
ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

LRYEQ16A7Y1
LCBKQ3AV1(E)

CONVENI-PACK

4PHU448940-1A.book  Page 1  Thursday, August 25, 2016  11:22 AM



4PHU448940-1A.book  Page 1  Thursday, August 25, 2016  11:22 AM
TARTALOMJEGYZÉK
1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK...............1
2. AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE ..............5
3. TEENDŐK AZ ÜZEMELTETÉS ELŐTT .......5
4. TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS HŰTÉS/FŰTÉS 

VÁLASZTÓ: AZ EGYES KAPCSOLÓK 
ÉS JELZÉSEK NEVE ÉS FUNKCIÓJA ........6

5. A MŰKÖDTETÉS LEÍRÁSA .........................7
6. OPTIMÁLIS MŰKÖDÉS .............................10
7. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS ..............11
8. HIBAKERESÉS ..........................................11
9. VIZSGÁLAT ................................................14

10. TERMÉKMODELLEK 
ÉS FŐ JELLEMZŐK ...................................15

11. SZERVIZSZOLGÁLTATÁS 
ÉS JÓTÁLLÁS ............................................16

Az eredeti útmutató angol nyelven íródott. 
Az egyéb nyelvű szövegek az eredeti utasítások 
fordításai.

Fontos információk a használt hűtőközeggel 
kapcsolatban
Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó 
gázokat tartalmaz. A gázokat NE engedje 
a légkörbe.
Hűtőközeg típusa: R410A
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 2087,5

ÉRTESÍTÉS
Európában a rendszer teljes hűtőközeg-feltöltésének 
(megfelelő értékű tonna CO2-ban kifejezett) 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását használják 
a karbantartási időköz meghatározásához. 
Kövesse a vonatkozó jogszabályokat.
Képlet az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
kiszámításához: hűtőközeg GWP-értéke × 
teljes hűtőközeg-feltöltés [kg-ban] / 1000
További információkért forduljon a szerelőhöz.

FIGYELEM
A rendszerben található hűtőközeg biztonságos, 
és normál esetben nem szivárog. Ha a hűtőközeg 
szivárog a helyiségben, akkor gázégővel, fűtőtesttel 
vagy tűzhellyel érintkezve veszélyes gáz keletkezhet.
Kapcsoljon ki minden égéssel működő fűtőeszközt, 
szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba 
a forgalmazóval, akitől vásárolta a készüléket.

Ne használja a rendszert, amíg egy szervizes 
szakember nem ellenőrizte annak a résznek 
a javítását, ahol a hűtőközeg szivárgott.

Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-
szivárgás rendszeres időközönkénti ellenőrzését 
tehetik kötelezővé.
További információkért forduljon a helyi 
márkaképviselethez.

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Mielőtt a CONVENI-PACK készüléket használatba 
venné, olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési 
kézikönyvet, mert így biztosítható, hogy maximálisan 
ki tudja használni a berendezés lehetőségeit, 
és elkerülje a szakszerűtlen kezelésből eredő 
üzemzavarokat.
Ez a CONVENI-PACK a "nem általános célú 
berendezés" besorolás alá esik.

A készülék tapasztalt vagy képzett 
felhasználók általi áruházi, könnyűipari 
vagy mezőgazdasági, illetve nem 
szakemberek általi kereskedelmi és 
háztartási használatra lett tervezve.

A berendezést használhatják 8 év feletti 
gyermekek, valamint csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességű 
személyek, illetve a kezeléshez megfelelő 
alapismeretekkel és gyakorlattal nem 
rendelkező személyek, ha olyan személy 
felügyel rájuk, aki felelni tud a berendezés 
biztonságos használatáért, és megérti 
a kezelésből fakadó veszélyeket. 
Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. 
A tisztítást és a felhasználói karbantartást 
kizárólag a kézikönyvben leírt személyek 
végezhetik.

Gyermekek vagy a CONVENI-PACK 
használatához nem értő személyek felügyelet 
nélkül nem használhatják a készüléket.
Ilyen esetekben megsérülhetnek vagy áramütést 
szenvedhetnek.
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LCBKQ3AV1(E) CONVENI-PACK Üzemeltetési kézikönyv
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• A kézikönyv az óvintézkedéseket a FIGYELEM 
vagy a VIGYÁZAT kategóriába sorolja be. Az 
alábbiakban felsorolt óvintézkedések teljes 
körű betartása elengedhetetlen a biztonság 
megőrzése érdekében.

FIGYELEM ......Potenciális veszélyt jelentő 
helyzetet jelöl, amely halált 
vagy súlyos sérülést okozhat, 
amennyiben nem sikerül 
elkerülni.

VIGYÁZAT .......Potenciális veszélyt jelentő 
helyzetet jelöl, amely könnyű 
vagy közepesen súlyos 
sérülést okozhat, amennyiben 
nem sikerül elkerülni.
Nem biztonságos gyakorlatra 
is felhívhatja a figyelmet.

• Elolvasás után tegye a kézikönyvet olyan 
helyre, ahol később is megtalálja, ha kell. 
Ha a készüléket új felhasználónak adja át, 
mindenképp adja át a kézikönyvet is. 

FIGYELEM
Ne feledje, hogy a légkondicionálóból 
hosszabb ideig, közvetlenül érkező hideg 
vagy meleg levegő, illetve a túl hideg vagy 
túl meleg levegő veszélyes lehet a fizikai 
állapotára és egészségére. 
Ha a CONVENI-PACK készülékkel 
kapcsolatban valami szokatlant észlel 
(például égett szagot), akkor áramtalanítsa a 
berendezést, és értesítse a helyi forgalmazót.
Ha ilyen körülmények között tovább működteti, 
az meghibásodást, áramütést vagy tűzveszélyt 
okozhat.
A szerelési munkákkal kapcsolatban 
forduljon a helyi forgalmazóhoz. 
Ha maga végzi el a munkát, vízszivárgás, 
áramütés vagy tűz fordulhat elő.
A CONVENI-PACK módosításával, szerelésével 
és karbantartásával kapcsolatban forduljon 
a helyi forgalmazóhoz.
A szakszerűtlen szerelés szivárgást, áramütést 
vagy tüzet okozhat.
Ne helyezzen rudakat, az ujjait vagy bármilyen 
más tárgyat a levegő bemeneti és kimeneti 
nyílásaiba. 
A CONVENI-PACK nagy sebességgel forgó 
ventilátorlapátjai sérülést okozhatnak.
Soha ne érintse meg a levegőkimenetet 
vagy a vízszintes lemezeket, amikor 
a lengőszárnyak működésben vannak.
Előfordulhat, hogy becsípi az ujját vagy 
meghibásodik az egység.
A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen 
a tűz elkerülésére.
Ha a CONVENI-PACK nem működik 
megfelelően (vagyis ha a CONVENI-PACK belső 

hőmérséklete nem csökken elég hatékonyan), 
akkor előfordulhat, hogy elszivárgott 
a hűtőfolyadék. 
Kérjen segítséget a forgalmazótól. 
A CONVENI-PACK készülékben található 
hűtőfolyadék biztonságos, és normál esetben 
nem szivárog. 
Azonban szivárgás esetén gázégővel, 
fűtőberendezéssel vagy tűzhellyel érintkezve 
ártalmas gázt termelhet. 
Ne használja tovább a CONVENI-PACK 
készüléket, amíg egy szakképzett szerelő 
meg nem javítja a szivárgást.
Érdeklődjön a helyi forgalmazónál arról, hogy 
mi a teendő a hűtőfolyadék szivárgása esetén.
Ha a CONVENI-PACK készüléket kis méretű 
szobában helyezi el, meg kell tenni a megfelelő 
intézkedéseket, hogy szivárgás esetén a 
kiszivárgó hűtőfolyadék mennyisége ne érje el 
a koncentrációs határértéket. Ellenkező esetben 
az oxigéncsökkenés miatt baleset történhet.
A tartozékok felszerelésével kapcsolatban 
kérjen segítséget szakemberektől, és 
kizárólag a gyártó által megadott tartozékokat 
használja.
Ha a nem megfelelő összeszerelés hibát okoz, 
akkor vízszivárgás, áramütés vagy tűz alakulhat ki. 
A CONVENI-PACK áthelyezésével és újbóli 
felszerelésével kapcsolatban kérje a helyi 
forgalmazó tanácsát.
A nem megfelelő felszerelés szivárgást, 
áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
Ne cserélje ki a biztosítékokat.
Csak előírt típusú biztosítékokat használjon, és ne 
használjon biztosíték helyett réz- vagy egyéb 
huzalt, mert az áramütést, tüzet vagy sérülést 
okozhat, illetve a berendezés károsodását.
Mindenképpen földelje az egységet. 
Ne földelje az egységet közművezetékhez, 
villámhárítóhoz vagy telefon földkábeléhez. 
A nem megfelelő földelés áramütést vagy tüzet 
okozhat. 
Egy villámlásból vagy más forrásból származó 
nagy áramhullám kárt tehet a CONVENI-PACK 
rendszerben.
Mindenképpen szereljen fel földzárlatvédelmi 
kapcsolót.
A földzárlatvédelmi kapcsoló hiánya áramütést 
vagy tüzet okozhat.
Ha természeti csapás, például árvíz vagy 
forgószél miatt víz alá kerül a CONVENI-PACK, 
lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
Ilyenkor ne használja a CONVENI-PACK 
készüléket, mert az hibás működést, áramütést 
vagy tüzet okozhat.
Ne az áramellátáshoz tartozó megszakító BE 
vagy KI kapcsolásával kapcsolja be vagy ki 
a CONVENI-PACK készüléket.
Ellenkező esetben tűz vagy vízszivárgás 
alakulhat ki. Továbbá, mivel az áramkimaradás 
kiegyenlítése be van kapcsolva, a ventilátor 
hirtelen kezd forogni, ami sérüléshez vezethet.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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Ne használja a terméket olyan helyen, ahol olaj, 
például főzésre használt olajgőz vagy gépolaj 
található a levegőben.
Az olajgőz repedéseket, áramütést vagy tüzet 
okozhat.
Ne használja a terméket olyan helyen, ahol 
nagy mennyiségű olajos füst található, például 
konyhákban, vagy olyan helyeken, ahol 
gyúlékony vagy maró hatású gáz vagy fémpor 
található.
Ha ilyen helyeken használja a terméket, az tüzet 
okozhat, vagy kárt tehet a készülékben.
Ne használjon gyúlékony anyagokat (például 
hajlakkot vagy rovarirtót) a termék közelében.
Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, 
például hígítóval.
A szerves oldószerek használata áramütést, 
tüzet vagy repedéseket okozhat a készüléken.
Az egységben tilos illékony vagy gyúlékony 
anyagot tárolni.
Ez robbanást vagy tüzet okozhat.
Mindenképpen előírt áramellátást használjon 
a CONVENI-PACK készülékhez.
Bármilyen más áramforrás használata túlzott 
hőtermeléshez, tűzhöz vagy a termék 
meghibásodásához vezethet.

VIGYÁZAT
A CONVENI-PACK készüléket kizárólag 
rendeltetésszerű célra szabad használni. 
Ne használja a CONVENI-PACK készüléket 
precíz műszerek, műalkotások hűtésére, mert 
ez károsíthatja az érintett tárgyak teljesítményét, 
minőségét és/vagy élettartamát.
Ne használja az egységet víz hűtésére.
Ez fagyási sérülést okozhat.
Ne távolítsa el az egység ventilátorvédőjét. 
Ez az egység nagysebességű ventilátorától véd, 
amely sérülést okozhat. 
Ne tegyen közvetlenül a beltéri vagy a kültéri 
egység alá olyan tárgyat, amelynek árthat 
a nedvesség.
Bizonyos körülmények között a fő egységen 
lecsapódott folyadék, a hűtőcsövek, a légszűrő 
vagy az elvezető lezárója csöpöghet, így 
a készülék alá helyezett tárgy meghibásodhat 
vagy piszkos lehet.
Az oxigénhiány elkerülése érdekében 
gyakran szellőztesse a helyiséget, ha abban 
a CONVENI-PACK mellett nyílt lángú 
berendezést is használnak.
Hosszabb ideje tartó használat után 
ellenőrizni kell az egység rögzítésének 
és szerelvényeinek épségét.
Ha sérült állapotban hagyja, az egység leeshet 
és sérülést okozhat.
A berendezés mellé ne tegyen és a környékén 
ne használjon gyúlékony hajtógázas 
palackot, mert ez tüzet okozhat.

A tisztítás, a karbantartás és az ellenőrzés 
idejére mindig győződjön meg arról, hogy 
kikapcsolta a készüléket és az áramkör 
biztosítékát.
Ellenkező esetben áramütés és sérülés 
következhet be.
Kapcsolja le a hálózati áramellátást, amikor 
hosszabb ideig nem használja a készüléket.
Ellenkező esetben az összegyűlt por hőtermelést 
vagy tüzet okozhat.
Az áramütések elkerülése végett ne használja 
a készüléket nedves kézzel. 
Ne helyezzen nyílt lánggal működő 
készülékeket a készülékből érkező levegő 
útjába, mert ez kihatással lehet az égésre. 
Ne helyezzen fűtőberendezéseket közvetlenül 
a készülék alá, mert a hő deformálhatja 
a készüléket.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri 
egységre, és ne engedje a gyermekeknek, 
hogy felmásszanak rá.
Sérülést szenvedhetnek, ha leesnek vagy 
beleakadnak.
Ne zárja el a levegő bemeneti és kimeneti 
nyílásait.
A légáramlás akadályozása nem megfelelő 
teljesítményt vagy hibás működést eredményezhet. 
Ne mossa le vízzel a készüléket és a távirányítót.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne szerelje fel olyan helyen a CONVENI-PACK 
készüléket, ahol gyúlékony gázszivárgás 
veszélye áll fenn. 
Gázszivárgás esetén a CONVENI-PACK 
közelében összegyűlő gáz tűzveszélyt okozhat.
Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, például 
permetezőtartályokat a kifújó nyílástól 
1 méternél közelebb.
A beltéri vagy kültéri egységből kiáramló meleg 
levegő felmelegítheti és felrobbanthatja őket.
Alkalmazzon elvezető csövet a tökéletes 
vízelvezetés érdekében.
A hibás vízelvezetés vízszivárgást okozhat.
Ne tegye ki közvetlen napfénynek a vezérlőt.
Az LCD kijelző elszíneződhet, és előfordulhat, 
hogy nem megfelelően jeleníti meg az adatokat.
Ne törölje le a vezérlőpanelt benzinnel, 
hígítóval, kémiai tisztítóval stb.
A panel elszíneződhet, vagy leválhat a bevonat. 
Ha erősen szennyezett, áztasson egy ruhát 
vízzel higított semleges tisztítószerbe, jól 
csavarja ki, majd törölje tisztára a panelt. Ezután 
törölje le egy másik, száraz ronggyal.
Gyermekek vagy a használat terén tájékozatlan 
személyek felügyelet nélkül nem használhatják 
a készüléket.
Ez testi sérülésekhez vagy 
egészségkárosodáshoz vezethet. 
Üzemeltetési kézikönyv
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A gyermekekre is felügyelni kell, mert hajlamosak 
játszani a berendezéssel és a távirányítóval.
Ha egy gyermek véletlenül működteti, az testi 
sérülésekhez vagy egészségkárosodáshoz 
vezethet.
Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a kültéri 
egységen vagy körülötte.
Ha óvatlanul megérintik az egységet, 
megsérülhetnek. 
Ne helyezzen az egységre vizet tartalmazó 
edényeket (vázákat, virágcserepet stb.), 
mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A sérülések elkerülése érdekében ne érintse 
meg a berendezés levegőbemenetét vagy 
alumínium bordáit. 
Tisztítás során ne érintse meg közvetlenül 
az alumínium hűtőbordát.
Ez sérüléshez vezethet.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az egység 
közvetlen környezetébe, és akadályozza meg 
a levelek vagy más hulladék összegyűlését 
az egység körül. 
A levelek között kis állatok telepedhetnek meg, 
amelyek bemászhatnak az egységbe. Ha 
bejutottak az egységbe, ezek az állatok hibás 
működést, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha 
hozzáérnek az elektromos alkatrészekhez.
A CONVENI-PACK tisztításával kapcsolatban 
kérjen tanácsot a forgalmazótól.
A nem megfelelő tisztítás a műanyag alkatrészek 
töréséhez, vízszivárgáshoz és egyéb károkhoz, 
például áramütéshez is vezethet.
Ne üzemeltesse a CONVENI-PACK készüléket 
levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor.
Ellenkező esetben a vegyszerek a 
berendezésben felhalmozódhatnak, és ez 
a vegyszerekre hiperérzékeny egyének 
egészségét veszélyeztetheti.
Ne nyomja meg a távirányító gombját kemény, 
hegyes tárggyal.
A távirányító károsodhat.
Ne húzza vagy csavarja meg a távirányító 
elektromos vezetékét.
Ez az egység hibás működését okozhatja.
A távirányító belsejéhez nem szabad nyúlni!
Az elülső panelt ne vegye le! Egyes belső 
alkatrészek megérintése áramütéshez és 
az egység károsodásához vezethet. A belső 
alkatrészek ellenőrzésével és beállításával 
kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.
Ne hagyja a távirányítót olyan helyen, ahol 
vizes lehet.
Ha víz kerül a távirányítóba, akkor elektromos 
zárlat alakulhat ki és károsodhatnak az 
elektromos alkatrészek.

A levegőszűrő tisztításakor vagy 
ellenőrzésekor mozogjon óvatosan.
Ha a magasban rosszul lép, annak súlyos 
következményei lehetnek.
Ha az állvány nem elég stabil, akkor felborulhat 
vele vagy leeshet róla, ami sérülések 
kialakulásához vezethet.

Előfordulhat, hogy a hűtőközeg-szivárgás 
rendszeres időközönkénti ellenőrzése be 
van ütemezve. További információkért 
forduljon a helyi forgalmazóhoz.
[Felszerelés helye]
Megfelelő szellőzésű és akadályoktól 
mentes-e az a hely, ahol az egység fel 
van szerelve?
Ne használja a terméket a következő 
helyeken:
a. Olyan helyszíneken, ahol ásványi olajat, például 

megmunkáláshoz használt tartanak.
b. Olyan helyszíneken, amely ki van téve közvetlen 

tengervízpermet és sós levegő hatásának.
c. Olyan helyszíneken, ahol szulfid gáz termelődik, 

például termálforrásoknál.
d. Olyan helyszíneken, ahol előfordul a feszültség 

erőteljes ingadozása, például üzemekben.
e. Járműveken vagy hajók fedélzetén.
f. Olyan helyszíneken, ahol előfordul olajpermet 

vagy komoly gőzkibocsátás, például 
konyhákban.

g. Olyan helyszíneken, ahol elektromágneses 
hullámokat generáló gépek üzemelnek.

h. Olyan helyszíneken, ahol savas vagy lúgos 
gázok, gőzök vannak.

i. Olyan helyszíneken, ahol rossz a vízelvezetés.
j. Robbanásveszélyes környezetben.
Az egység, a tápegység vezetékei, az átviteli 
huzalozás és a hűtőközegcsövek felszerelése 
televízió- és rádiókészülékektől, illetve 
hangfalaktól legalább 1 méterre történjen.
Ellenkező esetben kép- és hangzavarok 
jelentkezhetnek.
Történtek-e a hó elleni védőintézkedések?
A részletekkel, például a hó elleni védőtető 
felszerelésével kapcsolatban lépjen kapcsolatba 
a forgalmazóval.
Van-e hézag a bel- és a kültéri egység átmenő 
furata körül?
Ha van, akkor szivárogni fog a hideg levegő 
a hézagon keresztül, és romlik az egység hűtési 
hatékonysága.
Van-e kellő szerelési tér?
[Elektromos huzalozás]
Képesítés hiányában ne végezzen elektromos 
vagy földelési huzalozási munkálatokat.
Az elektromos vagy földelési huzalozási 
munkálatok kérdésében lépjen kapcsolatba 
a forgalmazóval.
Győződjön meg róla, hogy az egység 
tápegysége megfelelő, továbbá arról, hogy az 
egység különálló áramkörön működik.
Ellenőrizze a hálózat teljesítményét és feszültségét.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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2. AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE
2-1 LRYEQ16A7Y1 esetében

2-2 LCBKQ3AV1(E) esetében

3. TEENDŐK AZ ÜZEMELTETÉS 
ELŐTT
Ez az üzemeltetési kézikönyv a következő 
normál vezérlésű rendszerre vonatkozik. 
A használat elkezdése előtt kérdezze meg 
Daikin forgalmazóját a rendszertípusnak 
és a modellnek megfelelő működtetésről.
Ha a rendszer egyéni vezérlőrendszerrel 
van felszerelve, kérdezze meg Daikin 
forgalmazóját a rendszerének megfelelő 
használatról.

Példa a rendszer csatlakoztatására

1 Kültéri egység
2 Segédfűtő egység
3 Légkondicionáló beltéri egysége
4 Távirányító
5 Légfúvótekercs (hűtés beltéri egysége)
6 Szekrény (hűtés beltéri egysége)
7 Szekrény (fagyasztás beltéri egysége)
8 Jégmentesítés vezérlőpanele

A készülékkel (kivéve a kültéri egységgel és 
a segédfűtő egységgel) kapcsolatban olvassa 
el a vonatkozó eszközök használati utasításait.

Levegőkimenet Ventilátor
Levegőbemenet
Hőcserélő
(alumínium 
ventilátorszárny)

Átviteli 
huzalozás

Hűtőközegcsövek

Földvezeték
Olyan vezeték, amely biztonságossá 
teszi a rendszert a kültéri egység 
földelésével, megelőzve 
ezzel az elektromos szivárgásból 
eredő áramütést vagy tüzet.

Tápvezetékek
(kifejezetten 
a földzárlatvédelmi 
kapcsoló számára)

Tápvezetékek
(kifejezetten a 
földzárlatvédelmi 
kapcsoló számára)

Földvezeték
Olyan vezeték, amely 
biztonságossá teszi a rendszert 
a kültéri egység földelésével, 
megelőzve ezzel az elektromos 
szivárgásból eredő áramütést 
vagy tüzet.

Hűtőközeg-
csövek

Átviteli 
huzalozás

1

2
3

4

5
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4. TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS HŰTÉS/FŰTÉS 
VÁLASZTÓ: AZ EGYES 
KAPCSOLÓK ÉS JELZÉSEK 
NEVE ÉS FUNKCIÓJA
Lásd a távirányítóhoz mellékelt üzemeltetési 
kézikönyvet, amennyiben a távirányító típusa 
BRC1E51A. (Ez a kézikönyv BRC1C62 típusú 
távirányítót ismerteti.)

1. ábra
1. Be/ki gomb

A gomb megnyomásával indítható el a rendszer. 
A gomb megnyomásával állítható le a rendszer.

2. Működésjelző lámpa (piros)
Működés közben a lámpa világít.

3. " " jelzés (váltás központi 
vezérlés alatt)
A fűtés/hűtés váltása nem lehetséges azzal 
a távirányítóval, amelyik ezt az ikont jeleníti meg.

4. " " jelzés (a légáramlást szabályozó 
szárny)
Lásd "A működtetés leírása – A légáramlás 
irányának beállítása" című fejezetet.

5. " " jelzés (szellőztetés/
levegőtisztítás)
Ez a jelzés a szellőztetőegység működését 
jelzi. (ezek opcionális tartozékok)

6. " " jelzés (beállított hőmérséklet)
Ez a jelzés a beállított hőmérsékletet jelzi.

7. " " " " " " " " " " jelzés 
(üzemmód)
Ez a jelzés az aktuális üzemmódot jelzi.

8. " " jelzés (beprogramozott idő)
Ez a jelzés a rendszer elindításának és 
leállításának beprogramozott idejét jelzi.

9. " " jelzés (vizsgálat/próbaüzem)
A vizsgálat/próbaüzem gomb megnyomásakor 
a jelzés a rendszer aktuális üzemmódját jelzi.

10." " jelzés (központi vezérlés alatt)
Ha ez a jelzés jelenik meg, a rendszer központi 
vezérlés alatt áll. (Ez nem az alapkivitelű 
készülék.)

11." " jelzés (a ventilátor sebessége)
Ez a jelzés a ventilátor kiválasztott sebességét 
jelzi.

12." " jelzés (a levegőszűrő tisztítása 
esedékes)
Lásd a beltéri egység üzemeltetési kézikönyvét.

13." " jelzés (jégmentesítés/előfűtés)
Lásd "A működtetés leírása – A fűtési 
üzemmód bemutatása" című fejezetet.

14.Időzítő üzemmód indítás/leállítás gombja
Lásd "A működtetés leírása – A rendszer 
időzítővel való programozott elindítása és 
leállítása" című fejezetet.

15.Időzítő be/ki gombja
Lásd "A működtetés leírása – A rendszer 
időzítővel való programozott elindítása és 
leállítása" című fejezetet.

16.Vizsgálat/próbaüzem gomb
Ezt a gombot csak szervizes szakember 
használhatja javítási/karbantartási célból.

17.Idő beprogramozása gomb
A gomb megnyomásával beállíthatja az 
elindítás és/vagy leállítás beprogramozott 
idejét.

18.Hőmérséklet beállítása gomb
A gomb megnyomásával beállíthatja a kívánt 
hőmérsékletet.

19.Szűrőjel alaphelyzetbe állító gombja
Lásd a beltéri egység üzemeltetési 
kézikönyvét.

20.Ventilátorsebesség-szabályzó gomb
A gomb megnyomásával választhatja 
ki a ventilátor kívánt sebességét.

21.Üzemmódválasztó gomb
A gomb megnyomásával választhatja 
ki a kívánt üzemmódot.

22.Légáramlás irányának beállítása gomb
Lásd "A működtetés leírása – A légáramlás 
irányának beállítása" című fejezetet.

23.Csak ventilátor/légkondicionáló 
választókapcsoló
Állítsa a kapcsolót " " állásba a csak 
ventilátor üzemmódhoz, és " " állásba 
a hűtés vagy fűtés üzemmódhoz.

24.Hűtés/fűtés váltógomb
Állítsa a kapcsolót " " állásba a hűtés 
üzemmódhoz, és " " állásba a fűtés 
üzemmódhoz.

25.Hőmérséklet-érzékelő
Észleli a helyiség hőmérsékletét, ahol 
a távirányító található.

C
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26.Ezeket a gombokat a szellőztetőegység 
beszerelése esetén lehet használni 
(ezek opcionális tartozékok)
Lásd a szellőztetőegység üzemeltetési 
kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS
• A tényleges működéssel szemben a 2. ábrán 

látható kijelző az összes lehetséges jelzést 
mutatja.

• Az 1. ábrán a távirányító látható nyitott fedéllel.

5. A MŰKÖDTETÉS LEÍRÁSA
• A működtetési eljárás a kültéri egység és 

a távirányító kombinációjától függően változik. 
Olvassa el a "Teendők az üzemeltetés előtt" című 
fejezetet.

• A készülék védelme érdekében 6 órával 
a használat előtt kapcsolja be a főkapcsolót.

• A zökkenőmentes elindulás érdekében 
ne kapcsolja le az áramellátást 
a légkondicionálás alatt.

• Ha a fő tápkapcsolót üzem közben kikapcsolják, 
a működés automatikusan újraindul, ha 
a tápfeszültséget újra visszakapcsolják.

5-1 HŰTÉS, FŰTÉS, AUTOMATIKUS ÉS 
CSAK VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

2. ábra
Nyomja meg többször az üzemmódválasztó 
gombot, és válassza ki a kívánt üzemmódot;
•" " Hűtés üzemmód

• " " Fűtés üzemmód
• " " Csak ventilátor üzemmód

Nyomja meg a be/ki gombot.
A működésjelző lámpa bekapcsol, 
és a rendszer működésbe lép.

• Az üzemmód nem módosítható a távirányítóval, 
amelyiknek a kijelzője " " (váltás 
központi vezérlés alatt) jelzést mutat.
Az üzemmód azzal a távirányítóval módosíthatja, 
amelyiknek a kijelzője nem mutat " " 
jelzést.

• Ha a " " (váltás központi vezérlés alatt) 
jelzés villog, lásd "A működtetés leírása – A fő 
távirányító beállítása" című fejezetet.

• A fűtés üzemmód leállítása után előfordulhat, 
hogy a ventilátor még körülbelül 1 percig tovább 
működik a belső egység hűtésének érdekében.

• A levegőfúvás sebessége a helyiség 
hőmérsékletétől függően automatikusan 
változhat, vagy a ventilátor azonnal le is állhat. 
Ez nem jelent hibás működést.

• A gépek védelme érdekében a rendszer 
automatikusan szabályozhatja a levegőfúvás 
sebességét.

• A levegőfúvás sebességének módosítása 
eltarthat egy ideig.
Ez nem jelent hibás működést.

BEÁLLÍTÁS (lásd: 2. ábra)
A kívánt hőmérséklet, a ventilátor 
sebességének és a légáramlás irányának 
beállításához (csak FXC, FXF és FXH 
távirányítók esetében) járjon el az alábbiak 
szerint.
Nyomja meg a hőmérséklet beállítása 
gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Ahányszor megnyomja ezt a gombot, 
a hőmérsékleti beállítás annyiszor 
emelkedik vagy lecsökken 1°C-kal.

MEGJEGYZÉS
• Állítsa be a hőmérsékletet a működési 

tartományon belül.
• A hőmérséklet-beállítás nem lehetséges 

csak ventilátor üzemmód esetében.
A ventilátorsebesség-szabályzó gomb 
megnyomásával választhatja ki a ventilátor 
kívánt sebességét.
Nyomja meg a légáramlás irányának 
beállítására szolgáló gombot.
A részletekért lásd "A légáramlás irányának 
beállítása" című fejezetet.

A RENDSZER LEÁLLÍTÁSA (lásd: 2. ábra)
Nyomja meg újra a be/ki gombot.
A működésjelző lámpa kikapcsol, és 
a rendszer működése leáll.

MEGJEGYZÉS
• Ne kapcsolja ki az áramellátást rögtön 

az egység leállítása után.
• A rendszernek szüksége van legalább 

5 percre a vízelvezető szivattyú további 
működtetéséhez.
Az egység azonnali kikapcsolása 
vízszivárgást vagy hibás működést 
eredményezhet.

1
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A FŰTÉSI ÜZEMMÓD BEMUTATÁSA
• Az általános fűtés üzemmódban tovább tarthat 

a beállított hőmérséklet elérése, mint a hűtés 
üzemmódban. 
Az időzítő üzemmód előtt használt üzemmód 
elindítását javasoljuk.

• A következőképpen működtesse a rendszert, 
hogy megelőzze a fűtési teljesítmény 
csökkentését vagy a kifelé áramló hideget.

Jégmentesítés üzemmód
• Fűtés üzemmódban megnövekszik 

a kültéri egység hőcserélőjének fagyása. 
Csökken a fűtőteljesítmény, és a rendszer 
jégmentesítési módba kapcsol.

• A beltéri egység ventilátora leáll, és 
a távirányítón " " jelzés jelenik meg.

• A rendszer 10 percen belül visszatér 
a jégmentesítő működésből fűtés 
üzemmódba.

Előfűtés
• A beltéri egység ventilátora automatikusan 

leáll annak érdekében, hogy a fűtés 
üzemmód kezdetekor az egység ne fújjon 
ki hideg levegőt. A távirányító kijelzőjén 
" " jelzés jelenik meg.

MEGJEGYZÉS
• A fűtőteljesítmény a külső hőmérséklet 

csökkenésével visszaesik. Ebben az esetben 
a készülékkel együtt használjon másik 
fűtőberendezést is. (Ha olyan készülékeket 
használ együtt, amelyek nyílt lánggal működnek, 
folyamatosan szellőztesse a helyiséget.)
Ne helyezzen nyílt lánggal működő készülékeket 
a készülékből érkező levegő útjába vagy az 
egység alá.

• A készülék indításától számítva eltart egy ideig, 
míg a helyiség felmelegszik, mivel a készülék 
meleg levegős keringetőrendszert használ az 
egész helyiség felmelegítésére.

• Ha a meleg levegő a mennyezetig emelkedik, 
és a padló feletti területet nem melegíti föl, 
a keringető (levegőkeringető beltéri ventilátor) 
használatát javasoljuk. A részletekért lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval.

5-2 PROGRAMOZOTT SZÁRÍTÁS 
ÜZEMMÓD

• Ez az üzemmód minimális hőmérséklet-csökkenés 
mellett csökkenti a helyiség páratartalmát.

• A mikroszámítógép automatikusan 
meghatározza a hőmérsékletet és a ventilátor 
sebességét.

• A rendszer nem lép működésbe, ha a helyiség 
hőmérséklete alacsony.

• A mikroszámítógép automatikusan szabályozza 
a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét, 
így ezek nem állíthatók be a távirányítóval.

• Ez a funkció nem érhető el, ha a helyiség 
hőmérséklete 20°C vagy alacsonyabb.

3. ábra
Nyomja meg többször az üzemmódválasztó 
gombot, és válassza ki a " " (programozott 
szárítás) üzemmódot.
Nyomja meg a be/ki gombot.
A működésjelző lámpa bekapcsol, 
és a rendszer működésbe lép.
Nyomja meg a légáramlás irányának 
beállítására szolgáló gombot (csak FXC, FXF 
és FXH esetében). A részletekért lásd 
"A légáramlás irányának beállítása" című 
fejezetet.
Nyomja meg újra a be/ki gombot.
A működésjelző lámpa kikapcsol, 
és a rendszer működése leáll.

MEGJEGYZÉS
• Ne kapcsolja ki az áramellátást rögtön 

az egység leállítása után.
• A rendszernek szüksége van legalább 

5 percre a vízelvezető szivattyú további 
működtetéséhez.
Az egység azonnali kikapcsolása 
vízszivárgást vagy hibás működést 
eredményezhet.

5-3 A LÉGÁRAMLÁS IRÁNYÁNAK 
BEÁLLÍTÁSA (csak dupla légáramlat, 
többszörös légáramlat és 
mennyezetről függő modell esetén)

4. ábra

1
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A légáramlás irányának 
kiválasztásához nyomja meg 
a légáramlás irányának beállítására 
szolgáló gombot.
Ahogy a jobb oldali ábrán is látszik, 
a légáramlást szabályozó szárny 
jelzése legyező alakban mozog, és 
a légáramlás iránya folyamatosan változik. 
(Automatikus legyezés beállítás)
A légáramlás irányának 
kiválasztásához nyomja meg 
a légáramlás irányának beállítására 
szolgáló gombot.

A légáramlást szabályozó szárny 
jelzése megáll, és a légáramlás 
iránya nem változik. (Rögzített 
légáramlási irány beállítása)

A LÉGÁRAMLÁST SZABÁLYOZÓ SZÁRNY 
MOZGÁSA 
A következő feltételek mellett egy mikroszámítógép 
szabályozza a légáramlat irányát, ami eltérhet az 
ábrától.

A légáramlás iránya a következő módokon 
állítható be.
• Maga a légáramlást szabályozó szárny állítja 

be a pozícióját.
• A felhasználó állítja be a légáramlás irányát.

Automatikus " " vagy kívánt helyzet " ". 

MEGJEGYZÉS
• A szárny mozgathatósának határa 

módosítható. A részletekért lépjen 
kapcsolatba Daikin forgalmazójával. (Csak 
dupla légáramlat, többszörös légáramlat, 
sarok, mennyezetről függő vagy falra 
szerelt modell esetén.)

• Ne használja vízszintes irányban " ". 
Ettől pára vagy por telepedhet meg 
a mennyezeten.

5. ábra

5-4 A RENDSZER IDŐZÍTŐVEL VALÓ 
PROGRAMOZOTT ELINDÍTÁSA ÉS 
LEÁLLÍTÁSA 

• Az időzítő az alábbi két módon működtethető.
A leállítás idejének beprogramozásakor: " ". 
A beállított idő lejárta után a rendszer leáll.
Az elindítás idejének beprogramozásakor: 
" ". A beállított idő lejárta után a rendszer 
elindul.

• Az időzítő legfeljebb 72 órára programozható be.
• Az elindítás és a leállítás idejét egyidejűleg is be 

lehet programozni.

6. ábra
Nyomja meg többször az időzítő üzemmód 
indítás/leállítás gombját, és válassza ki az 
üzemmódot a kijelzőn.
A jelzés villog.
• A leállítási időzítő beállításakor: " "
• A indítási időzítő beállításakor: " "
Nyomja meg az idő beprogramozása 
gombot, és állítsa be a rendszer 
elindításának vagy leállításának idejét.

Ahányszor megnyomja ezt a gombot, 
az idő 1 órával előreugrik vagy 
csökken.

Nyomja meg az időzítő be/ki gombját.
Az időzítőbeállítás befejeződik. Az addig 
villogó " " vagy " " jelzés 
folyamatosan kezd világítani.

MEGJEGYZÉS
• Az időzítő be- és kikapcsolásának egyidejű 

beállításakor ismételje meg még egyszer 
a fenti folyamatot (" "–" ").

• A beprogramozás után a kijelző a 
fennmaradó időt mutatja.

• Nyomja meg még egyszer az időzítő be/ki 
gombját a beprogramozás törléséhez. 
A jelzés eltűnik.

HŰTÉS FŰTÉS
• A működés megkezdésekor.
• Amikor a helyiség hőmérséklete 

magasabb a beállított 
hőmérsékletnél.

• Jégmentesítés üzemmódban.
• Folyamatos vízszintes légáramlási irány melletti működés esetén.
• Mennyezetről függő vagy falra szerelt egységgel végzett hűtés közben 

folyamatosan lefelé irányuló légáramlás esetén a mikroszámítógép 
szabályozhatja a légáramlás irányát; ebben az esetben a távirányító 
jelzése is megváltozik.

1

2

Kétirányú

Mennyezetre szerelt

Többirányú

1

2

3

1 2
Üzemeltetési kézikönyv
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Például:
Ha úgy állította be időzítőt, hogy 3 óra 
elteltével állítsa le, és 4 óra elteltével indítsa 
el a rendszert, a rendszer 3 óra elteltével le 
fog állni, majd 1 órával később el fog indulni.

7. ábra

5-5 ÓVINTÉZKEDÉSEK A CSOPORTOS 
VEZÉRLŐRENDSZEREKHEZ VAGY 
A KÉT TÁVIRÁNYÍTÓS 
VEZÉRLŐRENDSZEREKHEZ

A rendszer lehetőséget ad az egyedi vezérlés 
mellett (egy távirányító egy beltéri egységet 
vezérel) két másik vezérlő rendszer 
alkalmazására. A rendszerrel kapcsolatban 
a Daikin forgalmazójától kérhet információt.
• Csoportos vezérlésű rendszer

Egy távirányító legfeljebb 16 beltéri egységet 
vezérelhet. Minden beltéri egység ugyanúgy 
lett beállítva.

• Két távirányítós vezérlőrendszerekhez
Két távirányító vezérel egy beltéri egységet 
(csoportos vezérlőrendszer esetén a beltéri 
egységek egy csoportját). A készülék vezérlése 
külön történik.

MEGJEGYZÉS
• Ha módosítja a csoportos vezérlésű vagy 

két távirányítós vezérlésű rendszerek 
kombinációját vagy beállítását, lépjen 
kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

6. OPTIMÁLIS MŰKÖDÉS
Tartsa be az alábbi előírásokat a rendszer helyes 
működése érdekében.
• Kapcsolja ki a tápellátást, ha hosszabb ideig 

nem használja az egységet.
Az egység fogyasztása néhány watt és néhány 
tucat watt között alakul, ha nincs lekapcsolva 
a hálózatról (lásd a megjegyzést).
A gépek védelme érdekében azonban győződjön 
meg róla, hogy a rendszer az egység ismételt 
működésbe helyezése előtt legalább 6 órával 
legyen a hálózatra kapcsolva.

Megjegyzés: Az egység energiafogyasztása 
függ az üzemelési tényezőktől, például 
a CONVENI-PACK modelljétől.

• Szereljen fel riasztót, ha a működési hibák 
valószínűsíthetően a tárolt javak károsodásához 
vezetnének.

Az egységhez tartozik egy terminál, amelynek 
kimenetén megjelenik a riasztó jele. 
Ha a rendszer meghibásodására úgy kerülne sor, 
hogy nincs riasztó, akkor az egység hosszabb 
időre működésképtelenné válik, és a tárolóban 
elhelyezett javak megrongálódhatnak. 
Ajánlott a riasztó felszerelése, hogy szükség 
esetén gyorsan meghozhatók legyenek 
a megfelelő intézkedések. 
Részletekért forduljon a forgalmazóhoz.
• Megfelelően állítsa be a levegő kimenetét, 

és ne irányítsa a légáramlatot közvetlenül 
a helyiségben tartózkodókra.

• A hőmérséklet beállítása legyen kellemes. 
Kerülje a túlzott fűtést vagy hűtést.

• Függönyökkel vagy redőnnyel meg kell 
akadályozni, hogy hűtés közben közvetlen 
napsugárzás érje a szobát.

• Szellőztessen gyakran.
Hosszú ideig tartó használat esetén különösen 
ügyeljen a szellőztetésre.

• Ne hagyja nyitva az ajtókat és ablakokat. Ha 
az ajtók és ablakok nyitva maradnak, a levegő 
kikerül a helyiségből, és ez csökkenti a hűtés 
és fűtés hatékonyságát.

• Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék 
levegőbemenete és -kimenete közelébe. 
Ez gyengítheti a készülék hatását, vagy 
leállíthatja a működést.

OFF
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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• Kapcsolja ki a tápellátás főkapcsolóját, amikor 
hosszabb ideig nem használja a készüléket. 
Ha a kapcsoló be van kapcsolva, akkor áramot 
fogyaszt. A zökkenőmentes működés 
érdekében használat előtt 6 órával kapcsolja be 
a főkapcsolót, amikor újraindítja a készüléket. 
(Tekintse meg a beltéri egység kézikönyvének 
"Karbantartás" című fejezetét.)

• Ha a kijelzőn a " " (a levegőszűrőt tisztítani 
kell) jelzés jelenik meg, bízzon meg egy 
szakképzett szerelőt a szűrők tisztításával. 
(Tekintse meg a beltéri egység kézikönyvének 
"Karbantartás" című fejezetét.)

• A beltéri egységet és a távirányítót tartsa 
legalább 1 m távolságra televízióktól, rádióktól, 
lemezjátszóktól és egyéb hasonló 
készülékektől.
Ennek be nem tartása zavarhatja a vételt vagy 
torzíthatja a képet.

• Ne használjon más fűtőberendezéseket 
közvetlenül a beltéri egység alatt.
Ha mégis így tesz, a berendezéseket 
deformálhatja a kiáramló hő.

• Időbe telik, hogy a szobahőmérséklet 
elérje a beállított hőmérsékletet.
Javasoljuk a működtetés megkezdését 
az időzítő üzemmód használata előtt.

7. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Állítsa le az egység működését az áramellátás 
kapcsolójával, majd kapcsolja le az áramellátást 
(azaz kapcsolja le a földzárlatvédelmi kapcsolót), 
mielőtt elkezdi az egység karbantartását.

VIGYÁZAT
Tisztítás során ne érintse meg közvetlenül 
az alumínium hűtőbordát.
Ez sérüléshez vezethet.
Ne mossa le az egységet vízzel.
Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A tisztítás, a karbantartás és az ellenőrzés 
idejére mindig győződjön meg arról, hogy 
kikapcsolta a készüléket és az áramkör 
biztosítékát.
Ellenkező esetben áramütés és sérülés 
következhet be.

A kültéri egység tisztítása
• Forduljon a helyi forgalmazóhoz.
A beltéri egység tisztítása
• Mivel a rendszer többfunkciós légkondicionáló 

és hűtő, a ventilátor foroghat a fűtési 
üzemmódokban akkor is, ha leállította 
az egység működését a távirányítóval.
A tisztítás megkezdése előtt állítsa le az egység 
működését a távirányítóval, és kapcsolja ki 
a árammegszakítót.

A részletekért tekintse meg a beltéri egységhez 
mellékelt üzemeltetési kézikönyvet.

A szekrény és az egység hűtőjének tisztítása
• A részletekért tekintse meg a szekrényhez és az 

egység hűtőjéhez mellékelt üzemeltetési 
kézikönyvet.

A csepptálca (opcionális tartozék) tisztítása
• A csepptálca időnkénti tisztításával előzze meg 

a tálca eltömődését és szennyeződését.
• Kapcsolja ki a tápellátást (vagyis kapcsolja ki 

a földzárlatvédelmi kapcsolót), ha hosszabb 
ideig nem használja az egységet.

8. HIBAKERESÉS
8-1 Nem tekinthetők hibás működésnek 

a következők.
1. Az egység nem működik.

• A légkondicionáló nem indul el azonnal 
a működésének leállítását követő 
újraindítás, illetve a működési üzemmód 
beállítását követő üzemmód-módosítás 
esetén.
Ha a működésjelző lámpa bekapcsol, akkor 
a rendszer normál állapotban van.
A kompresszormotor túlterhelésének 
elkerülése érdekében a légkondicionáló 
5 perccel a BEkapcsolás után indul el, 
ha éppen akkor kapcsolták KI.

• Ha a távirányítón a "Központi vezérlés 
alatt" jelzés jelenik meg, az üzemmód 
gomb megnyomására a kijelző néhány 
másodpercig villog.
Ez azt jelzi, hogy a központi eszköz vezérli 
az egységet.
A villogó kijelző azt jelzi, hogy a távirányító 
nem használható.

• A rendszer nem indul el azonnal áram alá 
helyezés után.
Várjon egy percet, amíg a mikroszámítógép 
készen áll a használatra.

2. A készülék néha leáll
• A távirányító kijelzőjén az "U4" vagy "U5" 

jelzés látható, majd leáll, és néhány perc 
múlva újraindul.
Ennek oka az, hogy a távirányító 
a légkondicionálótól eltérő elektronikus 
készülékek jeleit érzékeli, és ez 
megakadályozza az egységek közötti 
kommunikációt, így leállnak.
A működés a zavaró jelek megszűnésével 
automatikusan újraindul.
Üzemeltetési kézikönyv

11
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)

CONVENI-PACK
4P448940-1A – 2016.07



4PHU448940-1A.book  Page 12  Thursday, August 25, 2016  11:22 AM
3. Nem lehet váltani a HŰTÉS/FŰTÉS 
üzemmód között.
• A kijelzőn a " " jelzés (váltás 

központi vezérlés alatt) jelenik meg.
Azt jelzi, hogy ez egy segéd-távirányító.
Lásd: "A fő távirányító beállítása".

• Fel van szerelve a hűtés/fűtés 
választókapcsoló, és a kijelzőn 
a " " (váltás központi vezérlés 
alatt) jelzés jelenik meg.
Ennek oka az, hogy a hűtés/fűtés váltást 
a hűtés/fűtés választókapcsoló vezérli. 
Kérdezze meg a Daikin forgalmazóját, hogy 
hol található a távirányító kapcsoló.

4. A ventilátor üzemmód elérhető, de a hűtés 
és a fűtés nem.
• Rögtön az áramellátás bekapcsolása után.

A mikroszámítógép felkészül a működésre.
Várjon 10 percet.

5. A ventilátor erőssége nem reagál 
a beállításra.
• A ventilátor erőssége nem változik 

a ventilátor erősségét szabályozó gomb 
megnyomására sem.
Amikor a helyiség hőmérséklete fűtés 
üzemmódban eléri a beállított hőmérsékletet, 
a kültéri egység leáll, és a beltéri egység 
csendes ventilátor erősségre vált.
Ezzel megakadályozza, hogy a helyiségben 
tartózkodókra közvetlenül fújjon a hideg 
levegő.
A ventilátor erőssége a gomb megnyomására 
sem változik, amikor egy másik beltéri 
egység fűtés üzemmódban van.

6. Az egyik egységből fehér pára áramlik ki.
<Beltéri légkondicionáló egység>
• Amikor magas a páratartalom hűtés 

üzemmódban.
Ha a beltéri egység belseje nagyon 
beszennyeződik, akkor a helyiségben nem 
lesz egyenletes a hőmérséklet. Ki kell 
tisztítani a beltéri egység belsejét. Kérjen 
információt a Daikin forgalmazójától a 
tisztítással kapcsolatban. Ezt csak egy 
szakember tudja elvégezni.

• Azonnal a hűtés üzemmód leállása után, 
és ha alacsony a helyiség hőmérséklete 
és a páratartalma.
Ennek az az oka, hogy meleg hűtőfolyadék 
áramlik vissza a beltéri egységbe, és gőz 
keletkezik.

<Beltéri légkondicionáló egység, kültéri 
egység>
• Ha a rendszer fűtési üzemmódra kapcsol 

jégmentesítési üzemmód után.
A jégmentesítés során keletkező nedvesség 
gőzzé alakul, és eltávozik.

7. A légkondicionálók hangja.
<Beltéri légkondicionáló egység>
• Amikor a rendszer nem működik vagy 

hűtés üzemmódban van, folyamatos, halk 
"shah" hang hallható.
Amikor az elvezetőszivattyú (opcionális 
kiegészítő) működik, ilyen hangot ad.

• A beltéri egység leállításakor halk "sah", 
"csoro-csoro" hang hallható.
Amikor a másik beltéri egység működik, ez 
a hang hallható. Annak érdekében, hogy ne 
maradjon olaj és hűtőközeg a rendszerben, 
kis mennyiségű hűtőközeg továbbra is folyik.

<Kültéri egység, segédfűtő>
• Amikor változik a működés hangjának 

fekvése.
Ezt a hangot a frekvenciaváltozás okozza.

<Beltéri légkondicionáló egység, kültéri 
egység, segédfűtő>
• Amikor a rendszer jégmentesítés vagy 

hűtés üzemmódban van, folyamatos, halk 
sziszegő hang hallható.
Ezt a hangot a beltéri és kültéri egységen 
keresztülhaladó hűtőközeg gáz okozza.

• A működés leállítása vagy indítása után 
közvetlenül, vagy jégmentesítés 
üzemmódban sziszegő hang hallható.
Ez a hűtőközeg hangja, amit az áramlás 
megállása vagy változása okoz.

8. Az egységből por távozik.
• Amikor hosszú leállítást követően 

használja az egységet.
Ennek az az oka, hogy por jutott a 
készülékbe.

9. Az egységekből furcsa szagok áradhatnak.
• Működés közben.

A készülék beveheti a helyiségek, bútorok, 
cigaretta stb. szagát, majd ez áradhat belőle.

10.A kültéri egység ventilátora nem forog.
• Működés közben.

A ventilátor sebessége szabályozva van a 
termék optimális működése érdekében.

11.A kijelzőn a " " jelzés jelenik meg
• Ez a jelzés közvetlenül a tápkapcsoló 

bekapcsolása után jelenik meg.
Azt jelzi, hogy a távirányító normál állapotban 
van. Ez egy percig tart.

12.A kültéri egységben található kompresszor 
vagy ventilátor nem áll le.
• Ennek az a célja, hogy ne maradjon olaj és 

hűtőközeg a kompresszorban. A készülék 
5–10 másodperc után leáll.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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13.Meleg levegő áramlik ki az egységből, annak 
ellenére, hogy le lett állítva.
• Az egység leállításakor meleg levegő 

érezhető.
Ugyanazon rendszer több különböző beltéri 
egységet működtet, így amikor egy másik 
egység működik, valamennyi hűtőközeg 
továbbra is átfolyik az egységen.

14.Az egység nem hűt megfelelően.
• Programozott szárítás üzemmód.

A programozott szárítás üzemmód célja 
a szobahőmérséklet lehető legkisebb 
mértékű csökkentése. 
Lásd: 7. oldal.

15.A beltéri ventilátor foroghat az egység 
leállása közben.
• A ventilátor akkor is foroghat, ha leállította 

az egység működését a távirányítóval. 
Mivel a rendszer többfunkciós 
légkondicionálóként és hűtőként működik, 
a ventilátor működtetésével akadályozza 
meg az olaj és hűtőközeg felgyülemlését 
a légkondicionálóban a szekrény 
működtetésekor.

8-2 A szervizszolgáltatás igénylése előtt 
ellenőrizze.

1. Az egység egyáltalán nem működik.
• Nem égett ki a tápegység biztosítéka?
Kapcsolja ki a tápellátást. (A tápegység 
biztosítékának cseréjével kapcsolatban 
forduljon a forgalmazóhoz.)

• Le van kapcsolva a hálózati áramköri 
megszakító?
Kapcsolja be az egységet, ha a hálózati 
áramköri megszakító gombja kikapcsolt 
állapotban van.
Ne kapcsolja be az 
egységet, ha a 
hálózati áramköri 
megszakító gombja 
bekapcsolt 
állapotban van. 
(Forduljon a forgalmazóhoz.)

• Nincs áramszünet?
Várjon, amíg helyreáll az áramszolgáltatás. 
Ha az áramkimaradás működés közben 
történik, a rendszer automatikusan újraindul, 
amint helyreáll az áramellátás.

• Minden tápegység bekapcsolt állapotban van?
Kapcsolja be az áramellátást.

2. Az egység nem sokkal a működés 
beindulását követően leáll.
• Nem zárja el valamilyen tárgy a kültéri vagy 
a beltéri egység levegőbemenetét vagy -
kimenetét?
Távolítsa el ezeket a tárgyakat.

• Ellenőrizze, hogy a távirányítón látható-e a 
" " (a levegőszűrőt tisztítani kell) jelzés.
Tekintse meg a légkondicionáló beltéri 
egységének üzemeltetési kézikönyvét. 
Ezután tisztítsa meg a levegőszűrőt.

3. A rendszer működik, azonban a hűtés vagy 
fűtés nem megfelelő (légkondicionálás).
• Győződjön meg róla, hogy semmi nem 
akadályozza a kültéri és beltéri egységek 
levegőkimeneti és -bemeneti nyílásait.
Távolítsa el az akadályokat, és állítsa helyre 
a szellőzést.

• Ellenőrizze, hogy a távirányítón látható-e a 
" " (a levegőszűrőt tisztítani kell) jelzés.
Tekintse meg a beltéri egység üzemeltetési 
kézikönyvét. Ezután tisztítsa meg 
a levegőszűrőt.

• Ellenőrizze a hőmérséklet-beállítást.
Lásd: "A működtetés leírása".

• Ellenőrizze a ventilátor sebességének 
beállítását a távirányítón.
Lásd: "A működtetés leírása".

• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyitva az ajtók 
és az ablakok.
Csukja be az ajtókat és ablakokat, hogy 
ne fújjon be a szél.

• Ellenőrizze, hogy nem tartózkodnak-e túl 
sokan a helyiségben hűtés üzemmód közben.

• Ellenőrizze, hogy nincs-e túl erős hőforrás 
a helyiségben a hűtés üzemmód használata 
során.

• Ellenőrizze, hogy közvetlen napfény éri-e 
a helyiséget a hűtés üzemmód használata 
során.
Használjon függönyt vagy redőnyöket.

• Ellenőrizze, hogy a levegőfúvás szöge 
megfelelő-e.
Lásd: "A működtetés leírása".

4. Az egység rosszul hűt.
• Nem túl jeges a beltéri egység (a hűtőegység 
és a szekrény)?
Jégmentesítse manuálisan, vagy rövidítse 
le a jégmentesítési művelet ciklusát.

• Nincs túl sok cikk behelyezve?
Csökkentse a cikkek számát.

• Zavartalan a hideg levegő áramlása a beltéri 
egységben (a hűtőegységben és 
a szekrényben)?
Változtassa meg a cikkek elhelyezését.

• Nincs túl sok por a kültéri egység 
hőcserélőjén?
A port víz használata nélkül távolítsa 
el kefével vagy porszívóval, vagy 
lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

• Nem szivárog el odakint a hideg levegő?
Állítsa meg a hideg levegő elszivárgását.

Kapcsoló
Bekapcsolási 
pozíció

Megszakító

BE

KI
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• Nem túl magas a beltéri egység 
(a hűtőegység és a szekrény) beállított 
hőmérséklete?
Állítsa be megfelelően a hőmérsékletet.

• Nincsenek magas hőmérsékletű cikkek 
behelyezve?
Akkor tárolja ezeket, ha már lehűltek.

• Nem lehet, hogy hosszú ideig volt nyitva 
az ajtó?
A lehető legrövidebb ideig tartsa nyitva 
az ajtót.

8-3 A következő esetekben forduljon 
a forgalmazóhoz.

FIGYELEM
Ha a CONVENI-PACK készülékkel 
kapcsolatban valami szokatlant észlel 
(például égett szagot), akkor áramtalanítsa 
a berendezést, és értesítse a helyi 
forgalmazót.
Ha ilyen körülmények között tovább működteti, 
az meghibásodást, áramütést vagy tűzveszélyt 
okozhat.

1. Gyakran lépnek működésbe a biztonsági 
eszközök, például a biztosíték, a megszakító 
és a földzárlatvédelmi kapcsoló, vagy 
a MŰKÖDTETÉS kapcsolója nem stabil.
Az áramellátás kikapcsolását követően lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval.

2. Kapcsolja le az áramellátást, és lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval, ha a fenti 
tüneteken túl más jeleket is tapasztalt, vagy 
ha a berendezés normális működése nem 
indul be a 8-2. pont alatt megadott lépések 
elvégzését követően.

9. VIZSGÁLAT
A kereskedelmi termékek károsodásának 
elkerülése érdekében az egység megelőző 
karbantartást igényel. Kérjen fel egy olyan 
szakembert, aki rendelkezik képesítéssel 
a vizsgálat elvégzésére.
A karbantartási vizsgálattal kapcsolatos 
információkért tekintse meg a 15. oldalt.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
CONVENI-PACK
4P448940-1A – 2016.07
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10. TERMÉKMODELLEK ÉS FŐ JELLEMZŐK
10-1Modellek és fő jellemzők.

Megjegyzés:
• Üzemelési feltételek:

Kültéri egység
(Légkondicionálási oldal) Beltéri hőmérséklet: 27ºCDB/19ºCWB, kültéri hőmérséklet: 32ºCDB, 
csőhossz: 7,5 m, szintkülönbség: 0 m (hűtési prioritás üzemmódban)
(Hűtőberendezés oldala) Evaporátor-hőmérséklet: -10ºC, kültéri hőmérséklet: 32ºCDB, szívási 
túlhevülés: 10ºC (hűtési prioritás üzemmódban)
(Fűtési feltételek) Beltéri hőmérséklet: 20ºCDB, kültéri hőmérséklet: 7ºCDB/6ºCWB, hűtési berendezés 
terhelése: 18 kW, 
csőhossz: 7,5 m, szintkülönbség: 0 m
Szívási nyomásnak megfelelő telítettségi hőmérséklet (hűtőberendezés oldala): -10ºC 
(hideg körülmények között),
beltéri légkondicionáló csatlakozási teljesítménye: 10LE, ha a hővisszanyerés 100%
A hangnyomás szintje kisebb, mint 70 dB(A).

Segédfűtő egység
Evaporátor-hőmérséklet: -35ºC, kültéri hőmérséklet: 32ºC, szívási túlhevülés: 10ºC, telítettségi 
hőmérséklet a segédfűtő nyomásának elvezetéséhez: -10ºC

• A kültéri egységek modelljeinek az ábráin látható értékek elölről 1m távolságból, felülről pedig 1,5m 
magasságból lettek mérve.
A ténylegesen beszerelt modellek esetében a mért értékek a környezeti zaj és a visszaverődések 
miatt általában nagyobbak a megjelenített értékeknél.
Ha a kültéri hőmérséklet alacsony, akkor előfordulhat, hogy a kijelzett hőmérséklet az egység 
védelme miatt beállított evaporátor-hőmérséklet alá esik.

• Az értékek a termékfejlesztések során előzetes értesítések nélkül változhatnak.
• Az "E" utótag korrózióálló modelleket jelöl.

Modell LRYEQ16A7Y1 LCBKQ3AV1 (E)
Tápfeszültség 3 fázis, 380~415 V, 50 Hz 1 fázis, 220~240 V, 50 Hz
Hűtőközeg R410A

Üzemelési feltételek

Evaporátor-hőmérséklet -20ºC~10ºC (hűtés) -45ºC~-20ºC

Kültéri 
hőmérséklet

Hűtés -15ºC~43ºCDB

-15ºC~43ºCDBHűtés -5ºC~43ºCDB

Fűtés -15ºC~21ºCDB
-15ºC~15,5ºCWB

Teljesítmény (kW)

Hűtés
Légkondicionálás 14 -
Hűtés 21,8 -
Fagyasztás - 3,35

Fűtés
Légkondicionálás 27 -
Hűtés 21,8 -
Fagyasztás - 3,35

Külső méretek (Ma x Szé x Mé) (mm) 1680×1240×765 480×680×310
Termék tömege (kg) 370 47
Hangnyomásszint (dB(A)) 62 49

Tervezési nyomás

Magas nyomású 
oldal

(bar) 40 38
(MPa) 4,0 3,8 

Alacsony 
nyomású oldal

(bar) 25 25
(MPa) 2,5 2,5
Üzemeltetési kézikönyv
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11. SZERVIZSZOLGÁLTATÁS 
ÉS JÓTÁLLÁS

11-1 Szervizszolgáltatás

FIGYELEM
A CONVENI-PACK módosításával, 
szerelésével és karbantartásával 
kapcsolatban forduljon a helyi 
forgalmazóhoz.
A szakszerűtlen szerelés szivárgást, áramütést 
vagy tüzet okozhat.
A CONVENI-PACK áthelyezésével és újbóli 
felszerelésével kapcsolatban kérje a helyi 
forgalmazó tanácsát.
A nem megfelelő felszerelés szivárgást, 
áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen 
a tűz elkerülésére.
Ha a CONVENI-PACK nem működik 
megfelelően (vagyis ha a CONVENI-PACK belső 
hőmérséklete nem csökken elég hatékonyan), 
akkor előfordulhat, hogy elszivárgott 
a hűtőfolyadék. 
Kérjen segítséget a forgalmazótól. 
A CONVENI-PACK készülékben található 
hűtőfolyadék biztonságos, és normál esetben 
nem szivárog. 
Azonban szivárgás esetén gázégővel, 
fűtőberendezéssel vagy tűzhellyel érintkezve 
ártalmas gázt termelhet. 
Ne használja tovább a CONVENI-PACK 
készüléket, amíg egy szakképzett szerelő 
meg nem javítja a szivárgást.

1. A helyi forgalmazónak adja át az alábbi 
adatokat, mikor javítást kér.
• Modellnév A jótállási jegyen található.
• Sorozatszám és az üzembe helyezés dátuma

A jótállási jegyen található.
• A meghibásodás lehető legpontosabb 
körülményei

• A saját neve, címe és telefonszáma
2. Javítások a jótállási időszak lejárta után

Forduljon a forgalmazóhoz. A súlyos hibák 
javítása csak akkor lehetséges, ha az egység 
meg tudja őrizni eredeti funkcióit a javítások 
után is.

3. Karbantartási vizsgálat
A hűtőrendszer CONVENI-PACK egységének 
belseje egy idő után bepiszkolódik, és 
teljesítménye csökkenhet, ha több szezonon 
keresztül használják.
Az egység szétszerelése és belső tisztítása 
speciális eljárásokkal lehetséges. Ezért 
a forgalmazó komoly karbantartási vizsgálatot 
is javasol a megszokott karbantartási 
szolgáltatások mellett.
Részletekért forduljon a forgalmazóhoz.

Ne felejtse el, hogy a forgalmazói jótállás nem 
feltétlenül fedezi azokat a meghibásodásokat, 
amelyeket a forgalmazó által jóvá nem hagyott 
kivitelezők okoztak az egység szétszerelésével 
vagy belső tisztításával.

4. Áthelyezés és hulladékkezelés
• A rendszer CONVENI-PACK egységének 
eltávolításával és újbóli felszerelésével 
kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, 
mert ezen eljárások megfelelő szakértelmet 
igényelnek.

• A rendszer CONVENI-PACK egysége 
fluorozott szénhidrogén hűtőközeget használ.
A rendszer CONVENI-PACK egységének 
hulladékkezeléséhez lépjen kapcsolatba 
a forgalmazóval, mert a hűtőközeget a helyi 
és nemzeti törvényi szabályozásoknak 
megfelelően kell begyűjteni, szállítani és 
ártalmatlanítani.

• Ha erre készül, forduljon a forgalmazóhoz.
5. Vizsgálatok

A szervizszolgáltatásokkal kapcsolatban 
forduljon forgalmazójához.

11-2 Súlyos hibák javításai (amelyek 
kívül esnek a jótállás hatályán)

11-2-1 Nem rendeltetésszerű használatból 
eredő balesetek

• Korlátozásokat figyelembe nem vevő használat
• Rendeltetésszerű használattól eltérő 

alkalmazások vagy módosítások.
Használati szabványok

Használati szabványok
Elem Kültéri egység Segédfűtő egység
Tápfeszültség 
ingadozása A névleges feszültség ±10%-án belül
Kültéri hőmérséklet-
tartomány (hűtés) -5ºC~+43ºCDB

-15ºC~+43ºCDBKültéri hőmérséklet-
tartomány (fűtés)

-15ºC~21ºCDB
-15ºC~15,5ºCWB

Csatlakozócsövek 
hossza

130 m-en belül 
(Csőhossz a beltéri 
és a kültéri egység 
között.)

30 m-en belül 
(Csőhossz a beltéri és 
a segédfűtő egység 
között.)

Magasságkülönbség 
a beltéri és kültéri 
egységek között

35 m-en belül 
(10 m-en belül a 
kültéri egység 
alacsonyabban van.)

10 m-en belül 
(0 m-en belül a 
segédfűtő egység 
alacsonyabban van.)

Magasságkülönbség 
a kültéri egység és 
segédfűtő egység 
között

35 m-en belül (10 m-en belül a kültéri egység 
alacsonyabban van.)

Magasságkülönbség 
a beltéri egységek 
között 
(légkondicionáló 
oldal)

0,5 m-en belül —

Magasságkülönbség 
a beltéri egységek 
között 
(szekrényoldal)

5 m-en belül —
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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11-2-2 Az alább meghatározott kiválasztási, 
üzembe helyezési és munkahibák és 
egyéb meghibásodások

Megjegyzés: a csillaggal jelölt elemek konkrét 
példákat mutatnak be.

1. Modellkiválasztási hibák
• Olyan modell lett kiválasztva, amely nem 
alkalmas a tárolási alkalmazásokhoz.
∗ A termékek hűtése nem éri el a tárolási 

célhőmérsékletet.
• A hűtés túl- vagy alulterhelését a forgalmazó 
állapítja meg.
∗ A leállás óránként 6-szor vagy többször 

következik be, vagy a beállított hűtési 
hőmérséklet nem érhető el.

2. Felszerelési hiba (szerelési és környezeti 
problémák)
• Az egység nem stabil és vízszintes felületre 
lett felszerelve.
∗ Az egység nincs biztonságosan rögzítve.

• A beszerelés helyének környezeti tényezői 
eltérnek a normális légköri viszonyoktól.
∗ Sós levegő, tengerpart, olajköd, konyha 

gőzkibocsátási oldala, egyéb maró vagy 
tapadó gőzök jellemezte környezet.

• A beszerelés helyén elégtelen volt 
a szellőztetés és a hőeloszlatás.
∗ A gépbe visszajutott az elhasznált levegő.

3. Munkahiba
• A csőhálózat belseje nem volt 
vákuumszivattyúval megfelelően kiszárítva.
∗ A vékony csövek jegesedés okozta 

elzáródása.
• A csőhálózat belseje nem tökéletesen 
légzáró.
∗ Szivárog a hűtőgáz.

• A csőhálózat belsejét idegen anyag 
szennyezte be.
∗ A vékony csövek elzáródnak.

• Az egységre kedvezőtlenül hatottak a helyben 
végrehajtott módosítások.
∗ Az egység üzemeltetési hőmérséklet-

tartományon kívüli használata a helyben 
végrehajtott módosítások következtében.

• A beszerelési munkafolyamat közben az 
egységet nem megfelelően kezelték, és ez 
balesetet okozott.
∗ A külső panel meglazulása vagy ingása, 

illetve törés vagy elhajlás a csövekben.

4. Üzemeltetési hiba
• A tárolt objektumok hőmérséklet-beállításai 
hibásak.
∗ Zöldségek tárolása 0°C alatt.

• Az egység rendszeres karbantartását 
elhanyagolták.
∗ A hőcserélő elzáródása, az alkatrészek 

rozsdásodása, gázszivárgás, a beltéri 
egység (a hűtőegység és a szekrény) 
jegesedése.

5. Egyebek
• A forgalmazó által javasolt fejlesztések nem 
lettek időben elvégezve.
∗ Több egység egyidejű elindítása és 

leállítása.
• Természeti csapás vagy tűz okozott balesetet.

∗ Az elektromos alkatrészek villámlás okozta 
meghibásodása.

• Egyéb olyan beszerelési vagy működtetési 
problémák fordultak elő, ahol nem voltak 
figyelemmel a józan ész diktálta 
követelményekre.
∗ Az egység használata a csövek 

hőszigetelése nélkül.
• A munka a szekrényre vonatkozó alábbi 
korlátozások betartása nélkül folyt.
<Szekrényre vonatkozó korlátozások>
· A beltéri egység tervezési nyomásának 

legalább 2,5 MPa értékűnek kell lennie.
· A termosztátos szabályozószelep és 

a folyadékos szolenoid szelep (mindkettő 
R410A-specifikus) felszerelése a szekrény 
alapjára.
A termosztátos szabályozószelep 
érzékelőcsövének hőszigetelése nem 
sérülhet.

· A szekrényeket ugyanarra az aljzatra szerelje 
fel, ha azok egyetlen kültéri egységhez 
csatlakoznak.

· Győződjön meg róla, hogy a csőhálózat 
hőcserélőhöz használt kivezetése lefelé 
néz (az alábbi ábra szerint).

Bemenet 
(felső rész)

Kimenet 
(alsó rész)

Hőcserélő
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