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Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, zajete v Kjotskem
protokolu.

Tip hladiva: R410A

GWP(1) vrednost: 1975

(1)GWP = potencial globalnega segrevanja

Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave za
preverjanje puščanja, odvisno od evropske ali lokalne zakonodaje.
Prosimo, da stopite v stik z lokalnim predstavnikom, če želite več
informacij.

Varnostna opozorila

Priporočamo vam, da pozorno preberete ta priročnik z navodili, pred
polno uporabo funkcij klimatske naprave, da bi se izognili okvaram
zaradi nepravilnega ravnanja z napravo.

Klimatska naprava je dobavljena pod pogojem, da "naprave niso
dostopne javnosti in nepooblaščenim osebam".

■ Navedena opozorila so razdeljena na dva tipa.
Vsak tip opozorila opisuje pomembno vsebino, ki se nanaša na
varnost. Pazite, da boste opozorila upoštevali.

■ Ko ga preberete, priročnik spravite na mesto, kjer ga lahko
katerikoli uporabnik doseže ob kateremkoli času. Poleg tega
pazite, da boste priročnik zagotovo predali novemu uporabniku,
ko bo prevzel operacijo.

Opozorilo

■ Dolgotrajna izpostavljenost zračnemu toku je zdravju škodljiva.

■ Da bi se izognili električnemu udaru, požaru ali poškodbam,
oziroma če zaznate kakršnokoli nepravilnost, na primer vonj po
ognju, takoj izključite napajanje in pokličite prodajalca, da vam
na nadaljnja navodila.

■ Za nameščanje klimatske naprave prosite prodajalca.
Nepopolno nameščanje, ki ga izvedete sami, lahko privede do
puščanja vode, električnega udara in požara.

■ Za izboljšave, popravila in vzdrževanje povprašajte svojega
prodajalca.
Nepopolne izboljšave lahko privedejo do puščanja vode,
električnega udara in požara.

■ V izstop ali vstop zraka ne vstavljajte prstov, palic ali podobnih
predmetov. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči
poškodbe.

■ Hladivo v sistemu je varno in navadno ne pušča. Če pride do
izlitja hladiva v prostor, se lahko ob njegovem stiku z ognjem ali
gorilcem, grelcem ali kuhalnikom, sproščajo škodljivi plini.
Ne uporabljajte sistema, dokler serviser ne potrdi, da je popravil
del napeljave, kjer je hladivo puščalo.

■ Če pušča hladivo, se posvetujte s prodajalcem.
Ko je treba enoto namestiti v majhen prostor, je treba izvesti
določene varnostne ukrepe, tako da količina puščajočega
hladiva ne preseže dovoljenih omejitev koncentracije. Če
hladivo pušča in pri tem preseže omejitev koncentracije, lahko
pride do nesreče zaradi pomanjkanja kisika.

■ Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko
povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin, požar ali
kako drugače poškoduje napravo ali opremo. Uporabljajte le
pribor podjetja Daikin, ki je zasnovan in izdelan posebej za
njihove naprave, ki naj jih montira strokovnjak.

■ Prodajalca prosite, da vam premika in na novo montira enoto.
Nepopolna montaža lahko privede do puščanja vode,
električnega udara in požara.

■ Da bi se izognili električnemu udaru, požaru, telesnim poškod-
bam ali poškodbam enote, ne uporabljajte varovalk z napačnimi
amperskimi vrednostmi in ne uporabljajte bakrenih ali jeklenih
žic namesto varovalk.

■ Vzpostavite ozemljitev.
Ne ozemljujte naprave s pomočjo komunalne cevi, prenapetost-
nega odvodnika ali ozemljitve telefona.
Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali požar.
Močan električni tok strele ali drugih virov lahko poškoduje
klimatsko napravo.

■ Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če ne namestite odklopnika za uhajanje toka, lahko to povzroči
električni udar ali požar.

■ Posvetujte se prodajalcem, če je klimatska naprava potopljena
zaradi naravne nesreče, na primer povodnji ali tajfuna.
V takem primeru klimatske naprave ne uporabljajte, sicer lahko
pride do okvare, električnega udara ali požara.

Opomin

■ Sistema ne uporabljajte v druge namene.
Naprave ne uporabljajte za hlajenje preciznih instrumentov,
hrane, rastlin, živali ali umetniških del, saj bi lahko to nanje slabo
vplivalo.

■ Z zunanje enote nikoli ne snemajte rešetke ventilatorja.
Ventilator, ki se zelo hitro vrti in ni zaščiten z rešetkom, je zelo
nevaren.
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Zahvaljujemo se vam za nakup klima naprave Daikin.
Preden začnete napravo uporabljati, skrbno preberite ta
priročnik. V njem boste izvedeli, kako napravo pravilno
uporabljati in lahko boste poiskali rešitev, če boste imeli
težave. V tem priročniku je opisana samo notranja enota.
Uporabljajte ga skupaj s priročnikom za zunanjo enoto. Ko
preberete priročnik, ga shranite, da ga boste lahko še kdaj
vzeli v roke.

Neupoštevanje OPOZORILA se lahko konča s hudimi
posledicami, kot so smrt ali težke poškodbe.

Neupoštevanje OPOMINA lahko povzroči poškodbe ljudi
ali opreme.
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■ Da preprečite pomanjkanje kisika, prostor v primeru hkratne
uporabe naprave z gorilnikom in klimatske naprave redno
zračite.

■ Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote
in fitingih nastale poškodbe.
Če so poškodovani, lahko enota pade in pri tem povzroči
telesne poškodbe.

■ Ne uporabljajte vnetljivih razpršil, na primer laka za lase, laka ali
barve ob enoti.
Lahko pride do požara.

■ Pred čiščenjem napravo izklopite in izključite s stikalom OFF.
Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

■ Sistema se ne dotikajte z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.

■ Pod notranjo enoto ne postavljajte elementov, ki bi jih lahko
poškodovala voda.
Če je vlažnost v prostoru nad 80%, če je odtočna odprtina
zamašena, ali če je filter zapacan, lahko pride do kondenzacije.

■ Ne postavljajte naprav, ki delujejo z odprtim ognjem, na mesta,
izpostavljena zračnemu toku enote ali pod enoto. To lahko
povzroči nepopolno zgorevanje ali poškodbe enote zaradi
vročine.

■ Ne dovolite otroku, da bi splezal na zunanjo enoto ali da bi nanjo
postavljal predmete.
Padec ali prekuc naprave lahko povzroči poškodbe.

■ Nikoli ne izpostavljajte majhnih otrok, rastlin ali živali
neposrednemu zračnemu toku.
Lahko pride do neugodnih vplivov na majhne otroke, rastline ali
živali.

■ Sistema ne čistite z veliko količino vode.
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

■ Enote ne nameščajte na mesta, kjer lahko pride do puščanja
vnetljivih plinov.
Če začne plin uhajati in se zadrži okoli enote, lahko pride do
požara.

■ Namestite cev za odvod kondenzata, da zagotovite pravilno
odvajanje. Nepravilno odvajanje kondenzata lahko povzroči
zbiranje vode v zgradbi, na pohištvu itd.

■ Ne dovolite, da bi se okoli zunanje enote igrali otroci.
Če se neprevidno dotaknejo enote, lahko to privede do
poškodb.

■ Na enoto ne postavljajte vaz z rožami ali drugih vsebnikov,
v katerih je voda.
Voda se lahko razlije v notranjost enote, povzroči tresenje
z elektriko ali požar.

■ Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Zaslon na tekoče kristale se lahko razbarva, tako da ne boste
več mogli razbrati podatkov z njega.

■ Ne brišite daljinskega upravljalnika z benzenom, razredčilom,
kemično protiprašno krpo itd.
Krmilna plošča se lahko razbarva ali pa se lahko z nje odlušči
zaščitni premaz. Če je krmilna plošča zelo umazana, krpo
zmočite v nevtralnem detergentu, razredčenem z vodo, in
očistite ploščo. Obrišite jo s suho krpo.

■ Nikoli se ne dotikajte notranjih delov daljinskega upravljalnika.
Ne odstranjujte čelne plošče. Dotikati se nekaterih delov
v notranjosti je nevarno in lahko privede do nesreče. Za
preverjanje in prilagajanje notranjih delov stopite v stik
s prodajalcem.

■ Daljinskega upravljalnika ne postavljajte na mesto, kjer ga lahko
poškropi voda.
Voda, ki pronica v napravo, lahko povzroči uhajanje elektrike ali
lahko poškoduje elektronske dele v notranjosti.

■ Ne sme se zgoditi, da bi se notranja enota ali daljinski
upravljalnik zmočila.
Zunanje enote ne perite z vodo.
To bi lahko privedlo do električnega udara ali požara.

■ Tipke na daljinskem upravljalniku nikoli ne pritiskajte s trdim in
ostrim predmetom.
Daljinski upravljalnik bi se tako lahko poškodoval.

■ Nikoli ne vlecite ali zvijajte električnih vodnikov daljinskega
upravljalnika.
Tako lahko povzročite okvaro na enoti.

■ Enote ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za
razkuževanje.
Če tega priporočila ne boste upoštevali, se lahko v enoti naložijo
kemikalije, ki lahko ogrozijo zdravje oseb, občutljivih na
kemikalije.

■ Nikoli ne vstavljajte predmetov v vstopno ali izstopno zračno
odprtino.
Predmeti, ki se dotaknejo hitro se vrtečega ventilatorja, so lahko
nevarni.

■ Enote nikoli ne pregledujte ali servisirajte sami.
Pokličite strokovnjaka - serviserja, ki naj opravi to delo.

■ Naprave ne smejo uporabljati majhni otroci in slabotne osebe
brez nadzora.

■ Da se ne bi igrali z napravo, majhnih otrok ne puščajte brez
nadzora.

■ O čiščenju notranjosti klimatske naprave se posvetujte
z monterjem naprave.
Napačen način za čiščenje lahko polomi plastične dele ali
povzroči odpoved, s tem iztekanje vode ali električni udar.

■ Ne dotikajte se vstopne zračne odprtine ali aluminijastih platic
klimatske naprave.
To lahko povzroči poškodbe.

■ Ne zaganjajte ali zaustavljajte delujoče klimatske naprave tako,
da vključite ali izključite prekinjalo za napajanje.
Sicer lahko pride do požara ali puščanja vode.
Poleg tega se bo ventilator vrtel zaganjajoče, če je vključena
kompenzacija za izpad električnega toka, kar lahko privede do
poškodb.

■ Ne postavljajte predmetov v neposredno bližino zunanje enote
in ne dovolite listom in drugim odpadkom, da se zbirajo okoli
enote.
V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki lahko vstopijo
v enoto. Ko so v enoti, lahko živali povzročijo okvaro, dim ali
požar, ko se dotaknejo električnih delov.

■ Med čiščenjem ali pregledovanjem zračnega filtra bodite ves
čas zelo pazljivi.
Zahtevano je delo na veliki višini, zato morate biti zelo pozorni.
Če je zidarski oder nestabilen, lahko padete ali se skotalite
z njega, kar bo povzročilo poškodbe.

Zunanja enota za obdelavo zraka: ime 
posameznih delov (Glejte sliko 1)

1 Izstop zraka

2 Daljinski upravljalnik

3 Zračni filter (dodatek)

4 Ozemljitveni vodnik

5 Omarica z električnimi deli

6 Zunanji vstop zraka

7 Cev za hladivo in povezovalni kabel

8 Napajalni kabel

9 Cev za iztok kondenzata

10 Izmenjevalnik toplote

11 Ventilator

12 Komplet s črpalko za odtok (dodatek) 
Priročnik za uporabo
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Daljinski upravljalnik: ime in funkcija 
vsakega od stikal in zaslona (Glejte sliko 2)

1. Tipka ON/OFF (vklop/izklop)
Pritisnite tipko in sistem se bo zagnal. Pritisnite tipko še enkrat in
sistem se bo zaustavil.

2. Indikator delovanja (rdeč)
Indikator zasveti med delovanjem.

3. Zaslon " " (preklop pod nadzorom)
Nemogoče je preklopiti med ogrevanjem/hlajenjem z daljinskim
upravljalnikom, če sveti ta ikona.

4. Zaslon " " " " " " " " (način delovanja)
Na zaslonu je prikazan trenutni način delovanja.

5. Zaslon " " (programirani čas)
Na zaslonu je prikazan programirani čas zagona ali zaustavitve
sistema.

6. Zaslon " " (pregled/preskusno delovanje)
Ko je pritisnjena tipka za pregled/preskusno delovanje, je na
zaslonu prikazan način, v katerem je sistem dejansko.

7. Zaslon " " (pod centraliziranim krmiljenjem)
Ko je prikazan ta zaslon, je sistem krmiljen centralizirano.
(To ni standardna specifikacija.) 

8. Zaslon " " (čas za čiščenje zračnega filtra)
Ko je prikazan ta zaslon, je čas, da očistite zračni filter. 
(Zračni filter je dodatna oprema.)

9. Zaslon " " (odtaljevanje/vroči zagon)
Glejte "Kako deluje ogrevanje" na strani 4.

10. Tipka za zagon/zaustavitev s časovnikom
Glejte "Progamiranje zagona in zaustavitve sistema s
časovnikom" na strani 4.

11. Tipka za vklop/izklop časovnika
Glejte "Progamiranje zagona in zaustavitve sistema s
časovnikom" na strani 4

12. Tipka za pregled/preskus
To tipko uporablja le kvalificirano servisno osebje za
vzdrževanje.

13. Programiranje tipke za čas 
To tipko uporabite za programiranje časa za zagon in/ali
zaustavitev.

14. Tipka za ponastavitev (reset) oznake za filter 
Glejte "Vzdrževanje" na strani 5.

15. Tipka za izbiro načina delovanja
To tipko pritisnite, da bi izbrali želeni način delovanja. 

Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih
razponih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

Hlajenje

Ogrevanje

Če sta temperatura ali vlažnost zunaj teh pogojev, se lahko vključijo
varnostne naprave in enota morda ne bo delovala.

Postopek delovanja

■ Da bi zaščitili enoto, vključite stikalo glavnega napajanja 6 ur
pred delovanjem.

■ Če je glavno napajanje izključeno med delovanjem, se bo
delovanje samodejno zagnalo, ko se vključi glavno napajanje.

■ Ta enota ne more nadzorovati sobne temperature. 
Če potrebujete nadzor sobne temperature, jo namestite skupaj
z notranjo enoto za klimatiziranje prostorov.

■ Enota je namenjena temu, da temperaturo v izstopni zračni
odprtini čimbolj približa nastavljeni temperaturi. 
To mogoče ni možno zaradi temperature zunanjega zraka. 
Tovarniško je nastavljena temperatura 18°C za hlajenje in 25°C
za ogrevanje.
Temperaturo je mogoče nastaviti na razpon med 13 in 25°C za
hlajenje ter 18 in 30°C za ogrevanje z nastavitvijo na mestu
nameščanja z daljinskega upravljalnika. O nastavljeni tempe-
raturi in o tem, kako jo spremeniti, vprašajte svojega prodajalca. 
Nastavljena temperatura ne bo prikazana na daljinskem
upravljalniku.

Hlajenje, ogrevanje, samodejno delovanje in samo 
delovanje ventilatorja (Glejte sliko 3)

■ Preklopa ni mogoče izvesti z daljinskim upravljalnikom, če ta na

zaslonu prikazuje " " (preklop pod centraliziranim
krmiljenjem).

■ Ko na zaslonu " " (preklop pod nadzorom) utripa,
glejte "Nastavljanje glavnega daljinskega upravljalnika" na
strani 4.

■ Ventilator lahko deluje še minuto zatem, ko se ogrevanje
zaustavi.

■ Ventilator se lahko zaustavi takoj. To ni okvara.

OPOMBA ■ Glede na dejansko stanje operacije zaslon na
sliki 2 prikazuje vse možne indikatorje. 

■ Če je prikazan zaslon " " (čaz za čiščenje
zračnega filtra), očistite zračni filter, kot je
razloženo v "Vzdrževanje" na strani 5. Ko očistite
in spet namestite zračni filter, pritisnite tipko za
ponastavitev (reset) na daljinskem upravljalniku.
Indikator z oznako filtra na zaslonu bo ugasnil. 

■ To je priročnik za uporabo zunanje enote za
obdelavo zraka. 
Glejte priročnik za uporabo zunanje enote za
podrobnosti o notranji enoti za klimatiziranje
prostorov. 

TEST

Zunanja temperatura

Temperatura Vlažnost

19~43°C DB(*)

(*) Glejte opombo spodaj. 

30~90% (Dolgotrajno delovanje 
v vlažnosti, ki presega 90%, lahko 
povzroči nastanek kondenzata na 
enoti in kapljanje.)

≤32°C WB

OPOMBA ■ Način delovanja z ventilatorjem se nastavi
samodejno za ≤19°C DB.

■ Ne uporabljajte HLAJENJA ali DELOVANJA Z
VENTILATORJEM, ko je zunanja temperatura
5°C ali manj. Enota bo nehala delovati, da bi se
zaščitila pred poškodbami zaradi mraza. V takem
primeru nastavite SAMODEJNO DELOVANJE ali
OGREVANJE. 

Zunanja temperatura

–5~15°C (*)

(*) Glejte opombo spodaj. 

OPOMBA DELOVANJE Z VENTILATORJEM je nastavljeno
samodejno na temperaturo 15°C DB ali več.
FXMQ125~250MFV1
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Zagon sistema

1 Večkrat pritisnite gumb za izbiro načina delovanja in izberite
želeni način delovanja

" " Hlajenje

" " Ogrevanje

" " Samodejno delovanje

" " Samo delovanje ventilatorjev

2 Pritisnite tipko ON/OFF (vklop/izklop).

Prižge se krmilna lučka OPERATION (delovanje) in sistem
začne delovati.

Zaustavljanje sistema

3 Še enkrat pritisnite tipko ON/OFF.

Krmilna lučka ugasne in sistem neha delovati.

Kako deluje ogrevanje

Odmrzovanje

■ Pri ogrevanju se poveča zmrzovanje tuljave v zunanji enoti.
Zmogljivost ogrevanja se zmanjša in sistem se začne
odmrzovati.

■ Ventilator notranje enote se zaustavi in na daljinskem

upravljalniku je prikazano " ".

■ Po največ 12 minutah odmrzovanja se sistem vrne v ogrevanje.

Vroči zagon 

■ Da bi preprečili hladnemu zraku, da bi pihal iz notranje enote na
začetku gretja, se ventilator samodejno zaustavi. Na zaslonu

daljinskega upravljalnika je prikazano " ".

Progamiranje zagona in zaustavitve sistema s 
časovnikom (Glejte sliko 4)

■ Časovnik deluje na naslednja dva načina.

Programiranje časa zaustavitve " ": Sistem se zaustavi,
ko izteče nastavljeni čas.

Programiranje časa zagona " ": Sistem začne delovati,
ko izteče nastavljeni čas.

■ Časovnik je mogoče sprogramirati za največ 72 ur.

■ Čas zagona in zaustavitve je mogoče sprogramirati hkrati.

1 Večkrat pritisnite gumb način delovanja s časovnikom start/stop
in izberite način na zaslonu.

Zaslon utripa.

■ Za nastavitev zaustavitve časovnika " "

■ Za nastavitev zagona časovnika " "

2 Pritisnite tipko čas programiranja in nastavite čas zaustavitve ali
zagona sistema.

Vsakokrat, ko pritisnete tipko, se čas premakne naprej
ali nazaj za 1 uro. 

3 Pritisnite tipko vklop/izklop.

Postopek nastavljanja časovnika se konča. Zaslon " "

ali " "se spremeni iz utripajoče v svetlobo, ki stalno sveti.

Primer: (Glejte sliko 5)

Ko je časovnik programiran za zaustavitev sistema po 3 urah in
zagonu sistema po 4 urah, se bo sistem zaustavil po 3 urah in nato
se bo spet zagnal 1 uro pozneje.

Nastavljanje glavnega daljinskega upravljalnika (Glejte
sliko 6)

■ Ko je sistem nameščen, kot je prikazano na sliki 7 in sliki 8, je
treba enega od daljinskih upravljalnikov določiti za glavnega. 

■ Ko je priključena ena zunanja enota na več zunanjih enot za
obdelavo zraka, enega od daljinskih upravljalnikov določite za
glavnega. (Glejte sliko 7)

■ Ko je ena zunanja enota priključena na zunanje enote za
obdelavo zraka in notranje enote za klimatiziranje, enega od
daljinskih upravljalnikov notranjih enot določite za glavnega.
(Glejte sliko 8)
Sicer se bo delovanje sistema spremenilo glede na pogoje
zunanjega zraka med samodejnim delovanjem. 

■ Le z glavnega daljinskega upravljalnika lahko izberete
ogrevanje, hlajenje ali način samodejnega delovanja (Le če je
daljinski upravljalnik zunanje enote za obdelavo zraka določen
kot glavni daljinski upravljalnik.).

■ Na zaslonih pomožnih daljinskih upravljalnikov je prikazano

" " (preklop pod centraliziranim krmiljenjem) in
samodejno sledijo načinu delovanja, ki ga narekuje glavni
daljinski upravljalnik.

■ Vendar je mogoče preklopiti na delovanje samo ventilatorja tudi
s podrejenih daljinskih upravljalnikov. 

Kako določiti glavni daljinski upravljalnik (Glejte sliko 6)

1 Pritisnite izbirni gumb za način delovanja trenutnega glavnega
daljinskega upravljalnika in ga držite 4 sekunde.

Zaslon, ki prikazuje " " (preklop pod nadzorom) na
vseh podrejenih daljinskih upravljalnikih, priključenih na isto
zunanjo enoto, utripa. 

2 Pritisnite izbirni gumb za način delovanja na daljinskem
upravljalniku, za katerega želite določiti, da je glavni daljinski
upravljalnik. Tako je določanje opravljeno. Ta daljinski upravljal-
nik je določen kot glavni in na njegovem zaslonu je prikazano

" " (preklop pod centraliziranim krmiljenjem), ki
izgine.

Na zaslonu drugih daljinskih upravljalnikov je prikazano

" " (preklop pod nadzorom). 

OPOMBA ■ Hlajenje/Ogrevanje
Zunanji zrak se ohladi ali ogreje in dovede
v notranjost. 

■ Samodejno delovanje
V tem načinu delovanja se preklop med
hlajenjem/ogrevanjem izvede samodejno.

■ Samo delovanje ventilatorjev
Zunanji zrak se dovaja v notranjost tak,
kakršen je. 

OPOMBA Napajanja ne prekinite takoj, ko se enota zaustavi,
ampak počakajte vsaj 5 minut.

OPOMBA ■ Ko nastavljate sočasno zagon in zaustavitev
časovnika, ponovite zgornji postopek (od
koraka 1 do koraka 3) še enkrat. 

■ Ko je časovnik sprogramiran, je na zaslonu
prikazan preostali čas.

■ Da bi programiranje preklicali, še enkrat
pritisnite tipko za vklop/izklop časovnika.
Zaslon izgine.
Priročnik za uporabo
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Varnostni ukrepi za skupinski nadzor ali sistem z dvema 
daljinskima upravljalnikoma

Ta sistem omogoča dva druga sistema za upravljanje poleg
individualnega (eno daljinsko upravljanje ene notranje enote).
Potrdite naslednje, če vaša enota ustreza naslednjemu tipu
sistemskega upravljanja.

■ Skupinski nadzor za sistem
En daljinski upravljalnik nadzoruje do 16 notranjih enot. Vse
notranje enote so nastavljene enako.

■ Dva daljinska upravljalnika za nadzor sistema
Dva daljinska upravljalnika za nadzor ene notranje enote
(v primeru skupinskega nadzora sistema ene skupine notranjih
enot). Enota se upravlja individualno.

Optimalno delovanje

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem
pravilno deluje.

■ Pravilno uravnajte izstop zraka in se izogibajte neposrednemu
pretoku zraka čez osebe, ki se zadržujejo v prostoru.

■ Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno.
Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora.

■ Preprečite neposreden vdor sončne svetlobe v prostor med
hlajenjem, tako da uporabljate zavese ali žaluzije.

■ Redno zračite.
Razširjena uporaba zahteva posebej pozorno zračenje.

■ Vrata in okna naj bodo zaprta. Če ostanejo vrata in okna odprta,
bo zrak odtekal iz prostora ter povzročil zmanjšanje učinka
hlajenje ali gretje.

■ Ob vstopno in izstopno zračno odprtino enote nikoli ne
postavljajte predmetov. To lahko povzroči slabšo učinkovitost ali
zaustavi delovanje.

■ Izključite stikalo za glavno napajanje enote, ko enote dlje časa
ne uporabljate. Če je stikalo vključeno, enota troši električno
energijo. Glavno napajanje vključite 6 ur, preden enoto spet
zaženete, da bi zagotovili nemoteno delovanje. (Glejte
"Postopek delovanja" na strani 3.)

■ Ko je na zaslonu prikazan napis " " (čas za čiščenje

zračnega filtra), pokličite serviserja, naj očisti filter. (Glejte
"Vzdrževanje" na strani 5.)

■ Notranja enota in daljinski upravljalnik morata biti vsaj 1 m od
televizorjev, radijev, glasbenih stolpov in druge podobne
opreme.
Sicer lahko pride do statike ali zamaknjene slike.

■ Da bi sobna temperatura dosegla nastavljeno, je potreben čas. 
Priporočamo vam, da zaženete delovanje vnaprej. Najbolje je,
da uporabite časovnik. 

Vzdrževanje

Kako očistiti zračni filter

Daikinov nadomestni filter z dolgo življenjsko dobo

Očistite zračni filter, ko je na zaslonu prikazano " " (čas za
čiščenje zračnega filtra) (Zračni filter je dodatna oprema). 

Filter očistite bolj pogosto, če je enota v prostoru, kjer je zrak zelo
onesnažen.

(Na splošno upoštevajte, da je treba zračni filter očistiti vsakih
6 mesecev.)

1 Odstranite zračne filtre.

2 Očistite zračni filter

Uporabite sesalec ali zračni filter operite z vodo.

Da bi zračni filter očistili, uporabite mehko krtačo in nevtralni
detergent.
Obrišite vodo in ga posušite v senci.

3 Pritrdite zračni filter.

4 Pritisnite gumb za ponastavitev (reset) na daljinskem
upravljalniku.

Zaslon " " (čas za čiščenje zračnega filtra) izgine.

O drugih zračnih filtrih 

Zračni filter očistite na ustrezen način. 

Kako očistiti izstop zraka

1 Očistite z mehko krpo.

2 Ko je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni
detergent.

OPOMBA Obrnite se na prodajalca opreme Daikin, če želite
zamenjati kombinacijo ali nastaviti skupinski
nadzor in sistem z dvema daljinskima
upravljalnikoma.

■ LE KVALIFICIRAN SERVISER SME IZVAJATI
VZDRŽEVALNE POSTOPKE.

■ PREDEN DOSTOPATE DO PRIKLJUČNIH SPONK,
PREKINITE VSE ELEKTRIČNO NAPAJANJE.

■ NE UPORABLJAJTE VODE ALI ZRAKA,
TOPLEJŠEGA OD 50°C, KO ČISTITE ZRAČNE
FILTRE IN ZUNANJE PLOŠČE.

OPOMBA Zračni filter odstranite le, ko ga čistite. Nepotrebno
premikanje lahko filter poškoduje.

OPOMBA ■ Ne uporabljajte bencina, benzola, razredčila,
paste za poliranje ali tekočega insekticida. Ta
sredstva lahko povzročijo razbarvanje ali zvijanje.

■ Pazite, da se enota ne bo zmočila. To bi lahko
privedlo do električnega udara ali požara.
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Naslednji simptomi niso sistemske napake 

Sistem ne deluje

■ Sistem se ne zažene takoj, ko na daljinskem upravljalniku
pritisnite tipko ON/OFF (vklop/izklop).
Če je prižgan indikator delovanja, je sistem v običajnem načinu.
Da bi se izognili preobremenjevanju motorja kompresorja, se
sistem zažene 5 minut potem, ko je vključen, če je bil izključen
tik pred tem. Do enakega zamika zagona pride, zatem ko
uporabite tipko za izbiro načina delovanja.

■ Če je na zaslonu prikazano " " (pod centraliziranim
krmiljenjem) in pritisk na tipko za delovanje povzroči
nekajsekundno utripanje zaslona.
To pomeni, da enoto krmili centralna enota.
Utripajoči zaslon pomeni, da daljinskega upravljalnika ni
mogoče uporabljati.

■ Sistem se ne zažene takoj, ko je glavno napajanje vključeno.
Eno minuto počakajte, da se mikroračunalnik pripravi na
delovanje.

Hlajenja/ogrevanja ni mogoče preklopiti

■ Ko je na zaslonu prikazano " " (preklop pod
nadzorom), je to znamenje, da je to pomožni daljinski
upravljalnik.

■ Ko je stikalo za daljinsko preklapljanje med hlajenjem in
ogrevanjem nameščeno in je na zaslonu prikazano

" " (preklop pod nadzorom).
To je zato, ker je preklop hlajenje/ogrevanje krmiljen s stikalom
za daljinsko preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem.
Vprašajte prodajalca Daikinove opreme, kje je nameščeno
stikalo daljinskega upravljanja.

Delovanje ventilatorja je mogoče, vendar hlajenje in 
ogrevanje ne delujeta

■ Ko je zunanja temperatura zunaj meja uporabnosti, enota
samodejno preklopi v način delovanja samo ventilator iz načina
za hlajenje ali ogrevanje. 

Zrak ne prihaja iz enote 

■ Zunanja enota je padla na 0°C ali niže med načinom "hlajenje"
ali "ventilator".
Ventilator se zaradi zunanje temperature zraka samodejno
zaustavi. 

Iz enote uhaja bela meglica

Zunanja enota za obdelavo zraka

■ Ko je vlaga med hlajenjem previsoka.
 Če je notranjost enote izjemno kontaminirana, lahko pride do
neenakomernega razporejanja znotraj enote. Treba je očistiti
notranjost enote. Podrobnosti o čiščenju enote vam bo povedal
prodajalec opreme Daikin. Ta postopek mora izvesti kvalificiran
serviser.

■ Takoj po hlajenju se delovanje zaustavi in če sta zunanja
temperatura in vlaga nizka.
To se zgodi, ker ogreto hladivo v plinastem stanju teče nazaj
v enoto in ustvarja paro.

Zunanja enota za obdelavo zraka, zunanja enota 

■ Ko sistem preklopi iz načina ogrevanje po odmrzovanju.
Vlaga, ki nastane pri odmrzovanju, se spremeni v paro in se
sprosti skozi odvod.

Hrup sistema 

Zunanja enota za obdelavo zraka

■ Takoj ko se vključi napajanje, se zasliši zvok "zin".
Elektronska ekspanzijska posoda v enoti začne delovati in
povzroči zvok. Zvok se bo v kakšni minuti stišal.

■ Neprestan tih zvok "šah" se sliši, ko je sistem v načinu hlajenje
ali ustavljen.
Ko deluje črpalka za odtok (dodatna oprema), se sliši ta zvok.

■ Ko se sistem zaustavi po ogrevanju, se sliši zvok "piši -piši".
Ta zvok povzroča širjenje in krčenje plastičnih delov, ki ga
povzroči temperaturna sprememba.

■ Ko je enota zaustavljena, se slišita tiha zvoka "šah" in "kro-kro".
Ko enota deluje, se sliši ta zvok. Da bi preprečili olju in hladivu,
da bi ostala v sistemu, se ves čas pretaka majhna količina
hladiva.

Zunanja enota za obdelavo zraka, zunanja enota 

■ Stalno tiho "sikanje" se sliši, ko je sistem v načinu hlajenje ali
odmrzovanje.
To je zvok plinastega hladiva, ki teče skozi sistem. 

■ Sikanje je slišati na začetku ali takoj zatem, ko se zaustavi
delovanje ali odmrzovanje.
To je zvok hladiva, ki ga povzročita zaustavitev ali sprememba
pretoka.

Zunanja enota

■ Ko se spremeni zvok hrupa med delovanjem.
Ta hrup povzroča sprememba frekvence.

Iz enote se pokadi prah

■ Ko enoto uporabljate po dolgem času nedelovanja. 
To se zgodi, ker v enoto zaide prah.

Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

■ Enota lahko vpije vonj zunanjega zraka. 

Ventilator zunanje enote se ne vrti

■ Med delovanjem
Hitrost ventilatorja je nadzorovana tako, da omogoča
optimizirano delovanje.

Na zaslonu je prikazano " "

■ To se zgodi, takoj ko je vključeno napajanje, in pomeni, da
daljinski upravljalnik deluje normalno. Prikaz se na zaslonu
obdrži eno minuto.

Kompresor v zunanji enoti se ne zaustavi po kratkem 
ogrevanju

■ To se zgodi zato, da ne bi v kompresorju ostala olje in hladivo.
Enota se bo zaustavila po 5-10 minutah.

Notranjost zunanje enote je topla, tudi ko je enota že 
zaustavljena

■ To je zato, ker okrov motorne gredi segreva kompresor, da se bo
lahko nemoteno zagnal.
Priročnik za uporabo
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Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca
opreme Daikin.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

■ Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke,
stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/
OFF ne deluje pravilno
Poseg: Izključite električno omrežje.

■ Če voda pušča iz enote
Poseg: Zaustavite delovanje.

■ Če zaslon prikazuje " ", številka enote in lučka za
signalizirnaje delovanja utripajo in se pojavi koda za okvaro.
(Glejte sliko 9)

Poseg: Obvestite prodajalca Daikin in mu sporočite kodo
okvare.

Če sistem ne deluje pravilno, razen v zgoraj opisanem primeru,
in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite
sistem v skladu z naslednjim postopkom.

1. Sistem sploh ne deluje

■ Preverite, ali gre za izpad električnega toka.
Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med
delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem
samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo.

■ Preverite, da nista pregorela varovalka ali prekinjalo.
Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjalo, če je to
potrebno.

2. Če začne sistem delovati v načinu Samo delovanje ventilatorja,
a se zaustavi, ko bi moral začeti greti ali hladiti

■ Preverite, da vstop zraka ali izstop zunanje enote ali 
zunanje enote za obdelavo zraka nista zamašena z ovirami. 
Odstranite oviro in prezračite.

■ Preverite, ali je na zaslonu daljinskega upravljalnika

prikazano " " (čas, da očistite zračni filter). (Glejte

"Vzdrževanje" na strani 5.)

3. Če sistem deluje, a ne hladi ali ogreva dovolj

■ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina
zunanje enote ali zunanje enote za obdelavo zraka zamašeni
z ovirami.
Odstranite oviro in prezračite.

■ Preverite, ali se je zamašil zračni filter. (Glejte "Vzdrževanje"
na strani 5.)

Opombe

1 Zaslon za pregledovanje

2 Pojavi se številka enote z okvaro

3 Indikator delovanja

4 Koda okvare

TEST
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