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Viktig informasjon om kjølemediet som brukes

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert
i Kyoto-avtalen.

Type kjølemedium: R410A

GWP(1)-verdi: 1975

(1)GWP = global oppvarmingsevne

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedielekkasje kan være
påbudt, avhengig av europeiske eller lokale lover. Ta kontakt med
nærmeste forhandler for å få mer informasjon.

SIKKERHETSREGLER

Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye før bruk for å
dra full nytte av hvordan luftkondisjoneringsanlegget fungerer, samt
for å unngå funksjonsfeil som følge av feilaktig håndtering.

Dette luftkondisjoneringsanlegget hører innunder betegnelsen "utstyr
ikke allment tilgjengelig".

■ Advarslene som er angitt her, er inndelt i følgende to typer.
Begge varseltypene beskriver viktig innhold knyttet til sikkerhet.
Sørg for å følge begge advarslene.

■ Når du har lest denne håndboken, bør den oppbevares på et
sted der alle brukere til enhver tid kan lese i den. Sørg dessuten
for at denne driftshåndboken leveres til nye brukere som overtar
driften.

Advarsel

■ Det er ikke bra for helsen å utsette kroppen for luftstrømmen
over tid.

■ Slå av strømtilførselen og kontakt forhandleren for instruksjoner
hvis du oppdager noe unormalt, f.eks. at det lukter brent, for å
unngå elektrisk støt, brann eller personskade.

■ Spør forhandleren om installering av anlegget.
Ufullstendig installering utført av deg selv kan forårsake
vannlekkasje, elektrisk støt og brann.

■ Spør forhandleren om utbedring, reparasjon og vedlikehold.
Ufullstendig utbedring, reparasjon og vedlikehold kan forårsake
vannlekkasje, elektrisk støt og brann.

■ Ikke stikk fingrer, stenger eller andre gjenstander inn i luft-
inntaket eller luftutløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil
den forårsake skade.

■ Kjølemediet i systemet er trygt, og lekker normalt ikke. Hvis det
lekker ut kjølemedium inne i rommet, kan kontakten med
flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr
føre til at det dannes skadelig gass.
Bruk ikke systemet før servicepersonell bekrefter at området der
det lekker ut kjølemedium, er reparert.

■ Kontakt forhandleren om kjølemedielekkasje.
Når anlegget skal installeres i et lite rom, må man sørge for at en
eventuell kjølemedielekkasje ikke overstiger konsentrasjons-
grensen. Hvis det lekker ut kjølemedium som overstiger nivået
på konsentrasjonsgrensen, kan dette forårsake ulykke med
oksygenmangel.

■ Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av anlegget
eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning, lekkasje,
brann eller annen skade på utstyret. Sørg for å bruke
utelukkende tilbehør lagd av Daikin som er konstruert spesielt til
bruk sammen med utstyret, og sørg for at det installeres av en
fagmann.

■ Be forhandleren om å flytte og installere anlegget på nytt.
Ufullstendig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt
eller brann.

■ For å unngå elektrisk støt, brann, personskade eller skade på
anlegget må det ikke brukes sikringer med feil amperestyrke,
eller kobber- eller ståltråd som erstatning for sikring.

■ Sørg for å opprette jordforbindelse.
Anlegget må ikke jordes til vannrør, avleder eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt eller brann.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre
skade på luftkondisjoneringsanlegget.

■ Sørg for å installere jordfeilbryter.
Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter ikke
installeres.

■ Ta kontakt med forhandleren hvis luftkondisjoneringsanlegget
kommer under vann som følge av naturkatastrofe, for eksempel
flom eller orkan.
Luftkondisjoneringsanlegget må i så fall ikke betjenes, ellers kan
det forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.
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VRVII Bearbeidingsanlegg for utendørsluft
Kanaltype for takmontering Driftshåndbok

Takk for at du kjøpte dette luftkondisjoneringsanlegget fra
Daikin. Les denne driftshåndboken nøye før du tar
luftkondisjoneringsanlegget i bruk. Den vil fortelle deg om
riktig bruk av anlegget, og hjelpe deg dersom det skulle
oppstå problemer. Denne håndboken omhandler kun
innendørsanlegget. Bruk den sammen med drifts-
håndboken for utendørsanlegget. Når du har lest
håndboken, bør den oppbevares for fremtidig referanse.

Hvis du ikke følger en ADVARSEL, kan det få alvorlige
konsekvenser som tap av menneskeliv eller alvorlig
personskade.

Hvis du ikke følger en FARE, kan det føre til at utstyret
skades eller ødelegges.
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Fare

■ Bruk ikke systemet til andre formål.
Anlegget må ikke brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter,
mat, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten
svekkes.

■ Fjern aldri viftens vernegitter på utendørsanlegget.
En vifte som roterer med høy hastighet uten vernegitter er svært
farlig.

■ Rommet må luftes grundig dersom det brukes utstyr med
brenner sammen med luftkondisjoneringsanlegget for å unngå
oksygenmangel.

■ Kontroller anleggets stativ og koblinger med henblikk på skade
etter lengre tids bruk.
Hvis blokkene er skadet og ikke blir utbedret, kan anlegget falle
ned og forårsake personskade.

■ Bruk aldri brennbare sprayflasker, for eksempel hårspray, lakk
eller maling, i nærheten av anlegget.
Det kan medføre brann.

■ Før rengjøring må du sørge for å stanse anlegget og slå av
strømbryteren.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

■ Betjen ikke systemet med våte hender.
Det kan medføre elektrisk støt.

■ Unngå å plassere gjenstander som ikke tåler fuktighet, under
innendørsanlegget siden disse kan bli skadet av vann.
Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80%,
hvis dreneringsutløpet blokkeres, eller hvis filteret blir skittent.

■ Plasser ikke utstyr som lager åpen ild, på steder som er
eksponert for luftstrømmen fra anlegget eller under anlegget.
Det kan forårsake ufullstendig forbrenning eller deformering av
anlegget på grunn av varmen.

■ La ikke barn klatre eller plassere gjenstander på utendørs-
anlegget.
Fall kan medføre personskade.

■ Utsett aldri små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.
Det kan medføre ugunstig innvirkning på små barn, planter eller
dyr.

■ Vask ikke systemet med store mengder vann.
Det kan medføre elektrisk støt eller brann.

■ Installer ikke anlegget der det kan lekke ut brennbare gasser.
Hvis det lekker ut gass som blir værende rundt anlegget, kan det
oppstå brann.

■ Plasser dreneringsslangen slik at du får jevn drenering.
Ufullstendig drenering kan medføre at bygning, møbler o.l. blir
våte.

■ La ikke barn leke på eller rundt utendørsanlegget.
Hvis de er uforsiktige ved anlegget, kan det medføre
personskade.

■ Plasser ikke blomstervaser eller annet som inneholder vann, på
anlegget.
Det kan komme inn vann i anlegget, og dermed forårsake
elektrisk støt eller brann.

■ La ikke fjernkontrollen utsettes for direkte sollys.
LCD-skjermen kan bli misfarget slik at data ikke kan vises.

■ Tørk ikke av driftspanelet til fjernkontrollen med rensebensin,
tynner, kjemisk støvklut o.l.
Panelet kan bli misfarget eller avskallet. Hvis det er svært
skittent, tørker du panelet med en klut som er fuktet med
utvannet, nøytralt vaskemiddel. Tørk det deretter med en annen
tørr klut.

■ Berør aldri de innvendige komponentene i fjernkontrollen.
Ta ikke av frontpanelet. Det er farlig å berøre noen av de
innvendige komponentene, og det kan oppstå maskinfeil.
Kontakt forhandleren hvis du vil kontrollere og justere de
innvendige komponentene.

■ Unngå å plassere fjernkontrollen på steder utsatt for vannsprut.
Vann som kommer inn i maskinen, kan føre til strømtap eller
skade på de innvendige elektroniske delene.

■ La aldri innendørsanlegget eller fjernkontrollen bli våte.
Vask ikke utendørsanlegget med vann.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

■ Trykk aldri på knappen på fjernkontrollen med en hard og spiss
gjenstand.
Fjernkontrollen kan skades.

■ Ikke trekk i eller vri den elektriske ledningen til en fjernkontroll.
Dette kan føre til at det oppstår feil i anlegget.

■ Bruk ikke anlegget sammen med insektmiddel til desinfisering
av rom.
Det kan medføre at kjemikaliene avsettes i anlegget, noe som
kan være helsefarlig for personer med kjemikalieallergi.

■ Plasser aldri gjenstander i luftinntaket eller luftutløpet.
Gjenstander som kommer i berøring med en vifte som går med
høyt turtall, kan være farlige.

■ Foreta aldri inspeksjon eller vedlikehold på anlegget selv.
Be kvalifisert servicepersonell om å utføre dette arbeidet.

■ Utstyret er ikke ment brukt av barn eller ustabile personer uten
tilsyn.

■ Små barn må ikke få leke med anlegget.

■ Kontakt montøren for å rengjøre innsiden av luftkondisjonerings-
anlegget.
Feilaktig rengjøring kan ødelegge plastdelene eller forårsake
vannlekkasje eller elektrisk støt.

■ Berør ikke luftinntaket eller aluminiumsribbene på
luftkondisjoneringsanlegget.
Ellers kan dette medføre skade.

■ Du må ikke starte eller stanse driften av luftkondisjonerings-
anlegget ved å slå strømtilførselsbryteren PÅ eller AV.
Ellers kan det oppstå brann eller vannlekkasje.
Viften kan dessuten plutselig rotere hvis det brukes kompen-
sasjon ved strømbrudd, og dermed forårsake personskade.

■ Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørsanlegget,
og unngå at løvverk og småstein samler seg rundt anlegget.
Løvverk er et arnested for smådyr, som kan komme inn i
anlegget. Når slike dyr kommer inn i anlegget, kan de forårsake
funksjonsfeil, røyk eller brann når de kommer i kontakt med
elektriske deler.

■ Vær forsiktig når du rengjør eller inspiserer luftfilteret.
Det må vises forsiktighet ved arbeid i høyden.
Hvis stillaset ikke står stødig, kan du falle ned og skade deg.

BEARBEIDINGSANLEGG FOR UTENDØRSLUFT: 
NAVN PÅ HVER ENKELT KOMPONENT (Se figur 1)

1 Luftutløp

2 Fjernkontroll

3 Luftfilter (tilleggsutstyr)

4 Jordledning

5 Boks med elektriske deler

6 Utendørs luftinntak

7 Kjølemedierør og sammenkoblingsledning

8 Strømledning

9 Dreneringsrør

10 Varmeveksler

11 Vifte

12 Sett med dreneringspumpe (tilleggsutstyr)
Driftshåndbok
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FJERNKONTROLL: NAVN PÅ OG FUNKSJON TIL 
ALLE BRYTERE OG SYMBOLER (Se figur 2)

1. På/av-knapp
Anlegget starter når du trykker på knappen. Trykker du på
knappen en gang til, stanses anlegget.

2. Driftsindikator (rød)
Lampen lyser når anlegget er i drift.

3. Viser " " (omkobling under styring)
Det er ikke mulig å koble om mellom oppvarming/kjøling med
fjernkontrollen når dette symbolet vises.

4. Viser " " " " " " " " (driftsmodus)
Dette symbolet viser gjeldende driftsmodus.

5. Viser " " (programmeringstid)
Dette symbolet viser programmert tid for systemets start eller
stopp.

6. Viser " " (inspeksjon/prøvekjøring)
Når du trykker på knappen inspeksjon/prøvekjøring, viser
symbolet modusen som systemet opererer i.

7. Viser " " (under sentralisert styring)
Når dette symbolet vises, er systemet under sentralisert styring.
(Dette er ikke en standard spesifikasjon.)

8. Viser " " (luftfilter må rengjøres)
Når dette symbolet vises, er det på tide å rengjøre luftfilteret.
(Luftfilter er tilleggsutstyr.)

9. Viser " " (avising/varmstart)
Se "Forklaring til drift med oppvarming" på side 4.

10. Start/stopp-knapp for tidsbrytermodus
Se "Programmere start og stopp av systemet med tidsbryter" på
side 4.

11. På/av-knapp for tidsbryter
Se "Programmere start og stopp av systemet med tidsbryter" på
side 4.

12. Knapp for inspeksjon/prøvekjøring
Denne knappen skal bare brukes av kvalifisert servicepersonell
for vedlikehold.

13. Knapp for programmeringstid
Bruk denne knappen til å programmere start- og/eller
stopptidspunktet.

14. Tilbakestillingsknapp for filtervarsel
Se "Vedlikehold" på side 5.

15. Knapp for driftsmodusvelger 
Trykk på denne knappen for å velge driftsmodusen du vil ha.

DRIFTSOMRÅDE

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder
for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

Kjøling

Oppvarming

Hvis temperatur eller luftfuktighet overskrider disse verdiene, er
anlegget utstyrt med sikkerhetsanordninger som kan bli aktivert slik
at anlegget ikke fungerer.

DRIFTSPROSEDYRE

■ Skru på strømtilførselen 6 timer før driftstart for å beskytte
anlegget.

■ Hvis strømtilførselen blir slått av mens anlegget går, vil anlegget
starte automatisk når strømmen slås på igjen.

■ Dette anlegget kan ikke regulere romtemperaturen.
Hvis det er behov for å regulere romtemperaturen, installeres
denne kontrollen sammen med innendørsanlegget for
luftkondisjonering av rom.

■ Dette anlegget er konstruert for å fungere på en slik måte at
temperaturen på utløpsluften er så lik som mulig innstilt
temperatur.
Det kan imidlertid hende at dette ikke er mulig pga. tempera-
turen på utendørsluften.
Når anlegget sendes fra fabrikken, er innstilt temperatur angitt til
18°C for kjøling og 25°C for oppvarming.
Innstilt temperatur kan varieres mellom 13 til 25°C for kjøling og
18 til 30°C for oppvarming ved lokal innstilling via fjernkontrollen.
Spør forhandleren om innstilt temperatur og hvordan du endrer
den.
Innstilt temperatur vises ikke på fjernkontrollen.

Kjøling, oppvarming, automatisk drift og kun viftedrift 

(Se figur 3)

■ Omkobling kan ikke gjøres med fjernkontroll når " "
(omkobling under styring) vises på skjermen.

■ Se "Stille inn masterfjernkontrollen" på side 4 når symbolet

" " (omkobling under styring) blinker på skjermen.

■ Viften kan fortsette å gå i ca. 1 minutt etter at oppvarmingen slås
av.

■ Viften kan stanse omgående. Dette er ikke en funksjonsfeil.

NB ■ I motsetning til under normale driftssituasjoner,
viser skjermen på figur 2 alle mulige indikasjoner.

■ Hvis symbolet " " (luftfilter må rengjøres)
vises, rengjør du luftfilteret som forklart under
"Vedlikehold" på side 5. Når luftfilteret er rengjort
og satt tilbake på plass, trykker du på
tilbakestillingsknappen for filtervarsel på fjern-
kontrollen. Varsellyset på displayet vil da slukke.

■ Denne driftshåndboken er beregnet for
bearbeidingsanlegget for utendørsluft.
Se i utendørsanleggets driftshåndbok hvis du vil
vite mer om innendørsanlegget for luft-
kondisjonering av rom.

TEST

Utetemperatur

Temperatur Luftfuktighet

19~43°C DB(*)

(*) Se merknad nedenfor.

30~90% (Lang driftsperiode med 
luftfuktighet over 90% kan forårsake 
kondens og drypp fra anlegget.)≤32°C WB

NB ■ Modusen VIFTEDRIFT stilles automatisk til
≤19°C DB.

■ Bruk ikke modiene KJØLEDRIFT eller VIFTE-
DRIFT når utetemperaturen er 5°C eller lavere.
Anlegget stanser automatisk for å forhindre
frostskader. I så fall stiller du inn modiene
AUTOMATISK DRIFT eller VARMEDRIFT.

Utetemperatur

–5~15°C DB(*)

(*) Se merknad nedenfor.

NB Modusen VIFTEDRIFT stilles inn automatisk for
temperaturer på 15°C DB og høyere.
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Starte systemet

1 Trykk flere ganger på driftsmodusvelgeren for å finne den
driftsmodusen du vil ha.

" "Kjøling

" " Oppvarming

" " Automatisk drift

" " Kun viftedrift

2 Trykk på på/av-knappen.

Driftslampen lyser, og systemet starter driften.

Stanse systemet

3 Trykk på på/av-knappen én gang til.

Driftslampen slukker, og systemet stanser driften.

Forklaring til drift med oppvarming

Avising

■ Ved oppvarming øker isdannelsen på konvektoren til
utendørsanlegget. Oppvarmingskapasiteten reduseres, og
systemet starter avising.

■ Viften på innendørsanlegget stanser, og fjernkontrollen viser

" ".

■ Etter maksimalt 12 minutters avising vil systemet igjen begynne
oppvarmingen.

Varmstart

■ Viften på innendørsanlegget stanser automatisk for å hindre at
kald luft blåser ut av innendørsanlegget når oppvarmingen

begynner. Symbolet " " vises på fjernkontrollen.

Programmere start og stopp av systemet med 
tidsbryter (Se figur 4)

■ Tidsbryteren betjenes på følgende to måter.

Programmere stopptiden " ": Systemet stopper etter at
den innstilte tiden er gått.

Programmere starttiden " ": Systemet starter etter at den
innstilte tiden er gått.

■ Tidsbryteren kan programmeres for maksimalt 72 timer.

■ Start- og stopptiden kan programmeres samtidig.

1 Trykk flere ganger på start/stopp-knappen for tidsbrytermodus,
og velg modus på skjermen.

Skjermen blinker.

■ Stille inn stans av tidsbryter " "

■ Stille inn start av tidsbryter " "

2 Trykk på knappen for programmeringstid, og still inn tiden for å
stanse eller starte systemet.

Hver gang du trykker på denne knappen, går tiden frem
eller tilbake med 1 time.

3 Trykk på på/av-knappen for tidsbryteren.

Innstillingsprosedyren for tidsbryteren avsluttes. Symbolet

" " eller " " skifter fra blinkende lys til konstant
lys.

Eksempel: (Se figur 5)

Når tidsbryteren er programmert til å stanse systemet etter 3 timer og
starte systemet igjen etter 4 timer, vil systemet stanse etter 3 timer
og starte igjen 1 time senere.

Stille inn masterfjernkontrollen (Se figur 6)

■ Når systemet er installert som vist på figur 7 og figur 8, er det
nødvendig å tilordne én av fjernkontrollene som
masterfjernkontroll.

■ Når ett utendørsanlegg er koblet til flere bearbeidingsanlegg for
utendørsluft, tilordner du én av fjernkontrollene som master-
fjernkontroll. (Se figur 7)

■ Når ett utendørsanlegg er koblet til bearbeidingsanlegg for
utendørsluft og innendørsanlegg for luftkondisjonering av rom,
tilordner du én av fjernkontrollene for innendørsanleggene som
masterfjernkontroll. (Se figur 8)
Ellers vil driften av systemet endres etter forhold i utendørsluften
ved automatisk drift.

■ Oppvarming, kjøling eller automatisk drift kan kun velges med
masterfjernkontrollen (gjelder kun hvis fjernkontrollen for
bearbeidingsanlegget for utendørsdrift er tilordnet som
masterfjernkontroll).

■ Skjermbildet på slavefjernkontrollene viser " "
(omkobling under styring), og de vil automatisk følge den
driftsmodus som bestemmes av masterfjernkontrollen.

■ Det er imidlertid mulig å endre til kun viftedrift med
slavefjernkontrollene.

Slik tilordner du masterfjernkontrollen (Se figur 6)

1 Trykk på driftsmodusvelgeren på gjeldende masterfjernkontroll i
4 sekunder.

Skjermen som viser " " (omkobling under styring) på
alle slavefjernkontrollene som er tilkoblet det samme utendørs-
anlegget, vil nå blinke.

2 Trykk på driftsmodusvelgeren på den fjernkontrollen du vil
tilordne som masterfjernkontroll. Tilordningen er fullført. Denne
fjernkontrollen er tilordnet som masterfjernkontroll, og skjerm-

bildet av " " (omkobling under styring), vil forsvinne.

Skjermbildet på de andre fjernkontrollene viser " "
(omkobling under styring).

NB ■ Kjøling/oppvarming
Luften utendørs avkjøles eller varmes opp, og
ledes inn.

■ Automatisk drift
I denne driftsmodusen skjer omkobling
mellom kjøling/oppvarming automatisk

■ Kun viftedrift
Utendørsluften ledes innendørs som den er.

NB Slå ikke av strømtilførselen umiddelbart etter at
anlegget har stanset, men vent i minst 5 minutter.

NB ■ Når du stiller inn stans og start for tids-
bryteren samtidig, gjentar du prosedyren
ovenfor (fra 1 til trinn 3) én gang til.

■ Når tidsbryteren er programmert, vises den
gjenværende tiden på skjermen.

■ Trykk én gang til på på/av-knappen for tids-
bryteren for å annullere programmeringen.
Symbolet forsvinner.
Driftshåndbok
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Forholdsregler for systemer med gruppekontroll eller 
styringssystemer med to fjernkontroller

Dette anlegget har to andre styringssystemer i tillegg til individuelt
styringssystem (én fjernkontroll styrer ett innendørsanlegg).
Kontroller følgende hvis anlegget er av følgende type styringssystem.

■ Gruppekontrollsystem
Én fjernkontroll styrer inntil 16 innendørsanlegg. Alle innendørs-
anleggene har samme innstilling.

■ Styringssystem med to fjernkontroller
To fjernkontroller styrer ett innendørsanlegg (ved gruppe-
kontrollsystem er det én gruppe innendørsanlegg). Anlegget
styres individuelt.

OPTIMAL DRIFT

Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å sikre at systemet
fungerer som det skal.

■ Juster luftutløpet skikkelig og unngå at luftstrømmen rettes
direkte mot dem som befinner seg i rommet.

■ Juster romtemperaturen skikkelig slik at det blir et komfortabelt
inneklima. Unngå overdreven oppvarming og kjøling.

■ Unngå at det kommer direkte sollys inn i rommet når anlegget
går i kjølemodus ved å benytte gardiner eller persienner.

■ Luft godt ut ofte.
Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.

■ Hold dører og vinduer lukket. Dersom dører og vinduer blir
stående åpne, vil luften strømme ut av rommet og resultere i en
redusert kjølings- eller oppvarmingseffekt.

■ Plasser aldri gjenstander i nærheten av luftinntaket eller luft-
utløpet for anlegget. Dette kan føre til reduksjon i anleggets
effekt eller at hele driften stanses.

■ Slå av strømtilførselen til anlegget når anlegget ikke benyttes
over lengre tid. Dersom bryteren står på, forbruker anlegget
strøm. Før anlegget startes igjen, skal strømtilførselen slås på 6
timer før anlegget settes i drift for å sikre at det fungerer uten
problemer. (Se "Driftsprosedyre" på side 3.)

■ Når symbolet " " (luftfilter må rengjøres) vises, skal du be

kvalifisert servicepersonell om å rengjøre filtrene. (Se
"Vedlikehold" på side 5.)

■ Plasser innendørsanlegget og fjernkontrollen minst 1 m unna
TV, radio, stereo og annet liknende utstyr.
Dette kan ellers medføre statisk elektrisitet eller fordreide bilder.

■ Det tar tid før romtemperaturen oppnår innstilt temperatur.
Vi anbefaler at driften startes på forhånd ved hjelp av
tidsbryteren.

VEDLIKEHOLD

Slik rengjør du luftfilteret

Daikins reservefilter med lang levetid

Rengjør luftfilteret når symbolet " " (luftfilter må rengjøres) vises
(luftfilteret er tilleggsutstyr).

Rengjøringen må skje hyppigere hvis anlegget er installert i et rom
hvor det er betydelig luftforurensing.

(Som en tommelfingerregel bør du rengjøre filteret hver 6. måned.)

1 Ta ut luftfiltrene.

2 Rengjør luftfilteret.

Bruk en støvsuger, eller vask luftfilteret med vann.

Bruk en myk børste og nøytralt vaskemiddel til å rengjøre
luftfilteret.
Fjern vannet, og tørk filteret på et skyggefullt sted.

3 Fest luftfilteret.

4 Trykk på TILBAKESTILLINGSKNAPP FOR FILTERVARSEL på
fjernkontrollen.

Symbolet " " (LUFTFILTER MÅ RENGJØRES) forsvinner.

Andre luftfiltre

Rengjør luftfilteret på egnet måte.

Slik rengjør du luftutløpet

1 Gjør rent med en myk klut.

2 Når det er vanskelig å fjerne flekker, bruker du vann eller nøytralt
vaskemiddel.

NB Kontakt nærmeste Daikin-forhandler dersom du vil
endre kombinasjonen eller innstillingen av
gruppekontroll og styringssystemer med to
fjernkontroller.

■ BARE KVALIFISERT SERVICEPERSONELL HAR
LOV TIL Å UTFØRE VEDLIKEHOLD.

■ FØR DET GIS ADGANG TIL KOBLINGSPUNKTER,
MÅ ALLE STRØMTILFØRSELSKRETSER VÆRE
BRUTT.

■ BRUK IKKE VANN ELLER LUFT MED EN
TEMPERATUR PÅ 50 °C ELLER MER VED
RENGJØRING AV LUFTFILTRE.

NB Luftfilteret må ikke fjernes av annen årsak enn
rengjøring. Unødvendig håndtering av filteret kan
medføre at filteret skades.

NB ■ Bruk ikke bensin, benzen, tynner, poleringspulver
eller flytende insektmiddel. Dette kan medføre
misfarging eller vridning.

■ La aldri anlegget bli vått. Dette kan medføre
elektrisk støt eller brann.
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FØLGENDE SYMPTOMER SKYLDES IKKE 
PROBLEMER MED SYSTEMET

Systemet fungerer ikke

■ Systemet starter ikke umiddelbart etter at du har trykket på PÅ/
AV-knappen på fjernkontrollen.
Dersom driftslampen lyser, er systemet i normal driftstilstand.
For å hindre overbelastning på kompressormotoren vil systemet
først starte 5 minutter etter at det er slått PÅ igjen dersom det
ble slått AV like før. Den samme tidsforsinkelsen ved start vil
forekomme når driftsmodusvelgeren ble brukt.

■ Hvis " " (under sentralisert styring) vises på
skjermen og skjermen blinker i noen få sekunder når du trykker
på på/av-knappen.
Dette indikerer at den sentrale anordningen styrer anlegget.
Det blinkende symbolet indikerer at fjernkontrollen ikke kan
brukes.

■ Systemet starter ikke umiddelbart etter at strømtilførselen er
slått på.
Vent i ett minutt til mikroprosessoren er driftsklar.

Kjøling/oppvarming kan ikke kobles om

■ Når skjermen viser " " (omkobling under styring),
indikeres det at dette er en slavefjernkontroll.

■ Når fjernkontrollbryteren for omkobling mellom kjøling/

oppvarming installeres, og skjermen viser " "
(omkobling under styring).
Dette skyldes at omkobling mellom kjøling/oppvarming styres av
fjernkontrollbryteren for omkobling. Spør nærmeste Daikin-
forhandler om hvor fjernkontrollbryteren er montert.

Viftedrift er mulig, men kjøling og oppvarming fungerer 
ikke

■ Når utendørstemperaturen overstiger forholdene for
bruksområde, skifter anlegget automatisk til viftemodus fra
kjøling eller oppvarming.

Det kommer ikke ut luft

■ Utendørstemperaturen har sunket til 0°C eller lavere ved kjøle-
eller viftemodus.
Viften stanser automatisk som følge av temperaturen på
utendørsluften.

Det kommer ut hvit tåke av et anlegg

Bearbeidingsanlegg for utendørsluft

■ Ved høy luftfuktighet under kjøling.
Hvis innsiden av anlegget er ekstremt forurenset, vil temperatur-
fordelingen inne i anlegget bli ujevn. Det er nødvendig å rengjøre
innsiden av anlegget. Spør Daikin-forhandleren om ytterligere
detaljer når det gjelder rengjøring av anlegget. Slik rengjøring
skal foretas av kvalifisert servicepersonell.

■ Umiddelbart etter at kjølingen stanser og ved lav utendørs-
temperatur og luftfuktighet.
Dette skyldes at varm kjølemediegass strømmer tilbake til
anlegget slik at det dannes damp.

Bearbeidingsanlegg for utendørsluft, utendørsanlegg

■ Når systemet kobles om til oppvarming etter avising.
Fuktighet som er dannet under avising, går over til damp og
strømmer ut.

Støy fra systemet

Bearbeidingsanlegg for utendørsluft

■ Det høres en "ziin"-lyd umiddelbart etter at strømtilførselen er
slått på.
Den elektroniske ekspansjonsventilen inne i anlegget begynner
å fungere og avgir denne lyden. Lydstyrken vil avta etter ca. ett
minutt.

■ En kontinuerlig, lav "sja"-lyd høres når systemet er i kjølemodus
eller når det stanser.
Denne lyden høres når dreneringspumpen (tilleggsutstyr) går.

■ Det høres en skrikende "pisji-pisji"-lyd når systemet stanser etter
oppvarming.
Ekspansjon og sammentrekning av plastdeler forårsaket av
temperaturendring forårsaker denne lyden.

■ En lav "sah-tsjoro-tsjoro"-lyd høres når anlegget stanses.
Denne lyden høres når det andre anlegget går. Det
opprettholdes en liten strøm av kjølemedium i anlegget for å
hindre at olje og kjølemedium blir værende i systemet.

Bearbeidingsanlegg for utendørsluft, utendørsanlegg

■ Det høres en kontinuerlig, lavt hvesende lyd når systemet er i
kjøling eller avising.
Denne lyden skyldes kjølemediegassen som strømmer gjennom
systemet.

■ Det høres en hvesende lyd ved start eller umiddelbart etter
stans eller avising.
Denne lyden skyldes at strømmen med kjølemedium stanser
eller endres.

Utendørsanlegg

■ Når tonen i driftsstøyen endres.
Denne lyden skyldes endring i frekvens.

Det kommer ut støv fra anlegget

■ Når anlegget brukes etter lengre tids driftsstans.
Dette skyldes at det er kommet støv inn i anlegget.

Det kan komme lukt fra anleggene

■ Anlegget kan absorbere lukt fra utendørsluften.

Viften på utendørsanlegget roterer ikke

■ Under drift.
Viftehastigheten reguleres for å optimalisere driften.

Skjermen viser " "

■ Dette skjer umiddelbart etter at strømtilførselen er blitt slått på,
og betyr at fjernkontrollen er i normal driftstilstand. Dette
vedvarer i ett minutt.

Kompressoren i utendørsanlegget stanser ikke etter 
en kort oppvarmingsperiode

■ Dette er for å hindre at olje og kjølemedium blir værende i
kompressoren. Anlegget vil stanse etter 5 til 10 minutter.

Innsiden på utendørsanlegget er varm selv etter at 
anlegget har stanset

■ Dette skyldes at veivhusvarmeren varmer opp kompressoren
slik at kompressoren kan få en myk start.
Driftshåndbok
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FEILSØKING

Dersom noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følg tiltakene
som beskrevet nedenfor, og kontakt nærmeste Daikin-forhandler.

Systemet må repareres av kvalifisert servicepersonell.

■ Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en
jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren ikke fungerer
skikkelig.
Tiltak: Slå av strømmen.

■ Hvis det lekker vann fra anlegget.
Tiltak: Stans all drift.

■ Hvis symbolet " ", anleggsnummeret og driftslampen
blinker, og funksjonsfeilkoden vises. (Se figur 9)

Tiltak: Gi beskjed til nærmeste Daikin-forhandler om funksjons-
feilkoden.

Dersom systemet ikke fungerer som det skal, med unntak av de
feilene som er nevnt ovenfor, og heller ikke noen av disse feilene
er åpenbare, skal systemet undersøkes ved hjelp av følgende
prosedyrer:

1. Hvis systemet ikke fungerer i det hele tatt

■ Kontroller at det ikke er svikt i strømtilførselen.
Vent til det er strøm i anlegget. Dersom det skjer et
strømbrudd mens anlegget er i drift, vil anlegget starte av
seg selv umiddelbart etter at strømmen kommer tilbake.

■ Kontroller at det ikke er gått en sikring eller at en bryter har
slått ut. Skift sikringen eller tilbakestill bryteren dersom det er
nødvendig.

2. Hvis systemet kjører kun viftedrift, men anlegget stanser så
snart det går over til oppvarming eller kjøling

■ Kontroller om luftinntaket eller luftutløpet til utendørsanlegget
eller bearbeidingsanlegget for utendørsluft er blokkert.
Fjern eventuelle hindringer, og se til at anlegget er godt
ventilert.

■ Kontroller om " " (luftfilter må rengjøres) vises på fjern-

kontrollen. (Se "Vedlikehold" på side 5.)

3. Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller
oppvarming

■ Kontroller om luftinntaket eller luftutløpet til utendørsanlegget
eller bearbeidingsanlegget for utendørsluft er blokkert.
Fjern eventuelle hindringer, og se til at anlegget er godt
ventilert.

■ Kontroller at luftfilteret ikke er tett. (Se "Vedlikehold" på
side 5.)

MERKNADER

1 Inspeksjon vises

2 Anleggsnummer hvor funksjonsfeilen er oppstått

3 Driftslampe

4 Funksjonsfeilkode

TEST
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