben.

Megjegyzés

l Az üzemelési mód és a távirányító kijelzése a csatlakoztatott beltéri egységektől függően 
eltérő lehet.

 Olvassa el a klímaberendezés kézikönyvében a Hogyan állítható be a légáramlás iránya 

fejezetet.

 Légcsatornás típusok (legyezés funkció nélkül)
Ez a funkció nem használható.
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Időzítés mód

 Az EGYSZERI időzítő mód 
kiválasztása:

1 Nyomja meg a 
 
gombot 

az EGYSZERI időzítő mód 
kiválasztásához.

l A gomb minden megnyomásakor az 
üzemmód az alábbiak szerint változik.

Az időzítés mód funkció automatikusan kikapcsol, ha Ön aludni tér, és visszakapcsol ébredéskor.
Használja a NAPI időzítő módot hétköznapokon, és az EGYSZERI üzemmódot hétvégenként.

 Az időzítő beállításainak törlése:

1 Nyomja meg a  gombot az 
időzítő  beállításainak törléséhez.

Biztonsági előírások az időzítő beállításával kapcsolatban
l Az időzítő használata előtt győződjön meg arról, hogy a 

berendezésen megfelelően beállította-e a pontos időt. Ha 
nem ez a helyzet, állítsa be a pontos időt. (  5. oldal)

l Az időbeállítások közben,  jelenik meg, 

így az időzítő könnyen lekapcsolható.
l Ha eltelik egy perc, és nem végez időbeállítást, 

az előző időzítőbeállítás visszatér, és az időzítő 
készenléti üzemmódba kapcsol.  
Ebben az esetben használja a  
(időbeállítás) gombot és végezze el a kívánt 
beállításokat az időzítőn.

EGYSZERI időzítő

NAPI időzítő

IDŐZÍTÉS KI

BEKAPCSOLÁSI idő

KIKAPCSOLÁSI idő

(Időzítés beállításai megjelennek)

1

2·4·6

3·5

Az időzítés lámpa világít.

Az  EGYSZERI  és a 
 NAPI IDŐZÍTŐ  eltűnik 
a kijelzőről, és az időzítő 
lámpa kialszik.

Megjegyzések

l A programozott beállítások akkor is a memóriá-
ban maradnak, ha kikapcsolja az időzítőt.

l Ha a rendszerben az időzítő vezérlése 
BE állásra van kapcsolva, és a készüléket 
manuálisan kikapcsolják a BE/KI gomb 
használatával a programozott BEKAPCSOLÁSI 
idő előtt, a berendezés a programozott 
BEKAPCSOLÁS időpontjában újraindul.

Időzítés mód
l Ha a BEKAPCSOLÁS időzítőt programozott, 

a rendszer (legfeljebb) egy órával korábban 
elindul, hogy a távirányítón beállított 
hőmérsékletet időben elérje.

l Ha EGYSZERI időzítés van programozva, 
a pontos idő nem jelenik meg.
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1 Nyomja meg a  gombot az 
EGYSZERI időzítő mód kiválasztásához.

2 Nyomja meg a  gombot.

3 Nyomja meg a  gombot az időzítő 

beállításainak BEKAPCSOLÁSÁHOZ.

Példa a beprogramozott EGYSZERI időzítő mód kijelzésére

 EGYSZERI időzítő
Az időzítő egyszeri aktiválása, majd deaktiválása után az időzítő KIKAPCSOL.
Az időzítő BE- vagy KIKAPCSOLÁSA programozható.

világít.

EGYSZERI

villog.

Ha az időzítő BEKAPCSOLÁSÁT hosszabb ideig nem 
használja mentse el a beállítást, mint                     .
� A gomb minden megnyomásakor a beállítás 10 perces 

növeléssel vagy csökkentéssel változik. 
 Tartsa lenyomva a gombot az időállítás sebességének 

felpörgetéséhez.

4 Nyomja meg a  gombot.

5 Nyomja meg a  gombot az időzítő 

beállításainak KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

6 Nyomja meg a  gombot.
(Ezzel beprogramozta az EGYSZERI időzítőt.)

Kapcsolja BE vagy KIKAPCSOLÁSI 
idő is beállítható, mint               .

villog.

Ha az időzítő KIKAPCSOLÁSÁT hosszabb 
ideig nem használja mentse el a beállítást, 
mint                       .

EGYSZERI időzítő 
programozva.
Megjelenik a 
beállított idő.

Az időzítő BEKAPCSOL és 
a rendszer működésbe lép.
Az időzítő BEKAPCSOLÁSI 
beállítása eltűnik a kijelzőről.

Az időzítő BEKAPCSOL 
és a rendszer leáll. 
Az időzítő beállítása 
eltűnik a kijelzőről.

Megjegyzések

 Az alábbi esetekben állítsa vissza 
az órát (az időbeállítás megőrződik 
a memóriában).
l Az áramköri megszakító 

lekapcsolt.
l Áramkimaradás esetén.
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Időzítés mód

Példa a beprogramozott NAPI időzítő mód kijelzésére

EGYSZERI időzítő

NAPI időzítő

IDŐZÍTÉS KI

Az időzítés lámpa világít.

1 2

1 2

BEKAPCSOLÁSI idő
A 24 órás időzítő kijelzés

KIKAPCSOLÁSI idő

Időzítők

(Időzítés beállításai megjelennek)

1

2·3

2

Két BE és KI időbeállítás 
pár programozható be.

Az időzítők beállításai 
     és      egyszerre 
megtekinthetők.

Az  EGYSZERI  és a 
 NAPI IDŐZÍTŐ , 
valamint az időzítő 
lámpa nem jelenik meg.

1 12 Időzítő     egyedül 
programozva.

Időzítők     és  
programozva.

Megjegyzés

l A rendszer ismétlődően elindul és 
leáll, amíg a NAPI időzítőt nem 
kapcsolja ki. Ha hosszú ideig nem 
fogja használni a klímaberendezést, 
kapcsolja ki a NAPI időzítőt.

 A NAPI időzítő mód kiválasztása:

1 Nyomja meg a 
 
gombot a NAPI 

időzítő mód kiválasztásához.

l A gomb minden megnyomásakor az üzemmód 
az alábbiak szerint változik.

 Az időzítő beállításainak törlése:

1 Nyomja meg a  gombot az időzítő 
beállításainak törléséhez.
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1 Nyomja meg a 
 
gombot a NAPI  

időzítő mód kiválasztásához.

2 Kapcsolja BE vagy KI az időzítő beállításait.   l Végezze el a � - � lépéseket.
 Programozási példa: 8:00 ~ 10:00 és 18:00 ~ 23:00

 NAPI időzítő
Programozás után a rendszer az előre beállított időpontokon elindul és leáll. Legfeljebb két időpont-pár 
programozható be.
(Példa: 8:00 ~ 10:00 és 18:00 ~ 23:00)

világít.

NAPI időzítő kijelzése megjelenik.

3  Nyomja meg a  gombot. Ezzel beprogramozta a NAPI időzítőt.

Megjegyzés

l Ha az alábbiak jelennek meg a kijelzőn, az időzítőt újra kell programozni.

A 24 órás időzítő 
kijelzés villog.

A 24 órás időzítő 
kijelzés villog.

Ez azt jelenti, hogy a  és  időzítők azonos 
időbeállításra lettek programozva. 
Új időt kell beállítani.

Ez azt jelzi, hogy az időzítőt még nem 
programozta be.

Ha az időzítő       hosszabb ideig nem 
használja mentse el a beállítást, mint

Nyomja 
meg a

Nyomja 
meg a

az időzítő 
beállításához.

1

Eljárás

Beállítások

BEKAPCSOLÁSI idő beállítása

KIKAPCSOLÁSI 
idő beállítása

KIKAPCSOLÁSI 
idő beállítása

2
BEKAPCSOLÁSI idő beállítása

2

1

� �

� �

� �

� �
Időzítő

Időzítő

Ha az időzítő       hosszabb ideig nem 
használja mentse el a beállítást, mint

�

�
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Tisztítás
A távirányító tisztítása

l Törölje le egy tiszta, puha, száraz ronggyal.
 Ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, benzint, hígítót vagy egyéb illékony oldószert, 

súrolószert, súrolókefét vagy egyéb dörzsölő eszköz.

Hosszabb üzemszünet esetén
 Napos időben fél napon át járassa a rendszert 

VENTILÁTOR módban az egység belsejének 
kiszárításához.
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VENTILÁTOR üzemmód

1 Nyomja meg a 
 
gombot a hűtés 

mód kiválasztásához.

2 Nyomja meg a 
 
gombot a 32°C 

hőmérséklet beállításához.

3 Nyomja meg a  gombot.

l	A levegő áramlási sebessége nem változik, 
és nem is módosítható.

l		Működtesse a rendszert, ha a 
szobahőmérséklet 28°C alá csökken.

 Végül kapcsolja le a klímaberendezés hálózati 
megszakítóját.

 Tisztítsa meg a levegőszűrőt és tegye vissza a 
helyére.
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http://www.daikin.com/global_ac/

A kétdimenziós vonalkód a 
gyártási kódhoz tartozik.

• Ha javítást kér, az alábbi adatokat adja meg:
 • A klímaberendezések típusa
 • Sorozatszám és üzembe helyezés dátuma
 • Probléma – Írja le részletesen
 • Az Ön neve, címe és telefonszáma
• Karbantartási ellenőrzés
 Ha a klímaberendezést több szezonon át használta, a berendezés hatásfoka a belsejében felgyűlt por 

miatt csökkenhet.
 A napi karbantartás mellett javasoljuk, hogy kössön velünk (díjmentes) karbantartási ellenőrzésre 

vonatkozó szerződést.
 A szolgáltatás részleteiről a helyi márkaképviseltnél érdeklődhet.
• Vizsgálatok
 Az értékesítés utáni szolgáltatásokról a márkaképviselet nyújt felvilágosítást.
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