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Důležité informace ohledně použitého chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající
Kjótskému protokolu.

Typ chladiva: R410A

GWP(1) hodnota: 1975

(1) GWP = global warming potential – potenciál globálního oteplování

V souladu s evropskou nebo místní legislativou může být nutné
provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější
informace si vyžádejte od místního prodejce.

Bezpečnostní opatření

Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze pozorně přečetli, než
začnete jednotku používat. Jen tak budete moci s výhodou využít
všech funkcí klimatizačního zařízení a předejdete poruchám
následkem chybného ovládání.

Toto klimatizační zařízení se dodává za podmínky "zařízení
nepřístupné široké veřejnosti".

■ Bezpečnostní opatření, jež jsou zde uvedena, jsou rozdělena do
následujících dvou typů.
Každý typ bezpečnostních opatření popisuje důležitý obsah
vztahující se k bezpečnosti. Zajistěte dodržování těchto
bezpečnostních zásad.

■ Po přečtení si tento návod uložte na dostupném místě, aby si ho
mohl kdykoliv prostudovat kterýkoliv uživatel. Kromě toho
zajistěte, aby každý nový uživatel dostal tento návod k dispozici,
bude-li zařízení také ovládat.

Výstraha

■ Není zdravé vystavovat svůj organismus přímému proudění
vzduchu na dlouho.

■ Pokud zjistíte cokoliv neobvyklého (například zápach kouře),
vypněte napájení jednotky a vypněte jistič, abyste předešli
možnosti úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění
osob. Vyžádejte si pokyny do svého prodejce.

■ Svého prodejce požádejte o instalaci jednotky.
Nekompletní instalace provedená laikem může mít za následek
únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Svého prodejce požádejte o údržbu, opravy a vylepšení.
Nekompletní vylepšení, opravy a neodborná údržba mohou mít
za následek únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy nestrkejte prsty, tyčky ani
jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může
způsobit úraz.

■ Chladivo použité v systému je bezpečné a za normálních
okolností neuniká. Jestliže chladivo unikne do místnosti, může
ve styku s ohněm hořáku, topením nebo vařičem způsobit vznik
nebezpečných plynů.
Systém nepoužívejte, dokud pracovník servisu nepotvrdí, že
byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

■ V případě úniku chladiva se obraťte na svého prodejce.
Je-li jednotka instalována v malé místnosti, je potřeba zavést
taková opatření, aby ani v případě úniku chladiva nepřekročilo
jeho množství povolenou koncentraci. Pokud uniklé množství
překročí stanovený limit koncentrace, může způsobit nehodu
provázenou nedostatkem kyslíku.

■ Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství
mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti,
požár nebo jiné poškození zařízení. Používejte proto zásadně
příslušenství vyrobené společností Daikin konstruované zvlášť
k použití s tímto zařízením; instalaci si objednejte u odborníka.

■ O přestěhování a opakovanou instalaci klimatizačního zařízení
požádejte svého prodejce.
Nekompletní instalace může mít za následek únik vody, úraz
elektrickým proudem a požár.

■ Abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem, požáru,
zranění osob nebo poškození jednotky, používejte vždy správně
dimenzované pojistky a nepoužívejte místo nich měděné ani
ocelové dráty.

■ Zkontrolujte, zda je jednotka řádně uzemněna.
Jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění
telefonního vedení.
Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem
nebo požár.
Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje může
způsobit poškození klimatizačního zařízení.

■ Zajistěte instalaci jističe svodového zemnicího proudu.
Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může mít za
následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Při zaplavení klimatizační jednotky v důsledku přírodní kata-
strofy (například záplavy nebo tajfun) se poraďte s prodejcem.
Klimatizační jednotku v takovém případě nikdy nemyjte vodou,
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

FXMQ125MFV1
FXMQ200MFV1
FXMQ250MFV1

Venkovní jednotka VRVII k úpravě vzduchu
Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto
klimatizační zařízení Daikin. Před použitím klimatizačního
zařízení si pozorně pročtěte tento návod k obsluze. Poví
vám, jak tuto jednotku používat správně, a pomůže vám
v případě eventuálních problémů. Tato příručka se vztahuje
jen ke vnitřní jednotce. Používejte ji společně s návodem
k obsluze venkovní jednotky. Po prostudování si návod
uschovejte pro pozdější potřebu.

Zanedbáte-li některou VÝSTRAHU, může to mít vážné
důsledky - například smrt nebo vážné poranění osob.

Zanedbáte-li jakékoliv VAROVÁNÍ, může to mít
v některých případech za následek úraz nebo poškození
zařízení.
FXMQ125~250MFV1
Venkovní jednotka VRVII k úpravě vzduchu
Potrubí montované pod stropem
4PW39237-1
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Varování

■ Systém nepoužívejte k jiným než stanoveným účelům.
Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů,
nepoužívejte jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin,
rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

■ U venkovní jednotky nikdy nesnímejte kryt ventilátoru.
Ventilátor rotující velkou rychlostí bez krytu je velmi
nebezpečný.

■ Pokud se v místnosti používá spolu s klimatizační jednotkou
zařízení vybavené hořákem, místnost dostatečně větrejte, aby
v ní nevznikal nedostatek kyslíku.

■ Po delším používání zkontrolujte podložku jednotky a její
instalace, zda nejsou poškozeny.
Pokud by byly základové bloky poškozené, jednotka by mohla
spadnout a způsobit úraz.

■ Poblíž jednotky nepoužívejte hořlavé spreje (například lak na
vlasy, barvy a nátěry atd.)
Mohlo by dojít k požáru.

■ Před čištěním jednotky ji vypněte a vypněte také jistič.
Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

■ Systém nikdy neobsluhujte mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

■ Pod vnitřní jednotku neumisťujte předměty, které by mohla
poškodit vlhkost.
Při vlhkosti vyšší než 80 % nebo v případě ucpaného odtoku či
silného znečištění filtru se jednotka může orosit.

■ Zařízení s otevřeným ohněm nepokládejte na místa vystavená
proudu vzduchu z jednotky ani pod jednotku. Výsledkem by
mohlo být nedokonalé spalování nebo deformace jednotky
následkem působení tepla.

■ Nedovolujte dětem pokládat jakékoliv věci na venkovní jednotku
a nedovolte jim lézt po ní.
Pád by mohl mít za následek úraz.

■ Nikdy nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému
proudění vzduchu.
Proudění vzduchu z jednotky může mít na děti, zvířata i rostliny
záporný vliv.

■ Systém nikdy nemyjte nadměrným množstvím vody.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

■ Jednotku neinstalujte na místa, kde hrozí nebezpečí úniku
hořlavých plynů.
Pokud by plyn unikl a zůstal v okolí jednotky, mohl by vypuknout
požár.

■ Odtokovou hadici instalujte tak, aby mohl kondenzát hladce
odtékat. Nedokonalé odtékání kondenzátu by mohlo mít za
následek vlhnutí budovy, nábytku apod.

■ Nedovolujte dětem, aby si hrály na venkovní jednotce nebo v její
blízkosti.
Neopatrný dotek by mohl vyústit v úraz.

■ Na jednotku nepokládejte vázy s květinami ani jiné nádoby
s vodou.
Voda může vniknout do jednotky a způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.

■ Ovladač nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Displej LCD by se mohl zbarvit a přestat zobrazovat data.

■ Ovládací panel dálkového ovladače nečistěte pomocí benzínu,
rozpouštědel ani chemickou prachovkou atd.
Panel by se mohl zbarvit nebo by se mohl začít odlupovat jeho
lak. Je-li silně znečištěn, navlhčete hadřík neutrálním čistícím
prostředkem rozpuštěným ve vodě, dobře ho vyždímejte a panel
jím vyčistěte. Panel poté vytřete dosucha suchým hadrem.

■ Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí dálkového ovladače.
Nesnímejte jeho čelní panel. Některé části uvnitř ovladače
mohou být při dotyku nebezpečné a mohlo by dojít k poruše
zaříezení. O kontrolu a nastavení vnitřních částí požádejte
svého prodejce.

■ Dálkový ovladač neumisťujte do míst, kde hrozí postříkání
vodou.
Voda zevnitř stroje může způsobit únik elektřiny nebo poškodit
vnitřní elektronické součásti.

■ Zabraňte zvlhnutí vnitřní jednotky i dálkového ovladače.
Venkovní jednotku nikdy nemyjte vodou.
Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

■ Nikdy netiskněte tlačítka dálkového ovladače tvrdým špičatým
předmětem.
Mohli byste poškodit dálkový ovladač.

■ Za elektrické vedení dálkového ovladače netahejte, ani ho
nezaplétejte.
Výsledkem by mohla být chybná funkce jednotky.

■ Jednotku nepoužívejte v době, kdy v místnosti používáte
insekticid určený k vykuřování.
Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví
osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

■ Do otvorů pro vstup a výstup vzduchu nikdy nezasunujte žádné
předměty.
Objekty dotýkající se ventilátoru ve vysoké rychlosti mohou být
nebezpečné.

■ Nikdy jednotku nekontrolujte ani neopravujte sami.
O provedení těchto prací požádejte kvalifikovaného servisního
technika.

■ Zařízení není určeno k použití malými dětmi nebo nemohoucími
osobami bez dohledu.

■ Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály.

■ S prodejcem, který provádí instalaci, se poraďte o vyčištění
vnitřku klimatizačního zařízení.
Nesprávné čištění může způsobit poškození plastových dílů,
způsobit poruchu, únik vody nebo úraz elektrickým proudem.

■ Nedotýkejte se vstupu vzduchu ani hliníkových žaluzií
klimatizační jednotky.
Mohlo by dojít k úrazu.

■ Nespouštějte a nezastavujte provoz klimatizační jednotky
přepínáním jističe přívodního vedení ON (ZAP) a OFF (VYP).
Jinak by mohlo dojít k úniku vody.
Navíc by se při aktivní kompenzaci výpadku napájení ventilátor
mohl nečekaně roztočit a způsobit úraz.

■ Do bezprostřední blízkosti venkovní jednotky neumisťujte žádné
předměty a nedovolte, aby se kolem jednotky začaly hromadit
odpadky, suť nebo listí.
Spadané listí je domovem mnoha zvířat, která pak mohou
pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvířata do jednotky, mohou
způsobit poruchy, a jestliže se dotknou elektrických součástí,
může se objevit kouř nebo dojít k požáru.

■ Při čištění nebo kontrole vzduchového filtru dávejte pozor.
Práci ve výškách je třeba věnovat maximální pozornost.
Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli byste
spadnout nebo by se lešení mohlo skácet a důsledkem by byl
úraz.

Venkovní jednotka k úpravě vzduchu: 
názvy jednotlivých dílů (Viz obrázek 1)

1 Výstup vzduchu

2 Dálkový ovladač 

3 Vzduchový filtr (volitelné příslušenství)

4 Zemnicí vodič

5 Skříňka s elektrickými součástkami

6 Sání venkovního vzduchu

7 Potrubí s chladivem a propojovací kabel

8 Napájecí vodič

9 Odpadní potrubí 

10 Tepelný výměník

11 Ventilátor

12 Souprava čerpadla na kondenzát (volitelné příslušenství)
Návod k obsluze
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Dálkový ovladač: název a funkce 
jednotlivých vypínačů a displeje (Viz obrázek 2)

1. Tlačítko ZAP/VYP
Stiskněte toto tlačítko systém se spustí. Stiskněte toto tlačítko
znovu a systém se zastaví.

2. Kontrolka provozu (červená)
Kontrolka se rozsvítí za provozu.

3. Displej " " (přepínání v pořádku)
Je-li zobrazena tato ikona, je nemožné přepínat ohřev/chlazení
pomocí dálkového ovladače.

4. Displej " " " " " " " " (provozní režim)
Tento obsah displeje zobrazuje aktuální provozní režim.

5. Displej " " (naprogramovaný čas)
Tento obsah displeje zobrazuje aktuální naprogramovaný čas
spuštění nebo zastavení systému.

6. Displej " " (kontrola/zkušební provoz)
Po stisknutí tlačítka Kontrola/zkušební provoz zobrazuje displej
skutečný aktivní režim systému.

7. Displej " " (pod centrální kontrolou)
Zobrazí-li se tento obsah displeje, je systém pod centrálním
ovládáním.
(Nejde o standardní specifikaci.)

8. Displej " " (čas vyčistit vzduchový filtr)
Zobrazí-li se tato indikace, je čas vyčistit vzduchový filtr.
(Vzduchový filtr je volitelné příslušenství.)

9. Display " " (rozmrazování/teplý start)
Viz "Výklad k režimu topení" na straně 4.

10. Tlačítko ke spuštění/zastavení režimu časovače
Viz "Programování času spuštění a času zastavení pomocí
časovače" na straně 4.

11. Tlačítko zap/vyp časovače
Viz "Programování času spuštění a času zastavení pomocí
časovače" na straně 4.

12. Tlačítko režimu kontrola/zkušební provoz
Toto tlačítko používají pouze kvalifikovaní servisní technici pro
účely údržby.

13. Tlačítko programování času
Toto tlačítko se používá k naprogramování času spuštění a
zastavení jednotky.

14. Tlačítko vynulování signálu filtru
Viz "Údržba" na straně 5.

15. Volič provozního režimu
Toto tlačítko se používá k nastavení požadovaného režimu
provozu.

Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém
v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu:

Chlazení

Ohřev

Je-li teplota nebo vlhkost mimo uvedené meze, mohou sepnout
pojistná zařízení jednotky a jednotka nemusí pracovat.

Způsob ovládání

■ Hlavní vypínač zapněte 6 hodin před uvedením zařízení do
provozu; chráníte tak jednotku před poškozením.

■ Jestliže za provozu jednotky dojde k výpadku napájení, po
opětovném zapnutí napájení se činnost jednotky obnoví
automaticky.

■ Tato jednotka nemůže ovládat pokojovou teplotu.
Je-li třeba ovládat pokojovou teplotu, instalujte ji společně
s vnitřní jednotkou ke klimatizaci prostor.

■ Jednotka je určena k provozu, při kterém je teplota výstupního
vzduchu co nejblíže nastavené teplotě.
To v některých případech není možné z důvodu venkovní
teploty.
Při expedici z výroby je teplota nastavená na 18°C pro chlazení
a 25°C na topení.
Nastavenou teplotu lze místně pomocí dálkového ovladače
měnit mezi 13 a 25°C při chlazení a mezi 18 a 30°C při ohřevu.
Na způsob nastavení nebo změny teploty se dotažte prodejce.
Na dálkovém ovladači se nezobrazuje nastavená teplota.

Chlazení, topení, automatický režim a jen ventilátor (Viz
obrázek 3)

■ Pomocí ovladače dálkového ovládání, jehož displej zobrazuje

" ", nelze režimy přepínat (změna pod ovládáním).

■ Jestliže na displeji bliká symbol " " (změna pod
ovládáním), viz "Použití hlavního dálkového ovladače" na
straně 4.

■ Ventilátor může běžet ještě zhruba 1 minutu po skončení
operace ohřevu.

■ Ventilátor se může ihned zastavit. Nejde o žádnou poruchu.

POZNÁMKA ■ Na rozdíl od skutečných provozních situací
zobrazuje displej na obrázek 2 všechny možné
údaje.

■ Jakmile se na displeji zobrazí " " (je čas
vyčistit vzduchový filtr), vzduchový filtr vyčistěte
podle popisu v kapitole "Údržba" na straně 5. Po
vyčištění a opětovné instalaci vzduchového filtru
stiskněte tlačítko k vynulování značky filtru na
ovladači dálkového ovládání. Kontrolka s filtrem
na displeji zhasne.

■ Tento návod k obsluze je určen pro následující
venkovní jednotky pro úpravu vzduchu.
Podrobnosti k vnitřní jednotce určené ke klima-
tizaci prostor viz návod k obsluze venkovní
jednotky.

TEST

Venkovní teplota

Teplota Vlhkost

19~43°C DB(*)

(*) Viz poznámka dole.

30~90% (dlouhá doba provozu ve 
vlhkosti překračující 90% může 
způsobit kondenzaci par v jednotce 
a odkapávání kondenzátu.)

≤32°C WB

POZNÁMKA ■ Režim provozu ventilátoru FAN OPERATION je
nastaven automaticky při ≤19°C DB.

■ Metodu chlazení (COOLING OPERATION) nebo
ventilace (FAN OPERATION) nepoužívejte, je-li
venkovní teplota 5°C nebo nižší. Jednotka se
zastaví, aby se chránila před poškozením
chladem. V takovém případě nastavte automa-
tický režim provozu (AUTOMATIC OPERATION)
nebo režim topení (HEATING OPERATION).

Venkovní teplota

–5~15°C DB(*)

(*) Viz poznámka dole.

POZNÁMKA Režim provozu ventilátoru (FAN OPERATION) je
nastaven automaticky při teplotě 15°C DB a vyšší.
FXMQ125~250MFV1
Venkovní jednotka VRVII k úpravě vzduchu
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Spuštění systému

1 Několikrát stiskněte tlačítko volby provozního režimu a zvolte
požadovaný provozní režim.

" " Režim chlazení

" " Režim ohřevu

" " Automatický provoz

" " Jen ventilátor

2 Stiskněte tlačítko vypínače.

Rozsvítí se kontrolka provozu a systém se uvede do provozu.

Zastavení systému

3 Stiskněte znovu tlačítko vypínače.

Kontrolka provozu zhasne a činnost systému se zastaví.

Výklad k režimu topení

Operace odmrazování

■ Během ohřevu se zvětšuje námraza na vinutí venkovní jednotky.
Tím klesá výkon systému při ohřevu a systém přejde do operace
rozmrazení.

■ Ventilátor vnitřní jednotky se zastaví a na displeji dálkového

ovladače se objeví " ".

■ Nejvýše po 12 minutách rozmrazování se systém opět vrátí do
režimu ohřevu.

Start zatepla

■ Aby se na začátku operace ohřevu předešlo vyfukování
chladného vzduchu z vnitřní jednotky, ventilátor vnitřní jednotky
se automaticky zastaví. Displej dálkového ovladače zobrazuje

" ".

Programování času spuštění a času zastavení pomocí 
časovače (Viz obrázek 4)

■ Časovač lze ovládat následujícími dvěma způsoby.

Programování času zastavení " ": Systém se zastaví
po uplynutí nastaveného času.

Programování času spuštění " ": Systém se spustí po
uplynutí nastaveného času.

■ Časovač lze naprogramovat nejvýše na 72 hodin.

■ Čas spuštění a čas zastavení lze programovat současně.

1 Několikrát stiskněte tlačítko Volba provozního režimu a na
displeji zvolte požadovaný režim.

Displej bliká.

■ Nastavení času zastavení provozu " "

■ Nastavení času spuštění provozu " "

2 Stiskněte tlačítko programování času a nastavte čas zastavení
nebo spuštění systému.

Stisknutím tohoto tlačítka se čas posune o 1 hodinu
zpět.

3 Stiskněte vypínač časovače.

Procedura nastavení času končí. Obsah displeje " "

nebo " " přestane blikat a svítí trvale.

Příklad: (Viz obrázek 5)

Je-li časovač naprogramován na zastavení systému po 3 hodinách a
na spuštění systému po 4 hodinách, systém se zastaví po
3 hodinách a poté se o hodinu později opět spustí.

Použití hlavního dálkového ovladače (Viz obrázek 6)

■ Je-li systém instalován podle obrázku 7 a obrázku 8, je třeba
určit jeden z dálkových ovladačů jako hlavní dálkový ovladač.

■ Je-li venkovní jednotka spojena s několika venkovními
jednotkami k úpravám vzduchu, je třeba určit jeden z dálkových
ovladačů jako hlavní dálkový ovladač. (Viz obrázek 7)

■ Je-li venkovní jednotka spojena s několika venkovními
jednotkami k úpravám vzduchu a vnitřními jednotkami ke
klimatizaci prostor, je třeba určit jeden z dálkových ovladačů
vnitřních jednotek jako hlavní dálkový ovladač. (Viz obrázek 8)
Jinak režim provozu systému bude měnit venkovní jednotka
během automatického režimu provozu.

■ Jedině hlavní dálkový ovladač může volit mezi topením,
chlazením nebo automatickým režimem (platí jen v případech,
kdy jako hlavní dálkový ovladač je určen dálkový ovladač
venkovní jenotky ke zpracování vzduchu).

■ Displeje podřízených ovladačů dálkových ovládání zobrazují

" " (změna pod ovládáním) a automaticky opakují
operace nařízené hlavním ovladačem dálkového ovládání.

■ Pomocí podřízených dálkových ovladačů však lze přepnout
režim provozu na režim pouze ventilátoru.

Jak určit hlavní dálkový ovladač (Viz obrázek 6)

1 Stiskněte tlačítko volby provozního režimu aktuálního hlavního
ovladače dálkového ovládání na 4 sekundy.

Displeje zobrazující  (změna pod ovládáním) všech
podřízených ovladačů dálkového ovládání připojených ke stejné
venkovní jednotce začnou blikat.

2 Stiskněte tlačítko volby provozního režimu ovladače dálkového
ovládání, u něhož si přejete, aby se stal hlavním ovladačem
dálkového ovládání. Určení nového hlavního ovladače je
skončeno. Tento ovladač dálkového ovládání je určen jako
hlavní ovladač dálkového ovládání a displej zobrazující

" " (změna pod ovládáním) zmizí.

Displeje ostatních ovladačů dálkového ovládání zobrazují

" " (změna pod ovládáním).

POZNÁMKA ■ Režim chlazení/topení
Venkovní vzduch je chlazen nebo ohříván a
přiváděn dovnitř.

■ Automatický provoz
V tomto provozním režimu se automaticky
přepíná režim chlazení/topení.

■ Jen ventilátor
Venkovní jednotka přivádí vzduch dovnitř bez
úprav.

POZNÁMKA Bezprostředně po vypnutí napájení jednotky
nevypínejte proud ihned, počkejte nejméně
5 minut.

POZNÁMKA ■ Nastavíte-li časovač na stejnou dobu
zastavení i spuštění, zopakujte znovu výše
uvedený postup od bodu 1 až k bodu 3.

■ Po naprogramování časovače zobrazuje
displej zbývající čas.

■ Stiskněte znovu tlačítko Časovač zap/vyp a
ukončete programování. Obsah displeje
zmizí.
Návod k obsluze
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Pozor u systémů se skupinovou kontrolou nebo dvěma 
dálkovými ovladači

Tento systém poskytuje kromě ovládání jednotlivých jednotek dva
další systémy ovládání (jeden dálkový ovladač řídí jednu vnitřní
jednotku). Odpovídá-li typ jednotky některému z uvedených typů,
ověřte si následující podmínky.

■ Systém skupinového ovládání
Jeden dálkový ovladač řídí až 16 vnitřních jednotek. Všechny
vnitřní jednotky jsou nastaveny shodně.

■ Systém ovládání se dvěma dálkovými ovladači
Dva dálkové ovladače řídí jednu vnitřní jednotku (v případě
systému skupinového ovládání jednu skupinu vnitřních
jednotek). Jednotka se ovládá samostatně.

Optimální provoz

Pro řádnou funkci systému dodržujte následující pravidla.

■ Řádně nastavte výstup vzduchu z jednotky a zabraňte přímému
proudění vzduchu na osoby v místnosti.

■ Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Místnost
nepřehřívejte a nepodchlazujte.

■ Během chlazení místnosti zamezte přímému slunečnímu svitu
do místnosti vhodnými záclonami nebo žaluziemi.

■ Často větrejte.
Časté používání vyžaduje, aby uživatelé věnovali zvláštní
pozornost větrání.

■ Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna
otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a
topení bude klesat.

■ Poblíž vstupu nebo výstupu vzduchu z jednotky nikdy
neumisťujte žádné předměty. Mohlo by dojít ke zhoršení výkonu
jednotky nebo k zastavení její činnosti.

■ Nebudete-li jednotku používat po delší dobu, vypněte hlavní
vypínač napájení jednotky. Je-li vypínač zapnutí, jednotka
spotřebovává elektřinu. Hlavní vypínač zapněte 6 hodin před
opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její
hladký chod. (Viz odstavec "Způsob ovládání" na straně 3).

■ Zobrazí-li se na displeji " " (je čas vyčistit vzduchový filtr),

zavolejte kvalifikovaného servisního technika, aby vyčistil filtry.
(Viz odstavec "Údržba" na straně 5).

■ Vnitřní jednotku a dálkový ovladač umístěte nejméně 1 m od
televizních a rádiových přijímačů a podobných přístrojů.
Zanedbání této zásady může zavinit zkreslení obrazu.

■ Než teplota místnosti dosáhne nastavené teploty, chvíli to trvá.
Doporučujeme spouštět zařízení předem pomocí časovače.

Údržba

Čištění vzduchových filtrů

Náhradní filtr Daikin s dlouhou životností

Zobrazí-li se na displeji " " (je čas vyčistit vzduchový filtr),
vzduchový filtr vyčistěte. (Vzduchový filtr je volitelné příslušenství.)

Je-li jednotka instalována v místnosti se silným znečištěním, čistěte
filtr častěji.

(Jako minimální četnost čištění filtru si stanovte jednou za 6 měsíců.)

1 Vyjměte vzduchové filtry.

2 Vzduchový filtr vyčistěte.

Vzduchový filtr vymyjte vodou nebo ho vyčistěte pomocí
vysavače.

Je-li vzduchový filtr velmi znečištěný, použijte jemný kartáč a
neutrální čistící prostředek.
Vodu setřete a filtr nechte vyschnout na stinném místě.

3 Vzduchový filtr upevněte.

4 Stiskněte na ovladači dálkového ovládání TLAČÍTKO
VYNULOVÁNÍ ZNAČKY FILTRU.

Symbol " " (JE ČAS VYČISTIT VZDUCHOVÝ FILTR) zmizí.

O vzduchovém filtru

Vzduchový filtr vyčistěte vhodným způsobem.

Čištění výstupu vzduchu

1 Vyčistěte měkkou látkou.

2 Jestliže nelze skvrny odstranit snadno, použijte vodu nebo
neutrální čistící prostředek.

POZNÁMKA V případě změny kombinace nebo nastavení
systému skupinové kontroly a systému se dvěma
dálkovými ovladači se obraťte na prodejce
zařízení Daikin.

■ ÚDRŽBU SMÍ PROVÁDěT POUZE KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÍ TECHNIK.

■ PřED ZÁSAHEM DO ZAPOJENÍ MUSEJÍ BÝT
ROZPOJENY VŠECHNY NAPÁJECÍ OBVODY.

■ K ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÝCH FILTRŮ
NEPOUŽÍVEJTE VODU ANI VZDUCH TEPLEJŠÍ
NEŽ 50°C.

POZNÁMKA Vzduchový filtr nevyjímejte (jedině za účelem jeho
vyčištění). Zbytečná manipulace může filtr poškodit.

POZNÁMKA ■ Nepoužívejte benzin, benzen, ředidla, leštící
prášky ani kapalné insekticidy. Tyto prostředky by
mohly způsobit změnu barvy nebo deformaci dílů.

■ Nedovolte, aby jednotka navlhnula. Vlhkost může
způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
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Následující příznaky nejsou známkou 
poruchy systému

Systém nepracuje

■ Systém se nespustí samočinně ihned po stisknutí tlačítka ON/
OFF (ZAP/VYP) ovladače dálkového ovládání.
Svítí-li kontrolka provozu, systém pracuje správně.
Aby nedošlo k přetížení motoru kompresoru, pokud byl systém
právě vypnutý, spustí se až 5 minut po opakovaném zapnutí. Ke
stejné prodlevě dochází po použití voliče provozního režimu.

■ Jestliže se na displeji zobrazí indikace " "
(S centralizovaným ovládáním), stisknutí tlačítka provozního
režimu způsobí na několik vteřin blikání displeje.
To znamená, že dálkový ovladač řídí jednotku.
Blikající displej indikuje, že dálkový ovladač nelze použít.

■ Systém se nespustí samočinně ihned po zapnutí napájení.
Počkejte minutu, dokud se mikropočítač nepřipraví na provoz.

Nelze přepínat mezi chlazením/ohřevem

■ Zobrazuje-li displej " " (změna pod ovládáním),
znamená to, že jde o podřízený ovladač dálkového ovládání.

■ Je instalován přepínač chlazení/ohřevu ovladače dálkového

ovládání a displej zobrazuje " " (změna pod
ovládáním).
Důvodem je, že změnu chlazení/ohřevu ovládá přepínač
chlazení/ohřevu dálkového ovladače. Zeptejte se svého
prodejce systémů Daikin, kde je instalován přepínač dálkového
ovládání.

Režim ventilátoru je možný, ale chlazení ani ohřev 
nefungují.

■ Pokud venkovní teplota překročí povolený rozsah podmínek
použití, jednotka automaticky přejde z režimu chlazení nebo
topení do režimu ventilace.

Nevychází žádný vzduch

■ Venkovní teplota klesla pod 0°C během režimu "chlazení" nebo
"ventilace".
Ventilátor se automaticky zastaví v důsledku venkovní teploty
vzduchu.

Z jednotky vychází bílá mlha

Venkovní jednotka k úpravě vzduchu

■ Během chlazení je v místnosti vysoká vlhkost.
V případě velmi vysokého znečištění vnitřku jednotky je
rozložení teploty v jednotce nerovnoměrné. V případě potřeby
vyčistěte vnitřek jednotky. Podrobnější informace si vyžádejte od
prodejce společnosti Daikin, nebo ho požádejte o vyčištění
jednotky. Tuto činnost smí provádět výhradně kvalifikovaný
servisní technik.

■ Bezprostředně po zastavení operace chlazení a je-li venkovní
teplota a vlhkost nízká.
Důvodem je, že chladivo proudí v klimatizačním zařízení zpět do
jednotky a generuje páru.

Venkovní jednotka k úpravě vzduchu, venkovní jednotka

■ Systém se přepnul do režimu topení po operaci odmrazování.
Vlhkost vzniklá odmrazováním jednotky se odpařuje a uniká.

Hluk systému

Venkovní jednotka k úpravě vzduchu

■ Bezprostředně po spuštění systému se ozve zadrnčení.
Elektronický expanzní ventil uvnitř jednotky začíná pracovat a
způsobuje tento zvuk. Zvuk zanikne zhruba během minuty.

■ Pracuje-li systém v režimu chlazení nebo při zastavení je slyšet
neustále hluboký syčivý zvuk.
Tento zvuk je slyšet za provozu odtokového čerpadla (volitelné
příslušenství).

■ Je-li systém v provozu nebo po operaci ohřevu je slyšet pištivý
zvuk.
Tento zvuk vydávají plastové díly jednotky, jež se roztahují nebo
smršťují teplem.

■ Během zastavení vnitřní jednotky je slyšet hluboké syčení a
bublání.
Tento zvuk je slyšet za provozu jiné jednotky. Aby olej a chladivo
nezůstávaly v systému, malé množství chladiva stále proudí.

Venkovní jednotka k úpravě vzduchu, venkovní jednotka

■ Pracuje-li systém v režimu chlazení nebo při operaci
rozmrazování, je slyšet neustále hluboký syčivý zvuk.
Jde o zvuk chladiva, které proudí systémem.

■ Při startu nebo bezprostředně po zastavení činnosti nebo
rozmrazování se ozývá syčivý zvuk.
Jde o zvuk chladiva způsobený zastavením nebo změnou jeho
proudění.

Venkovní jednotka

■ Změní se zvuk vydávaný jednotkou za provozu.
Tento zvuk je způsoben změnou frekvence.

Z jednotky vystupuje prach

■ Jednotka se používá po dlouhé době odstávky.
Do jednotky se během nečinnosti dostal prach.

Jednotka vydává pach

■ Jednotka může absorbovat zápach venkovní jednotky.

Ventilátor venkovní jednotky se neotáčí.

■ Za provozu.
Rychlost ventilátoru je řízena tak, aby provoz zařízení byl
optimální.

Displej zobrazuje " "

■ Jde o situaci bezprostředně po zapnutí hlavního vypínače
napájení a znamená, že ovladač dálkového ovládání pracuje
normálně. Tento obraz se zobrazuje po dobu jedné minuty.

Kompresor venkovní jednotky se po krátké operaci 
ohřevu nezastaví

■ Důvodem je, aby v kompresoru nezůstával olej a chladivo.
Jednotka se zastaví zhruba po 5 až 10 minutách.

Vnitřek venkovní jednotky je teplý dokonce i v případě, 
že se jednotka zastavila

■ Důvodem je, že ohřívač skříně klikové hřídele ohřívá kompresor,
aby mohl kompresor hladce startovat.
Návod k obsluze
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Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená
opatření a spojte se s prodejcem zařízení Daikin.

Systém musí opravit kvalifikovaný servisní technik.

■ Bezpečnostní zařízení (například pojistka, jistič, zemnící jistič
apod.) často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP)
nepracuje správně.
Opatření: Vypněte napájení.

■ Z jednotky prosakuje voda
Opatření: Zastavte provoz jednotky.

■ Bliká-li na displeji " ", číslo jednotky a kontrolka
provozu bliká a zobrazí se kód chyby. (Viz obrázek 9)

Opatření: Informujte zástupce společnosti Daikin a oznamte mu
kód poruchy.

Jestliže systém nepracuje správně v jiných než uvedených
případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch,
zkontrolujte systém takto:

1. Pokud systém vůbec nepracuje

■ Zkontrolujte stabilitu a hodnotu napájení.
Počkejte na obnovení napájení. Jestliže dojde za provozu
dojde k přerušení dodávky energie, systém se po obnově
napájení znovu spustí automaticky.

■ Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka, nebo zda obvod
nerozpojil jistič. Vyměňte pojistku nebo v případě potřeby
vynulujte jistič.

2. Systém spustí pouze ventilátor, ale jakmile má přejít do režimu
ohřevu nebo chlazení, zastaví se;

■ Zkontrolujte, zda nějaká překážka nezakrývá nasávání nebo
vyfukování vzduchu venkovní jednotky nebo 
venkovní jednotka k úpravě vzduchu není zablokována
překážkami.
Odstraňte překážku a zajistěte dobrou ventilaci jednotky.

■ Zkontrolujte, zda dálkový ovladač nezobrazuje " " (je čas

vyčistit vzduchový filtr). (Viz odstavec "Údržba" na straně 5).

3. Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné.

■ Zkontrolujte, zda nějaká překážka nezakrývá nasávání nebo
vyfukování vzduchu venkovní jednotky nebo venkovní
jednotky k úpravám vzduchu.
Odstraňte překážku a zajistěte dobrou ventilaci jednotky.

■ Zkontrolujte, zda není zanesený vzduchový filtr. (Viz
odstavec "Údržba" na straně 5).

Poznámky

1 Inspekční displej

2 Číslo vnitřní jednotky, u které došlo k poruše

3 Kontrolka provozu

4 Kód poruchy

TEST
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