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Dôležité informácie týkajúce sa použitého chladiva

Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa
týka takzvaný Kyoto protokol.

Typ chladiva: R410A

GWP(1) hodnota: 1975

(1) GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

V závislosti od európskej alebo miestnej legislatívy môžu byť
potrebné pravidelné kontroly úniku chladiva. Skontaktujte sa prosím
s miestnym predajcom, ktorý Vám poskytne viac informácií.

Bezpečnostné opatrenia

Odporúčame, aby ste si pred použitím zariadenia dôkladne prečítali
tento návod na obsluhu a tým plne využili funkcie klimatizačného
zariadenia a vyhli sa vzniku poruchy v dôsledku nesprávnej
manipulácie so zariadením.

Klimatizačné zariadenie prichádza na trh s označením "spotrebiče,
ktoré nie sú prístupné verejnosti".

■ Tu uvedené upozornenia sú klasifikované do dvoch
nasledovných typov.
Každý typ upozornenia popisuje dôležitý obsah, ktorý sa týka
bezpečnosti. Zabezpečte dodržiavanie každého upozornenia.

■ Po prečítaní si tento návod uschovajte na mieste, kde si ho
môže každý užívateľ hocikedy prečítať. Okrem toho zabezpečte,
aby tento návod na obsluhu bol daný k dispozícii novému
užívateľovi pred začatím obsluhy zariadenia z jeho strany.

Varovanie

■ Nie je zdravé na dlhší čas vystavovať svoj organizmus
priamemu prúdeniu vzduchu.

■ Aby nedošlo k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom, vzniku
požiaru alebo úrazu, popr. keď zistíte nejakú nenormálnu vec
ako je zápach zo vzniku požiaru, vypnite elektrické napájanie a
zavolajte svojho predajcu zariadenia, aby vám dal pokyny.

■ Požiadajte predajcu , aby vám jednotku nainštaloval.
Neúplná inštalácia, ktorú ste si uskutočnili sami, môže mať za
následok únik vody netesnosťami, zasiahnutie elektrickým
prúdom alebo vznik požiaru.

■ V prípade nutnosti vykonania úprav, opráv alebo údržby
požiadajte o to predajcu vášho zariadenia.
Neúplná inštalácia, oprava alebo údržba môže mať za následok
únik vody netesnosťami, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
vznik požiaru.

■ Do nasávania a výstupu vzduchu nikdy nevkladajte prsty, tyčky
alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou
rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.

■ Chladivo v systéme je bezpečné a v normálnom prípade
neuniká. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti, kontakt
s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom môže mať za
následok tvorbu škodlivého plynu.
Systém nepoužívajte, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie
opravy časti, kde uniká chladivo.

■ Pri úniku chladiva sa skontaktujte so svojim predajcom.
Ak je jednotka nainštalovaná v malej miestnosti, je nutné
uskutočniť také opatrenia, aby ani v prípade úniku chladiva
neprekročilo jeho množstvo povolenú hranicu. Ak únik chladiva
prekračuje úroveň obmedzenej koncentrácie, môže dôjsť
k nedostatku kyslíka.

■ Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia a príslušenstva
môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik
skratu, netesností, požiaru alebo iné poškodenie zariadenia.
Používajte len príslušenstvo vyrobené spoločnosťou Daikin,
ktoré je špeciálne skonštruované pre použitie so zariadením a
nechajte ho nainštalovať odborníkom.

■ Požiadajte vášho predajcu o presun a opätovnú inštaláciu
jednotky.
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, vzniku požiaru,
vzniku zranenia alebo poškodeniu jednotku, nepoužívajte
poistky s nesprávnou hodnotou prúdu alebo medené ani
oceľové drôtiky namiesto nich.

■ Zabezpečte riadne uzemnenie.
Jednotku neuzemňujte k potrubiu, bleskozvodu ani uzemneniu
telefónneho vedenia.
Nedokonalé uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo vznik požiaru.
Intenzívny nárazový prúd blesku alebo iného zdroja môže
spôsobiť poškodenie klimatizačného zariadenia.

■ Zabezpečte inštaláciu prúdového chrániča.
Zanedbanie nutnosti inštalovať prúdový chránič môže mať za
následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

■ Ak bola klimatizácia zaliata v prípade prírodnej katastrofy, ako je
povodeň alebo tajfún, poraďte sa s predajcom.
V takom prípade klimatizáciu neprevádzkujte, lebo inak môže
dôjsť k vzniku poruchy, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
vzniku požiaru.
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Jednotka úpravy vonkajšieho vzduchu VRVII
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Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie kúpiť si klimatizačné
zariadenie Daikin. Pred použitím klimatizačného zariadenia
si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Informuje
vás ako správne jednotku používať a pomôže vám
v prípade vzniku nejakých problémov. Tento návod
vysvetľuje len vnútornú jednotku. Používajte ho spolu
s návodom na obsluhu vonkajšej jednotky. Po prečítaní
tohto návodu ho uschovajte pre jeho použitie v budúcnosti.

Keď nedodržíte nejaké z VAROVANÍ, môže to mať vážne
následky – napríklad smrť alebo vážne zranenie osôb.

Nedodržanie niektorého z UPOZORNENÍ môže mať za
následok úraz alebo poškodenie zariadenia.
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Upozornenie

■ Systém nepoužívajte na iné účely.
Aby nedochádzalo ku zhoršeniu kvality daných predmetov,
nepoužívajte jednotku na chladenie presných nástrojov,
potravín, rastlín, zvierat a ani umeleckých diel.

■ U vonkajšej jednotky nikdy nesnímajte kryt ventilátora.
Ventilátor bez krytu otáčajúci sa veľkou rýchlosťou je veľmi
nebezpečný.

■ Pokiaľ sa v miestnosti používa spolu s klimatizačnou jednotkou
zariadenie vybavené horákom, miestnosť je nutné dostatočne
vetrať, aby v nej nevznikal nedostatok kyslíka.

■ Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej
inštalácie, či nie sú poškodené.
Ak sú ponechané v poškodenom stave, jednotka môže spadnúť
a môže mať za následok zranenie osôb.

■ V blízkosti jednotky nikdy nepoužívajte horľavý sprej napr. sprej
na vlasy, lak alebo farbu.
Môže spôsobiť vznik požiaru.

■ Pred čistením jednotky ju vypnite a vypnite tiež istič.
Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému
úrazu.

■ Systém nikdy neobsluhujte mokrými rukami.
Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

■ Rôzne predmety, ktoré by mohla poškodiť vlhkosť, nedávajte
pod vnútornú jednotku, ktorá môže byť poškodená vodou.
Ak je vlhkosť vyššia ako 80% a ak je upchatý vypúšťací otvor
poprípade je znečistený filter, môže dochádzať ku kondenzácii.

■ Zariadenie s otvoreným ohňom nikdy neklaďte na miesta
vystavené prúdeniu vzduchu z jednotky ani pod jednotku.
Výsledkom by mohlo byť nedokonalé spaľovanie alebo
deformácia jednotky následkom pôsobenia tepla.

■ Vonkajšiu jednotku chráňte pred deťmi a zabráňte im ukladať na
jednotku nejaké predmety.
Spadnutie alebo prevrátenie jednotky môže mať za následok
vznik úrazu.

■ Nikdy nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu
prúdeniu vzduchu.
Môže to mať za následok nepriaznivé účinky na malé deti,
rastliny a zvieratá.

■ Systém neumývajte veľkým množstvom vody.
Môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru.

■ Jednotku neinštalujte na miestach, kde môže unikať horľavý
plyn.
V prípade úniku plynu a keď plyn zostane prítomný okolo
jednotky, môže dôjsť k vzniku požiaru.

■ Odtokovú hadicu inštalujte tak, aby kondenzát mohol plynulo
odtekať. Nedokonalý odtok by mohol mať za následok vlhnutie
budovy, nábytku a pod.

■ Nenechajte deti hrať sa so zariadením alebo okolo neho.
Pokiaľ by sa neopatrne dotkli zariadenia, mohlo by to mať za
následok vznik úrazu.

■ Na jednotku neumiestňujte kvetinovú vázu a ani nič čo obsahuje
vodu.
Voda sa môže dostať do jednotky a spôsobiť zásah elektrického
prúdu alebo vznik požiaru.

■ Diaľkový ovládač chráňte pred pôsobením priameho slnečného
žiarenia.
LCD displej by mohol stratiť farbu a nebol by schopný
zobrazovať údaje.

■ Ovládací panel diaľkového ovládača neutierajte benzínom,
riedidlom, handrou nasiaknutou chemickou látkou atď.
Panel by sa mohol poškodiť odstránením farby alebo
odlúpnutím povrchovej vrstvy náteru. Keď je silne znečistený,
namočte handru do neutrálneho čistiaceho prostriedku
riedeného vodou, dobre ju vypláchnite a panel vyčistite. Utrite
ho ďalšou suchou handrou.

■ Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí diaľkového ovládača.
Neodoberajte predný panel. Niektoré časti vo vnútri sú
nebezpečné na dotyk a môže dôjsť k vzniku poruchy na
zariadení. V prípade potreby skontrolovať alebo nastaviť
vnútorné časti je nutné sa skontaktovať s predajcom vášho
zariadenia.

■ Diaľkový ovládač neumiestňujte na miesto, kde strieka voda.
Voda, ktorá prenikne dovnútra zariadenia, môže spôsobiť
prerazenie elektrického prúdu alebo poškodiť vnútorné
elektronické súčiastky.

■ Vnútornú jednotku alebo diaľkový ovládač vždy chráňte pred
vlhkosťou.
Vonkajšiu jednotku neumývajte vodou.
Môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik
požiaru.

■ Nikdy nestláčajte tlačidlo na diaľkovom ovládači pomocou
tvrdého predmetu s ostrým koncom.
Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.

■ Elektrický kábel diaľkového ovládača nikdy neťahajte alebo
neskrúcajte.
Môže to spôsobiť poškodenie jednotky.

■ Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti jednotku
nepoužívajte.
V prípade nedodržania vyššie uvedeného pokynu by jednotka
mohla rozptýliť chemickú látku do miestnosti, čo by malo za
následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči
chemickým látkam.

■ Na vstupe alebo výstupe vzduchu ponechajte dostatočný
priestor pre voľné prúdenie vzduchu.
Predmety, ktoré by sa dotýkali ventilátora počas jeho prevádzky
pri vysokých otáčkach, môžu byť veľmi nebezpečné.

■ Nikdy sami nevykonávajte prehliadku alebo servis zariadenia.
Požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby túto
prácu vykonal.

■ Zariadenie nie je určené k používaniu malými deťmi alebo
nemohúcimi osobami bez dozoru.

■ Na malé deti je potrebné dávať pozor, aby sa so zariadením
nehrali.

■ S vašim zmluvným partnerom pre inštaláciu prejednajte
vyčistenie vnútra klimatizácie.
Nesprávne vyčistenie môže spôsobiť porušenie plastických
dielcov alebo spôsobiť únik vody poprípade zasiahnutie
elektrickým prúdom.

■ Nedotýkajte sa prívodu vzduchu alebo hliníkového rebra
klimatizácie.
Inak by mohlo dôjsť k úrazu.

■ Klimatizáciu nespúšťajte ani nezastavujte zapnutím alebo
vypnutím elektrického ističa.
Môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úniku vody.
Okrem toho, ak je povolená kompenzácia poruchy elektrického
napájania, ventilátor sa náhle spustí, čo môže spôsobiť zranenie
osôb.

■ Predmety neklaďte do priamej blízkosti vonkajšej jednotky a
zabráňte tomu, aby sa okolo jednotky hromadilo lístie a iné
nečistoty.
Lístie je teplým úkrytom malých živočíchov, ktoré môžu vniknúť
do jednotky. Ak vniknú do jednotky a ak prídu do styku s elek-
trickými súčiastkami, môžu spôsobiť vznik porúch, dymu alebo
požiaru.

■ V čase čistenia alebo inšpekcie vzduchového filtra dávajte pozor
na to, čo robíte.
Potrebná je veľmi opatrná činnosť, ktorej je nutné venovať
najvyššiu pozornosť.
Ak je lešenie nestabilné, môžete spadnúť a tým si spôsobiť
zranenie.
Návod na obsluhu
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Jednotka na úpravu vonkajšieho vzduchu: 
názov každého dielu (Viď obrázok 1)

Diaľkový ovládač: názov, funkcia každého 
prepínača a displej (Viď obrázok 2)

1. Tlačidlo on/off (zap./vyp.)
Stlačte tlačidlo a systém sa spustí. Stlačte tlačidlo znovu a
systém sa zastaví.

2. Kontrolka prevádzky (červená)
Kontrolka sa počas prevádzky rozsvieti.

3. Displej " " (změna pri ovládaní)
Diaľkovým ovládačom, ktorý zobrazuje túto ikonu, nie je možné
prepínať vykurovanie a chladenie.

4. Displej " " " " " " " " (režim prevádzky)
Tento displej zobrazuje aktuálny režim prevádzky.

5. Displej " " (naprogramovaný čas)
Tento displej zobrazuje naprogramovaný čas spustenia alebo
zastavenia systému.

6. Displej " " (kontrolná alebo skúšobná prevádzka)
Ak sa stlačí tlačidlo inšpekčnej/skúšobnej prevádzky, displej
zobrazí režim, v ktorom sa systém práve nachádza.

7. Displej " " (pri centralizovanom ovládaní)
Ak tento displej zobrazuje, systém je pod centralizovaným
ovládaním.
(To nie je štandardná špecifikácia.)

8. Displej " " (čas na čistenie vzduchového filtra)
Ak tento displej zobrazuje, je čas na čistenie vzduchového filtra.
(Vzduchový filter je prídavné voliteľné príslušenstvo.)

9. Displej " " (odmrazenie/horúci štart)
Viď "Vysvetlenie prevádzky kúrenia" na strane 4.

10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia režimu časovača
Viď "Spustenie a zastavenie programovania systému pomocou
časového spínača" na strane 4.

11. Tlačidlo on/off (zap./vyp.)
Viď "Spustenie a zastavenie programovania systému pomocou
časového spínača" na strane 4.

12. Tlačidlo inšpekčnej/skúšobnej prevádzky
Toto tlačidlo používajú len kvalifikované servisné osoby za
účelom údržby.

13. Tlačidlo času programovania
Toto tlačidlo používajte na naprogramovanie času spustenia
alebo zastavenia.

14. Tlačidlo resetovania značky filtra
Viď "Údržba" na strane 5.

15. Tlačidlo prepínača režimu prevádzky
Toto tlačidlo stlačte, ak chcete vybrať režim prevádzky, ktorý si
želáte.

Rozsah prevádzky

Systém používajte v nasledovných rozsahoch teploty alebo vlhkosti
pre bezpečnú a účinnú prevádzku.

Chladenie

Vykurovanie

Ak je teplota alebo vlhkosť mimo rozsahu týchto podmienok, poistné
zariadenia môžu byť aktivované a jednotka nebude v prevádzke.

Postup pri prevádzke

■ Aby ste chránili jednotku, zapnite elektrické napájanie 6 hodín
pred začatím prevádzky.

■ Ak sa počas prevádzky vypne elektrické napájanie, prevádzka
sa opäť automaticky spustí po opätovnom zapnutí.

■ Jednotka nereguluje teplotu v miestnosti.
Ak je potrebná regulácia teploty v miestnosti, nainštalujte ju
spolu s vnútornou jednotkou na klimatizáciu miestnosti.

1 Výstup vzduchu

2 Diaľkový ovládač

3 Vzduchový filter (voliteľné príslušenstvo)

4 Uzemňovacie vedenie

5 Elektrická skriňa

6 Vstup vonkajšieho vzduchu

7 Chladiace potrubie a prepojovacie vedenie 

8 Vedenie elektrického napájania

9 Vypúšťacie potrubie

10 Výmenník tepla

11 Ventilátor

12 Súprava vypúšťacieho čerpadla (voliteľné prídavné príslušenstvo)

TEST

POZNÁMKA ■ Na rozdiel od aktuálnych prevádzkových situácií,
displej na obrázku 2 zobrazuje všetky možné
zobrazenia.

■ Ak sa na dipleji zobrazuje " " (čas na čistenie
vzduchového filtra), vzduchový filter vyčistite tak,
ako je vysvetlené v "Údržba" na strane 5. Po
vyčistení a opätovnom nainštalovaní vzducho-
vého filtra stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
prestavenia značky filtra. Kontrolka značky filtra
na displeji zhasne.

■ Tento návod na obsluhu je určený pre jednotku na
úpravu vonkajšieho vzduchu.
Podrobnosti o vnútornej jednotke pre klimatizáciu
miestnosti nájdete v návode na obsluhu
vonkajších jednotiek. 

Vonkajšia teplota

Teplota Vlhkosť

19~43°C DB(*)

(*) Viď poznámka nižšie.

30~90% (dlhodobá prevádzka pri 
vlhkosti nad 90% môže spôsobiť 
kondenzáciu jednotky a kvapkanie 
vody.)

≤32°C WB

POZNÁMKA ■ Režim FAN OPERATION sa nastaví automaticky
na ≤19°C DB.

■ Režimy COOLING OPERATION alebo FAN
OPERATION nepoužívajte, ak je vonkajšia
teplota 5°C alebo menej. Jednotka sa zastaví,
aby chránila samu seba pred poškodením
chladom. V takom prípade nastavte režim
AUTOMATIC OPERATION alebo HEATING
OPERATION.

Vonkajšia teplota

–5~15°C DB(*)

(*) Viď poznámka nižšie.

POZNÁMKA Režim FAN OPERATION sa nastaví automaticky na
teplotu 15°C DB a vyššie.
FXMQ125~250MFV1
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■ Táto jednotka je určená na takú prevádzku, aby teplota
výstupného vzduchu bola čo najbližšie k nastavenej teplote.
To ale nemusí byť možné z dôvodu teploty vystupujúceho
vzduchu.
Pri dodaní z výrobného závodu je nastavená teplota 18°C pre
chladenie a 25°C pre kúrenie.
Nastavenú teplotu je možné pomocou lokálneho nastavenia
z diaľkového ovládača zmeniť na 13 až 25°C pre chladenie a 18
až 30°C pre kúrenie. Pokiaľ máte otázky, ako nastaviť teplotu
alebo ako ju zmeniť, opýtajte sa vášho predajcu.
Nastavená teplota sa na diaľkovom ovládači nezobrazí.

Prevádzka chladenia, kúrenia, automatická a len 
ventilátor (Viď obrázok 3)

■ Zmena režimu sa nedá uskutočniť diaľkovým ovládačom,

ktorého displej ukazuje " "(zmena pri
centralizovanom ovládaní).

■ Keď displej " " bliká (zmena pri centralizovanom
ovládaní), pozri "Nastavenie hlavného nadriadeného diaľkového
ovládača" na strane 4.

■ Ventilátor môže bežať aj ďalej asi 1 minútu po zatavení
prevádzky ohrevu (kúrenia).

■ Ventilátor sa môže okamžite zastaviť. To nie je porucha.

Spustenie systému

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky a zvoľte
režim prevádzky podľa vašej potreby

" " Režim prevádzky chladenia

" " Režim prevádzky kúrenia

" " Automatický režim prevádzky

" " Režim prevádzky len ventilátor

2 Stlačte tlačidlo on/off (zap./vyp.).

Kontrolka prevádzky sa rozsvieti a systém sa spustí.

Zastavenie systému

3 Znova stlačte tlačidlo on/off (zap./vyp.).

Kontrolka prevádzky sa vypne a prevádzka systému sa zastaví.

Vysvetlenie prevádzky kúrenia

Prevádzka odmrazovania

■ Pri prevádzke ohrevu (kúrenia) sa zvyšuje možnosť zamrznutia
vinutia vonkajšej jednotky. Výkon kúrenia sa znižuje a systém
prechádza do cyklu prevádzky odmrazovania.

■ Ventilátor vnútornej jednotky sa zastaví a diaľkový ovládač

zobrazí " ".

■ Po maximálne 12 minútach prevádzky odmrazovania sa systém
znovu vráti do režimu prevádzky kúrenia.

Horúci štart

■ V snahe zabrániť tomu, aby pri spustení režimu prevádzky
kúrenia z vnútornej jednotky nevystupoval studený vzduch,
vnútorný ventilátor sa automaticky zastaví. Displej diaľkového

ovládača ukazuje " ".

Spustenie a zastavenie programovania systému 
pomocou časového spínača (Viď obrázok 4)

■ Časovač sa prevádzkuje nasledovnými dvomi spôsobmi.

Programovanie času zastavenia " ": Systém zastaví
prevádzku, ak uplynul nastavený čas.

Programovanie času spustenia " ": Systém spustí
prevádzku, ak uplynul nastavený čas.

■ Časovač môže byť naprogramovaný na maximum 72 hodín.

■ Čas spustenia a zastavenia sa môže naprogramovať súčasne.

1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo režimu časovača spustenia/
zastavenia a zvoľte režim na displeji.

Displej bliká.

■ Pre nastavenie časovača zastavenia " "

■ Pre nastavenie časovača spustenia " "

2 Stlačte tlačidlo programovanie času a nastavte čas pre
zastavenie a spustenie systému.

Ak stlačíte toto tlačidlo, čas sa znižuje o 1 hodinu.

3 Stlačte tlačidlo on/off (zap./vyp.).

Postup nastavenia časovača končí. Zobrazenie na

displeji " " alebo " " sa zmení z blikania na stále
svietenie.

Príklad: (Viď obrázok 5)

Ak je časovač naprogramovaný pre zastavenie systému po
3 hodinách a spustenie systému po 4 hodinách, systém sa zastaví
po 3 hodinách a potom o 1 hodinu neskôr sa systém spustí.

Nastavenie hlavného nadriadeného diaľkového ovládača 

(Viď obrázok 6)

■ Ak je systém nainštalovaný tak, ako je zobrazené na obrázku 7
a obrázku 8, je potrebné označiť jeden z diaľkových ovládačov
ako nadriadený diaľkový ovládač (master).

■ Ak je vonkajšia jednotka pripojená ku niekoľkým jednotkám na
úpravu vonkajšieho vzduchu, označte jeden z diaľkových
ovládačov ako nadriadený diaľkový ovládač (master). (Viď
obrázok 7)

■ Ak je jedna vonkajšia jednotka pripojená ku viacerým jednotkám
na úpravu vonkajšieho vzduchu a vnútorným jednotkám na
klimatizáciu miestnosti, označte jeden z diaľkových ovládačov
vnútorných jednotiek ako nadriadený diaľkový ovládač (master).
(Viď obrázok 8)
Inak sa počas automatického režimu prevádzky v závislosti od
stavu vonkajšieho vzduchu zmení režim prevádzky systému.

■ Režim prevádzky kúrenia, chladenia alebo automatiky sa dá
zvoliť len na nadriadenom diaľkovom ovládači (master) (len ak
je diaľkový ovládač jednotky na úpravu vonkajšieho vzduchu
označený ako nadriadený diaľkový ovládač (master)).

POZNÁMKA ■ Režim prevádzky chladenia alebo kúrenia
Vonkajší vzduch sa chladí alebo ohrieva a
privádza dovnútra.

■ Automatický režim prevádzky
V tomto režime prevádzky sú automaticky
uskutočňované zmeny režimu chladenie/
kúrenie.

■ Prevádzka len ventilátor
Vonkajší vzduch sa privádza dovnútra taký,
aký je.

POZNÁMKA Ihneď potom ako sa jednotka zastaví, nevypínajte
elektrické napájanie, ale počkajte najmenej
5 minút.

POZNÁMKA ■ Ak je nastavenie časovača súčasne zastave-
nie a spustenie, opakujte vyššie uvedený
postup (od kroku 1 po krok 3) ešte raz.

■ Po naprogramovaní časovača displej zobrazí
zvyšný čas.

■ Stlačte tlačidlo časovača zapnutia/vypnutia
znovu jedenkrát pre zrušenie programovania.
Zobrazenie na displeji zmizne.
Návod na obsluhu
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■ Displeje podriadených diaľkových ovládačov (slave) zobrazujú

" " (ovládanie prepínania) a automaticky sledujú
režim prevádzky určený hlavným nadriadeným diaľkovým
ovládačom (master).

■ Napriek tomu je možné pomocou podriadených diaľkových
ovládačov (slave) zmeniť režim prevádzky na len ventilátor.

Ako označiť nadriadený diaľkový ovládač (master) (Viď
obrázok 6)

1 Stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky aktuálneho nadriade-
ného diaľkového ovládača (master) na 4 sekundy.

Displej zobrazujúci " " (ovládanie prepínania)
u všetkých podriadených diaľkových ovládačov (slave)
pripojených k tej istej vonkajšej jednotke bliká.

2 Stlačte tlačidlo voľby režimu prevádzky ovládača, ktorý chcete
označiť ako nadriadený diaľkový ovládač (master). Potom je
označenie ukončené. Tento diaľkový ovládač je označený ako
nadriadený diaľkový ovládač (master) a displej zobrazujúci

" " (ovládanie prepínania) zmizne.

Displeje ostatných diaľkových ovládačov zobrazujú

" " (ovládanie prepínania).

Predbežné opatrenia pre skupinový systém ovládania 
alebo systém ovládania s dvomi diaľkovými ovládačmi

Tento systém poskytuje okrem individuálneho ovládania (jeden
diaľkový ovládač ovláda jednu vnútornú jednotku) dva iné systémy
ovládania. Ak je vaša jednotka nasledovného typu systému
ovládania, potvrďte nasledovné.

■ Skupinový systém ovládania
Jeden diaľkový ovládač ovláda až 16 vnútorných jednotiek.
Všetky vnútorné jednotky sú nastavené rovnako.

■ Systém ovládania s dvomi diaľkovými ovládačmi
Dva diaľkové ovládače ovládajú jednu vnútornú jednotku
(v prípade skupinového systému ovládania, jedna skupina
vnútorných jednotiek). Jednotka sa ovláda individuálne.

Optimálna prevádzka

Za účelom zaistenia správnej prevádzky systému dodržujte
nasledovné pokyny.

■ Správne nastavte výstup vzduchu a zabráňte priamemu
prúdeniu vzduchu na osoby zdržujúce sa v miestnosti.

■ Správne nastavte izbovú teplotu tak, aby ste sa v miestnosti cítili
pohodlne. Zabráňte veľmi silnému kúreniu alebo chladeniu.

■ Používaním záclon alebo clôn zabráňte pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia pred vstupom do miestnosti počas
prevádzky chladenia.

■ Často vetrajte.
Rozsiahle používanie vyžaduje venovať špeciálnu pozornosť
vetraniu.

■ Ponechajte dvere a okná uzavreté. Ak dvere a okná zostávajú
otvorené, vzduch bude prúdiť von z miestnosti, čo spôsobí
pokles účinku chladenia alebo kúrenia.

■ Do blízkosti vstupu alebo výstupu vzduchu jednotky nikdy
neumiestňujte žiadne predmety. Môže to spôsobiť zníženie
účinku alebo zastavenie prevádzky.

■ Ak sa jednotka dlhšie nepoužíva, vypnite hlavný vypínač
elektrického napájania jednotky. Ak je vypínač zapnutý, do
jednotky je privádzaný elektrický prúd. 6 hodín pred opätovným
spustením jednotky zapnite hlavný vypínač elektrického
napájania, aby bol zabezpečený hladký chod. (Viď "Postup pri
prevádzke" na strane 3.)

■ Ak displej zobrazuje  (čas na vyčistenie vzduchového

filtra), požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby
filtre vyčistil. (Viď "Údržba" na strane 5.)

■ Vnútornú jednotku a diaľkové ovládanie udržujte najmenej 1 m
od televízneho, rozhlasového, stereo prijímača alebo
podobného zariadenia.
Pokiaľ sa to nedodrží, môže to spôsobiť zastavenie alebo
rušenie obrazu.

■ Trvá určitý čas, kým teplota v miestnosti dosiahne nastavenú
teplotu.
Odporúčame spúšťanie prevádzky vopred použitím činnosti
časového spínača.

Údržba

Ako vyčistiť vzduchový filter

O výmene filtra Daikin s dlhou životnosťou

Vzduchový filter vyčistite, ak displej zobrazuje " " (čas vyčistenia
vzduchového filtra). (Vzduchový filter je voliteľné prídavné
príslušenstvo).

Ak je jednotka nainštalovaná v miestnosti, kde je vzduch mimoriadne
znečistený, zvýšte frekvenciu čistenia.

(Nezabudnite na čistenie filtra každých 6 mesiacov.)

1 Vzduchové filtre demontujte.

2 Vyčistite vzduchový filter.

Použite vysávač alebo vyperte vzduchový filter vo vode.

Pri čistení vzduchového filtra použite jemnú kefu a neutrálny
čistiaci prostriedok.
Odstráňte vodu a vysušte ho v tieni.

3 Vzduchový filter upevnite.

4 Stlačte TLAČIDLO PRESTAVENIA ZNAČKY FILTRA na
diaľkovom ovládači.

Zobrazenie " " (TIME TO CLEAN AIR FILTER) na displeji
zmizne.

O inom vzduchovom filtri

Vzduchový filter čistite vhodným spôsobom.

POZNÁMKA V prípade potreby zmeny kombinácie alebo
nastavenia systémov skupinového ovládania a
ovládania s dvomi diaľkovými ovládačmi
skontaktujte sa s predajcom spoločnosti Daikin.

■ ÚDRŽBU MÔŽE VYKONÁVAŤ LEN
KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PRACOVNÍK.

■ PRED ZÍSKANÍM PRÍSTUPU KU SVORKÁM JE
NUTNÉ VYPNÚŤ VŠETKY ELEKTRICKÉ
NAPÁJACIE OBVODY.

■ PRI ČISTENÍ VZDUCHOVÝCH FILTROV
NEPOUŽÍVAJTE VODU ALEBO VZDUCH
S TEPLOTOU 50°C ALEBO VIAC.

POZNÁMKA Vzduchový filter neodstraňujte s výnimkou čistenia.
Nesprávna manipulácia môže poškodiť filter.
FXMQ125~250MFV1
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Ako vyčistiť výstup vzduchu

1 Vyčistite jemnou handrou.

2 Ak je ťažké škvrny odstrániť, použite vodu alebo neutrálny
čistiaci prostriedok.

Nasledujúce symptómy nie sú poruchami 
systému

Systém nebeží

■ Systém sa okamžite nespustí potom, ako sa zatlačí tlačidlo ON/
OFF (ZAP./VYP.) na diaľkovom ovládači.
Ak sa kontrolka prevádzky rozsvieti, systém sa nachádza
v bežnej prevádzke.
Aby nedošlo k preťaženiu motora kompresora, systém sa spustí
po 5 minútach potom ako sa znovu zapne v prípade, že bolo
tesne predtým vypnuté. K takému istému oneskoreniu spustenia
dôjde potom, ako bolo použité tlačidlo voľby režimu prevádzky.

■ Ak displej zobrazuje " " (pri centrálnom ovládaní) a
stlačí sa tlačidlo prevádzky, diplej bude niekoľko sekúnd blikať.
To zobrazuje, že centrálne zariadenie ovláda jednotku.
Blikajúci displej zobrazuje, že sa nemôže použiť diaľkové
ovládanie.

■ Systém sa po zapnutí elektrického napájania okamžite nespustí.
Počkajte jednu minútu, kým mikropočítač nie je pripravený na
prevádzku.

Nedá sa zmeniť režim prevádzky chladenie/kúrenie

■ Ak displej zobrazuje " " (zmena pri ovládaní),
zobrazuje sa tým, že to je podriadený diaľkový ovládač (slave).

■ Ak je prepínač zmeny chladenia alebo kúrenia na diaľkovom

ovládači nainštalovaný a displej zobrazuje " "
(zmena u ovládania).
To je preto, lebo zmena režimu chladenia/kúrenia je ovládaná
prepínačom zmeny režimu chladenia/ohrevu na diaľkovom
ovládači. Požiadajte predajcu Daikin, aby vás informoval, kde je
nainštalovaný prepínač diaľkového ovládača.

Prevádzka ventilátora je možná, ale režim chladenia 
alebo kúrenia nefunguje

■ Ak vonkajšia teplota prekračuje rozsah používania, jednotka sa
automaticky prepne z režimu chladenia alebo kúrenia do režimu
ventilátora.

Nevychádza žiadny vzduch

■ Vonkajšia teplota klesne na 0°C alebo nižšie, ak je v režimoch
"chladenie" alebo "ventilátor".
V dôsledku teploty vonkajšieho vzduchu sa ventilátor
automaticky zastaví.

Z jednotky vychádza biela hmla

Jednotka na úpravu vonkajšieho vzduchu

■ Ak je počas prevádzky chladenia vysoká vlhkosť.
Ak je vnútro jednotky mimoriadne znečistené, rozloženie teploty
vo vnútri jednotky je nerovnomerné. Je nutné vyčistiť vnútro
jednotky. Požiadajte predajcu vášho zariadenia, aby vám
poskytol podrobné informácie o čistení jednotky. Táto činnosť
vyžaduje kvalifikovaného servisného pracovníka.

■ Okamžite po ukončení prevádzky chladenia a keď vonkajšia
teplota a vlhkosť sú nízke.
To je v dôsledku toho, že teplý plyn chladiva prúdi späť do
jednotky a vytvára paru.

Jednotka na úpravu vonkajšieho vzduchu, vonkajšia jednotka

■ Keď sa systém po režime prevádzky odmrazovania prepne do
režimu prevádzky kúrenia.
Vlhkosť vytvorená v režime odmrazovania sa stane parou a je
odčerpaná.

Hlučnosť systému

Jednotka na úpravu vonkajšieho vzduchu

■ "Oceľový" hluk je okamžite počuť po zapnutí elektrického
napájania.
Elektronický expanzný ventil vo vnútri jednotky začne pracovať
a robí hluk. Jeho objem sa zmenší asi za jednu minútu.

■ Keď je systém v režime prevádzky chladenia alebo sa zastaví,
je počuť súvislý nízky "šušťavý" zvuk.
Keď je vypúšťacie čerpadlo v prevádzke (prídavné voliteľné
príslušenstvo), je počuť tento zvuk.

■ Keď sa systém po ukončení režimu prevádzky kúrenia (ohrevu)
zastaví, je počuť "piskľavý" škrípajúci zvuk.
Predĺženie a stiahnutie dielov z plastu spôsobené zmenou
teploty vytvára tento hluk.

■ Nízky zvuk "sypot" je počuť pri zastavení jednotky.
Ak je v prevádzke iná jednotka, je počuť tento hluk. V snahe
zabrániť, aby olej a chladivo zostali v systéme, ostáva prúdiť
malé množstvo chladiva.

Jednotka na úpravu vonkajšieho vzduchu, vonkajšia jednotka

■ Keď je systém v režime prevádzky chladenia alebo
odmrazovania, je počuť súvislý nízky "šušťavý" zvuk.
To je zvuk plynu chladiva, ktorý prúdi cez systém.

■ "Šušťavý" zvuk, ktorý je počuť pri spustení alebo okamžite po
zastavení prevádzky alebo odmrazovania.
Toto je hluk chladiva spôsobený zastavením prúdenia alebo
zmenami prúdenia.

Vonkajšia jednotka

■ Keď sa zmení hluk prevádzky.
Tento hluk je spôsobený zmenou frekvencie.

Z jednotky vychádza prach.

■ Ak sa jednotka používa po ukončení prevádzky dlhý čas.
To je spôsobené tým, že sa do jednotky dostal prach.

Jednotky môžu vydávať zápach

■ Jednotka môže absorbovať zápach vonkajšieho vzduchu.

Ventilátor vonkajšej jednotky sa neotáča

■ Počas prevádzky.
Otáčky ventilátora sú ovládané v snahe optimalizovať
prevádzku výrobku.

POZNÁMKA ■ Nepoužívajte benzín, benzén, riedidlo, leštiaci
prášok alebo tekutý insekticíd. Výsledkom môže
byť zmena farby alebo deformácia

■ Vnútornú jednotku nenechávajte vlhkú. Taký
postup by mohol spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo vznik požiaru.
Návod na obsluhu
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Displej zobrazuje "" "

■ K tomu dôjde ihneď po zapnutí elektrického napájania a
znamená, že diaľkový ovládač je normálnom stave. To trvá
jednu minútu.

Kompresor vo vonkajšej jednotke sa po krátkej 
prevádzke kúrenia nezastaví

■ Tým sa zabráni tomu, aby olej a chladivo zostávali
v kompresore. Jednotka sa zastaví po 5 až 10 minútach.

Vnútro vonkajšej jednotky je rovnomerne teplé, aj keď sa 
jednotka zastavila

■ To je spôsobené tým, že ohrev skrine zohrieva kompresor tak,
aby kompresor mal hladký štart.

Odstraňovanie problémov

Ak dôjde k jednej z nasledovných porúch, uskutočnite opatrenia
zobrazené nižšie a skontaktujte sa s predajcom spoločnosti Daikin.

Systém musí opraviť kvalifikovaný servisný pracovník.

■ Ak poistné zariadenie ako je napr. poistka, istič alebo istič
uzemnenia sú často aktivované alebo hlavný vypínač ON/OFF
(ZAP./VYP.) nepracuje správne
Opatrenie: Vypnite elektrické napájanie.

■ Ak z jednotky uniká voda
Opatrenie: Zastavte prevádzku.

■ Ak je na displeji zobrazené " ", zobrazí sa číslo
jednotky, kontrolka prevádzky bliká a zobrazí sa kód poruchy.
(Viď obrázok 9)

Opatrenie: Upovedomte predajcu spoločnosti Daikin a
informujte ho o kóde poruchy

Ak systém nefunguje správne s výnimkou vyššie uvedených
prípadov a nie je zrejmá žiadna z vyššie uvedených porúch,
systém preskúmajte podľa nasledovných postupov.

1. Ak systém vôbec nefunguje

■ Skontrolujte, či nevznikla porucha elektrického napájania.
Čakajte, kým sa neobnoví elektrické napájanie. Ak dôjde
k poruche elektrického napájania, systém sa po obnovení
elektrického napájania okamžite automaticky opätovne
spustí.

■ Skontrolujte, či nie je vypálená poistka alebo či nie je
aktivovaný istič. V prípade potreby vymeňte poistku alebo
opäť zapnite istič.

2. Keď systém prechádza do režimu prevádzky len ventilátor, ale
hneď ako prejde do režimu prevádzky kúrenia (ohrevu) alebo
chladenia, systém sa zastaví.

■ Skontrolujte, či nie je vstup alebo výstup vzduchu vonkajšej
jednotky alebo 
jednotky na úpravu vonkajšieho vzduchu upchatý
prekážkami.
Odstráňte každú prekážku a vytvorte dostatočné prúdenie
vzduchu.

■ Skontrolujte, či displej diaľkového ovládača zobrazuje " "

(čas pre čistenie vzduchového filtra). (Viď "Údržba" na
strane 5.)

3. Systém funguje, ale chladenie alebo kúrenie (ohrev) je
nedostatočné.

■ Skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu vonkajšej
jednotky alebo jednotky na úpravu vonkajšieho vzduchu nie
je upchatý prekážkami.
Odstráňte každú prekážku a vytvorte dostatočné prúdenie
vzduchu.

■ Skontrolujte, či vzduchový filter nie je upchatý. (Viď "Údržba"
na strane 5.)

1 Inšpekčný displej

2 Číslo jednotky, v ktorej došlo k poruche

3 Kontrolka prevádzky

4 Kód poruchy

TEST
FXMQ125~250MFV1
Jednotka úpravy vonkajšieho vzduchu VRVII
Kanálový typ montovaný na strop
4PW39237-1

Návod na obsluhu
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