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Takk for at du kjøpte denne fjernkontrollen fra
Daikin. Les denne driftshåndboken nøye før du
tar luftkondisjoneringsanlegget i bruk. Den vil
fortelle deg om riktig bruk av anlegget, og hjelpe
deg dersom det skulle oppstå problemer. Når du
har lest håndboken, bør den oppbevares for
fremtidig referanse.
Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene.
Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Sikkerhetshensyn
Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye
før bruk for å dra full nytte av hvordan
luftkondisjoneringsanlegget fungerer, samt for å unngå
funksjonsfeil som følge av feilaktig håndtering.
Forholdsreglene som beskrives her, er klassifisert som
ADVARSEL og FARE. De inneholder begge viktig
informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle
forholdsreglene uten unntak.
ADVARSEL
Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye,
kan det forårsake personskade eller tap av
menneskeliv.
FARE
Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye,
kan det forårsake skade på eiendom eller
personskade, som kan være alvorlig avhengig
av omstendighetene.
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Informasjon merket med NB inneholder anvisninger som
skal sikre riktig bruk av utstyret.
Når du har lest håndboken, skal den oppbevares på et
praktisk sted slik at du kan ta den frem ved behov. Hvis
utstyret overleveres til en ny bruker, skal også
håndboken følge med.
ADVARSEL
 Vær oppmerksom på at hvis du over tid utsettes
direkte for kald eller varm luft fra luftkondisjoneringsanlegget, eller hvis du utsettes for luft som er for kald
eller for varm, kan dette være skadelig for den fysiske
helsen.
 Når luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som
det skal (avgir brent lukt e.l.), skal du slå av
strømmen til anlegget og kontakte nærmeste
forhandler. Fortsatt drift under slike omstendigheter
kan medføre feil, elektrisk støt eller fare for brann.
 Ikke forsøk å installere eller reparere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig utførelse kan medføre
vannlekkasje, elektrisk støt eller fare for brann.
Kontakt nærmeste forhandler eller fagkyndig
personell for installasjon og vedlikehold.
 Be forhandleren om å utføre vedlikehold eller
reparasjoner ved behov.
Feilaktig servicearbeid eller reparasjoner kan
medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
 Stikk ikke inn gjenstander som stenger, fingrer eller
liknende, i luftinntaket eller luftutløpet. Det kan føre til
personskade som følge av kontakt med luftkondisjoneringsanleggets hurtiggående vifteblader.
 Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du skal
flytte eller installere luftkondisjoneringsanlegget på
nytt. Feilaktig installering kan medføre lekkasje,
elektrisk støt eller fare for brann.

FARE
 Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til andre
formål enn det som er tilsiktet. Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til å avkjøle presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller kunstverk, fordi
dette kan forringe ytelsen, kvaliteten og/eller levetiden til disse gjenstandene.
 Rommet må luftes tilstrekkelig dersom det brukes
utstyr med brenner sammen med luftkondisjoneringsanlegget for å unngå oksygenmangel.
 Planter eller dyr må ikke utsettes direkte for luftstrømmen fra anlegget, fordi den kan ha en ugunstig
innvirkning.
 Betjen ikke anlegget med våte hender. Dette er for å
unngå elektrisk støt.
 Plasser ikke brennere eller varmeapparater på steder
som er utsatt for luftstrømmen fra anlegget, fordi
dette kan svekke forbrenningen fra brenneren eller
varmeapparatet.
Driftshåndbok
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 Plasser ikke brennbare sprayflasker eller bruk sprayflasker i nærheten av anlegget, fordi dette kan
medføre brann.

17 KNAPP FOR INSPEKSJON/PRØVEKJØRING
Denne knappen skal bare brukes av kvalifisert
servicepersonell for vedlikehold.
Se figur 3, (mottaker på dekorasjonspanel)

Navn på og funksjoner for bruksområdet
Se figur 1, (høyre tegning viser fjernkontrollen med
åpent frontdeksel).
1

VISER " " (SIGNALOVERFØRING)
Denne lyser når det overføres et signal.

2

VISER " " " " "
" " " " " (DRIFTSMODUS)
Dette symbolet viser gjeldende DRIFTSMODUS.

3

VISER "
" (INNSTILT TEMPERATUR)
Dette symbolet viser den innstilte temperaturen.

4

VISER "
" (PROGRAMMERT TID)
Dette symbolet viser PROGRAMMERT TID for
systemets start eller stopp.

18 NØDBRYTER
Denne bryteren tas i bruk hvis fjernkontrollen ikke
fungerer.
19 MOTTAKER
Denne mottar signalene fra fjernkontrollen.
20 DRIFTSINDIKATORLAMPE (rød)
Denne lampen lyser når luftkondisjoneringsanlegget
kjører. Den blinker når det oppstår problemer i
anlegget.
21 TIDSURINDIKATORLAMPE (grønn)
Denne lampen lyser når tidsuret er innstilt.
22 INDIKATORLAMPE FOR NÅR LUFTFILTER MÅ
RENGJØRES (rød)
Lyser når det er på tide å rengjøre luftfilteret.
23 AVISINGSLAMPE (oransje)
Lyser når avisingen er startet.

5

VISER "
" (SVINGEKLAFF)
Se "JUSTERE LUFTSTRØMRETNING" på side 5.

6

VISER "
" " " (VIFTEHASTIGHET)
Symbolet viser innstilt viftehastighet.

Se figur 4 (omkoblingsbryter for kjøling/oppvarming)
I et VRV-system kan den trådløse fjernkontrollen brukes
sammen med en omkoblingsbryter for kjøling/
oppvarming.

7

VISER "
" (INSPEKSJON/PRØVEKJØRING)
Når du trykker på knappen INSPEKSJON/
PRØVEKJØRING, vil symbolet vise hvilken
systemmodus anlegget opererer i.

24 VELGEBRYTER FOR VIFTE/LUFTKONDISJONERING
Still inn bryteren på " " (VIFTE) for VIFTE og " "
(LUFTKONDISJONERING) for OPPVARMING eller
KJØLING.

8

PÅ/AV-KNAPP
Anlegget starter når du trykker på knappen. Trykker
du på knappen en gang til, stanses anlegget.

25 OMKOBLINGSBRYTER FOR KJØLING/OPPVARMING

9

KNAPP FOR VIFTEHASTIGHETSSTYRING
Trykk på denne knappen for å velge viftehastighet,
HØY eller LAV, etter eget ønske.

10 KNAPP FOR TEMPERATURINNSTILLING
Bruk denne knappen til INNSTILLING AV
TEMPERATUR (brukes med lukket frontdeksel på
fjernkontrollen).
11 KNAPP FOR PROGRAMMERINGSTID
Bruk denne knappen til å programmere "START"- og/
eller "STOPP"-tidspunktet. (Brukes med åpent
frontdeksel på fjernkontrollen.)
12 START/STOPP-KNAPP FOR TIDSURMODUS
Se "START/STOPP FOR TIDSURMODUS"
side 6.

på

13 KNAPP FOR TIDSURUTSETTING/-ANNULERING
Se "PROGRAMMERINGSTID" på side 6.

Still inn bryteren på "
"
NB

" (KJØLING) for KJØLING og

" (OPPVARMING) for OPPVARMING.
 For forklaringens skyld viser figur 1 alle
indikasjonene på skjermen, i motsetning
til
under
virkelige
driftssituasjoner.
 Hvis det er lys i indikatorlampen for når
luftfilteret må rengjøres, rengjør du
luftfilteret som forklart i driftshåndboken
som følger med innendørsanlegget.
Når luftfilteret er rengjort og satt tilbake
på plass, trykker du på tilbakestillingsknappen for filtervarsel på
fjernkontrollen. Indikatorlampen for når
luftfilteret må rengjøres, på mottakeren
slukkes.
 Avisingslampen blinker når strømmen
slås på. Dette er ikke en funksjonsfeil.

14 JUSTERINGSKNAPP FOR LUFTSTRØMRETNING
Se "JUSTERE LUFTSTRØMRETNING" på side 5.
15 VELGEKNAPP FOR DRIFTSMODUS
Trykk
på
denne
knappen
for
DRIFTSMODUS.

å

velge

16 TILBAKESTILLINGSKNAPP FOR FILTERVARSEL
Se avsnittet om VEDLIKEHOLD i driftshåndboken
som følger med innendørsanlegget.
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Håndtering av trådløs fjernkontroll

Sette fjernkontrollen i fjernkontrollholderen

Forholdsregler ved håndtering av fjernkontroll

Monter fjernkontrollholderen på en vegg eller stolpe med
medfølgende skrue. Kontroller at fjernkontrollen
overfører.

 Rett senderdelen på fjernkontrollen mot mottakerdelen på luftkondisjoneringsanlegget.
 Hvis noe blokkerer mellom senderen på fjernkontrollen og mottakeren på innendørsanlegget,
f.eks. gardiner, vil den ikke fungere.

Plassere fjernkontrollen

Ta ut fjernkontrollen

Skyv ovenfra

Trekk den oppover

1

1
 Rekkevidden er omtrent 7 m.
 2 korte pip fra mottakeren angir at overføringen
fungerte.
 Den må ikke mistes i gulvet eller bli våt.
Den kan bli skadet.
 Trykk aldri på knappen på fjernkontrollen med en
hard og spiss gjenstand.
Fjernkontrollen kan bli skadet.

Installeringssted
 Det er mulig at signaler ikke kan mottas i rom med
elektroniske lysstoffrør. Forhør deg med selgeren før
du kjøper nye lysstoffrør.
 Hvis fjernkontrollen virket for et annet elektrisk
apparat, flytter du apparatet eller kontakter
forhandleren.

Fjernkontrollholder

Slik setter du i batteriene
1

Ta av dekselet bak på
fjernkontrollen i pilens
retning.

2

Sett inn batteriene.
Bruk to alkaliske batterier
av typen AAA.LR03.
Plasser batteriene riktig i
henhold til (+) og (-).
Lukk dekselet.

Når det er på tide å skifte batterier
Ved normal bruk varer batteriene omtrent i ett år. De bør
imidlertid skiftes så snart innendørsanlegget ikke
reagerer eller reagerer sent på kommandoer, eller hvis
skjermen blir mørk.
NB

Skift begge batteriene samtidig, og bruk ikke
en kombinasjon av nye og gamle batterier.
Dersom fjernkontrollen ikke brukes over en
lengre tidsperiode, skal alle batteriene tas ut
for å forhindre væskelekkasje fra batteriet.

Ved sentralisert styringssystem
Hvis innendørsanlegget er under sentralisert styring, er
det nødvendig å endre innstillingen for fjernkontrollen.
Kontakt i så fall forhandleren.
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Driftsområde
 Se
driftshåndboken
som
følger
med
innendørsanlegget eller utendørsanlegget.
 Dersom temperaturen eller fuktigheten innendørs
ligger utenfor driftsforholdene som er angitt
håndboken
for
innendørsanlegget
eller
for
utendørsanlegget, kan følgende inntreffe:
- Sikkerhetsanordninger trer i funksjon.
- Luftkondisjoneringsanlegget går ikke.
- Det drypper vann fra innendørsanlegget.
 Temperaturinnstillingsområdet for fjernkontrollen er
16°C til 32°C.

2

PÅ/AV

Trykk på PÅ/AV-knappen.
DRIFTSLAMPEN lyser eller slukker, og anlegget
starter eller stanser DRIFTEN.
Slå ikke AV strømmen umiddelbart etter at
anlegget stanser. Vent i minst 5 minutter.
Det lekker vann eller det er noe annet galt
med anlegget.
For systemer med fjernkontrollbryter for omkobling
mellom kjøling/oppvarming

Driftsprosedyre
 Skru på bryteren for hovedstrømtilførselen 6 timer før
driftstart for å beskytte anlegget.
 Hvis hovedstrømtilførselen blir slått av mens
anlegget går, vil anlegget starte automatisk når
strømmen slås på igjen.

1

DRIFTSMODUSVELGER

Se figur 4.
Velg DRIFTSMODUS med FJERNKONTROLLBRYTER FOR OMKOBLING MELLOM KJØLING/
OPPVARMING som følger:

Drift med kjøling, oppvarming, automatikk,
vifte og tørkeprogram

KJØLEDRIFT ...................................

Brukes i følgende rekkefølge:
AUTOMATISK DRIFT kan bare velges av varmepumpesystem
eller
VRV-system
for
varmegjenvinning.

VARMEDRIFT ..................................

For systemer uten fjernkontrollbryter for omkobling
mellom kjøling/oppvarming
VIFTEDRIFT.....................................
1

DRIFTSMODUSVELGER

Se figur 1.
Trykk flere ganger på knappen DRIFTSMODUSVELGER, og velg den DRIFTSMODUS du vil ha
blant følgende:
- KJØLEDRIFT.................................................
- VARMEDRIFT................................................
- AUTOMATISK DRIFT ...................................
- I denne driftsmodusen blir vekslingen mellom
KJØLING og OPPVARMING foretatt
automatisk.
- VIFTEDRIFT ..................................................
- TØRKEPROGRAM........................................
- Dette programmet har som funksjon å
redusere luftfuktigheten i rommet med
minimal temperatursenkning.
- Innstillingsverdien er lufttemperaturen ved
driftsstart med tørkeprogram.
- En mikroprosessor bestemmer automatisk
TEMPERATUR og VIFTEHASTIGHET.
- Dette systemet trer ikke i drift dersom
temperaturen i rommet er lavere enn 16°C.

Driftshåndbok
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TØRKEPROGRAM ..........................

Trykk flere ganger på knappen for DRIFTSMODUSVELGER, og velg "
".
Se "For systemer uten fjernkontrollbryter for
omkobling mellom kjøling/oppvarming" på side 4 for
ytterligere detaljer om tørkeprogram.
(Slik
drift
er
bare
tilgjengelig
under
tørkeprogrammet.)
2

PÅ/AV

Trykk på PÅ/AV-knappen.
DRIFTSLAMPEN lyser eller slukker, og anlegget
starter eller stanser DRIFTEN.
Slå ikke AV strømmen umiddelbart etter at
anlegget stanser. Vent i minst 5 minutter.
Det lekker vann eller det er noe annet galt
med anlegget.

Trådløs fjernkontroll
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Forklaring til drift med oppvarming
Avising

VIFTEHASTIGHETSSTYRING

 Etter hvert som rimlaget på konvektoren til utendørsanlegget øker, reduseres varmeeffekten og systemet
går over i modusen AVISING.
 Viftedriften stanser, og lampen for AVISING begynner
å lyse på innendørsanlegget.
Etter 6 til 8 minutter (maks. 10 minutter) i AVISING,
går systemet tilbake til VARMEDRIFT.
Oppvarmingskapasitet og utetemperatur
 Oppvarmingskapasiteten reduseres etter hvert som
utetemperaturen synker. Bruk eventuelt et annet
varmeapparat
samtidig
som
dette
luftkondisjoneringsanlegget hvis det blir kaldt.
 Varmluft sirkuleres for å varme opp rommet. Det vil ta
noe tid fra luftkondisjoneringsanlegget først startes
og til hele rommet er oppvarmet. Den innvendige
viften roterer automatisk på lav hastighet inntil luftkondisjoneringsanlegget oppnår en bestemt temperatur på innsiden. Når det er slik, må du bare vente.
 Hvis varmluften samler seg oppunder taket og det
forblir kaldt langs gulvet, anbefales bruk av en
sirkulasjonsvifte. Kontakt forhandleren for nærmere
informasjon.

Justering
For programmering av TEMPERATUR, VIFTEHASTIGHET og LUFTSTRØMRETNING, følg fremgangsmåten
som vises nedenfor.
TEMPERATURINNSTILLING
Trykk på knappen for TEMPERATURINNSTILLING,
og programmer innstillingen av temperaturen.
Hver gang man trykker på knappen, vil
innstillingstemperaturen økes med 1°C.
UP

DOWN

Hver gang man trykker på knappen, vil
innstillingstemperaturen reduseres med
1°C.

Trykk på knappen for VIFTEHASTIGHETSSTYRING.
 Du kan velge høy, middels eller lav viftehastighet.
 Noen
ganger
styrer
mikroprosessoren
viftehastigheten for å beskytte anlegget.
JUSTERE LUFTSTRØMRETNING
Grensene for klaffens bevegelser kan endres. Kontakt
forhandleren for nærmere opplysninger.
 Opp- og nedjustering

Trykk på justeringsknappen for LUFTSTRØMRETNING for å velge luftretning som vist nedenfor.
Skjermbildet vises, og luftstrømretningen endres kontinuerlig.
(Automatisk svingeinnstilling.)
Trykk
på
justeringsknappen
for
LUFTSTRØMRETNING for å velge den
luftretningen du vil ha.
Skjermbildet forsvinner, og luftstrømretningen er fast. (Fast innstilling av
luftstrømretning.)
 Svingeklaffens bevegelse
Under følgende forhold styrer mikroprosessoren
luftstrømretningen slik at den kan variere i forhold
til det som vises.
Driftsmodus

Oppvarming

Driftsforhold

 Når driften startes.
 Når romtemperaturen er høyere
enn den innstilte temperaturen.
 Under avising. (Klaffene vender
horisontalt for å unngå å blåse
kald luft direkte på personene i
rommet.)

Ved automatisk drift
Hver gang du trykker på denne knappen,
skifter innstillingstemperaturen til siden "H".
UP

Hver gang du trykker på denne knappen,
skifter innstillingstemperaturen til siden "L".
DOWN

°C
Innstillingstemperatur

H

•

M

•

L

25

23

22

21

19

NB

 Hvis du bruker kjøling eller
programmert tørking mens klaffene
vender nedover, kan luftstrømretningen plutselig endres. Det er
ikke noe galt med utstyret. Dette
skjer for å hindre at det drypper dugg
som er dannet på deler i luftutløpet.
 Driftsmodus omfatter automatisk
drift.

• Innstillingen er umulig for viftedrift
- Innstillingstemperaturområdet for fjernkontrollen
er 16°C til 32°C.
Trådløs fjernkontroll
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Programmere tidsurdrift
Brukes i følgende rekkefølge.
 Tidsuret stilles inn på følgende to måter:
- Programmere stopptiden (
).
Systemet stopper etter at den innstilte tiden er
gått.
- Programmere starttiden (
).
Systemet starter etter at den innstilte tiden er gått.
 Tidsuret kan programmeres for maksimalt 72 timer.
 Start- og stopptiden kan programmeres samtidig.
1

START/STOPP FOR TIDSURMODUS

4

TIDSURANNULERING

Trykk på CANCEL for å annullere programmeringen.
Symbolet forsvinner.
For eksempel.
Når
tidsuret
er
programmert til å
ON OFF
stanse systemet etter
3 timer og starte
TEMP
systemet
etter
TIME
4 timer, vil systemet
stanse etter 3 timer
C
UP
og deretter starte
DOWN
igjen 1 time senere.
FAN

Trykk på knappen START/STOPP FOR TIDSURMODUS gjentatte ganger, og velg modus på
skjermen.
Skjermen blinker.

RESERVE CANCEL

hr.
TIMER

hr.

- For innstilling av tidsurstopp ................

MODE

- For innstilling av tidsurstart .................
NB

2

PROGRAMMERINGSTID

Trykk på knappen PROGRAMMERINGSTID, og still
inn tidspunktet for å stoppe og starte systemet.
Hver gang man trykker på knappen, går
tiden frem med 1 time.
UP

Hver gang man trykker på knappen, går
tiden tilbake med 1 time.
DOWN

3

TIDSURUTSETTING

Trykk på knappen for TIDSRUTSETTING.
- Innstillingsprosedyren for tidsuret avsluttes.
- Symbolet skifter fra blinkende lys til konstant lys.

Driftshåndbok
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Når tidsuret er programmert, vises den
gjenværende tiden på skjermen.

Slik stiller du inn masterfjernkontrollen
(gjelder bare VRV-system)
(Se figur 5)
Når systemet installeres som vist nedenfor, må du angi
masterfjernkontrollen.
 For varmepumpeanlegg
Når
ett
utendørsanlegg
er
tilkoblet
flere
innendørsanlegg.
 For varmegjenvinningssystem
Når ett BS-anlegg er tilkoblet flere innendørsanlegg.
1
2

Én av disse fjernkontrollene må angis som
masterfjernkontroll.
BS-anlegg (bare for varmegjenvinningssystem)

 Det er bare masterfjernkontrollen som kan velge
OPPVARMING, KJØLING eller AUTOMATISK
DRIFTSMODUS (gjelder kun varmegjenvinningssystem).
 Når innendørsanlegget med masterfjernkontrollen er
innstilt på "KJØLING", kan du veksle mellom
driftsmodiene "VIFTE", "TØRKE" og "KJØLING".
 Når innendørsanlegget med masterfjernkontrollen er
innstilt på "OPPVARMING", kan du veksle mellom
driftsmodiene "VIFTE" og "OPPVARMING".
 Når innendørsanlegget med masterfjernkontrollen er
innstilt på "VIFTE", kan du ikke skifte driftsmodus.
 Forsøker du å velge andre innstillinger enn dem som
er angitt ovenfor, avgis et "pip" som advarsel.
 Du kan ikke stille inn innendørsanlegget på
AUTOMATISK, med unntak av for VRV-system for
varmegjenvinning.

Trådløs fjernkontroll
4P343091-1A – 2013.03

Slik tilordner du masterfjernkontrollen

Forholdsregler for gruppekontrollsystem eller
system med to fjernkontroller

Brukes i følgende rekkefølge.
1
Fortsett
å
trykke
på
knappen
for
DRIFTSMODUSVELGER i 4 sekunder.
Skjermbildene som viser "
" for alle innendørs
slaveanlegg som er koblet til samme utendørsanlegg
eller BS-anlegg, blinker.
2
Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER for
innendørsanlegget du vil tilordne masterfjernkontroll
for. Tilordningen er fullført. Dette innendørsanlegget
er tilordnet masterfjernkontrollen, og skjermbildet
med "
" forsvinner.

Dette anlegget har to andre styringssystemer i tillegg til
individuelt styresystem (én fjernkontroll styrer ett
innendørsanlegg). Bekreft følgende dersom anlegget er
av følgende kontrollsystemtype:
 Gruppekontrollsystem
En fjernkontroll styrer inntil 16 innendørsanlegg.
Alle innendørsanlegg har samme innstilling.
 Kontrollsystem med to fjernkontroller
To fjernkontroller styrer ett innendørsanlegg. (Ved
gruppekontrollsystem gjelder én gruppe med
innendørsanlegg.)
Anlegget følger individuell drift.
NB

Vil du endre innstillingene, gjentar du trinnene 1 og 2.

Nødbryter
Når fjernkontrollen ikke fungerer som følge av dårlige
eller manglende batterier, bruker du bryteren som er
plassert ved siden av utløpsristen på innendørsanlegget.
Når fjernkontrollen ikke fungerer, men indikatoren for
svakt batteri ikke lyser, kontakter du forhandleren.
1

 Kan ikke ha et kontrollsystem med to
fjernkontroller bestående av bare
trådløse fjernkontroller. (Det blir et
kontrollsystem med to fjernkontroller
som har én tilkoblet og én trådløs
fjernkontroll.)
 På et kontrollsystem med to fjernkontroller kan ikke den trådløse
fjernkontrollen styre tidsurdrift.
 Det er bare driftsindikatorlampen blant
3 andre lamper på skjermen til
innendørsanlegget som fungerer.
Kontakt forhandleren hvis du endrer kombinasjonen eller innstillingen av gruppekontroll
og kontrollsystem med to fjernkontroller.

START

Trykk på nødbryteren.

2

 Anlegget kjører i foregående driftsmodus.

Slik diagnostiserer du problemer

 Systemet drives
luftstrømretning.

Nødstopp

med

foregående

innstilt

(Se figur 2)
Når luftkondisjoneringsanlegget får nødstopp, begynner
driftslampen på innendørsanlegget å blinke.
Gjør følgende for å lese av funksjonsfeilkoden som vises
på skjermen. Ta kontakt med forhandleren for å gi
beskjed om denne koden. Det vil bidra til å lokalisere
årsaken til problemet og føre til raskere reparasjon.

STOPP

Trykk på nødbryteren igjen.

1•2

1
Trykk på knappen for INSPEKSJON/PRØVEKJØRING for å velge inspeksjonsmodusen " ".
" " vises blinkende på skjermen. "ANLEGG" tennes.
2
Trykk på knappen for PROGRAMMERINGSTID, og
endre anleggsnummeret.
Trykk for å endre anleggsnummeret inntil du hører
pip fra innendørsanlegget, og gjør følgende i henhold
til antallet pip:
Antall pip
- 3 korte pip................. utfør alle trinnene fra 3 til 6
- 1 kort pip..............................utfør trinnene 3 og 6
- 1 langt pip ...................................... normal status
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Problem
Driftslampen på innendørsanlegget blinker, og anlegget
fungerer ikke i det hele tatt. Se figur 7.

3
Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER.
" " til venstre for funksjonsfeilkoden blinker.
4
Trykk på knappen for PROGRAMMERINGSTID, og
endre funksjonsfeilkoden.
Trykk inntil innendørsanlegget piper to ganger.

1
2
3

Funksjonsfeilkode
Anleggsnummer med problem
INSPEKSJON-symbol

Tiltak
Kontroller funksjonsfeilkoden (a1-if) på fjernkontrollen.
Gi beskjed til forhandleren om modellnavnet og hva
funksjonsfeilkoden angir.

5
Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER.
" " til høyre for funksjonsfeilkoden blinker.
6

Ikke funksjonsfeil i luftkondisjoneringsanlegget
De følgende symptomene indikerer ikke funksjonsfeil i
luftkondisjoneringsanlegget:

Trykk på knappen for PROGRAMMERINGSTID, og
endre funksjonsfeilkoden.
Trykk inntil innendørsanlegget avgir et langt pip.
Funksjonsfeilkoden er fastsatt når innendørsanlegget
avgir et langt pip.
7

Tilbakestilling av skjermen.

Symptom 1: Systemet fungerer ikke
Eksempel

Årsak

Systemet starter ikke
umiddelbart etter at det er
blitt trykket på PÅ/AVknappen.

Hvis DRIFTSLAMPEN
lyser, er systemet i
normal tilstand. Det
starter ikke umiddelbart
på grunn av en sikkerhetsanordning som
sørger for at systemet
ikke overbelastes.
Etter 3 minutter vil
systemet slå seg på igjen
automatisk.

Systemet starter ikke
umiddelbart når knappen
for TEMPERATURINNSTILLING er tilbake i
sin tidligere stilling etter at
det er blitt trykket på
knappen.

Det starter ikke
umiddelbart på grunn av
en sikkerhetsanordning
som sørger for at
systemet ikke
overbelastes.
Etter 3 minutter vil
systemet slå seg på igjen
automatisk.

Hvis et pip i mottakeren
raskt gjentas 3 ganger
(det høres bare to ganger
når driften fungerer som
normalt).

Styring innstilles for
tilleggskontrollen for
sentralisert styring.

Hvis avisingslampen på
innendørsanleggets
skjerm tennes når
oppvarming startes.

Denne indikasjonen skal
advare mot at det blåses
kald luft fra anlegget. Det
er ikke noe galt med
utstyret.

Utendørsanlegget
stanser.

Dette skyldes at
romtemperaturen har
nådd innstilt temperatur.
Innendørsanlegget går
over til viftedrift.

Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER for å
tilbakestille skjermen til det normale.

Foruten nødstopp
1

2

Anlegget går ikke i det hele tatt.
 Kontroller om mottakeren er utsatt for sollys eller
sterkt lys. Hold mottakeren unna lys.
 Kontroller at det er satt i batterier i fjernkontrollen.
Sett inn batteriene.
 Kontroller at nummeret på innendørsanlegget og
den trådløse fjernkontrollen er det samme. Se
figur 6.
Betjen innendørsanlegget med den fjernkontrollen som har samme nummer.
Signaler som sendes fra en fjernkontroll med et
annet nummer, godtas ikke. (Hvis nummeret ikke
er angitt, regnes det som "1".)
Systemet går, men kjølingen eller oppvarmingen er
utilstrekkelig.
 Hvis innstilt temperatur ikke er riktig.
 Hvis VIFTEHASTIGHET er innstilt på LAV
HASTIGHET.
 Hvis luftstrømvinkelen ikke er riktig.
Kontakt forhandleren i følgende tilfelle.
Dersom du synes det lukter brent, slår du AV
strømmen
omgående
og
kontakter
forhandleren. Dersom utstyret brukes når det
ikke fungerer helt som det skal, kan dette
medføre skade på utstyret, elektrisk støt og/
eller brann.

Driftshåndbok
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Symptom 2: Anlegget stanser innimellom
Eksempel

Årsak

Fjernkontrollen viser "U4"
og "U5", og anlegget
stanser. Anlegget starter
på nytt etter flere
minutter.

På grunn av elektrisk støy
fra annet enn luftkondisjoneringsanlegget,
brytes kommunikasjonen
mellom anleggene og
anlegget stanser.
Når støyen er borte,
starter anlegget på nytt
automatisk.

Symptom 7: Ingen indikasjon vises eller alle
indikasjonene vises
Eksempel

Når du trykker på en
knapp på fjernkontrollen.

Symptom 8: Utilstrekkelig kjøling
Eksempel

Anlegget er innstilt på
tørkeprogram.

Symptom 3: Det er ikke mulig å koble om mellom
oppvarmings- og avkjølingsmodi
Eksempel

Innendørsanlegget avgir
en "piih"-lyd.

Årsak

Ønsket innendørsanlegget blir samtidig
styrt av en sentralisert
fjernkontroll, som ikke
tillater at du endrer
driftsmodi via den
trådløse fjernkontrollen.

Symptom 4: Innstilt luftgjennomstrømning kan ikke
oppnås
Eksempel

Årsak

Selv om du trykker på
justeringsknappen for
luftgjennomstrømning,
endres ikke
luftgjennomstrømningen.

Når romtemperaturen når
innstilt temperatur for
innendørsanlegget,
stanser utendørsanlegget
og luftgjennomstrømningen til
innendørsanlegget
reduseres til et minimum.
Dette skjer for å unngå at
den kalde luften kommer i
kontakt med personene i
rommet.

Årsak

Batteriet er tomt.

Årsak

Tørkeprogrammet er en
driftsmodus der romtemperaturen forsøkes å
holdes så konstant som
mulig. Se "Drift med
kjøling, oppvarming,
automatikk, vifte og
tørkeprogram" på side 4.

Krav ved avhending
De batterier som medföljer fjärrkontrollen är
markerade med denna symbol.
Detta betyder att batterierna inte ska blandas
med osorterat hushållsavfall.
Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder
denna kemiska symbol att batteriet innehåller en
tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska
symboler är:
 Pb: bly (>0,004%)
Uttjänta batterier måste behandlas vid en specialiserad
behandlingsanläggning för återvinning.
Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av
uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Symptom 5: Luftutløpsretningen er ikke som innstilt
Eksempel

Årsak

Det som vises på fjernkontrollen, avviker fra den
faktiske luftutløpsretningen.
Luftstrømretningspendel
er ikke tilgjengelig.

Dette skyldes av den
styres av en mikroprosessor. Se "JUSTERE
LUFTSTRØMRETNING"
på side 5.

Symptom 6: Bare deler av indikasjonen vises
Eksempel

Selv om anlegget
betjenes, vises bare
driftsindikasjonen. Eller
selv om indikasjonen
vises, forsvinner alle
andre indikasjoner enn
for drift rett etterpå.
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Årsak

Tilhørende innendørsanlegg gjelder multisystem, og fjernkontrollen
er innstilt på
multisystemet.
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