KÄYTTÖOPAS
CONVENI-PACK

Ulkoyksikkö
(LRYEQ16AY1(E))

Tehostinyksikkö
(LCBKQ3AV1(E))

Haluamme kiittää sinua tämän Daikin
CONVENI-PACK-tuotteen ostosta. Lue
tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin
käytät CONVENI-PACK-tuotetta.
Oppaassa kerrotaan, miten laitetta
käytetään oikein, ja annetaan ohjeita,
mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia.
Luettuasi tämän oppaan säilytä se
myöhempää käyttöä varten. Jos käyttäjä
vaihtuu, muista antaa käyttöopas uudelle
käyttäjälle. Kun olet saanut takuukortin
jälleenmyyjältä, säilytä sitä turvallisessa
paikassa.
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Käytettävää kylmäainetta koskevia tärkeitä
tietoja
Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin
kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.
Kylmäaine
(1)

GWP -arvo

R410A
1975

(1)

GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali
* Arvo ilmaistaan F-kaasusäännöksinä (EY),
nro 842/2006, liite I, osat 1 ja 2.
Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi
vaatia säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen
varalta.
Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

1. VAROTOIMET
Tämä käyttöopas kannattaa lukea huolellisesti
ennen käyttöä, jotta CONVENI-PACKin toiminnoista
saadaan täysi hyöty ja vältetään virheellisestä
käsittelystä aiheutuvat toimintahäiriöt.
CONVENI-PACK luokitellaan "laitteisiin, jotka eivät
ole julkisessa käytössä".
• Tässä kuvatut varotoimet on luokiteltu joko
VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. Ne
molemmat sisältävät tärkeitä turvallisuutta
koskevia tietoja. Muista aina noudattaa
kaikkia varotoimenpiteitä.
VAROITUS ........Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai
kuoleman.
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Käyttöopas

HUOMAUTUS ... Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa omaisuusvahinkoja
tai henkilövahinkoja, jotka
voivat olla vakavia
olosuhteiden mukaan.
• Luettuasi tämän oppaan säilytä se sopivassa
paikassa, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.
Jos laitteisto siirtyy uudelle käyttäjälle, muista
antaa myös opas hänelle.
VAROITUS
Huomaa, että pitkällinen, suora altistuminen
ilmastointilaitteesta tulevalle viileälle tai
lämpimälle ilmalle tai liian viileälle tai
lämpimälle ilmalle voi vahingoittaa fyysistä
kuntoasi ja terveyttäsi.
Jos CONVENI-PACKissa 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 paikalliseen jälleenmyyjään
asennustyötä varten.
Työn tekeminen itse saattaa aiheuttaa vuotoja,
sähköiskuja tai tulipalon.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos CONVENIPACKia täytyy muuttaa, korjata ja huoltaa.
Vääränlainen työskentely saattaa aiheuttaa
vuodon, sähköiskuja tai tulipalon.
Älä aseta esineitä tai koske kädelläsi laitteen
tulo- tai poistoilmakanaviin.
CONVENI-PACKin puhaltimen nopeiden siipien
koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.
Älä koskaan kosketa ilman poistoaukkoa tai
vaakasuoria siipiä kääntöläpän ollessa
toiminnassa.
Sormet saattavat jäädä puristuksiin tai yksikkö
saattaa särkyä.
Kylmäainevuoto voi aiheuttaa tulipalon.
Jos CONVENI-PACK ei toimi oikein (eli
CONVENI-PACKin sisälämpötila ei alene
tehokkaasti), syynä voi olla kylmäainevuoto.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
CONVENI-PACKissa oleva kylmäaine on
turvallista eikä se tavallisesti vuoda.
Jos vuoto kuitenkin tapahtuu, aine voi avotuleen,
lämmittimeen tai keittotasoon osuessaan tuottaa
haitallisia kaasuja.
Älä käytä CONVENI-PACKia, ennen kuin
valtuutettu huoltoedustaja on tarkistanut,
että vuoto on korjattu.
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Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoja,
kuinka tulee toimia kylmäainevuoden
sattuessa.
Kun CONVENI-PACK asennetaan pieneen
huoneeseen, on huolehdittava siitä, että jos
kylmäainetta pääsee vuotamaan, sen määrä
ei ylitä sallittua pitoisuusrajaa. 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.
Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja
CONVENI-PACKin siirtämisestä ja
uudelleenasennuksesta.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa
vuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.
Älä vaihda sulakkeita.
Älä käytä sopimattomia sulakkeita tai kupari- tai
muita johtimia korvikkeena, sillä seurauksena
voi olla sähköisku, tulipalo, vamma tai yksikön
vaurioituminen.
Muista maadoittaa yksikkö.
Älä maadoita yksikköä vesijohtoon,
ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitustyö voi aiheuttaa
sähköiskuja tai tulipaloja.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea
syöksyvirta voi vaurioittaa CONVENI-PACKia.
Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta,
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos CONVENIPACK joutuu veden alle luonnonmullistuksen,
kuten tulvan tai hirmumyrskyn, takia.
Älä tällaisessa tapauksessa käytä CONVENIPACKia, sillä seurauksena voi olla
toimintahäiriö, sähköisku tai tulipalo.
Älä käynnistä tai sammuta CONVENI-PACKia
virransyöttökatkaisimella.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai
vesivuoto. Lisäksi koska virtavian kompensaatio
on asetettu, tuuletin pyörii yllättäen, mikä voi
aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä käytä tuotetta paikassa, jonka ilmassa on
öljyhöyryä, kuten ruoka- tai koneöljyhöyryä.
Öljyhöyry voi aiheuttaa murtumisvaurioita,
sähköiskun tai tulipalon.
Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on
runsaasti öljyistä savua, kuten keittiöissä,
tulenarkaa tai syövyttävää kaasua tai
metallipölyä.
Tuotteen käyttäminen tällaisissa paikoissa voi
aiheuttaa tulipalon tai tuotteen vikoja.
Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim.
hiussuihketta tai hyönteismyrkkyä) tuotteen
lähellä.
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Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla,
kun tinnerillä.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi aiheuttaa
tuotteen murtumisvaurioita, sähköiskun tai
tulipalon.
Älä pidä yksikön sisällä mitään herkästi
syttyvää tai palavaa.
Se saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
CONVENI-PACKin käyttö edellyttää erillistä,
sille varattua virtalähdettä.
Muun virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa
lämmön muodostumista, tulipalon tai tuotteen
vikoja.
HUOMAUTUS
Älä käytä CONVENI-PACKia muuhun kuin
sen aiottuun käyttötarkoitukseen.
Älä käytä CONVENI-PACKia tarkkuusmittarien tai
taideteosten viilentämiseen, sillä se saattaa
aiheuttaa heikentää viilennyksen kohteen
suorituskykyä, laatua tai käyttöikää.
Älä käytä yksikköä veden jäähdytykseen.
Seurauksena voi olla jäätyminen.
Älä irrota yksikön tuulettimen suojusta.
Se suojaa suurella nopeudella pyörivältä
tuulettimelta, joka voi aiheuttaa vammoja.
Älä aseta kosteudelle herkkiä esineitä
suoraan sisä- tai ulkoyksiköiden alapuolelle.
Tietyissä olosuhteissa pääyksikön tai
kylmäaineputkien kondensaatio,
ilmansuodattimen likaisuus tai poiston tukkeuma
voi aiheuttaa tippumista, josta seuraa tällaisen
esineen pilaantuminen tai vikaantuminen.
Hapenpuutteen välttämiseksi huolehdi
huoneen riittävästä tuuletuksesta, jos
CONVENI-PACKin 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 aseta syttyviä suihkeita yksikön lähelle
tai käytä suihkeita yksikön lähellä, koska
seurauksena voi olla tulipalo.
Lopeta yksikön käyttö ja katkaise laitteesta
virta virtakytkimellä ennen puhdistus-,
huolto- ja ylläpitotoimien aloittamista.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai
vammoja.
Katkaise virransyöttö, jos yksikköä ei
käytetä pitkään aikaan.
Muuten kertynyt pöly voi aiheuttaa kuumenemista
tai syttymisen.
Älä käytä laitetta märin käsin
sähköiskuvaaran takia.
Älä sijoita avotulta tuottavia laitteita
yksiköstä tulevaan ilmavirtaan, sillä se voi
heikentää polttimen palamista.
Suomi

Älä aseta lämmittimiä suoraan yksikön alle,
koska niiden tuottama lämpö voi aiheuttaa
muodonmuutoksen.
Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle,
äläkä laita sen päälle mitään esineitä.
Putoaminen tai tippuminen voi aiheuttaa
vammoja.
Älä tuki ilman sisäänmeno- tai
ulostuloaukkoja.
Heikentyneen ilmavirran seurauksena saattaa olla
riittämätön teho tai ongelmia.
Älä pese yksikköä tai kaukosäädintä vedellä.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai syttymisen.
Älä asenna CONVENI-PACKia paikkaan,
jossa se saattaa joutua alttiiksi tulenaran
kaasun vuodolle.
Kaasuvuodon sattuessa kaasun kerääntyminen
CONVENI-PACKin lähelle voi aiheuttaa
palovaaran.
Älä aseta tulenarkoja astioita, kuten
spraypulloja, alle 1 m:n päähän
poistoaukosta.
Astiat voivat räjähtää, koska sisä- ja ulkoyksiköstä
tuleva lämmin ilma vaikuttaa niihin.
Vedä tyhjennysputket täydellistä tyhjennystä
varten.
Epätäydellinen tyhjennys voi aiheuttaa
vesivuodon.
Älä laita kaukosäädintä paikkaan, jossa se on
alttiina suoralle auringonvalolle.
Nestekidenäyttö voi muuttaa väriään eikä näytä
tietoja kunnolla.
Älä pyyhi kaukosäätimen käyttöpaneelia
bensiinillä, tinnerillä, kemiallisella
pölyrievulla tms.
Paneeli saattaa muuttaa väriään, tai pinnoite
saattaa lohkeilla. Jos se on hyvin likainen, kastele
pyyhe vedellä laimennetulla neutraalilla
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeellä.
Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai
heikkojen henkilöiden käytettäväksi ilman
valvontaa.
Seurauksena voi olla ruumiintoimintojen
heikentymistä ja terveyshaittoja.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse
leikkimään laitteella tai sen kaukosäätimellä.
Jos lapsi käyttää laitetta sattumanvaraisesti,
seurauksena voi olla ruumiintoimintojen
heikkeneminen ja terveyshaittoja.
Älä anna lasten leikkiä ulkoyksikön päällä tai
ympärillä.
Jos he koskettavat yksikköä varomattomasti,
seurauksena voi olla vammoja.
Älä aseta vesisäiliöitä (esimerkiksi
kukkamaljakoita, kukkaruukkuja) laitteen
päälle, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskuja
tai tulipalon.
Suomi

Älä kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen
alumiiniripoja loukkaantumisvaaran takia.
Älä kosketa alumiiniripaa suoraan
puhdistamisen aikana.
Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä sijoita mitään laitteita yksikön 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.
Kysy jälleenmyyjältä tietoja CONVENIPACKin sisäpuolen puhdistuksesta.
Virheellinen puhdistaminen voi rikkoa muoviosat,
aiheuttaa vesivuodon tai muuta vahinkoa sekä
sähköiskuja.
Älä käytä CONVENI-PACKia, kun käytetään
huoneen kaasutustyyppistä
hyönteismyrkkyä.
Tämän ohjeen laiminlyönnin seurauksena
yksikköön voi kertyä kemikaaleja, mikä voi
vaarantaa kemikaaleille yliherkkien henkilöiden
terveyden.
Älä milloinkaan paina kaukosäätimen
painiketta kovalla, suipolla esineellä.
Kaukosäädin saattaa vaurioitua.
Älä milloinkaan vedä tai taita kaukosäätimen
sähköjohtoa.
Yksikkö saattaa mennä epäkuntoon.
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.
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.

On mahdollista, että kylmäainevuotojen
määräaikaistarkastuksia on ajoitettu. Kysy
lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.
[Asennuspaikka]
Onko yksikkö asennettu hyvin tuuletettuun
paikkaan, jonka ympärillä ei ole esteitä?
Älä käytä yksikköä seuraavanlaisissa
paikoissa.
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a. Paikat, joissa on mineraaliöljyä, kuten
leikkuuöljyä.
b. Paikat, jotka ovat alttiina merivesiroiskeille ja
suolaiselle ilmalle.
c. Paikat, joissa muodostuu sulfidikaasua, kuten
kuumat lähteet.
d. Paikat, joissa on suuria jännitevaihteluita, kuten
tehtaat.
e. Ajoneuvoissa tai laivoissa.
f. Paikat, joissa on öljysumua tai paljon höyryä,
kuten keittiöt.
g. Paikat, joissa koneet luovat sähkömagneettisia
aaltoja.
h. Paikat, joissa on happamia kaasuja, alkalikaasuja
tai höyryä.
i. Paikat, joissa on huono vedenpoisto.
j. Paikat, jotka ovat räjähdysalttiita.
Asenna yksikkö, virtajohdot, tiedonsiirtojohdot ja kylmäaineputket vähintään 1 metrin
päähän televisioista, radioista ja stereoista.
Muuten kuvassa ja äänessä voi olla häiriöitä.
Onko lumelta suojauduttu?
Tarkempia järjestelyjä kuten lumisuojuksien
asentamista varten ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Onko sisäisen ja ulkoisen yksikön välisen
läpivientiaukon ympärillä rako?
Jäähtynyt ilma vuotaa raosta ja yksikön
jäähdytysteho heikkenee.
Onko huoltotila turvallinen?

2-2 LCBKQ3AV1(E)

Tiedonsiirtojohto

Virtajohdot (erilliseen
maavuotokatkaisimeen)

3. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Tämä käyttöopas koskee alla mainittua
järjestelmää, jossa on standardiohjaus. Ennen
käyttöönottoa ota yhteys Daikin-jälleenmyyjään
saadaksesi tiedot oman järjestelmäsi tyyppiä ja
merkkiä vastaavasta toiminnasta.
Jos laitteessasi on mukautettu ohjausjärjestelmä, pyydä Daikin-jälleenmyyjältä omaa
järjestelmääsi koskevat ohjeet.

[Sähkötyöt]
Älä yritä suorittaa sähkötöitä tai
maadoitustöitä, jos sinulla ei ole siihen
pätevyyttä.
Kysy jälleenmyyjältäsi tietoja sähkötöistä ja
maadoitustöistä.
Tarkista, että virransyöttö sopii yksikölle ja
että yksikölle käytetään erillistä virtapiiriä.
Tarkista sähkökapasiteetti ja jännite.

Kylmäaineputkisto

Maadoituskaapeli
Johdin, joka tekee
järjestelmästä turvallisen
kytkemällä ulkoyksikön
maahan sähkövuodosta
johtuvien sähköiskujen tai
tulipalon estämiseksi.

Liitäntäesimerkki
1
8

2. OSIEN NIMET
3

2-1 LRYEQ16AY1(E)

5

2

Ilman ulostulo
Tuuletin
Ilman sisäänmeno
Lämmönvaihdin
(alumiiniripa)

4

Virransyöttöjohdot
(erilliseen
maavuotokatkaisimeen)

6
7

Tiedonsiirtojohto

Kylmäaineputkisto

Maadoitus
Johdin, joka tekee järjestelmästä
turvallisen kytkemällä ulkoyksikön
maahan sähkövuodosta johtuvien
sähköiskujen tai tulipalon estämiseksi.

1
2
3
4
5
6
7
8

Ulkoyksikkö
Tehostinyksikkö
Sisäyksikkö ilmastointia varten
Kauko-ohjain
Puhallinkonvektori (sisäyksikkö jäähdytystä varten)
Kotelo (sisäyksikkö jäähdytystä varten)
Kotelo (sisäyksikkö pakastusta varten)
Jäänpoiston ohjauspaneeli

Katso tietoja muista kokoonpanon laitteista kuin
ulkoyksiköstä ja tehostinyksiköstä kyseisten
laitteiden käyttöoppaista.
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4. KAUKOSÄÄDIN JA JÄÄHDYTYS/
LÄMMITYSVALITSIN: KYTKIMIEN
JA NÄYTÖN SYMBOLIEN NIMET
JA TEHTÄVÄT
Katso kaukosäätimen mukana toimitettua
käyttöohjetta, jos kaukosäädin on BRC1E51A.
(Tässä oppaassa oletetaan, että kaukosäädin
on BRC1C62.)

Kuva 1
1. Virtakytkin
Järjestelmä käynnistyy painiketta painettaessa.
Järjestelmä pysähtyy, kun painiketta painetaan
uudelleen.
2. Toiminnan merkkivalo (punainen)
Lamppu palaa laitteen ollessa toiminnassa.
3. Näyttö "
" (vaihdos keskitetyllä
ohjauksella)
Lämmitystä/jäähdytystä ei voi vaihtaa
kaukosäätimellä, jossa näkyy tämä kuvake.
4. Näyttö "
" (ilmavirran siiveke)
Katso luku "Käyttötoiminnot – Ilmavirran
suunnan säätäminen".
5. Näyttö "
" (tuuletus/
ilmanpuhdistus)
Kun näytöllä näkyy tämä symboli,
tuuletusyksikkö on käynnissä. (Nämä ovat
valinnaisvarusteita.)
6. Näyttö "
C " (asetuslämpötila)
Näytössä näkyy asetuslämpötila.
7. Näyttö "
""
""
""
""
"
(toimintatila)
Tässä näytössä näkyy tämänhetkinen
toimintatila.
8. Näyttö " " (ohjelmoitu aika)
Tämä näyttö ilmoittaa järjestelmän ohjelmoidun
käynnistys- tai sammutusajan.

Suomi

9. Näyttö "
TEST " (tarkastus/koekäyttö)
Tarkastus/testauspainiketta painettaessa
näytössä näkyy tila, jossa järjestelmä sillä
hetkellä on.
10.Näyttö "
" (keskitetyssä
ohjauksessa)
Kun tämä näyttö on näkyvissä, järjestelmä on
keskitetyssä ohjauksessa. (Tämä ei ole
standardimäärittely.)
11.Näyttö "
" (puhallin)
Näytössä näkyy valittu puhaltimen nopeus.
12.Näyttö "
" (ilmansuodatin pitää puhdistaa)
Katso sisäyksikön käyttöohje.
13.Näyttö "
" (jäänpoisto/
kuumakäynnistys)
Katso luku "Käyttötoiminnot –
Lämmitystoiminnon kuvaus".
14.Ajastintilan käynnistys/pysäytyspainike
Katso luku "Käyttötoiminnot – Järjestelmän
käynnistyksen ja pysäytyksen ohjelmointi
ajastimen avulla".
15.Ajastimen käynnistys/pysäytyspainike
Katso luku "Käyttötoiminnot – Järjestelmän
käynnistyksen ja pysäytyksen ohjelmointi
ajastimen avulla".
16.Tarkastus/testauspainike
Tätä painiketta saa käyttää ainoastaan
ammattitaitoinen huoltohenkilökunta
huoltotöiden yhteydessä.
17.Ajan ohjelmointipainike
Tällä painikkeella asetetaan ohjelman
käynnistys- ja/tai pysäytysaika.
18.Lämpötilan asetuspainike
Painiketta käytetään halutun lämpötilan
asettamiseen.
19.Suodatinsymbolin nollauspainike
Katso sisäyksikön käyttöohje.
20.Tuuletinnopeuden säätöpainike
Painamalla tätä painiketta voit valita haluamasi
tuuletinnopeuden.
21.Toimintatilan valintapainike
Valitse haluamasi toimintatila painamalla tätä
painiketta.
22.Ilmavirran suunnan säätöpainike
Katso luku "Käyttötoiminnot – Ilmavirran
suunnan säätäminen".
23.Pelkän tuuletinkäytön/ilmastoinnin
valintakytkin
Aseta kytkin asentoon
, kun haluat käyttää
pelkkää tuuletinta tai asentoon
, kun haluat
lämmitystä tai jäähdytystä.
24.Jäähdytyksen/lämmityksen vaihtokytkin
Aseta kytkin asentoon
jäähdytystoimintaa tai
asentoon
lämmitystoimintaa varten.
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25.Termistori
Se havaitsee huonelämpötilan kaukosäätimen
ympärillä.
26.Tätä painiketta käytetään, kun on asennettu
tuuletusyksikkö (nämä ovat
valinnaisvarusteita)
Katso tuuletusyksikön käyttöohje.
HUOMAA
• Toisin kuin todellisissa käyttötilanteissa, kuvan 2
näyttö näyttää kaikki mahdolliset ilmaisimet.
• Kuva 1 näyttää kaukosäätimen, jonka kansi on
avattu.

5. KÄYTTÖTOIMINNOT
• Käyttötapa vaihtelee ulkoyksikön ja kaukoohjaimen yhdistelmän mukaan. Lue luku "Ennen
käyttöönottoa".
• Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke
päävirtakytkin päälle 6 tuntia ennen
käyttöönottoa.
• Älä myöskään katkaise virransyöttöä
ilmastointikauden aikana pehmeän
käynnistymisen aikana.
• Jos päävirtakytkin kytketään pois päältä käytön
aikana, käyttö alkaa automaattisesti uudelleen
kun virta palaa.

5-1 JÄÄHDYTYS, LÄMMITYS,
AUTOMAATTINEN JA PELKKÄ
TUULETINKÄYTTÖ

• Jos näyttö
(vaihto ohjauksessa)
vilkkuu, katso luku "Käyttötoiminnot – Pääkaukoohjaimen asettaminen".
• Puhallin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen
jälkeen, kun lämmityskäyttö on päättynyt, jotta
lämpö poistuu sisäyksiköstä.
• Huonelämpötilan mukaan ilmavirran nopeus
voidaan säätää automaattisesti tai puhallin voi
pysähtyä välittömästi. Tämä ei ole vika.
• Laitteen suojelemiseksi järjestelmä saattaa
ohjata ilmavirran nopeutta automaattisesti.
• Ilmavirran nopeuden muuttaminen voi kestää
jonkin aikaa.
Tämä on normaalia.
SÄÄTÖ (katso kuva 2)
Voit säätää halutun lämpötilan, tuulettimen
nopeuden ja ilmavirran suunnan (vain
kaukosäätimestä: FXC, FXF, FXH)
noudattamalla seuraavia ohjeita.
3

Paina lämpötilan asetuspainiketta ja aseta
haluttu lämpötila.
Aina kun tätä painiketta painetaan,
lämpötilan asetus suurenee tai
pienenee 1°C:lla.
HUOMAA
• Aseta lämpötila toiminta-alueen sisälle.
• Lämpötilan säätöä ei voida suorittaa
pelkässä puhallinkäytössä.

4

5

Paina puhaltimen nopeuden säätöpainiketta ja
valitse haluttu puhaltimen nopeus.
Paina ilmavirran suunnan säätöpainiketta.
Katso lisätietoja luvusta "Ilmavirran suunnan
säätäminen".

JÄRJESTELMÄN SAMMUTTAMINEN (katso
kuva 2)
6

Kuva 2
1

• "
• "

Paina toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse haluttu toimintatila:
•"
" Jäähdytys
" Lämmitys
" Pelkkä tuuletinkäyttö

Paina päälle/pois-painiketta.
Toimintaa ilmaiseva valo syttyy, ja järjestelmä
alkaa toimia.
• Toimintatilaa ei voi vaihtaa, jos symboli
näkyy kaukosäätimen näytössä (vaihto
ohjauksessa).
Vaihda toimintatila kaukosäätimellä, jonka
näytössä ei näy
.
2

6

Paina päälle/pois-painiketta uudelleen.
Toiminnan merkkivalo sammuu ja järjestelmä
pysähtyy.
HUOMAA
• Älä katkaise virtaa heti, kun yksikkö on
pysähtynyt.
• Järjestelmä tarvitsee vähintään 5 minuuttia
poistopumpun jäännöstoimintaa varten.
Virran katkaiseminen heti aiheuttaa
vesivuodon tai ongelmia.

LÄMMITYSTOIMINNON KUVAUS
• Asetetun lämpötilan saavuttaminen kestää
yleisessä lämmityskäytössä pidempään kuin
jäähdytyskäytössä.
On suositeltavaa aloittaa käyttö, joka oli käytössä
ennen ajastinkäytön käyttämistä.

Suomi

• Seuraava toimenpide suoritetaan, jotta
lämmitysteho ei laskisi tai kylmää ilmaa ei
puhallettaisi.
Jäänpoisto
• Lämmityskäytön aikana ulkoyksikön
lämmönvaihtimen jäätyminen lisääntyy.
Lämmitysteho laskee ja järjestelmä siirtyy
jäänpoistotoimintaan.
• Sisäyksikön tuuletin pysähtyy ja kaukoohjaimen näytössä näkyy
.
• Enintään 10 minuutin jäänpoiston jälkeen
järjestelmä palaa takaisin lämmityskäyttöön.
Kuumakäynnistys
• Lämmitystoiminnan alkaessa sisäyksikön
puhallin on automaattisesti pysähtyneenä;
näin estetään kylmän ilman virtaaminen
yksiköstä sisätiloihin. Kaukosäätimen
näytössä näkyy
.
HUOMAA
• Lämmitysteho laskee, kun ulkoilman lämpötila
putoaa. Jos näin tapahtuu, käytä toista lämmitintä
yhdessä yksikön kanssa. (Käytettäessä yhdessä
avotulta tuottavien laitteiden kanssa tuuleta
huonetta jatkuvasti.)
Älä aseta avotulta tuottavia laitteita yksiköstä
tulevalle ilmavirralle alttiina oleviin paikkoihin tai
yksikön alapuolelle.
• Huoneen lämpiäminen yksikön käynnistyksen
jälkeen kestää jonkin aikaa, koska järjestelmä
käyttää kuumailmakiertojärjestelmää koko
huoneen lämmittämiseksi.
• Jos kuuma ilma nousee kattoon ja jättää lattian
yläpuolella olevan alueen kylmäksi, kannattaa
käyttää kierrätintä (sisäpuhallinta, joka kierrättää
ilmaa). Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

5-2 KUIVAUSOHJELMAN KÄYTTÖ

Kuva 3
1

2

3

4

Paina päälle/pois-painiketta.
Toimintaa ilmaiseva valo syttyy, ja järjestelmä
alkaa toimia.
Paina ilmavirran suunnan säätöpainiketta
(vain FXC, FXF, FXH). Katso lisätietoja luvusta
"Ilmavirran suunnan säätäminen".
Paina päälle/pois-painiketta uudelleen.
Toiminnan merkkivalo sammuu ja järjestelmä
pysähtyy.
HUOMAA
• Älä katkaise virtaa heti, kun yksikkö on
pysähtynyt.
• Järjestelmä tarvitsee vähintään 5 minuuttia
poistopumpun jäännöstoimintaa varten.
Virran katkaiseminen heti aiheuttaa
vesivuodon tai ongelmia.

5-3 ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN
(vain kaksoisvirtaus, monivirtaus ja
kattoon ripustettu)

• Tämän toiminnan tarkoituksena on vähentää
huoneilman kosteutta niin, että huonelämpötila
laskee mahdollisimman vähän.
• Mikrotietokone määrittelee automaattisesti
lämpötilan ja tuulettimen nopeuden.
• Järjestelmä ei ala toimia, jos huonelämpötila on
alhainen.
• Mikrotietokone ohjaa automaattisesti lämpötilaa
ja puhaltimen nopeutta, joten niitä ei voi asettaa
kaukosäätimellä.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos
huonelämpötila on 20°C tai matalampi.

Kuva 4
1

Suomi

Paina toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse
(kuivausohjelma).

Valitse ilmavirran suunta painamalla
ilmavirran suunnan valintapainiketta.
ilmavirran säätöluukku -näyttö
heilahtelee oikealla olevan kuvan
mukaisesti, ja ilmavirran suunta
vaihtuu jatkuvasti. (Automaattinen
heilahteluasetus)
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2

Paina ilmavirran suunnan
valintapainiketta valitaksesi
ilmavirran suunnan.
Ilmavirran säätöläpän symboli
pysähtyy ja ilmavirran suunta pysyy
kiinteänä (kiinteä ilmavirran suunnan
asetus). (Vakio ilmanvirtaussuunta
-asetus.)

ILMAVIRRAN SÄÄTÖLÄPÄN LIIKE
Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa
poiketa näytöllä olevasta, koska mikrotietokone
ohjaa ilmavirtaa.
JÄÄHDYTYS

5-4 JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTYKSEN JA
PYSÄYTYKSEN OHJELMOINTI
AJASTIMEN AVULLA
• Ajastinta käytetään seuraavilla kahdella tavalla.
Pysäytysajan ohjelmointi "
". Järjestelmä
pysähtyy, kun asetettu aika on kulunut.
Käynnistysajan ohjelmointi "
". Järjestelmä
käynnistyy, kun asetettu aika on kulunut.
• Ajastin voidaan ohjelmoida enintään 72 tuntia
eteenpäin.
• Käynnistys- ja pysäytysaika voidaan ohjelmoida
samanaikaisesti.

LÄMMITYS
• Käyttöä aloitettaessa.
• Kun huoneen lämpötila on
korkeampi kuin asetettu
lämpötila.
• Jäänpoistotoiminnon aikana.

• Käytettäessä jatkuvasti vaakatason ilmavirtaussuuntaa.
• Kun jäähdytystoiminta on jatkuvaa alaspäin suuntautuvalla
ilmavirtauksella katto- tai seinäkiinnitteisellä yksiköllä, mikrotietokone
saattaa ohjata ilmavirran suuntaa, jolloin myös kauko-ohjaimen ilmaisin
muuttuu.

Ilmavirran suuntaa voidaan säätää jollakin
seuraavista tavoista.
• Ilmavirran säätöläppä säätää itse asentoaan.
• Käyttäjä voi asettaa ilmavirran suunnan
kiinteäksi.
Automaattinen
ja haluttu asento .
HUOMAA
• Läpän liikerajaa voidaan muuttaa. Ota
yhteyttä Daikin-jälleenmyyjääsi saadaksesi
lisätietoja. (Vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
kulma, kattokiinnitys ja seinäkiinnitys.)
• Vältä käyttämästä vaakasuunnassa "
".
Se voi aiheuttaa kosteuden tai pölyn
asettumista kattoon.
Kaksoisvirtaus

1

Kuva 5

Paina ajastintilan käynnistys/pysäytyspainiketta useita kertoja ja valitse tila näytöstä.
Näyttö vilkkuu.
• Ajastimen pysäytyksen asettaminen
"
"
• Ajastimen käynnistyksen asettaminen
"
"

2

3

Monivirtaus

Kattoon ripustettava
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Kuva 6

Paina ajan ohjelmointipainiketta ja aseta
järjestelmän käynnistys- tai pysäytysaika.
Aina kun tätä painiketta painetaan,
asetettu aika siirtyy 1 tunnin eteen- tai
taaksepäin.
Paina ajastimen käynnistys/
pysäytyspainiketta.
Ajastimen asetustoiminto loppuu. Näyttö
tai
lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan.
HUOMAA
• Jos haluat samalla kertaa asettaa ajastimen
käynnistämään ja pysäyttämään
järjestelmän, toista edellä mainitut toiminnot
(kohdasta 1 kohtaan 2 ).
• Kun ajastin on ohjelmoitu, näyttö ilmoittaa
jäljellä olevan ajan.
• Kun haluat poistaa ohjelmoinnin, paina
ajastimen käynnistys/ pysäytyspainiketta
uudelleen. Näyttö katoaa.

Suomi

Esimerkki:
Kun ajastin on asetettu pysäyttämään
järjestelmä 3 tunnin kuluttua ja käynnistämään
se 4 tunnin kuluttua, järjestelmä pysähtyy
3 tunnin kuluttua ja käynnistyy tuntia
myöhemmin.

Kuva 7

5-5 VAROTOIMENPITEET
RYHMÄOHJAUSJÄRJESTELMÄSSÄ
TAI KAHDEN KAUKOSÄÄTIMEN
OHJAUSJÄRJESTELMÄSSÄ
Tässä järjestelmässä on kaksi muuta
ohjausjärjestelmää yksittäisohjausjärjestelmän
(yksi kaukosäädin ohjaa yhtä sisäyksikköä) lisäksi.
Tarkista järjestelmäsi Daikin-jälleenmyyjältä.
• Ryhmäohjausjärjestelmä
Yksi kaukosäädin ohjaa enintään 16 sisäyksikköä. Kaikkien sisäyksiköiden asetukset ovat
samat.
• Kahden kauko-ohjaimen ohjausjärjestelmä
Kaksi kauko-ohjainta ohjaa yhtä sisäyksikköä
(ryhmäohjausjärjestelmässä sisäyksikköjen
ryhmää). Yksikköä käytetään erikseen.
HUOMAA
• Ota yhteyttä Daikin-jälleenmyyjääsi, mikäli
muutat ryhmäohjausjärjestelmän tai kahden
kaukosäätimen ohjausjärjestelmän
kokoonpanoa.

6. TOIMINNAN OPTIMOINTI
Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta
järjestelmä varmasti toimisi oikein.
• Katkaise virta, jos yksikköä ei käytetä pitkään
aikaan.
Yksikkö kuluttaa muutamasta watista kymmeniin
watteihin, jos virta on päällä (katso huomautus).
Koneen suojaamista varten kytke virta päälle
vähintään 6 tuntia ennen kuin jatkat yksikön käyttöä.

Huom.: Yksikön virrankulutukseen vaikuttavat
käyttötekijät, kuten CONVENI-PACK-malli.
• Asenna hälytin, jos toimintahäiriöt voivat
heikentää varastoitavien tuotteiden laatua.
Yksikössä on liitin hälytyssignaalin lähdölle.
Jos järjestelmään tulee toimintahäiriö ja hälytystä ei
ole, yksikön käyttö keskeytyy pitkäksi ajaksi ja se voi
vahingoittaa varastoitavia tuotteita.
Hälytyksen asennusta suositellaan, jotta tällaisissa
tilanteissa voidaan nopeasti tehdä tarvittavat
toimenpiteet.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Säädä ilman ulostulo oikein ja vältä suoraa
ilmanvirtausta päin huoneessa oleskelevia
ihmisiä.
• Säädä huonelämpötila oikein parasta
oleskelumukavuutta silmälläpitäen. Vältä liiallista
lämmitystä tai jäähdytystä.
• Estä suoran auringonvalon pääsy huoneeseen
jäähdytystoiminnan aikana käyttämällä verhoja
tai kaihtimia.
• Tuuleta usein.
Pitkään kestävä käyttö vaatii erityisen huomion
kiinnittämistä tuuletukseen.
• Älä pidä ovia ja ikkunoita auki. Jos ovet ja ikkunat
ovat auki, huoneesta virtaa pois ilmaa, mikä
heikentää jäähdytyksen tai lämmityksen tehoa.
• Älä milloinkaan aseta mitään esinettä yksikön
ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkojen eteen.
Tämä voi heikentää laitteen toimintaa tai estää
sen.
• Käännä päävirtakytkin pois-asentoon, kun
yksikköä ei käytetä pitkähköön aikaan. Jos kytkin
on päällä, laite käyttää sähköä. Kytke virta 6 tuntia
ennen yksikön uudelleenkäynnistystä, jotta
yksikkö toimii oikein. (Katso sisäyksikön
käyttöoppaan luku "Huolto".)
• Kun näytössä näkyy symboli "
"
(ilmansuodatin pitää puhdistaa), pyydä
ammattitaitoista teknikkoa puhdistamaan
suodatin. (Katso sisäyksikön käyttöoppaan luku
"Huolto".)
• Pidä sisäyksikkö ja kaukosäädin vähintään
1 metrin päässä televisioista, radioista, stereoista
ja muista vastaavista laitteista.
Muuten seurauksena voi olla häiriöitä äänessä tai
kuvassa.
• Älä käytä muita lämmityslaitteita suoraan
sisäyksikön alapuolella.
Muuten lämpö saattaa muuttaa niiden muotoa.
• Asetetun huonelämpötilan saavuttaminen kestää
jonkin aikaa.
On suositeltavaa aloittaa käyttö etukäteen
ajastimen avulla.

POIS

Suomi
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7. KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN
Varmista, että lopetat yksikön toiminnan
virtakytkimellä ja sammutat virran (eli kytket
maavuotokatkaisimen pois päältä) ennen kuin
aloitat yksikön kunnossapidon.
HUOMAUTUS
Älä kosketa alumiiniripaa suoraan
puhdistamisen aikana.
Se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä pese yksikköä vedellä.
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai syttymisen.
Lopeta yksikön käyttö ja katkaise laitteesta
virta virtakytkimellä ennen puhdistus-,
huolto- ja ylläpitotoimien aloittamista.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai
vammoja.
Ulkoyksikön puhdistaminen
• Ota yhteys jälleenmyyjään.
Sisäyksikön puhdistaminen
• Koska järjestelmä on yhdistetty ilmastointilaite
ja jäähdytin, tuuletin voi pyöriä lämmitystilassa,
vaikka toiminta olisi pysäytetty kaukosäätimellä.
Muista pysäyttää toiminta kaukosäätimellä ja
kääntää virtakatkaisin pois päältä ennen
puhdistamista.
Katso tarkemmat tiedot sisäyksikön
käyttöoppaasta.
Kotelon ja yksikön jäähdyttimen puhdistaminen
• Katso tarkemmat tiedot kotelon ja yksikön
jäähdyttimen käyttöoppaista.
Valutusastian puhdistaminen (lisävaruste)
• Puhdista valutusastia, jotta se ei tukkeudu tai tule
pölyiseksi.
• Katkaise virransyöttö (ts. kytke
maavuotokatkaisin pois päältä), jos yksikköä ei
käytetä pitkään aikaan.

8. VIANETSINTÄ
8-1 Seuraavat tilanteet eivät ole
toimintahäiriöitä.
1. Yksikkö ei tee mitään.
• Ilmastointilaite ei käynnisty välittömästi,
kun se käynnistetään uudelleen
sammuttamisen jälkeen tai kun toimintatila
vaihdetaan sen asettamisen jälkeen.
Jos laitteen toiminnan merkkivalo syttyy,
järjestelmä toimii normaalisti.
Kompressorin moottorin ylikuormittumisen
estämiseksi ilmastointilaite käynnistyy
5 minuuttia sen uudelleenkäynnistämisen
jälkeen, sillä on mahdollista, että laite on juuri
sammutettu.
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• Jos kaukosäätimessä näkyy
"Keskusohjaus" ja toimintapainikkeen
painaminen saa näytön vilkkumaan
muutaman sekunnin ajan.
Tämä osoittaa, että keskuslaite ohjaa
yksikköä.
Vilkkuva näyttö osoittaa, että kaukosäädintä
ei voi käyttää.
• Järjestelmä ei käynnisty heti, kun
virtalähde kytketään päälle.
Odota yhden minuutin ajan, että
mikrotietokone on valmis käyttöä varten.
2. Järjestelmä pysähtyy toisinaan.
• Kaukosäätimen näytössä lukee "U4"
tai "U5" ja järjestelmä pysähtyy mutta
käynnistyy uudelleen muutaman minuutin
kuluttua.
Tämä johtuu siitä, että kaukosäädin
sieppaa häiriöitä muista sähkölaitteista kuin
ilmastointilaitteesta. Tämä estää yksiköiden
välisen tiedonsiirron ja saa ne pysähtymään.
Toiminta käynnistyy automaattisesti uudelleen,
kun häiriöt loppuvat.
3. Vaihto jäähdytyksestä lämmitykseen tai
päinvastoin ei onnistu.
• Näytössä näkyy
(vaihto
ohjauksessa).
Se tarkoittaa, että tämä on alakaukosäädin.
Katso "Pääkaukosäätimen määrittäminen".
• Kun jäähdytyksen/lämmityksen
valintakytkin on asennettu ja näytössä
näkyy symboli
(vaihto
ohjauksessa).
Tämä johtuu siitä, että vaihtoa jäähdytyksestä
lämmitykseen ja päinvastoin ohjataan
jäähdytyksen/lämmityksen valintakytkimen
avulla. Kysy Daikin-jälleenmyyjältä, minne
etäohjauskytkin on asennettu.
4. Tuuletustoiminta on mahdollinen, mutta
jäähdytys- ja lämmitystila eivät toimi.
• Heti virran kytkemisen jälkeen.
Mikrotietokone valmistautuu toimintaa varten.
Odota 10 minuuttia.
5. Tuulettimen voimakkuus ei vastaa asetusta.
• Tuulettimen voimakkuus ei muutu, vaikka
sen voimakkuuden säätöpainiketta
painetaan.
Lämmitystoiminnan aikana, kun huonelämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan,
ulkoyksikkö sammuu ja sisäyksikön tuuletin
siirtyy kuiskaustilan voimakkuuteen.
Näin vältetään kylmän ilman puhaltaminen
suoraan huoneessa olijoiden päälle.
Puhaltimen voimakkuus ei muutu, vaikka
painiketta painetaan, jos toinen sisäyksikkö
on lämmityskäytössä.

Suomi

6. Yksiköstä tulee valkoista sumua.
<Sisäyksikkö ilmastointia varten>
• Kun jäähdytystoiminnan aikana
ilmankosteus on korkea.
Jos sisäyksikön sisäpuoli on erittäin likainen,
huoneen lämmönjakauma muuttuu epätasaiseksi. Sisäyksikön sisäosat pitää puhdistaa.
Pyydä Daikin-jälleenmyyjältä ohjeet laitteen
puhdistamiseksi. Työn suorittamiseen
tarvitaan ammattitaitoista huoltohenkilöä.
• Välittömästi jäähdytystoiminnan loputtua
ja jos huoneilman lämpötila ja kosteus ovat
alhaiset.
Tämä johtuu siitä, että lämmintä kaasumaista
kylmäainetta virtaa takaisin sisätilaan
asennettavaan yksikköön muodostaen höyryä.
<Sisäyksikkö ilmastointia varten,
ulkoyksikkö>
• Kun järjestelmä vaihdetaan jäänpoiston
jälkeen lämmitystoimintaan.
Jäänpoiston tuottama kosteus muuttuu
höyryksi ja poistuu laitteesta.
7. Ilmastointilaitteiden melu.
<Sisäyksikkö ilmastointia varten>
• Jatkuva matala ääni kuuluu järjestelmän
ollessa jäähdytystoiminnassa tai
pysähtyneenä.
Ääni kuuluu, kun tyhjennyspumppu toimii
(valinnaisvaruste).
• Matala ääni kuuluu, kun sisäyksikkö
pysäytetään.
Tämä ääni kuuluu, kun toinen sisäyksikkö
on toiminnassa. Pieni määrä kylmäainetta
pidetään virtaamassa järjestelmässä, jotta öljy
ja kylmäaine eivät keräydy järjestelmään.
<Ulkoyksikkö, tehostinyksikkö>
• Yksikön käyntiääni muuttuu.
Äänen aiheuttaa taajuuden muuttuminen.
<Sisäyksikkö ilmastointia varten,
ulkoyksikkö, tehostinyksikkö>
• Jatkuva, matala sihisevä ääni kuuluu,
kun järjestelmä on jäähdytys- tai
jäänpoistotoiminnassa.
Ääni johtuu kylmäainekaasun virtauksesta
sisä- ja ulkoyksiköiden läpi.
• Sihisevä ääni kuuluu, kun järjestelmä
kytketään jäänpoistotoimintaan, tai
välittömästi jäänpoiston loputtua.
Ääni johtuu jäähdytysaineen virtauksen
pysähtymisestä tai virtauksen muuttumisesta.
8. Yksiköstä tulee pölyä.
• Kun yksikköä käytetään pitkän tauon
jälkeen.
Tämä johtuu siitä, että yksikköön on päässyt
pölyä.
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9. Yksiköt voivat päästää hajuja.
• Käytön aikana.
Yksiköt voivat absorboida hajuja huoneista,
huonekaluista, tupakansavusta jne. ja päästää
hajuja edelleen ilmaan.
10.Ulkoyksikön tuuletin ei pyöri.
• Käytön aikana.
Tuulettimen nopeutta ohjataan tuotteen
toiminnan parantamiseksi.
11.Näytössä näkyy
• Tämä tapahtuu heti, kun päävirtakytkin
kytketään päälle.
Se tarkoittaa, että kaukosäädin on normaalitilassa. Tämä jatkuu noin minuutin ajan.
12.Ulkoyksikön kompressori tai puhallin ei pysähdy.
• Tämän tarkoituksena on estää öljyä ja
kylmäainetta jäämästä kompressoriin.
Yksikkö pysähtyy 5–10 minuutin kuluttua.
13.Vaikka sisäyksikkö on pysäytetty, kuumaa
ilmaa tulee ulos.
• Kun yksikkö on pysäytetty, kuumaa ilmaa
tuntuu.
Samassa järjestelmässä on käynnissä useita
sisäyksiköitä, joten jos jokin toinen yksikkö on
käynnissä, yksikön läpi virtaa silti hieman
kylmäainetta.
14.Ei jäähdytä kovin hyvin.
• Ohjelmoitu kuivaustoiminto.
Ohjelmoitu kuivaustila on suunniteltu laskemaan huonelämpötilaa mahdollisimman vähän.
Katso sivu 7.
15.Sisäyksikön tuuletin voi pyöriä, kun yksikkö
sammuu.
• Tuuletin pyörii, vaikka toiminta olisi
pysäytetty kaukosäätimellä.
Koska järjestelmä on yhdistetty ilmastointilaite
ja jäähdytin, tuuletin toimii estääkseen öljyn ja
kylmäaineen kerääntymisen ilmastointilaitteeseen kotelon toiminnan aikana.

8-2 Tarkista, ennen kuin pyydät huoltoa.
1. Järjestelmä ei toimi ollenkaan.
• Onko virransyötön sulake palanut?
Kytke virta pois päältä. (Kysy paikalliselta
jälleenmyyjältä virransyötön sulakkeen
vaihtokappaletta.)
• Onko virran suojakatkaisija pois päältä?
Kytke virta päälle, jos virran suojakatkaisijan
nuppi on pois-asennossa.
Älä kytke virtaa
Kytkin
päälle, jos virran
Lauennut
asento
suojakatkaisijan
nuppi on lauennutKatkaisin
asennossa. (Ota
yhteys jälleenmyyjään.)
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• Onko tapahtunut sähkökatkos?
Odota, että sähkö palautuu päälle. Jos
sähkökatkos tapahtuu käytön aikana,
järjestelmä käynnistyy automaattisesti
uudelleen kun virtalähde palautuu.
• Ovatko kaikki virtalähteet kytketty päälle?
Kytke kaikki virtalähteet päälle.
2. Yksikkö pysähtyy pian sen jälkeen, kun
yksikkö käynnistyy.
• Onko ulkoyksikön tai sisäyksikön ilmantulon tai
-lähdön edessä esteitä?
Poista esteet.
• Tarkista, näkyykö kaukosäätimen näytössä
(aika puhdistaa ilmansuodatin).
Katso ilmastoinnin sisäyksikön käyttöohje.
Puhdista myös ilmansuodatin.
3. Järjestelmä toimii, mutta jäähdytys- tai
lämmitysteho on riittämätön (ilmastointi).
• Tarkista, onko sisä- tai ulkoyksikön ilman tulotai poistoaukon edessä jokin este.
Poista mahdolliset esteet ja varmista
ilmankierto.
• Tarkista, näkyykö kaukosäätimen näytössä
(aika puhdistaa ilmansuodatin).
Katso sisäyksikön käyttöohje. Puhdista myös
ilmansuodatin.
• Tarkista lämpötila-asetus.
Katso "Käyttötoiminnot".
• Tarkista tuulettimen nopeusasetus
kaukosäätimestä.
Katso "Käyttötoiminnot".
• Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jäänyt auki.
Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei pääse
puhaltamaan sisään.
• Tarkista, onko huoneessa jäähdytystoiminnan
aikana liian suuri määrä oleskelijoita.
• Tarkista, onko huoneessa liian voimakas
lämmönlähde jäähdytyksen aikana.
• Tarkista, pääseekö aurinko paistamaan
suoraan huoneeseen jäähdytyskäytön aikana.
Käytä verhoja tai sälekaihtimia.
• Tarkista, onko ilmanvirtauksen kulma oikea.
Katso "Käyttötoiminnot".
4. Yksikön jäähdytystoiminta on heikkoa.
• Onko sisäyksikössä (yksikön jäähdytin ja
kotelo) liikaa jäätä?
Poista jää manuaalisesti tai lyhennä
jäänpoistotoiminnan väliä.
• Onko sisällä liikaa tuotteita?
Vähennä tuotteiden määrää.
• Onko sisäyksikön (yksikön jäähdytin ja kotelo)
kylmän ilman kierto sujuvaa?
Muuta tuotteiden asettelua.
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• Onko ulkoyksikön lämmönvaihtimessa liikaa
pölyä?
Poista pölyt harjalla tai imurilla ilman vettä, tai
ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Vuotaako kylmää ilmaa ulos?
Pysäytä kylmän ilman vuoto.
• Onko sisäyksikön (yksikön jäähdytin ja kotelo)
asetettu lämpötila liian korkea?
Aseta lämpötila sopivaksi.
• Varastoidaanko lämpimiä tuotteita?
Varastoi ne jäähtymisen jälkeen.
• Onko oven aukioloaika liian pitkä?
Aseta oven aukioloaika mahdollisimman
lyhyeksi.

8-3 Ota yhteyttä jälleenmyyjään
seuraavissa tapauksissa.
VAROITUS
Jos CONVENI-PACKissa 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.
1. Turvalaitteet, kuten sulake, katkaisija ja
maavuotokatkaisija, toimivat usein tai RUNkytkimen toiminta ei ole vakaata.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun olet kytkenyt
virran pois päältä.
2. Kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jos muita kuin edellä olevia
oireita esiintyy tai jos laite ei siirry tavalliseen
toimintaan luvussa 8-2 mainittujen vaiheiden
jälkeen.

9. TARKASTUS
Yksikön ennalta ehkäisevää kunnossapitoa
vaaditaan, jotta kaupalliset tuotteet eivät
vahingoittuisi. Pyydä jälleenmyyjän
valtuuttamaa tarkastajaa tarkastusta varten.
Katso tietoja kunnossapitotarkastuksesta sivulta 14.
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10. TUOTTEEN MALLIT JA TEKNISET TIEDOT
10-1Mallit ja tekniset tiedot.
Malli
Virtalähde
Kylmäaine

Käyttötilanne

LRYEQ16AY1 (E)
3-vaiheinen 380~415 V 50 Hz

LCBKQ3AV1 (E)
1-vaiheinen 220~240V 50 Hz
R410A

Haihdutuslämpötila
Jäähdytys
Viilennys
Ulkolämpötila
Lämmitys
Viilennys

Teho (kW)
Lämmitys
Ulkomitat (KxLxS) (mm)
Tuotteen paino (kg)
Äänenpaineen taso (dB(A))
Korkeapainepuoli
Suunnittelupaine
Matalapainepuoli

Ilmastointi
Jäähdytys
Pakastus
Ilmastointi
Jäähdytys
Pakastus

(bar)
(MPa)
(bar)
(MPa)

–20ºC~10ºC (jäähdytys)
–15ºC~43ºCDB
–5ºC~43ºCDB
–15ºC~21ºCDB
–15ºC~15,5ºCWB
14
21,8
27
21,8
1680×1240×765
370
62
38
3,8
25
2,5

–45ºC~–20ºC
–15ºC~43ºCDB
3,35
3,35
480×680×310
47
49
38
3,8
25
2,5

Huom.:
• Käyttöolosuhteet:
Ulkoyksikkö
(Ilmastointipuoli) Sisälämpötila: 27ºCDB/19ºCWB, ulkolämpötila: 32ºCDB, putkiston pituus: 7,5 m,
tasoero: 0 m (jäähdytyksen ensisijaisuustilassa)
(Jäähdytyslaitteiston puoli) Haihdutuslämpötila: –10ºC, ulkolämpötila: 32ºCDB, imu SH: 10ºC
(jäähdytyksen ensisijaisuustilassa)
(Lämmitysolosuhteet) Sisälämpötila: 20ºC, ulkolämpötila: 7ºCDB/6ºCWB, jäähdytyslaitteiston kuorma:
18 kW.
Putkiston pituus: 7,5 m, tasoero: 0 m
Imupainetta vastaava kyllästyslämpötila (jäähdytyslaitteiston puoli): –10ºC (jäähdytetyssä tilassa),
Sisäilmastointilaitteen liitäntäteho: 10 HP, kun lämmön talteenotto on 100 %
Tehostinyksikkö
Haihdutuslämpötila: –35ºC, ulkolämpötila: 32ºC, imu SH: 10ºC, kyllästyslämpötila tehostinyksikön
poistopaine: –10ºC
• Ulkoyksikön kuvat näyttävät arvot, jotka on mitattu 1 metrin päässä edestä ja 1,5 metrin korkeudella.
Asennetuista malleista mitatut arvot ovat usein suurempia kuin näkyvät arvot taustamelun ja heijastumien
vuoksi.
Kun ulkolämpötila on alhainen, lämpötilalukema voi olla alhaisempi kuin kohdehaihtumislämpötila yksikön
suojaamista varten.
• Arvot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta tuotteiden parantamista varten.
• E-jälkiliite tarkoittaa ruostesuojattuja malleja.
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11. HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU
JA TAKUU
11-1 Huolto- ja varaosapalvelu
VAROITUS
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos CONVENIPACKia täytyy muuttaa, korjata ja huoltaa.
Vääränlainen työskentely saattaa aiheuttaa
vuodon, sähköiskuja tai tulipalon.
Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja
CONVENI-PACKin siirtämisestä ja
uudelleenasennuksesta.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuotoja,
sähköiskuja tai tulipalon.
Kylmäainevuoto voi aiheuttaa tulipalon.
Jos CONVENI-PACK ei toimi oikein (eli
CONVENI-PACKin sisälämpötila ei alene
tehokkaasti), syynä voi olla kylmäainevuoto.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
CONVENI-PACKissa oleva kylmäaine on
turvallista eikä se tavallisesti vuoda.
Jos vuoto kuitenkin tapahtuu, aine voi avotuleen,
lämmittimeen tai keittotasoon osuessaan tuottaa
haitallisia kaasuja.
Älä käytä CONVENI-PACKia, ennen kuin
valtuutettu huoltoedustaja on tarkistanut, että
vuoto on korjattu.
1. Ilmoita jälleenmyyjälle seuraavat asiat, kun
pyydät huoltoa.
• Mallinimi
Kerrotaan takuukortissa.
• Sarjanumero ja asennuspäivämäärä
Kerrotaan takuukortissa.
• Vikatilanne – mahdollisimman tarkasti
• Nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
2. Korjaus takuuajan jälkeen
Ota yhteys jälleenmyyjään. Vaikeat korjaukset
ovat mahdollisia, jos yksikkö voi säilyttää
alkuperäiset toimintonsa korjausten jälkeen.
3. Kunnossapitotarkastus
Jäähdytys-CONVENI-PACKin sisäpuoli
likaantuu ja sen suorituskyky voi heikentyä, jos
sitä käytetään useiden vuodenaikojen ajan.
Yksikön purkaminen ja sisäinen puhdistaminen
vaatii erikoistuneita tekniikoita. Sen vuoksi
jälleenmyyjä suosittelee takuun ulkopuolista
kunnossapitotarkastusta tavallisten
kunnossapitopalveluiden lisäksi.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
Pidä mielessä, että jälleenmyyjän takuu ei kata
toimintahäiriöitä, jotka ovat seurausta yksikön
purkamisesta tai sisäisestä puhdistamisesta,
jonka on tehnyt muu kuin jälleenmyyjän
valtuuttama huoltaja.
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4. Siirtäminen ja hävittäminen
• Ota yhteyttä jälleenmyyjään järjestelmän
CONVENI-PACKin poistamista ja
uudelleenasentamista varten, koska ne
vaativat teknistä tuntemusta.
• Järjestelmän CONVENI-PACK käyttää
hiilifluoridikylmäainetta.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään järjestelmän
CONVENI-PACKin hävittämistä varten, sillä
laki velvoittaa keräämään, kuljettamaan ja
hävittämään kylmäaineen paikallisten ja
kansallisten säädösten mukaisesti.
• Ota molemmissa tapauksissa yhteyttä
jälleenmyyjään.
5. Kyselyt
Kysy lisätietoja huoltopalveluista jälleenmyyjältä.

11-2 Takuukortti
1. Tuotteen mukana tulee takuukortti.
Jälleenmyyjä antaa sinulle takuukortin, johon on
täytetty tarvittavat tiedot. Tarkista tiedot ja pyydä
jäähdytysjärjestelmän lämmönlähdeyksiköstä
vastaavaa hallintohenkilö säilyttämään
takuukortti huolellisesti.
2. Kun pyydetään ilmaista korjausta takuuajan
kuluessa, ota yhteys jälleenmyyjään ja muista
esittää takuukortti.
Takuuajan aikana tehdyistä korjauksista voidaan
veloittaa, jos takuukorttia ei esitetä. Muista
säilyttää takuukortti huolellisesti.
Takuuaika: 1 vuosi asennuspäivästä lukien.
Katso lisätietoja takuukortista.
3. Toissijaiset takuut
Jälleenmyyjä ei anna toissijaisia takuita, kuten
korvaus jäähdytetyn tuotteen vahingoittumisesta
tai liiketoiminnan menetyksestä, joka aiheutuu
tuotteen viasta.
Säädä lämpötilaa säännöllisesti, jos toissijaista
katastrofia pelätään. Neuvottele myös
jälleenmyyjän kanssa ja ryhdy asianmukaisiin
toimiin, kuten hälytysjärjestelmän tai
lisälaitteiden asennus.
Hanki lisäksi vahinkovakuutus.
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11-3 Takuun ulkopuoliset korjaukset
(joita takuu ei kata)
11-3-1 Epätavallisen käytön aiheuttamat
onnettomuudet
• Epätavallinen käyttö
• Sovellukset ja muokkaukset, joihin laitetta ei ole
tarkoitettu.
Käyttöolosuhteet
Käyttöolosuhteet
Nimike
Virransyötön
jännitevaihtelu
Ulkolämpötila-alue
(jäähdytys)
Ulkolämpötila-alue
(lämmitys)

Ulkoyksikkö

Tehostinyksikkö

±10 % nimellisjännitteestä
–5ºC~+43ºCDB
–15ºC~21ºCDB
–15ºC~15,5ºCWB

–15ºC~+43ºCDB

Liitetyn putkiston
pituus

Enintään 30 m
Enintään 130 m
(Putkiston pituus sisä(Putkiston pituus sisäja ulkoyksikön välillä) ja tehostinyksikön
välillä)

Sisäyksikön ja
ulkoyksikön välinen
korkeusero

Enintään 35 m
(enintään 10 m, jos
ulkoyksikkö on
alempana)

Ulko- ja
tehostinyksikön
välinen korkeusero
Sisäyksiköiden
välinen korkeusero
(ilmastointipuoli)
Sisäyksiköiden
välinen korkeusero
(kotelopuoli)

Enintään 10 m
(enintään 0 m, jos
tehostinyksikkö on
alempana)

Enintään 35 m (enintään 10 m,
jos ulkoyksikkö on alempana)
Enintään 0,5 m
Enintään 5 m

11-3-2 Seuraavassa määritetyt valinta-,
asennus- ja työviat ja muut viat
Huom.: Tähdellä merkityt kohdat osoittavat
käytännön esimerkkejä.
1. Mallivalinnan virheet
• On valittu malli, joka ei sovi
varastointisovelluksiin.
* Tuotteiden jäähdytys ei saavuta haluttua
säilytyslämpötilaa.
• Jäähdytys ylikuormittuu tai alikuormittuu
jälleenmyyjän mielestä.
* Säännölliset pysähdykset ovat 6 kertaa
tunnissa tai useammin, tai haluttua
jäähdytyslämpötilaa ei ole saavutettu.
2. Asennusvika (asennus- ja
ympäristöongelmat)
• Yksikköä ei ole asennettu vakaasti
vaakatasoon.
* Yksikköä ei ole kiinnitetty tukevasti.
• Asennuspaikan ympäristön olosuhteet
poikkeavat tavallisista ilmaston olosuhteista.
* Suolainen ilma, rannikko, öljysumuinen
ympäristö, keittiön poistoilmapuoli, muu
syövyttävä kaasuympäristö tai tahmea
sumuympäristö.
• Asennuspaikassa on huono tuuletus ja lämmön
haihtuminen.
* Kone vetää uudelleen sisään poistoilmaa.
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3. Työvika
• Putkiston sisäpuolta ei ole tyhjökuivattu
riittävästi.
* Jäätyminen aiheuttaa putkiston ohuiden
kohtien tukkiutumisen.
• Putkiston sisäpuolta ei ole riittävän ilmatiivis.
* Kylmäainekaasun vuoto.
• Putkiston sisäpuoli on saastunut ulkopuolisella
aineella.
* Putkiston ohuet kohdat tukkiutuvat.
• Paikan päällä tehty muokkaus vaikuttaa
haitallisesti yksikköön.
* Yksikköä käytetään käyttölämpötila-alueen
ulkopuolella muokkauksen seurauksena.
• Yksikön virheellinen käsittely asennustyön
aikana on aiheuttanut onnettomuuden.
* Löysä tai vaappuva ulkopaneeli tai
rikkoutunut tai taipunut putkisto.
4. Käyttövika
• Varastoitavien tuotteiden lämpötila-asetukset
ovat väärät.
* Vihanneksia säilytetään lämpötilassa, joka on
alle 0°C.
• Yksikön säännöllinen huolto on laiminlyöty.
* Ilmalämmönvaihdin on tukossa, osaan on
muodostunut ruostetta, kaasuvuoto,
sisäyksikön jäätyminen (kotelo ja
yksikköjäähdytin).
5. Muut
• Jälleenmyyjän suosittelemia parannuksia ei ole
toteutettu.
* Useiden yksiköiden samanaikainen
käynnistys ja sammutus.
• Onnettomuuden aiheutti luonnonvoima tai
tulipalo.
* Sähköosat ovat vahingoittuneet salaman
takia.
• Muita huolimattomuuden aiheuttamia asennusja käyttöongelmia.
* Yksikön käyttö ilman putkiston
lämpöeristystä.
• Työ tehtiin noudattamatta kotelon ohjeita.
<Kotelon ohjeet>
· Sisäyksikön suunnittelupaine on 2,5 MPa tai
enemmän.
· Termostaattipaisuntaventtiilin ja nestetulon
magneettiventtiilin asennus (molemmat
R410A) esittelypohjalta.
Termostaattipaisuntaventtiilin tunnistinputken
on oltava lämpöeristetty.
· Asenna kotelot samaan kerrokseen, jos ne
on liitetty yhteen ulkoyksikköön.
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· Varmista, että lämmönvaihtimen lähtöputkisto on alaspäin (seuraavan kuvan
mukaisesti).
Sisäänmeno
(ylempi puoli)

Lämmönvaihdin

16

Ulostulo
(alempi puoli)
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