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Haluamme kiittää sinua tämän Daikin-
lisävarusteen ostosta. Lue tämä käyttöopas 
huolellisesti ennen kuin otat lisävarusteen 
käyttöön. Oppaassa kerrotaan, miten laitetta 
käytetään oikein, sekä annetaan ohjeita, 
mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia. 
Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä 
varten.

ENNEN KÄYTTÖÄ
Tämä käyttöopas on tarkoitettu vain 
langattoman kaukosäätimen käyttöohjeita 
varten.
Lue myös sisäyksikköön liitetty käyttöopas 
järjestelmän turvallista käyttöä ja 
kunnossapitoa varten.

Tämä käyttöopas kannattaa lukea 
huolellisesti ennen käyttöä, jotta 
ilmastointilaitteen toiminnoista saadaan täysi 
hyöty ja vältetään virheellisestä käsittelystä 
aiheutuvat toimintahäiriöt.
Tämä ilmastointilaite on luokituksen "ei 
asiattomien käytettävissä" alainen.
Tässä kuvatut varotoimet on luokiteltu 
joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. 
Molemmat tyypit sisältävät tärkeitä 
turvallisuuteen liittyviä tietoja. Muista 
noudattaa aina kaikkia varotoimia. 

VAROITUS ...... Näiden ohjeiden 
noudattamatta 
jättäminen 
saattaa aiheuttaa 
vammautumisen 
tai kuoleman.

1. Varotoimet
Suomi
HUOMIO.......... Näiden ohjeiden 
noudattamatta 
jättäminen 
saattaa aiheuttaa 
omaisuusvahingon 
tai vammoja, jotka 
saattavat olosuhteista 
riippuen olla vakavia.

Luettuasi tämän oppaan säilytä se 
sopivassa paikassa, jotta voit käyttää sitä 
tarvittaessa. Jos laitteisto siirtyy uudelle 
käyttäjälle, muista antaa myös opas 
hänelle.

VAROITUS
Pitkäkestoinen suora altistuminen 
ilmastointilaitteen viileälle tai 
lämpimälle ilmavirralle tai liian 
kuumalle tai kylmälle ilmalle voi 
olla haitallista terveydelle.
Jos ilmastointilaitteessa on 
toimintahäiriö (esimerkiksi se haisee 
palaneelta), katkaise laitteesta virta ja ota 
yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. 
Laitteen käytön jatkaminen näissä 
oloissa saattaa vaurioittaa laitetta tai 
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja. 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään laitteiston 
asennusta varten.
Työn tekeminen itse saattaa aiheuttaa 
vuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos 
ilmastointilaitetta tai kaukosäädintä 
täytyy muuttaa, korjata ja huoltaa. 
Vääränlainen työskentely saattaa 
aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai 
tulipalon. 
Älä aseta esineitä tai koske kädelläsi 
laitteen tulo- tai poistoilmakanaviin. 
Ilmastointilaitteen nopeasti pyörivien 
tuulettimien koskettaminen voi aiheuttaa 
loukkaantumisen. 
1
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Kylmäainevuoto voi aiheuttaa tulipalon. 
Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, ts. 
ei viilennä tai lämmitä ilmaa, syynä voi 
olla kylmäainevuoto. Kysy lisätietoja 
jälleenmyyjältä. 
Ilmastointilaitteessa oleva kylmäaine 
on turvallista eikä se tavallisesti vuoda. 
Jos vuoto kuitenkin tapahtuu, aine voi 
avotuleen, lämmittimeen tai keittotasoon 
osuessaan tuottaa haitallisia kaasuja. 
Älä käytä ilmastointilaitetta ennen kuin 
valtuutettu huoltoedustaja on tarkistanut, 
että vuoto on korjattu. 
Kysy jälleenmyyjältä toimintaohjeita 
kylmäainevuodon sattuessa.
Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen 
huoneeseen, on syytä varmistua, ettei 
kylmäaineen pitoisuus voi 
vuototilanteessa koskaan ylittää raja-
arvoja. Muuten vuoto saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden hapenpuutteen takia. 
Jos haluat liittää lisälaitteita, ota 
yhteyttä pätevään asentajaan. Älä 
koskaan liitä muita kuin valmistajan 
hyväksymiä lisälaitteita.
Jos oma asennustyösi aiheuttaa vikoja, 
seurauksena voi olla vesivahinkoja, 
sähköisku tai tulipalo. 
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos 
ilmastointilaite täytyy siirtää toiseen 
paikkaan ja asentaa uudelleen. 
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa 
vuotoja, sähköiskuja tai tulipalon. 
Käytä vain varokkeita, joiden 
ampeeriluku on oikea. 
Älä käytä vääränlaisia sulakkeita, 
kuparilankoja tai muita lankoja niiden 
sijaan, koska seurauksena voi olla 
sähköisku, tulipalo, loukkaantuminen 
tai yksikön vaurioituminen. 
Muista asentaa vikavirtasuojakytkin. 
Jos vikavirtasuojakytkintä ei asenneta, 
seurauksena voi olla sähköiskuja tai 
tulipalo.
Muista maadoittaa laite. 
Älä maadoita laitetta vesijohtoputkeen, 
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen 
maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus 
voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon. 
Salaman tai muun lähteen aiheuttama 
korkea syöksyvirta voi vaurioittaa 
ilmastointilaitetta.
2

Jos ilmastointilaite joutuu olemaan 
veden alla esimerkiksi tulvan tai muun 
luonnonilmiön takia, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään.
Älä käytä ilmastointilaitetta tässä 
tilanteessa, sillä se saattaa aiheuttaa 
sähköiskun tai tulipalon.
Älä aloita tai lopeta ilmastointilaitteen 
käyttämistä, jos virtakatkaisin on 
asennossa PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ.
Se voi aiheuttaa tulipalon tai 
vesivahingon. Lisäksi tuuletin voi lähteä 
yllättäen pyörimään virtakatkoksen 
jälkeen, mikä saattaa aiheuttaa vammoja.
Älä käytä tuotetta, jos ilmassa 
on esimerkiksi ruokaöljystä tai 
moottoriöljystä peräisin olevia 
öljyhuuruja.
Öljyhuurut voivat aiheuttaa halkeamia 
laitteeseen, sähköiskuja tai tulipalon.
Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa 
on öljyistä savua (esimerkiksi 
keittiötiloissa), tulenarkoja tai 
syövyttäviä kaasuja tai metallipölyä.
Tuotteen käyttäminen tällaisissa 
paikoissa voi aiheuttaa tulipalon tai 
vaurioittaa tuotetta.
Älä käytä tulenarkoja materiaaleja 
(esim. hiuslakkaa tai hyönteismyrkkyjä) 
tuotteen lähellä.
Älä puhdista tuotetta orgaanisilla 
liuottimilla, esimerkiksi 
maalinohentimilla.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi 
aiheuttaa tuotteeseen halkeamia, joiden 
seurauksena voi olla sähköiskuja tai 
tulipalo.
Älä kytke ilmastointilaitetta samaan 
virtalähteeseen muiden laitteiden 
kanssa.
Yhteisten virtalähteiden käyttäminen 
saattaa aiheuttaa ylikuumenemista, 
tulipalon tai laitevian.
Suomi
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HUOMIO
Älä käytä ilmastointilaitetta muuhun 
kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen. 
Älä käytä ilmastointilaitetta 
tarkkuusmittarien, ruokatarvikkeiden, 
eläinten tai taideteosten viilentämiseen, 
sillä se saattaa aiheuttaa häiriöitä, vikoja 
tai vammoja viilennyksen kohteessa.
Älä aseta kosteudelle arkoja esineitä 
ulko- tai sisäyksikön alle. 
Laitteeseen tai kylmäaineputkiin 
tiivistyvän kosteuden, ilmansuodattimeen 
kertyvän lian tai putkiston tukoksen takia 
laitteesta voi tietyissä oloissa tippua 
nestettä, joka voi vahingoittaa laitteen 
alla olevia esineitä. 
Hapenpuutteen välttämiseksi huolehdi 
huoneen riittävästä tuuletuksesta, jos 
ilmastointilaitteen kanssa käytetään 
poltinta tai vastaavaa laitetta.
Jos laitetta on käytetty pitkään, 
tarkista, ettei jalustassa ja sen 
kiinnikkeissä ole vaurioita. 
Jos vaurioita ei korjata, laite voi pudota 
ja aiheuttaa vammoja.
Älä sijoita tulenarkoja suihkeita yksikön 
lähelle tai käytä suihkeastioita siellä, 
sillä seurauksena voi olla tulipalo. 
Muista pysäyttää laitteen toiminta, 
kääntää virtakytkin sammutusasentoon 
ja irrottaa virtajohto ennen laitteen 
puhdistamista. 
Muussa tapauksessa seurauksena voi 
olla sähköisku ja vammoja.
Älä käytä laitetta märin käsin 
sähköiskuvaaran takia. 
Älä aseta avotulta tuottavia laitteita 
paikkaan, jossa ne altistuvat laitteesta 
tulevalle ilmavirralle, sillä se saattaa 
heikentää polttimen tehoa. 
Älä sijoita lämmittimiä suoraan 
laitteen alapuolelle, sillä lämpö 
saattaa vaurioittaa laitetta. 
Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön 
päälle äläkä aseta mitään esineitä sen 
päälle.
Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa 
vammoja.
Suomi
Älä tuki tulo- tai poistoilmakanavia.
Ilmavirran estyminen saattaa heikentää 
tehoa tai aiheuttaa ongelmia.
Varmista, etteivät lapset, kasvit tai 
eläimet altistu suoraan laitteesta 
tulevalle ilmavirralle, sillä se saattaa 
vaikuttaa haitallisesti. 
Älä pese ilmastointilaitetta tai 
kaukosäädintä vedellä, sillä 
seurauksena voi olla sähköiskuja 
tai tulipalo. 
Älä aseta vesisäiliöitä (esimerkiksi 
kukkamaljakoita) laitteen päälle, sillä 
se saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai 
tulipalon. 
Älä asenna ilmastointilaitetta 
paikkaan, jossa on tulenarkojen 
kaasujen vuotovaara. 
Kaasuvuodon tapahtuessa 
ilmastointilaitteen lähelle kertyvät 
kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.
Älä aseta tulenarkoja aineita sisältäviä 
säiliöitä, esimerkiksi suihkepulloja, alle 
1 m:n etäisyydelle ilmanpuhallusaukon 
suusta.
Säiliöt voivat räjähtää ulko- tai 
sisäyksikön tuottaman lämpimän 
ilman vaikutuksesta.
Paristot on poistettava laitteesta 
ennen hävittämistä ja ne on 
hävitettävä erikseen turvallisesti.
Järjestä tyhjennys siten, että laite voi 
tyhjentyä kokonaan.
Jos ulkoyksikön tyhjennysputkesta ei tule 
ulos mitään laitteen käytön aikana, 
putkessa voi olla tukos.
Se saattaa aiheuttaa vesivuodon 
sisäyksikössä. Lopeta silloin 
ilmastointilaitteen käyttö ja kysy 
lisätietoja jälleenmyyjältä.
Laitetta ei ole tarkoitettu valvomattomien 
lapsien tai huonokuntoisten ihmisten 
käytettäväksi.
Seurauksena voi olla haittaa kehon 
toiminnoille ja terveysvaaroja. 
3
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Lapsia on valvottava, jotta he eivät 
pääse leikkimään laitteella tai sen 
kauko-ohjaimella. 
Jos lapsi käyttää laitetta vahingossa 
väärin, se voi aiheuttaa fyysisiä haittoja 
ja vahingoittaa terveyttä. 
Älä anna pienten lasten leikkiä 
ulkoyksikön päällä tai sen ympärillä.
Jos he koskevat yksikköä varomattomasti, 
seurauksena voi olla loukkaantuminen. 
Kysy jälleenmyyjältä tietoja 
ilmastointilaitteen sisäpuolen 
puhdistuksesta. 
Väärin suoritettu puhdistus voi aiheuttaa 
muoviosien särkymisen, vesivuotoja ja 
muita vaurioita sekä sähköiskuja. 
Vammojen välttämiseksi älä kosketa 
yksikön ilman sisäänmenoaukkoa tai 
alumiiniripoja. 
Älä sijoita mitään laitteita ulkoyksikön 
viereen äläkä anna kuivien lehtien tai 
muiden roskien kerääntyä sen ympärille. 
Lehtikasat houkuttelevat pieneläimiä, 
jotka voivat joutua sisään laitteeseen. 
Laitteeseen päädyttyään tällaiset eläimet 
voivat sähköosiin koskiessaan aiheuttaa 
vikoja, savunmuodostusta tai tulipalon.
Älä koskaan kosketa kaukosäätimen 
sisäosia. 
Älä irrota etupaneelia. Eräiden sisäosien 
koskettaminen aiheuttaa sähköiskuja ja 
vahingoittaa yksikköä. Kysy 
jälleenmyyjältä tietoja sisäosien 
tarkistuksesta ja säädöstä. 
Älä jätä kaukosäädintä paikkaan, 
jossa se voi kastua.
Jos kaukosäätimeen pääsee vettä, 
seurauksena voi olla sähkövuoto ja 
elektronisten osien vahingoittuminen.
Kun langatonta kaukosäädintä 
käytetään, älä aseta pääyksikön 
vastaanottimen lähelle voimakasta 
valoa tai asenna siihen loistevalaisinta.
Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Ole varovainen ilmansuodattimen 
puhdistuksen tai tarkastuksen aikana.
Töitä täytyy tehdä korkealla, mikä vaatii 
äärimmäistä varovaisuutta.
Jos telineet ovat epävakaat, saatat 
pudota tai kaatua ja loukkaantua.
4

2. Käyttöosion nimet ja 
toiminnot (kuva 1, 2)

1
NÄYTTÖ ” ” 
(SIGNAALILÄHETYS)
Tämä syttyy, kun signaalia lähetetään.

2

NÄYTTÖ ” ” ” ” ” ” ” ” 
” ” (KÄYTTÖTILA)
Tämä näyttö näyttää nykyisen 
KÄYTTÖTILAN. Vain jäähdytys -
tyypissä ” ” (automaattinen) ja 
” ” (lämmitys) eivät ole asennettuna.

3
NÄYTTÖ ” ” 
(ASETA LÄMPÖTILA)
Tämä näyttö näyttää asetetun lämpötilan.

4

NÄYTTÖ ” ” 
(OHJELMOITU AIKA)
Tämä näyttö näyttää järjestelmän 
käynnistyksen tai pysähtymisen 
OHJELMOIDUN AJAN.

5
NÄYTTÖ ” ” 
(ILMAVIRTAUSLÄPPÄ)
Katso sivu 9.

6
NÄYTTÖ ” ” (TUULETINNOPEUS)
Tämä näyttö näyttää asetetun 
tuuletinnopeuden.

7

NÄYTTÖ ” ” 
(TARKASTUS-/KOEKÄYTTÖ)
Kun TARKASTUS-/
KOEKÄYTTÖPAINIKETTA painetaan, 
näyttö näyttää asetetun tilan.

8

PÄÄLLE/POIS-PAINIKE
Kun painat tätä painiketta, 
järjestelmään kytkeytyy virta. 
Kun painat painiketta uudelleen, 
järjestelmään pysähtyy.

MH L

C

hr. hr.

TEST
Suomi
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9

TUULETINNOPEUDEN 
SÄÄTÖPAINIKE
Painamalla tätä painiketta voit valita 
haluamasi tuuletinnopeuden: 
KORKEA/MATALA (BRC7EA628/29) 
tai KORKEA/KESKITASO/MATALA 
(BRC7EA630, BRC7EA631, 
BRC7EA632).

10

LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIKE
Käytä tätä painiketta LÄMPÖTILAN 
ASETTAMISEEN (Toimii kaukosäätimen 
etukannen ollessa kiinni.)

11

OHJELMOINTIAJASTINPAINIKE
Käytä tätä painiketta KÄYNNISTYS- ja/
tai PYSÄYTYS-ajan ohjelmoimiseen. 
(Toimii kaukosäätimen etukannen 
ollessa auki.)

12
AJASTINTILAN KÄYNNISTYS-/
PYSÄYTYSPAINIKE
Katso sivu 9.

13
AJASTIMEN VARAUS-/
PERUUTUSPAINIKE
Katso sivu 10.

14
ILMAVIRRAN SUUNTAUSPAINIKE
Katso sivu 8.

15
KÄYTTÖTILAN VALINTAPAINIKE
Painamalla tätä painiketta voit valita 
KÄYTTÖTILAN.

16

SUODATINMERKIN 
NOLLAUSPAINIKE
Katso sisäyksikköön liitetyn 
käyttöoppaan osiota 
KUNNOSSAPITO.

17

TARKASTUS-/KOEKÄYTTÖPAINIKE
Tämä painike on vain pätevien 
huoltohenkilöiden käyttöön 
kunnossapitoa varten.

18
HÄTÄKÄYTTÖKYTKIN
Tämä kytkin on käytettävissä, 
jos kaukosäädin ei toimi.

19
VASTAANOTIN
Tämä vastaanottaa signaaleja 
kaukosäätimestä.
Suomi
20

KÄYTÖN MERKKIVALO (punainen)
Tämä valo palaa, kun ilmastointilaite 
on käynnissä. Se vilkkuu, kun 
yksikössä on häiriö.

21
AJASTIMEN MERKKIVALO (vihreä)
Tämä valo palaa, kun ajastin on asetettu.

22

ILMANSUODATTIMEN 
PUHDISTUSAJAN MERKKIVALO 
(punainen)
Palaa, kun on aika puhdistaa 
ilmansuodatin.

23

SULATUKSEN MERKKIVALO (oranssi)
Palaa, kun sulatustoiminto on 
käynnistynyt. (Vain jäähdytys 
-tyypissä tämä valo ei syty.)

24

TUULETIN-/
ILMASTOINTIVALINTAKYTKIN

Aseta kytkin ” ” (TUULETIN) 
TUULETUSTA varten ja ” ” (A/C) 
LÄMMITYSTÄ tai JÄÄHDYTYSTÄ varten.

25

JÄÄHDYTYS-/LÄMMITYSTILAN 
VAIHTOKYTKIN

Aseta kytkin ” ” (JÄÄHDYTYS) 
JÄÄHDYTYSTÄ varten ja ” ” 
(LÄMMITYS) LÄMMITYSTÄ varten.

HUOMAA
• Selityksen vuoksi kaikki ilmaisimet 

näytetään kuvassa 1, vaikka ne eivät 
käyttötilanteessa näykään yhtä aikaa.

• Kuva 1-2 näyttää kaukosäätimen, kun 
etukansi on avattu.

• Kuva 1-3 näyttää, kun tätä kaukosäädintä 
käytetään yhdessä VRV-järjestelmän 
kanssa toimitetun kanssa.

• Jos ilmansuodattimen ajastuksen 
merkkivalo syttyy, puhdista ilmansuodatin 
sisäyksikön mukana toimitetun 
käyttöoppaan mukaisesti.
Ilmansuodattimen puhdistamisen ja takaisin 
asettamisen jälkeen paina kaukosäätimen 
suodatinmerkin nollauspainiketta. 
Ilmansuodattimen puhdistusajan 
merkkivalo sammuu vastanottimessa.

• Sulatuksen merkkivalo vilkkuu, kun virta 
kytketään päälle. Tämä ei ole vika.
5
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Kaukosäätimen käsittelyyn liittyvät 
varotoimet
Kohdista kaukosäätimen lähetin 
ilmastointilaitteen vastaanotinta kohti.
Jos sisäyksikön ja kaukosäätimen 
lähettämisen ja vastaanoton tiellä on jotakin, 
kuten verhot, se ei toimi.

Vastaanottimen 2 lyhyttä piippausta 
osoittaa, että tiedonsiirto ei onnistunut 
oikein.
Lähetysetäisyys on noin 7 m.
Älä pudota tai kastele kaukosäädintä.
Se voi vahingoittua.
Älä milloinkaan paina kaukosäätimen 
painikkeita kovalla, suipolla esineellä.
Kaukosäädin saattaa vaurioitua.

Asennuspaikka
• On mahdollista, että signaalia ei 

vastaanoteta huoneissa, joissa on 
loisteputkivalaistus. Kysy neuvoa myyjältä 
ennen kuin ostat uusia loisteputkivalaisimia.

• Jos kaukosäädin käynnistää muita 
sähkölaitteita, liikuta ne kauemmas tai 
kysy neuvoja jälleenmyyjältä.

Kaukosäätimen asettaminen 
kaukosäätimen pidikkeeseen
Asenna kaukosäädinpidike seinään tai 
palkkiin mukana toimitetuilla ruuveilla. 
(Varmista, että lähetys toimii.)

3. Langattoman 
kaukosäätimen käsittely
6

Paristojen asettaminen
(1) Irrota kaukosäätimen 

takakansi nuolen 
suuntaan.

(2) Aseta paristot
Käytä kahta 
alkaliparistoa 
(AAA.LR03). Aseta 
paristot napaisuuden 
(+) ja (–) mukaisesti.

(3) Sulje kansi.

Milloin vaihtaa paristot
Tavallisessa käytössä paristot kestävät noin 
vuoden. Vaihda ne silti aina, kun sisäyksikkö 
ei vastaa tai vastaa hitaasti komentoihin, tai 
näyttö pimenee.

[HUOMIO]
• Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti 

äläkä käytä uusia ja vanhoja paristoja 
sekaisin.

• Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään 
aikaan, poista kaikki paristot, jotta ne eivät 
vuotaisi.

Kaukosäätimen 
asettaminen

Liu’uta ylhäältä

Kaukosä-
ätimen 
pidike

Kaukosäätimen 
poistaminen

Vedä ylöspäin
Suomi
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KESKITETTY OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Jos sisäyksikkö on keskitetyssä ohjauksessa, 
kaukosäätimen asetusta on muutettava.
Ota tässä tapauksessa yhteyttä DAIKIN-
jälleenmyyjään.

VRV- ja Sky Air -järjestelmä
Katso ilmastointilaitteen mukana toimitettua 
käyttöopasta.

 Katso kuva 1 sivulla [1] 
• Käyttötoiminnot ovat erilaisia lämpöpumppu- 

ja jäähdytysmalleissa. Ota yhteyttä Daikin-
jälleenmyyjääsi ja varmista järjestelmäsi 
tyyppi. 

• Yksikön suojaamista varten kytke 
päävirtakytkin päälle 6 tuntia ennen 
käyttöä.

• Jos virransyöttö katkeaa käytön aikana, 
laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, 
kun virransyöttö palaa normaaliksi.

Käytä seuraavassa järjestyksessä.

• AUTOMAATTINEN TOIMINTA 
voidaan valita vain lämpöpumpun 
split-järjestelmässä tai VRV-
lämmöntalteenottojärjestelmässä.

• Vain jäähdytys -tyypillä valittavissa ovat 
toiminnot ”JÄÄHDYTYS”, ”TUULETIN” 
ja ”KUIVAUS”.

JÄRJESTELMÄT, JOISSA EI OLE 
JÄÄHDYTYS-/LÄMMITYSTILAN 
VAIHDON KAUKOSÄÄDINKYTKINTÄ

 Katso kuva 1-1, 2 sivulla [1] 

4. Käyttöala

5. Käyttötapa

TOIMINNOT JÄÄHDYTYS, LÄMMITYS, 
AUTOMAATTINEN, TUULETIN JA 
OHJELMOITU KUIVAUS

KÄYTTÖTILAN VALINTAMODE
Suomi
Paina KÄYTTÖTILAN VALINTAPAINIKETTA 
useita kertoja ja valitse haluamasi 
KÄYTTÖTILA seuraavasti.

■ JÄÄHDYTYSTOIMINTA.................... ” ”
■ LÄMMITYSTOIMINTA....................... ” ”
■ AUTOMAATTINEN TOIMINTA.......... ” ”

• Tässä käyttötilassa JÄÄHDYTYS-/
LÄMMITYSTILAN vaihto suoritetaan 
automaattisesti.

■ TUULETINTOIMINTA........................ ” ”
■ KUIVAUSTOIMINTA.......................... ” ”

• Tämän ohjelman tarkoitus on vähentää 
huoneen kosteutta mahdollisimman 
pienellä lämpötilan laskulla.

• Mikrotietokone määrittää 
automaattisesti LÄMPÖTILAN 
ja TUULETINNOPEUDEN.

• Järjestelmä ei siirry toimintatilaan, jos 
huoneen lämpötila on alle 16°C.

Paina Päällä/pois-painiketta.
TOIMINNAN merkkivalot syttyvät tai 
sammuvat ja järjestelmä käynnistää tai 
pysäyttää TOIMINNAN.

HUOMAA
• ÄLÄ sammuta virtaa heti, kun yksikkö 

pysähtyy. Odota vähintään 5 minuuttia.
Vettä voi vuotaa tai muita ongelmia voi 
esiintyä.

JÄRJESTELMÄT, JOISSA ON 
JÄÄHDYTYS-/LÄMMITYSTILAN 
VAIHDON KAUKOSÄÄDINKYTKIN

 Katso kuva 1-1, 3 sivulla [1] 

 PÄÄLLÄ/POIS

KÄYTTÖTILAN VALINTA

ON OFF
7
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(1) Valitse KÄYTTÖTILA JÄÄHDYTYS-/
LÄMMITYSTILAN VAIHDON 
KAUKOSÄÄDINKYTKIMELLÄ 
seuraavasti.

■ JÄÄHDYTYSTOIMINTA............. ” ”

■ LÄMMITYSTOIMINTA................ ” ”

■ TUULETINTOIMINTA ................ ” ”

■ KUIVAUSTOIMINTA .................. ” ”

• Katso lisätietoja kuivaustoiminnasta 
kohdasta ”JÄRJESTELMÄT, JOISSA EI 
OLE JÄÄHDYTYS-/LÄMMITYSTILAN 
VAIHDON KAUKOSÄÄDINKYTKINTÄ”.
(2) Paina KÄYTTÖTILAN 

VALINTAPAINIKETTA useita kertoja ja 
valitse ” ”.
(Tämä toiminto on käytettävissä vain 
kuivaustoiminnan aikana.)

Paina Päällä/pois-painiketta.
TOIMINNAN merkkivalot syttyvät tai 
sammuvat ja järjestelmä käynnistää tai 
pysäyttää TOIMINNAN.

HUOMAA
• ÄLÄ sammuta virtaa heti, kun yksikkö 

pysähtyy. Odota vähintään 5 minuuttia.
Vettä voi vuotaa tai muita ongelmia voi 
esiintyä.

[LÄMMITYSTOIMINNAN SELITYS]
SULATUSTOIMINTA
• Kun huurre ulkotiloihin asennettavan yksikön 

kierukassa lisääntyy, lämmitysteho alenee ja 
järjestelmä siirtyy jäänpoistotoimintoon.

• Tuuletintoiminta päättyy ja sisäyksikön 
SULATUS-merkkivalo syttyy.
6–8 minuutin (korkeintaan 10 minuutin) 

 PÄÄLLÄ/POIS
ON OFF
8

jäänpoiston jälkeen järjestelmä palaa 
takaisin lämmitystoimintaan.

Lämmityskapasiteetti ja ulkoilman 
lämpötila
• Lämmityskapasiteetti alenee, kun ulkoilman 

lämpötila alenee. Jos tuntuu viileältä, käytä 
toista lämmitintä samaan aikaan tämän 
ilmastointilaitteen kanssa.

• Huoneessa kiertää lämmintä ilmaa. 
Ilmastointilaitteen käynnistymisestä kestää 
jonkin aikaa, että koko huone lämpenee. 
Sisäinen tuuletin kääntyy automaattisesti 
alhaisella nopeudella, kunnes ilmastointilaite 
saavuttaa tietyn lämpötilan sisäpuolella. 
Odota, kunnes kunkin huoneen lämpötila on 
haluttu. 

• Jos kuumaa ilmaa kerääntyy kattoon ja jalat 
tuntuvat kylmiltä, on suositeltavaa käyttää 
kierrätintä. Kysy lisätietoja ostopaikasta.

LÄMPÖTILAN, TUULETINNOPEUDEN ja 
ILMAVIRRAN SUUNNAN ohjelmoimista 
varten noudata seuraavan kuvan 
toimenpiteitä.

Paina LÄMPÖTILA-ASETUS-painiketta 
ja ohjelmoi asetuksen lämpötila.

Aina kun painiketta painetaan, 
asetettu lämpötila nousee 
1°C:een.

Aina kun painiketta painetaan, 
asetettu lämpötila laskee 
1°C:een.

Automaattisessa toiminnassa
Aina kun painiketta painetaan, 
asetettu lämpötila siirtyy 
H-puolelle.

Aina kun painiketta painetaan, 
asetettu lämpötila siirtyy 
L-puolelle.

SÄÄTÖ

LÄMPÖTILA-ASETUS
DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
Suomi
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[°C]

• Asetus ei ole mahdollinen tuuletintoiminnalle.

HUOMAA
• Kaukosäätimen asetuslämpötila-alue on 

16°C–32°C.

Paina TUULETINNOPEUDEN 
SÄÄTÖPAINIKETTA.
Korkea tai alhainen tuuletinnopeus voidaan 
valita (BRC7EA628/29).
Korkea, keskitason tai alhainen 
tuuletinnopeus voidaan valita (BRC7EA630, 
BRC7EA631, BRC7EA632).
Mikrosiru voi joskus säätää tuuletinnopeutta 
yksikön suojaamiseksi.

Valitse ilmavirran suunta seuraavan 
kuvan mukaisesti painamalla 
ILMAVIRRAN SUUNTAUSPAINIKETTA.

NÄYTTÖ tulee näkyviin ja 
ilmavirran suunta vaihtuu 
jatkuvasti (automaattinen 
heilahteluasetus).

Valitse haluamasi suunta 
painamalla ILMAVIRRAN 
SUUNTAUSPAINIKETTA.

NÄYTTÖ poistuu näkyvistä 
ja ilmavirran suunta on 
kiinteä (kiinteä ilmavirran 
suunta-asetus).

H ■ M ■ L
Asetuksen 
lämpötila 25 23 22 21 19

TUULETINNOPEUDEN 
SÄÄTÖ

ILMAVIRRAN 
SUUNTAUS

FAN

SWING
Suomi
Ilmavirran suunnan säätäminen 
vasemmalle/oikealle
Käännä läpät vasemmalle/oikealle nupilla 
sen mukaan, mitä huoneen ilmastointiin 
halutaan tai tarvitaan.

HUOMAA
• Pysäytä läppien liike ennen kuin yrität 

muuttaa niiden kulmaa. Sormesi voivat 
jäädä puristuksiin, jos työskentelet läppien 
liikkuessa.

ILMAVIRTALÄPÄN LIIKE
Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta 
saattaa poiketa näytöllä olevasta, koska 
mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.

Toiminto-
tila Jäähdytys Lämmitys

Käyttöti-
lanteet

• Kun toiminta 
on jatkuvaa 
alaspäin suun-
tautuvalla ilma-
virtauksella

• Kun huoneen 
lämpötila on kor-
keampi kuin ase-
tettu lämpötila

• Sulatus-
toiminnassa
(Läpät puhalta-
vat vaakasuun-
nassa, jotta 
kylmä ilma ei 
suuntaudu suo-
raan huoneessa 
olijoita päin.)
9
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HUOMAA
• Jos yrität jäähdytystä tai ohjelmoitua 

kuivausta, kun läpät on suunnattu alaspäin, 
ilmavirtauksen suunta voi muuttua 
odottamatta. Laitteistossa ei ole vikaa. 
Tämän tarkoitus on estää kosteutta 
tiivistymästä osiin ilmanpoistossa.

• Käyttötilaan kuuluu automaattinen toiminta.

Käytä seuraavassa järjestyksessä.
• Ajastinta käytetään seuraavilla kahdella 

tavalla.
Pysäytysajan ohjelmointi ( ) 
... Järjestelmä pysähtyy, kun asetettu aika 
on kulunut.
Käynnistysajan ohjelmointi ( ) 
... Järjestelmä käynnistyy, kun asetettu 
aika on kulunut. 

• Ajastimeen voidaan ohjelmoida enintään 
72 tuntia.

• Käynnistys- ja pysäytysaika voidaan 
ohjelmoida yhtä aikaa.

Paina AJASTINTILAN KÄYNNISTYS-/
PYSÄYTYSPAINIKETTA useita kertoja 
ja valitse haluamasi toimintatila.
Näyttö vilkkuu.
Ajastimen pysäytyksen 
asettaminen ... ” ”
Ajastimen käynnistyksen 
asettaminen ... ” ”

Paina OHJELMOINTIPAINIKETTA 
ja aseta aika järjestelmän 
pysäyttämiselle tai käynnistämiselle.

Kun tätä painiketta painetaan, 
aika-asetus siirtyy 1 tunnin 
eteenpäin.

Kun tätä painiketta painetaan, 
aika-asetus siirtyy 1 tunnin 
taaksepäin.

VIIKKOAJASTIN-TOIMINTA

AJASTINTILAN 
KÄYNNISTYS/
PYSÄYTYS

OHJELMOINTI

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP
10
Paina AJASTIMEN 
VARAUSPAINIKETTA.
Ajastinasetuksen toimenpide päättyy. 
Näyttö muuttuu vilkkuvasta valosta jatkuvasti 
palavaksi.

Paina AJASTIMEN PERUUTUSPAINIKETTA 
ohjelmoinnin peruuttamiseksi. Näyttö poistuu 
näkyvistä.

Esimerkki.
Kun ajastin 
on ohjelmoitu 
pysäyttämään 
järjestelmä 3 tunnin 
kuluttua ja 
käynnistämään 
järjestelmä 4 tunnin 
kuluttua, järjestelmä 
pysähtyy 3 tunnin 
kuluttua ja käynnistyy 
1 tuntia myöhemmin.

HUOMAA
• Kun ajastin on ohjelmoitu, näyttö näyttää 

jäljellä olevan ajan.

• Kun järjestelmä on asetettu seuraavan 
kuvan mukaisesti, pääkaukosäädin on 
määritettävä.

AJASTIMEN VARAUS

AJASTIMEN 
PERUUTUS

PÄÄKAUKOSÄÄTIMEN 
ASETTAMINEN
(VRV-järjestelmää varten)

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Suomi
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■ Lämpöpumppujärjestelmä
Kun yksi ulkoyksikkö on liitetty useisiin 
sisäyksiköihin.

■ Lämmön talteenottojärjestelmä
Kun yksi BS-yksikkö on liitetty useisiin 
sisäyksiköihin. 

• Vain pääkaukosäädin voi valita toiminnan 
LÄMMITYS, JÄÄHDYTYS tai 
AUTOMAATTINEN (vain lämmön 
talteenottojärjestelmä).

Kun sisäyksikkö, jossa on pääkaukosäädin, 
on asetettu tilaan ”JÄÄHDYTYS”, voit 
vaihtaa käyttötilaa asetusten ”TUULETIN”, 
”KUIVAUS” ja ”JÄÄHDYTYS” välillä.
Kun sisäyksikkö, jossa on pääkaukosäädin, 
on asetettu tilaan ”LÄMMITYS”, voit vaihtaa 
käyttötilaa asetusten ”TUULETIN” ja 
”LÄMMITYS” välillä.

Yksi näistä kaukosäätimistä on 
määritettävä pääkaukosäätimeksi.

Ulkoyksikkö

Sisäyksiköt

Yksi näistä kaukosäätimistä on 
määritettävä pääkaukosäätimeksi.

Ulkoyksikkö

Sisäyksiköt

BS-yksikkö
Suomi
Kun sisäyksikkö, jossa on pääkaukosäädin, 
on asetettu tilaan ”TUULETIN”, käyttötilaa ei 
voi vaihtaa. 
Kun muita kuin yllä hyväksyttyjä asetuksia 
yritetään asettaa, varoitukseksi kuuluu 
piippaus.
Sisäyksikön voi asettaa AUTOMAATTINEN-
tilaan vain lämmön talteenottojärjestelmässä. 
Muuten varoitukseksi kuuluu piippaus.

Pääkaukosäätimen määrittäminen
Käytä seuraavassa järjestyksessä.

Pidä KÄYTTÖTILAN VALINTAPAINIKETTA 
painettuna 4 sekunnin ajan.
Kaikkien samaan ulkoyksikköön tai BS-
yksikköön kytkettyjen alasisäyksiköiden 
näytössä vilkkuu ” ”.

Paina KÄYTTÖTILAN 
VALINTAPAINIKETTA 
sisäyksiköstä, jonka haluat määrittää 
pääkaukosäätimeksi. Määritys on 
valmis. Tämä sisäyksikkö määritetään 
pääkaukosäätimeksi ja näytön ” ” 
poistuu näkyvissä.
• Voit muuttaa asetuksia toistamalla vaiheet 

 ja .

Kun kaukosäädin ei toimi paristojen vian 
tai puutteen vuoksi, käytä pääyksikön 
poistosäleikön vieressä olevaa kytkintä. Kun 
kaukosäädin ei toimi, mutta pariston alhaisen 
varauksen ilmaisin ei pala, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään.

HÄTÄKÄYTTÖ

MODE

MODE

1 2
11
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[KÄYNNISTYS]

Laite toimii edellisessä tilassa.
Järjestelmä toimii viimeksi asetetulla 
ilmavirran suuntauksella.

[PYSÄYTYS]

Tämä järjestelmä sisältää kaksi muuta 
ohjausjärjestelmää yksittäisohjausjärjestelmän 
lisäksi (yksi kaukosäädin ohjaa yhtä 
sisäyksikköä). Tarkista seuraavat kohdat, 
jos yksikkösi käyttää seuraavaa 
ohjausjärjestelmätyyppiä.
■ Ryhmäohjausjärjestelmä

Yksi kaukosäädin ohjaa enintään 
16 sisäyksikköä.
Kaikkien sisäyksiköiden asetukset ovat 
samat.

■ Kahden kaukosäätimen 
ohjausjärjestelmä
Kaksi kaukosäädintä ohjaa yhtä 
sisäyksikköä (mikäli kyseessä on 
ryhmäohjausjärjestelmä, yhtä 
sisäyksikköryhmää).
Yksikkö seuraa yksittäiskäyttöä.

Paina hätäkäyttökytkintä.

Paina hätäkäyttökytkintä 
uudelleen.

VAROTOIMENPITEET 
RYHMÄOHJAUSJÄRJESTELMÄSSÄ 
TAI KAHDEN KAUKOSÄÄTIMEN 
OHJAUSJÄRJESTELMÄSSÄ

1 2
12
HUOMAA
• Kahden kaukosäätimen ohjausjärjestelmä ei 

ole mahdollinen vain yhdellä langattomalla 
kaukosäätimellä. (Se on kahden 
kaukosäätimen ohjausjärjestelmä, 
jossa on yksi langallinen ja yksi 
langaton kaukosäädin.)

• Kahden kaukosäätimen ohjausjärjestelmässä 
langaton kaukosäädin ei voi ohjata 
ajastintoimintaa. 

• Kun samassa yksikössä käytetään kahta 
säädintä, langaton kaukosäädin näyttää 
vain TOIMINTATILAN.

• Jos langatonta kaukosäädintä käytetään 
toimintaan, langattoman kaukosäätimen 
näyttö ei muutu.

• Vain toiminnan merkkivalo 3 muusta 
lampusta sisäyksikössä näyttää toiminnot.

HUOMAA
• Ota yhteyttä Daikin-jälleenmyyjääsi, mikäli 

muutat ryhmäohjausjärjestelmän tai kahden 
kaukosäätimen ohjausjärjestelmän 
kokoonpanoa.

Seuraavassa kuvatut oireet eivät 
merkitse sitä, että ilmastointilaitteessa 
olisi vikaa
I.JÄRJESTELMÄ EI TOIMI
• Järjestelmä ei käynnisty uudelleen heti, 

kun Päällä/pois-painiketta painetaan.
Jos toimintavalo syttyy, järjestelmän kunto 
on normaali. Se ei käynnisty välittömästi 
sen vuoksi, että jokin turvalaite estää 
järjestelmän ylikuormittumisen. 
Järjestelmä käynnistyy automaattisesti 
5 minuutin kuluttua.

• Järjestelmä ei käynnisty välittömästi, 
kun lämpötilan asetuspainike on palautettu 
painallusta edeltävään asentoon.
Se ei käynnisty välittömästi sen vuoksi, 
että jokin turvalaite estää järjestelmän 
ylikuormittumisen. Järjestelmä käynnistyy 
automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

6. Ei ilmastointilaitteen vika
Suomi
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• Jos piippaus toistetaan nopeasti 
3 kertaa (se kuuluu vain kahdesti 
tavallisessa toiminnassa).
Hallinta on asetettu keskitetyn hallinnan 
valinnaiseen ohjaimeen.

• Jos sisäyksikön sulatusvalo palaa, kun 
lämmitys alkaa.
Tämä ilmaisin varoittaa, että yksikkö 
puhaltaa kylmää ilmaa. Laitteistossa 
ei ole vikaa.

I. HÄTÄPYSÄYTYS
Kun ilmastointilaite pysähtyy hätätilanteessa, 
sisäyksikön toimintavalo alkaa vilkkua. 
Lue näytössä näkyvä vikakoodi. Ota yhteyttä 
jälleenmyyjään tämän koodin kanssa. Se 
auttaa selvittämään vian, mikä nopeuttaa 
korjausta.

Paina TARKASTUS-/
KOEKÄYTTÖPAINIKETTA 
tarkastustilan ” ” valitsemista 
varten.

” ” näkyy näytössä ja vilkkuu. ”UNIT no.” 
palaa.

Paina OHJELMOINTIAJASTINPAINIKETTA 
ja muuta yksikön numeroa.

Paina muuttaaksesi yksikkönumeroa, kunnes 
sisäyksikkö piippaa ja suorittaa seuraavan 
toiminnon piippausten määrän mukaisesti.
Piippausten määrä
3 lyhyttä piippausta....Suorita vaiheet 

– .

1 lyhyt piippaus..........Suorita vaiheet 
 ja

1 pitkä piippaus .........Tavallinen tila

7. Ongelmien diagnosointi

 TEST

DOWN
UP

3 6

3 6
Suomi
Paina KÄYTTÖTILAN 
VALINTAPAINIKETTA.

” ” vilkkuu vikakoodin vasemmalla 
puolella. 

Paina OHJELMOINTIAJASTINPAINIKETTA 
ja muuta vikakoodia.
Paina kunnes sisäyksikkö piippaa kahdesti.

Paina KÄYTTÖTILAN 
VALINTAPAINIKETTA.

” ” vilkkuu vikakoodin oikealla puolella.

Paina OHJELMOINTIAJASTINPAINIKETTA 
ja muuta vikakoodia.
Paina kunnes sisäyksiköstä kuuluu pitkä 
piippaus.
Vikakoodi on kiinteä, kun sisäyksiköstä 
kuuluu pitkä piippaus.

MODE

DOWN
UP

MODE

DOWN
UP
13
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Paina KÄYTTÖTILAN VALINTAPAINIKETTA 
palauttaaksesi näytön tavalliseen tilaan.

II. MUUSSA KUIN 
HÄTÄPYSÄYTYSTILANTEESSA
1. Järjestelmä ei toimi ollenkaan.

• Tarkista, onko vastaanotin alttiina 
auringonvalolle tai voimakkaalle valolle. 
Pidä vastaanotin poissa valosta.

• Tarkista, onko kaukosäätimessä 
paristot. Aseta paristot, jos ne puuttuvat.

• Tarkista, onko sisäyksikön numero 
sama kuin langattoman kaukosäätimen 
numero.

Käytä sisäyksikköä samannumeroisella 
kaukosäätimellä.

Näytön nollausMODE

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6

Numero

Numero
14
Eri numerolla varustetusta kaukosäätimestä 
lähetettyä signaalia ei hyväksytä. (Jos 
numeroa ei mainita, se on ”1”.)

2. Järjestelmä toimii, mutta jäähdytyksen 
tai lämmityksen teho on riittämätön.
• Tarkista, onko asetettu lämpötila oikea.
• Tarkista, onko TUULETINNOPEUS 

asetettu ALHAISEEN NOPEUTEEN.
• Tarkista, onko ilman virtauskulma 

oikea.
Ota yhteyttä ostopaikkaan seuraavassa 
tilanteessa.

VAROITUS
Jos havaitset palaneen hajua, sammuta 
virta välittömästi ja ota yhteyttä 
ostopaikkaan. Laitteen käyttö muussa 
kuin hyvässä toimintakunnossa voi 
aiheuttaa vaurioita, sähköiskun ja/tai 
tulipalon.

[Vika]
Sisäyksikön toimintavalo vilkkuu eikä yksikkö 
toimi.

[Korjaava toimenpide]
Tarkista vikakoodi (A1–UF) kaukosäätimestä 
ja ota yhteyttä ostopaikkaan. (Katso sivu 12.)

Vikakoodi
Vian 
havainneen 
yksikön numero

TARKASTUS-
näyttö
Suomi
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Tuote ja ohjaimen mukana 
toimitetut paristot on merkitty 
tällä symbolilla. Se tarkoittaa, 
että sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ja paristoja 
ei saa sekoittaa lajittelemattomaan 
talousjätteeseen. Paristoissa symbolin alla 
voi olla tulostettuna kemiallinen symboli. 
Tämä kemiallinen symboli tarkoittaa, että 
paristo sisältää raskasmetallia enemmän 
kuin tietyn pitoisuuden. Mahdolliset 
kemialliset symbolit ovat:

■ Pb: lyijy (>0,004%)

Älä yritä purkaa järjestelmää itse. Tuotteen 
purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden 
osien käsittely tulee tehdä voimassa olevien 
paikallisten ja kansallisten määräysten 
mukaisesti ja se on jätettävä pätevän 
asentajan tehtäväksi. Yksiköt ja käytetyt 
paristot täytyy käsitellä erikoistuneessa 
käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, 
kierrätystä ja talteenottoa varten. 
Huolehtimalla siitä asianmukaisesta 
hävittämisestä autat estämään mahdollisia 
negatiivisia seurauksia ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle. Kysy lisätietoja 
asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

8. Jätehuoltovaatimukset
Suomi
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