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Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja.

Kylmäainetyyppi: R410A

GWP(1)-arvo: 1975

(1) GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi vaatia säännöllisiä
tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta
jälleenmyyjältä.

TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä käyttöopas kannattaa lukea huolellisesti ennen käyttöä, jotta
ilmastointilaitteesta saadaan täysi hyöty ja vältetään virheellisestä
käsittelystä aiheutuvat toimintahäiriöt.

Tätä ilmastointilaitetta koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole julkisessa
käytössä".

■ Tässä mainitut varoitukset on jaettu seuraavaan kahteen
luokkaan.
Jokainen varoitustyyppi kuvaa tärkeitä turvallisuuteen liittyviä
seikkoja. Muista noudattaa kaikkia varoituksia.

■ Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se sellaisessa paikassa,
jossa kaikki käyttäjät pääsevät lukemaan sitä. Huolehdi myös
siitä, että tämä käyttöopas annetaan uudelle käyttäjälle, kun hän
alkaa huolehtia käytöstä.

Varoitus

■ Pitkällinen altistuminen ilmavirralle on terveydelle haitallista.

■ Sähköiskun tulipalon tai henkilövahingon välttämiseksi: jos
havaitset jotakin epätavallista kuten savun hajua, katkaise virta
ja kysy jälleenmyyjältä ohjeita.

■ Kysy jälleenmyyjältä tietoja yksikön asennuksesta.
Itse tehty puutteellinen asennus voi aiheuttaa vesivuodon,
sähköiskun ja tulipalon.

■ Kysy jälleenmyyjältä tietoja parannuksista, korjauksista ja
huollosta.
Puutteellinen parannus, korjaus tai huolto voi aiheuttaa
vesivuodon, sähköiskun ja tulipalon.

■ Älä laita sormea, keppiä tai muita esineitä ilman tulo- tai
poistoaukkoon. Koska tuuletin pyörii suurella nopeudella, se
aiheuttaa vammoja.

■ Järjestelmässä oleva kylmäaine on turvallista eikä yleensä
vuoda. Jos kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu
kosketuksiin polttimen, lämmittimen tai lieden kansa,
seurauksena voi olla haitallisia kaasuja.
Älä käytä järjestelmää, ennen kuin huoltoteknikko on ilmoittanut
korjanneensa vuodon.

■ Jos kylmäainetta vuotaa, ota yhteys laitteen myyjään.
Jos yksikkö asennetaan pieneen huoneeseen, on huolehdittava
siitä, että kylmäainevuodon sattuessa kylmäaineen määrä ei
ylitä sallittua rajaa. Jos vuotava määrä ylittää rajan,
seurauksena voi olla hapenpuutteesta aiheutuva onnettomuus.

■ Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai liittäminen voi
aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta
vahinkoa laitteille. Huolehdi siitä, että käytät ainoastaan Daikinin
valmistamia lisälaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu
käytettäviksi näiden laitteiden kanssa. Niiden asentaminen on
annettava ammattilaisen tehtäväksi.

■ Pyydä jälleenmyyjää siirtämään yksikkö ja asentamaan se
uudelleen.
Puutteellisesti tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja,
sähköiskuja tai tulipaloja.

■ Sähköiskun, tulipalon, vammojen tai yksikön vaurioitumisen
estämiseksi älä käytä vääräampeerisia sulakkeita tai kupari- tai
teräsjohtimia.

■ Muista tehdä maadoitus.
Älä maadoita yksikköä vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai
puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi
vaurioittaa ilmastointilaitetta.

■ Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla
sähköisku tai tulipalo.

■ Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointilaite uppoaa luonnon-
mullistuksen, kuten tulvan tai hirmumyrskyn, takia.
Älä tällaisessa tapauksessa käytä ilmastointilaitetta, sillä
seurauksena voi olla toimintahäiriö, sähköisku tai tulipalo.

FXMQ125MFV1
FXMQ200MFV1
FXMQ250MFV1

VRVII ulkoilman käsittely-yksikkö
Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi Käyttöopas

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-
ilmastointilaitteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen
kuin käytät ilmastointilaitetta. Oppaassa kerrotaan, miten
laitetta käytetään oikein, ja annetaan ohjeita, mikäli laitteen
käytössä ilmenee ongelmia. Tässä käyttöoppaassa
käsitellään vain sisäyksikköä. Käytä sitä yhdessä
ulkoyksikön käyttöoppaan kanssa. Luettuasi tämän oppaan
pane se talteen myöhempää käyttöä varten.

VAROITUSTEN noudattamatta jättämisestä saattaa koitua
vakavia seurauksia kuten kuolema tai vaikea vamma.

HUOMAUTUSTEN noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vammoja tai laitteiston vaurioitumisen.
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Huomautus

■ Älä käytä järjestelmää muihin tarkoituksiin.
Laadun heikkenemisen välttämiseksi älä käytä yksikköä
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eläinten tai taideteosten
jäähdytykseen.

■ Älä milloinkaan poista ulkoyksikön tuulettimen suojusta.
Suurella nopeudella pyörivä tuuletin on erittäin vaarallinen.

■ Hapenpuutteen välttämiseksi tuuleta huonetta riittävästi, jos
ilmastointilaitteen kanssa käytetään polttimella varustettua
laitetta.

■ Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön jälkeen, että sen
teline ja varusteet eivät ole vaurioituneet.
Jos ne ovat vaurioituneet, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa
vammoja.

■ Älä milloinkaan käytä herkästi syttyvää kaasua sisältävää
aerosolia, kuten hiuskiinnettä, lakkaa tai maalia, yksikön
läheisyydessä.
Se voi aiheuttaa tulipalon.

■ Muista pysäyttää laite ja kääntää katkaisin asentoon OFF ennen
puhdistusta.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja vammoja.

■ Älä käytä järjestelmää, jos kätesi ovat märät.
Seurauksena voi olla sähköisku.

■ Älä aseta sisäyksikön alle esineitä, joita kosteus tai vesi voi
vahingoittaa.
Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80%, jos
tyhjennysputki on tukossa tai suodatin likainen.

■ Älä aseta avotulta tuottavia laitteita yksiköstä tulevalle
ilmavirralle alttiina oleviin paikkoihin tai yksikön alapuolelle. Se
saattaa aiheuttaa epätäydellisen palamisen tai yksikön muodon
muuttumisen kuumuuden takia.

■ Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle, äläkä laita sen päälle
mitään esineitä.
Putoaminen tai tippuminen voi aiheuttaa vammoja.

■ Älä koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eläimiä suoraan
ilmavirralle.
Se voi vaikuttaa haitallisesti pieniin lapsiin, kasveihin tai eläimiin.

■ Älä käytä liikaa vettä järjestelmän pesemiseen.
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

■ Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa palavia kaasuja voi
vuotaa.
Jos kaasua vuotaa ja jää yksikön ympärille, saattaa syttyä
tulipalo.

■ Asenna tyhjennysletku tasaisen tyhjennyksen varmistamiseksi.
Vaillinainen tyhjennys saattaa aiheuttaa rakennuksen,
huonekalujen jne. kastumisen.

■ Älä anna lasten leikkiä ulkoyksikön päällä tai ympärillä.
Jos he koskettavat yksikköä huolimattomasti, seurauksena voi
olla vammoja.

■ Älä laita maljakkoa tai mitään vettä sisältävää yksikön päälle.
Vettä voi joutua yksikköön, ja seurauksena voi olla sähköisku tai
tulipalo.

■ 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.

■ Älä koskaan kosketa kaukosäätimen sisäosia.
Älä irrota etupaneelia. Eräiden sisällä olevien osien
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Jos sisällä olevia osia täytyy tarkastaa tai säätää, ota yhteys
jälleenmyyjään.

■ Älä laita kaukosäädintä paikkaan, jossa sen päälle voi roiskua
vettä.

Laitteeseen päässyt vesi voi aiheuttaa sähkövuodon tai
vahingoittaa laitteen sisällä olevia elektronisia osia.

■ Älä milloinkaan sisäyksikön tai kaukosäätimen kastua.
Älä pese ulkoyksikköä vedellä.
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

■ Älä milloinkaan paina kaukosäätimen painiketta kovalla, suipolla
esineellä.
Kaukosäädin saattaa vaurioitua.

■ Älä milloinkaan vedä tai taita kaukosäätimen sähköjohtoa.
Yksikkö saattaa mennä epäkuntoon.

■ Älä käytä yksikköä, kun käytetään huoneen kaasutustyyppistä
hyönteismyrkkyä.
Tämän ohjeen laiminlyönnin seurauksena yksikköön voi kertyä
kemikaaleja, mikä voi vaarantaa kemikaaleille yliherkkien
henkilöiden terveyden.

■ Älä milloinkaan laita mitään esinettä ilman tulo- tai
poistoaukkoihin.
Suurella nopeudella toimivaan tuulettimeen osuvat esineet
voivat olla vaarallisia.

■ Älä milloinkaan tarkasta tai huolla laitetta itse.
Pyydä pätevää huoltomiestä suorittamaan nämä työt.

■ Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkojen henkilöiden
käytettäväksi ilman valvontaa.

■ Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään
laitteella.

■ Kysy asennusurakoitsijalta ohjeita ilmastointilaitteen sisäpuolen
puhdistukseen.
Väärin suoritettu puhdistus voi rikkoa muoviosia tai aiheuttaa
vesivuodosta johtuvan vian tai sähköiskun.

■ Älä koske ilmastointilaitteen ilmantuloaukkoon tai alumiiniripaan.
Muuten seurauksena voi olla vammoja.

■ Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitetta, kun virran-
syöttökatkaisin on päällä tai pois päältä.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto.
Lisäksi tuuletin voi pyöriä äkisti, jos sähkökatkoksen
kompensointi on käytössä, mistä voi aiheutua vammoja.

■ Älä aseta esineitä ulkoyksikön välittömään läheisyyteen äläkä
anna lehtien ja muiden roskien kerääntyä yksikön ympärille.
Lehdet ovat pesäpaikkoja pieneläimille, jotka voivat päästä
yksikön sisään. Yksikköön päästyään tällaiset eläimet voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon sähköosia
koskettaessaan.

■ 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.

ULKOILMAN KÄSITTELY-YKSIKKÖ: OSIEN NIMET 
(Katso kuva 1)

1 Ilman poistoaukko

2 Kaukosäädin

3 Ilmansuodatin (lisävaruste)

4 Maajohto

5 Sähköosarasia

6 Ulkoyksikön ilman tuloaukko

7 Kylmäaineputki ja yksiköiden välinen johto

8 Virtajohto

9 Tyhjennysputki

10 Lämmönvaihdin

11 Tuuletin

12 Tyhjennyspumppusarja (lisävaruste)
Käyttöopas
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KAUKOSÄÄDIN: PAINIKKEIDEN JA NÄYTÖN 
SYMBOLIEN NIMET JA TEHTAVAT (Katso kuva 2)

1. Virtakytkin
Järjestelmä käynnistyy painiketta painettaessa. Järjestelmä
pysähtyy, kun painiketta painetaan uudelleen.

2. TOIMINNAN MERKKIVALO (PUNAINEN)
Lamppu palaa laitteen ollessa toiminnassa.

3. Näyttö " " (vaihto ohjauksessa)
Lämmitystä/jäähdytystä ei voi vaihtaa kaukosäätimellä, kun
tämä kuvake on näkyvissä.

4. Näyttö " " " " " " " " (toimintatila)
Tässä näytössä näkyy tämänhetkinen toimintatila.

5. Näyttö " " (ohjelmoitu aika)
Tämä näyttö ilmoittaa järjestelmän ohjelmoidun käynnistys- tai
sammutusajan.

6. Näyttö " " (tarkastus/koekäyttö)
Tarkastus/testauspainiketta painettaessa näytössä näkyy tila,
jossa järjestelmä sillä hetkellä on.

7. Näyttö " " (keskitetyssä ohjauksessa)
Kun tämä näyttö on näkyvissä, järjestelmä on keskitetyssä
ohjauksessa.
(Tämä ei ole standardimäärittely.)

8. Näyttö " " (ilmansuodatin pitää puhdistaa)
Kun tämä näyttö näkyy, on aika puhdistaa ilmansuodatin.
(Ilmansuodatin on lisävaruste.)

9. Näyttö " " (jäänpoisto/kuumakäynnistys)
Katso "Lämmitystoiminnon kuvaus" sivulla 4.

10. Ajastintilan käynnistys/pysäytyspainike
Katso "Järjestelmän käynnistyksen ja pysäytyksen ohjelmointi
ajastimen avulla" sivulla 4.

11. Ajastimen käynnistys/pysäytyspainike
Katso "Järjestelmän käynnistyksen ja pysäytyksen ohjelmointi
ajastimen avulla" sivulla 4.

12. Tarkastus/koekäyttöpainike
Tätä painiketta saa käyttää ainoastaan ammattitaitoinen
huoltohenkilökunta huoltotöiden yhteydessä.

13. Ajan ohjelmointipainike
Tällä painikkeella ohjelmoideen käynnistys- ja/tai pysäytysaika.

14. Suodatinsymbolin nollauspainike
Katso "Kunnossapito" sivulla 5.

15. Toimintatilan valintapainike
Valitse tätä painiketta painamalla haluamasi toimintatila.

TOIMINTA-ALUE

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi käytä järjestelmää
vain seuraavien lämpötila- ja kosteusrajojen sisällä.

Jäähdytys

Lämmitys

Jos ilmanlämpötila tai -kosteus on mainittujen rajojen ulkopuolella,
turvalaitteet saattavat toimia ja yksikkö ei ehkä toimi.

KÄYTTÖTOIMINNOT

■ Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke virransyöttö päälle
6 tuntia ennen käyttöönottoa.

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

■ Tämä yksikkö ei voi säätää huonelämpötilaa.
Jos tarvitaan huonelämpötilan säätöä, asenna se yhdessä
sisäyksikön kanssa huoneilmastointia varten.

■ Tämä yksikkö on suunniteltu toimimaan siten, että poistoilman
lämpötila on mahdollisimman lähellä asetuslämpötilaa.
Ulkoilman lämpötilasta johtuen tämä ei kuitenkaan välttämättä
ole mahdollista.
Tehtaalta toimitettaessa asetuslämpötilaksi on asetettu 18°C
jäähdytystä ja 25°C lämmitystä varten.
Asetuslämpötilaksi voidaan vaihtaa 13–25°C jäähdytystä ja 18–
30°C lämmitystä varten kaukosäätimen paikallisasetuksella.
Kysy jälleenmyyjältä tietoja asetuslämpötilasta ja sen
vaihtamisesta.
Asetuslämpötilaa ei näytetä kaukosäätimessä.

Jäähdytys, lämmitys, automaattinen ja pelkkä 
tuuletinkäyttö (Katso kuva 3)

■ Vaihto ei ole mahdollinen kaukosäätimellä, jonka näytössä

näkyy " " (vaihto ohjauksessa).

■ Kun näyttö " " (vaihto ohjauksessa) vilkkuu, katso
tietoja luvusta "Pääkaukosäätimen asettaminen" sivulla 4.

■ Tuuletin voi toimia noin 1 minuutin ajan sen jälkeen, kun
lämmityskäyttö on päättynyt.

■ Tuuletin voi pysähtyä välittömästi. Tämä ei ole vika.

HUOMAA ■ Toisin kuin todellisissa käyttötilanteissa, näyttö
(kuva 2) näyttää kaikki mahdolliset ilmaisimet.

■ Jos näyttö " " (ilmansuodatin pitää puhdistaa)
näkyy, puhdista ilmansuodatin kohdan
"Kunnossapito" sivulla 5 ohjeiden mukaan. Kun
ilmansuodatin on puhdistettu ja asennettu
paikalleen, jälkeen paina kaukosäätimessä olevaa
suodatinsymbolin nollauspainiketta. Suodattimen
symboli häviää näytöstä.

■ Tämä käyttöopas on tarkoitettu ulkoilman
käsittely-yksikköä varten.
Katso ulkoyksikön käyttöoppaasta tietoja
sisäyksikön käytöstä huoneilmastointiin.

TEST

Ulkolämpötila

Lämpötila Ilmankosteus

19~43°C DB(1)

(1) Katso alla oleva huomautus.

30~90% (Pitkään kestävä käyttö yli 
90%:n ilmankosteudessa voi 
aiheuttaa yksikössä kondensaatiota 
ja veden tippumista.)

≤32°C WB

HUOMAA ■ TUULETINKÄYTTÖ-tilaksi asetetaan
automaattisesti ≤19°C DB.

■ Älä käytä JÄÄHDYTYSKÄYTTÖ- tai
TUULETINKÄYTTÖ-tiloja, kun ulkolämpötila on
5°C tai alhaisempi. Yksikkö pysäyttää itsensä
suojautuakseen kylmän aiheuttamilta vaurioilta.
Valitse tällaisessa tapauksessa
AUTOMAATTIKÄYTTÖ- tai LÄMMITYSKÄYTTÖ-
tila.

Ulkolämpötila

–5~15°C DB(1)

(1) Katso alla oleva huomautus.

HUOMAA TUULETINKÄYTTÖ-tila on asetettu automaattisesti
lämpötilaan 15°C DB tai korkeampi.
FXMQ125~250MFV1
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Järjestelmän käynnistys

1 Paina toimintatilan valintapainiketta useita kertoja ja valitse
haluttu toimintatila

" "Jäähdytys

" " Lämmitys

" " Automaattinen toiminta

" " Pelkkä tuuletinkäyttö

2 Paina käynnistys/pysäytyspainiketta.

Laitteen toimintaa ilmaiseva valo syttyy ja järjestelmä alkaa
toimia.

Järjestelmän pysäyttäminen

3 Paina käynnistys/pysäytyspainiketta uudelleen.

Laitteen toimintaa ilmaiseva valo sammuu ja järjestelmä
pysähtyy.

Lämmitystoiminnon kuvaus

Jäänpoisto

■ Lämmitystoiminnan aikana ulkoyksikön yksikön putkiston
kierukan jäätyminen lisääntyy. Lämmitysteho laskee ja
järjestelmä siirtyy jäänpoistotoimintaan.

■ Sisäyksikön tuuletin pysähtyy, ja kaukosäätimen näytössä näkyy

" ".

■ Enintään 12 minuutin jäänpoiston jälkeen järjestelmä palaa
takaisin lämmityskäyttöön.

Kuumakäynnistys

■ Lämmitystoiminnan alkaessa sisäyksikön tuuletin on
automaattisesti pysähtyneenä; näin estetään kylmän ilman
virtaaminen yksiköstä sisätiloihin. Kaukosäätimen näytössä

näkyy " ".

Järjestelmän käynnistyksen ja pysäytyksen ohjelmointi 
ajastimen avulla (Katso kuva 4)

■ 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.

1 Paina ajastintilan käynnistys/pysäytyspainiketta useita kertoja ja
valitse tila näytöstä.

Näyttö vilkkuu.

■ Ajastimen pysäytyksen asettaminen " "

■ Ajastimen käynnistyksen asettaminen " "

2 Paina ajan ohjelmointipainiketta ja aseta järjestelmän pysäytys-
tai käynnistysaika.

Aina kun tätä painiketta painetaan, asetettu aika siirtyy
1 tunnin eteen- tai taaksepäin.

3 Paina ajastimen käynnistys/pysäytyspainiketta.

Ajastimen asetustoiminto loppuu. Näyttö " " tai

" " lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Esimerkki: (Katso kuva 5)

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

Pääkaukosäätimen asettaminen (Katso kuva 6)

■ Kun järjestelmä on asennettu kohtien kuva 7 ja kuva 8
mukaisesti, yksi kaukosäädin pitää asettaa
pääkaukosäätimeksi.

■ Jos yksi ulkoyksikkö on kytketty useaan ulkoilman käsittely-
yksikköön, määritä yksi kaukosäätimistä pääkaukosäätimeksi.
(Katso kuva 7)

■ Jos yksi ulkoyksikkö on kytketty ulkoilman käsittely-yksiköihin ja
sisäyksiköihin huoneilmastointia varten, määritä yksi sisä-
yksiköiden kaukosäätimistä pääkaukosäätimeksi. (Katso kuva 8)
Muuten ulkoilman tila muuttaa järjestelmän toimintaa
automaattikäytön aikana.

■ Vain pääkaukosäätimestä voidaan valita lämmitys, jäähdytys tai
automaattinen (vain jos ulkoilman käsittely-yksikön kaukosäädin
on määritetty pääkaukosäätimeksi) käyttö.

■ Alakaukosäätimissä näkyy " " (vaihto ohjauksessa),
ja ne noudattavat automaattisesti pääkaukosäätimen asettamaa
toimintatilaa.

■ Alakaukosäätimillä voidaan kuitenkin vaihtaa pelkkään
tuuletinkäyttöön.

Pääkaukosäätimen määrittäminen (Katso kuva 6)

1 Paina nykyisen pääkaukosäätimen toimintatilan valintapainiketta
4 sekunnin ajan.

Kaikkien samaan ulkoyksikköön asennettujen alakauko-

säätimien näytössä vilkkuu " " (vaihto ohjauksessa).

2 Paina toimintatilan valintapainiketta siinä kaukosäätimessä,
jonka haluat määrittää pääkaukosäätimeksi. Tämän jälkeen
määritys on valmis. Tämä kaukosäädin on määritetty
pääkaukosäätimeksi, ja näytössä näkynyt symboli

" " (vaihto ohjauksessa) häviää näkyvistä.

Muiden kaukosäätimien näytöissä näkyy " " (vaihto
ohjauksessa).

HUOMAA ■ Jäähdytys/lämmityskäyttö
Ulkoilmaa jäähdytetään tai lämmitetään ja se
tuodaan sisätiloihin.

■ Automaattinen käyttö
Tässä toimintatilassa jäähdytyksen/lämmi-
tyksen vaihtoa ohjataan automaattisesti.

■ Pelkkä tuuletinkäyttö
Ulkoilmaa tuodaan sisätiloihin sellaisenaan.

HUOMAA Älä katkaise virransyöttöä heti yksikön
pysähdyttyä vaan odota vähintään 5 minuuttia.

HUOMAA ■ Asetettaessa ajastin sammumaan ja
käynnistymään samalla kertaa, suorita
vaiheet 1–3 uudelleen.

■ Kun ajastin on ohjelmoitu, näyttö ilmoittaa
jäljellä olevan ajan.

■ Kun haluat poistaa ohjelmoinnin, paina
ajastimen käynnistys/ pysäytyspainiketta
uudelleen. Näyttö katoaa.
Käyttöopas
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Varotoimenpiteet ryhmäohjaus- tai kahden 
kaukosäätimen ohjausjärjestelmässä

Tässä järjestelmässä on kaksi muuta ohjausjärjestelmää yksittäis-
ohjausjärjestelmän (yksi kaukosäädin ohjaa yhtä sisäyksikköä)
lisäksi. Mikäli omassa laitteessasi on jokin alla mainituista
ohjausjärjestelmistä, varmista seuraavat asiat:

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

■ Kahden kaukosäätimen ohjausjärjestelmä
Kaksi kaukosäädintä ohjaa yhtä sisäyksikköä (ryhmä-
ohjausjärjestelmän ollessa kyseessä kaksi kaukosäädintä ohjaa
yhtä sisäyksiköiden ryhmää). Yksikköä käytetään erikseen.

TOIMINNAN OPTIMOINTI

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä järjestelmän moitteettoman
toiminnan varmistamiseksi.

■ 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 jäähdytys-
toiminnan aikana käyttämällä verhoja tai kaihtimia.

■ Tuuleta usein.
Pitkään kestävä käyttö vaatii erityisen huomion kiinnittämistä
tuuletukseen.

■ Pidä ovet ja ikkunat suljettuina. 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.

■ Katkaise yksikön virransyöttö, jos yksikköä ei käytetä
pitkähköön aikaan. Mikäli kytkin on päällä, laite kuluttaa virtaa.
Kytke virransyöttö päälle 6 tuntia ennen yksikön
uudelleenkäynnistystä, jotta yksikkö toimii oikein. (Katso
"Käyttötoiminnot" sivulla 3.)

■ Kun näytössä näkyy symboli " " (ilmansuodatin pitää

puhdistaa), pyydä ammattimaista huoltomiestä puhdistamaan
suodatin. (Katso "Kunnossapito" sivulla 5.)

■ Pidä sisäyksikkö ja kaukosäädin vähintään 1 m:n päässä
televisioista, radioista, stereoista ja muista vastaavista laitteista.
Muuten seurauksena voi olla häiriöitä äänessä tai kuvassa.

■ Asetetun huonelämpötilan saavuttaminen kestää jonkin aikaa.
On suosilteltavaa aloittaa käyttö etukäteen ajastimen avulla.

KUNNOSSAPITO

Ilmansuodattimen puhdistus

Tietoja Daikinin pitkäikäisestä vaihtosuodattimesta

Puhdista ilmansuodatin, kun näytössä näkyy symboli " "
(ilmansuodatin on puhdistettava) (ilmansuodatin on lisävaruste).

Puhdista ilmansuodatin useammin, mikäli laite on asennettu
ympäristöön, jonka ilmassa on runsaasti epäpuhtauksia.

(Nyrkkisääntönä voidaan pitää suodattimen puhdistamista puolen
vuoden välein.)

1 Irrota ilmansuodattimet.

2 Puhdista ilmansuodatin.

Käytä pölynimuria tai pese suodatin vedellä.

Puhdista ilmansuodatin pehmeällä harjalla ja neutraalilla
pesuaineella.
Poista vesi ja anna kuivua varjoisassa paikassa.

3 Kiinnitä ilmansuodatin.

4 Paina kaukosäätimen SUODATINSYMBOLIN KUITTAUS
-painiketta.

Suodattimen puhdistamistarpeesta ilmoittava symboli " "
katoaa näytöltä.

Tietoja muista ilmansuodattimista

Puhdista ilmansuodatin sopivalla tavalla.

Ilman ulostulon puhdistus

1 Puhdista pehmeällä kankaalla.

2 Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, käytä vettä tai neutraalia
puhdistusainetta.

HUOMAA Ota yhteys Daikin-jälleenmyyjän, mikäli haluat
muuttaa ryhmäohjausjärjestelmän ja kahden
kaukosäätimen ohjausjärjestelmän yhdistelmää
tai asetuksia.

■ VAIN PÄTEVÄ HUOLTOHENKILÖ SAA SUORITTAA
HUOLTOTÖITÄ.

■ VIRRANSYÖTTÖ KAIKKIIN SÄHKÖPIIREIHIN ON
KATKAISTAVA ENNEN SÄHKÖLAITTEISIIN
KAJOAMISTA.

■ YLI 50°C VEDEN TAI ILMAN KÄYTTÖ ON
KIELLETTY ILMANSUODATTIMIEN
PUHDISTAMISESSA.

HUOMAA Älä irrota ilmansuodatinta muulloin kuin puhdistamisen
ajaksi. Tarpeeton käsitteleminen saattaa vahingoittaa
suodatinta.

HUOMAA ■ Älä käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, kiillotus-
jauhetta tai nestemäisiä hyönteismyrkkyjä. Ne
voivat aiheuttaa värivirheitä tai käpristymistä.

■ Älä anna yksikön kastua. Kastuminen voi
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
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SEURAAVAT OIREET EIVÄT OLE 
JÄRJESTELMÄVIKOJA

Järjestelmä ei toimi

■ Järjestelmä ei käynnisty heti, kun kaukosäätimessä painetaan
käynnistys/pysäytyspainiketta.
Jos laitteen toiminnan merkkivalo syttyy, järjestelmä toimii
normaalisti.
Kompressorin moottorin ylikuormittumisen estämiseksi
järjestelmä käynnistyy 5 minuuttia sen käynnistämisen jälkeen,
jos se oli sammutettu vain hetkeä aiemmin. Sama käynnistys-
viive on voimassa myös silloin, kun toimintatilan valintapainiketta
on painettu.

■ Jos näytössä näkyy " " (keskitetyssä ohjauksessa)
ja toimintopainikkeen painallus saa näytön vilkkumaan
muutamaksi sekunniksi.
Tämä osoittaa, että keskuslaite ohjaa yksikköä.
Vilkkuva näyttö osoittaa, että kaukosäädintä ei voi käyttää.

■ Järjestelmä ei käynnisty heti, kun virransyöttö kytketään päälle.
Odota yhden minuutin ajan, kunnes mikrotietokone on valmiina
toimintaan.

Vaihto jäähdytyksestä lämmitykseen tai päinvastoin ei 
onnistu

■ Kun näytössä näkyy " " (vaihto ohjauksessa), se
näyttää, että kyseessä on alakaukosäädin.

■ Kun jäähdytyksen/lämmityksen kaukosäätökytkin on asennettu

ja näytössä näkyy symboli " " (vaihto ohjauksessa).
Tämä johtuu siitä, että vaihtoa jäähdytyksestä lämmitykseen ja
päinvastoin ohjataan jäähdytyksen/lämmityksen kaukosäätö-
kytkimen avulla. Kysy Daikin-jälleenmyyjältä, minne kaukosäätö-
kytkin on asennettu.

Tuuletinkäyttö on mahdollista, mutta jäähdytys ja 
lämmitys eivät toimi

■ Jos ulkolämpötila ylittää käyttöolosuhdealueen, yksikkö siirtyy
automaattisesti tuuletintilaan jäähdytys- tai lämmitystilasta.

Ilmaa ei tule ulos

■ Ulkolämpötila on laskenut 0°C:seen tai alemmas jäähdytys- tai
tuuletintilassa.
Tuuletin pysähtyy automaattisesti ulkolämpötilan takia.

Yksiköstä virtaa ulos valkoista sumua

Ulkoilman käsittely-yksikkö

■ Kun jäähdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea.
Jos yksikön sisäpuoli on erittäin likainen, lämmönjakauma
yksikössä muuttuu epätasaiseksi. Yksikön sisäosat pitää
puhdistaa. Pyydä Daikin-jälleenmyyjältä ohjeet laitteen
puhdistamiseksi. Työn suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkilöä.

■ Välittömästi jäähdytystoiminnan loputtua ja jos ulkolämpötila ja
kosteus ovat alhaiset.
Tämä johtuu siitä, että lämmintä kaasumaista kylmäainetta
virtaa takaisin yksikköön muodostaen höyryä.

Ulkoilman käsittely-yksikkö, ulkoyksikkö

■ Kun järjestelmä vaihdetaan jäänpoiston jälkeen lämmitys-
toimintaan.
Jäänpoiston tuottama kosteus muuttuu höyryksi ja poistuu
laitteesta.

Järjestelmän melu

Ulkoilman käsittely-yksikkö

■ Välittömästi virran kytkemisen jälkeen laitteesta kuuluu ääni.
Yksikön sisällä oleva elektroninen paisuntaventtiili alkaa toimia
ja tuottaa kyseisen äänen. Äänen voimakkuus heikkenee noin
minuutin kuluessa.

■ Jatkuva matala ääni kuuluu järjestelmän ollessa jäähdytys-
toiminnassa tai pysähtyneenä.
Ääni kuuluu, kun tyhjennyspumppu toimii (valinnaisvaruste).

■ Nariseva ääni kuuluu, kun järjestelmä pysähtyy lämmitys-
toiminnan jälkeen.
Ääni johtuu lämpötilan muutoksen aiheuttamasta muoviosien
laajenemisesta ja supistumisesta.

■ Matala ääni kuuluu, kun yksikkö on pysäytetty.
Tämä ääni kuuluu, kun toinen yksikkö on toiminnassa. Pieni
määrä kylmäainetta pidetään virtaamassa järjestelmässä, jotta
öljy ja kylmäaine eivät keräydy järjestelmään.

Ulkoilman käsittely-yksikkö, ulkoyksikkö

■ Jatkuva, matala sihisevä ääni kuuluu, kun järjestelmä on
jäähdytys- tai jäänpoistotoiminnassa.
Tämä äänen aiheutaa järjestelmän läpi virtaava
kylmäainekaasu.

■ Sihisevä ääni kuuluu, kun järjestelmä kytketään jäänpoisto-
toimintaan, tai välittömästi jäänpoiston loputtua.
Ääni johtuu jäähdytysaineen virtauksen pysähtymisestä tai
virtauksen muuttumisesta.

Ulkoyksikkö

■ Yksikön käyntiääni muuttuu.
Äänen aiheuttaa taajuuden muuttuminen.

Yksiköstä tulee pölyä

■ Kun yksikköä käytetään pitkän käyttötauon jälkeen.
Tämä johtuu siitä, että yksikköön on päässyt pölyä.

Yksiköistä voi tulla hajuja

■ Yksikkö voi imea itseensä ulkoilman hajun.

Ulkoyksikön tuuletin ei pyöri

■ Käytön aikana.
Tuulettimen nopeutta säädellään tuotteen toiminnan
optimoimiseksi.

Näytössä näkyy " "

■ Näin tapahtuu heti sen jälkeen, kun virta on kytketty päälle. Se
tarkoittaa, että kaukosäädin on normaalitilassa. Tämä jatkuu
noin minuutin ajan.

Ulkoyksikön kompressori ei pysähdy hetken kestäneen 
lämmitystoiminnan jälkeen

■ Tämän tarkoituksena on estää öljyä ja kylmäainetta jäämästä
kompressoriin. Yksikkö pysähtyy noin 5–10 minuutin kuluttua.

Ulkoyksikön sisäosat ovat lämpimät, vaikka yksikkö on 
pysähtynyt

■ Tämä johtuu siitä, että kampikammion lämmityslaite pitää
kompressorin lämpimänä, jotta kompressori voi käynnistyä
pehmeästi.
Käyttöopas
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VIANETSINTÄ

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla
mainitut toimenpiteet ja ota yhteys Daikin-jälleenmyyjään.

Järjestelmän korjaus pitää teettää ammattitaitoisella
huoltohenkilöllä.

■ Jos turvalaite, kuten varoke, katkaisin tai maavuotokatkaisin
laukeaa usein, tai virtakytkin ei toimi oikein
Toimenpide: Katkaise virransyöttö.

■ Laitteesta virtaa ulos vettä
Toimenpide: Pysäytä laitteen toiminta.

■ Jos näyttö " ", yksikön numero ja toiminnan merkkivalo
vilkkuvat ja vikakoodi tulee näkyviin. (Katso kuva 9)

Toimenpide: Ilmoita asiasta Daikin-jälleenmyyjälle ja kerro
vikakoodi.

Jos järjestelmä ei toimi oikein eikä vika johdu yllä mainituista
seikoista, tutki järjestelmä seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Järjestelmä ei toimi ollenkaan.

■ Tarkista, onko kyseessä virtakatkos.
Odota, kunnes virransyöttö palaa normaaliksi. Jos
virtakatkos sattuu järjestelmän toiminnan aikana, se
käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun virransyöttö palaa
normaaliksi.

■ Tarkista, onko varoke palanut tai katkaisin lauennut.
Tarvittaessa vaihda varoke tai palauta katkaisin.

2. Järjestelmä kykenee siirtymään pelkkään tuuletinkäyttöön,
mutta heti jäähdytys- tai lämmitystoimintaan siirryttäessä se
pysähtyy

■ Tarkista, onko ulkoyksikön ilman tulo- tai poistoaukossa tai
ulkoilman käsittely-yksikössä esteitä.
Poista mahdolliset esteet ja varmista hyvä ilmanvaihto.

■ Tarkista, näkyykö kaukosäätimen näytössä " "

(ilmansuodatin pitää puhdistaa). (Katso "Kunnossapito"
sivulla 5.)

3. Järjestelmä toimii, mutta jäähdytys- tai lämmitysteho on
riittämätön

■ Tarkista, onko tai ulkoyksikön ilman tulo- tai poistoaukossa tai
ulkoilman käsittely-yksikössä jokin este.
Poista mahdolliset esteet ja varmista hyvä ilmanvaihto.

■ Tarkista, onko ilmasuodatin tukkeutunut. (Katso
"Kunnossapito" sivulla 5.)

MUISTIINPANOJA

1 Tarkastusnäyttö

2 Sen yksikön numero, jossa toimintahäiriö esiintyy

3 Toiminnan merkkivalo

4 Vikakoodi

TEST
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