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Thank you for purchasing Daikin products. 
Carefully read this operation manual 
before using the unit. It will tell you how to 
use the unit properly and help you if any 
trouble occurs. After reading the manual, 
file it away for future reference.

Danke, dass Sie sich für ein Produkt von 
Daikin entschieden haben. Lesen Sie 
dieses Bedienungsanleitung sorgfältig, 
ehe Sie das Klimagerät in Betrieb nehmen. 
Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät kor-
rekt betreiben. Zudem hilft sie Ihnen, falls 
Störungen auftreten sollten. Bewahren Sie 
die Anweisung gut auf, wenn Sie sie 
durchgelesen haben, damit Sie auch 
später noch darin nachschlagen können.

Nous vous remercions pour avoir choisi les 
produits Daikin. Lisez attentivement ce 
manuel d’utilisation avant d’utiliser l’unité. 
Il vous enseignera à utiliser correctement 
l’unité et vous aidera en cas de panne. 
Après avoir lu le manuel, rangezle en vue 
d’une utilisation ultérieure.

Muchas gracias por comprar productos 
Daikin. Lea este manual de uso atentam-
ente antes de utilizar la unidad. El manual 
explica cómo usar la unidad correcta-
mente y lo ayuda en caso de que surjan 
problemas. Después de leerlo, guárdelo 
para referencia futura.

Grazie di aver acquistato i prodotti Daikin. 
Prima di usare l’unità, leggere con attenzi-
one questo manuale di istruzioni. 
Che illustra le modalità di utilizzo corretto e 
fornisce un supporto nell’eventualità di 
problemi di funzionamento. Dopo averlo 
letto, conservare il presente manuale per 
potervi fare riferimento in seguito.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε 
προϊόντα Daikin. Πριν χρησιµοποιήσετε τη 
µονάδα διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο λειτουργίας.  Σας δείχνει τον 
κατάλληλο τρόπο χειρισµού της µονάδας 
και τον τρόπο αντιµετώπισης ενδεχοµένων 
προβληµάτων.  Αφού διαβάσετε το 
εγχειρίδιο φυλάξτε το για µελλοντική 
αναφορά.

Hartelijk dank voor uw keuze voor de pro-
ducten van Daikin. Lees deze bedienings-
handleiding voordat u het apparaat gaat 
gebruiken. In de gebruiksaanwijzing kunt u 
lezen hoe u het apparaat op de juiste 
manier gebruikt en wat u kunt doen bij 
storingen. Bewaar deze gebruiksaanwijz-
ing nadat u deze heeft gelezen.

Agradecemos a preferência pelos produ-
tos Daikin. Antes de utilizar a unidade, leia 
atentamente o presente manual. Nele 
obterá informações sobre o modo de uti-
lizar correctamente o aparelho e ajuda na 
eventualidade de ocorrência de proble-
mas. Depois de ler o manual, guarde-o 
para consultas futuras.

Спасибо за покупку изделий Daikin. До 
начала работы с устройством 
внимательно изучите данное 
руководство по эксплуатации. В нем 
излагаются правила надлежащего 
пользования устройством и приводятся 
рекомендации пользователю по поиску 
и устранению неисправностей. После 
изучения руководства сохраните его 
для обращений в будущем.
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Belangrijke informatie over het gebruikte 
koelmiddel
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die 
onder het Kyoto-protocol vallen.
Koelmiddeltype : R410A

GWP
(1)

 waarde : 1975
(1)

GWP = Global Warming Potential (globaal 
opwarmingspotentieel)
Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving 
kunnen periodieke inspecties voor koelmiddelle-
kken vereist zijn. Voor meer informatie, gelieve con-
tact op te nemen met uw lokale dealer.

1. LET OP DE VOLGENDE PUNTEN
We adviseren u om deze gebruiksaanwijzing voor 
gebruik zorgvuldig door te nemen om alle functie 
van de airconditioner optimaal te kunnen benutten 
en om storingen als gevolg van verkeerde bediening 
te voorkomen.
Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie 
“apparaten niet voor algemeen gebruik”.

• Onderstaande waarschuwingen en voorzorgs-
maatregelen hebben betrekking op de veilig-
heid. Neem deze aanwijzingen ten alle tijde in 
acht.

WAARSCHUWING ... Het negeren van waars-
chuwingen kan dodelijke 
ongevallen tot gevolg 
hebben.

VOORZORGSMAATREGELEN ...... Het negeren van 
voorzorgsmaatregelen 
kan lichamelijk letsel of 
schade aan eigendom-
men tot gevolg hebben.

• Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een 
plaats waar hij voor elke gebruiker goed 
bereikbaar is. Zorg er tevens voor, dat elke 
nieuwe gebruiker deze gebruiksaanwijzing 
overhandigd krijgt.

WAARSCHUWING
Het is slecht voor uw gezondheid wanneer u 
uw lichaam gedurende lange tijd blootstelt 
aan de luchtstroom.

Schakel, wanneer u iets vreemds waarneemt, 
zoals een brandlucht, het apparaat onmiddel-
lijk uit en raadpleeg de leverancier om het 
risico van elektrische schokken, brand of let-
sel te voorkomen.

Neem contact op met uw leverancier voor het 
installeren van de unit.
Verkeerde installatie kan lekkage veroorzaken en 
leiden tot schok- of brandgevaar.

Laat onderhoud en reparaties uitsluitend door 
uw dealer uitvoeren.
Verkeerd uitgevoerde onderhouds- of rep-
aratiewerkzaamheden kunnen lekkage veroorza-
ken en leiden tot schok- of brandgevaar.

Steek nooit een vinger, staaf of andere 
objecten in de luchtinlaat- of uitlaatopeningen. 
Omdat de ventilator met hoge snelheid draait, 
kan hierdoor letsel ontstaan.

Het gebruikte koelmiddel in het systeem is veilig 
en lekt gewoonlijk niet weg. Wanneer onver-
hoopt toch koelmiddel uit het apparaat lekt, kan 
en schadelijk gas ontstaan wanneer het in con-
tact komt met de vlam van een brander, een ver-
warmingsapparaat, kachel of een kooktoestel.
Gebruik de systeem niet tot een onderhoudsmon-
teur de plaats van de lekkage adequaat heeft 
gerepareerd.

Neem bij lekkage van de koelvloeistof contact 
op met uw dealer.
Zorg ervoor dat, wanneer het apparaat in een 
kleine ruimte wordt geïnstalleerd, in geval van lekk-
age de concentratie koelmiddel niet de maximaal 
toegestane concentratie kan overtreffen. 
Als de koelvloeistofconcentratie te hoog wordt, 
kunnen er gebreken door zuurstofgebrek ontstaan.

Door het verkeerd installeren of aansluiten van 
apparatuur of accessoires kan het risico van ele-
ktrische schokken, kortsluiting, lekkages, brand 
of andere schade aan de apparatuur ontstaan. 
Gebruik uitsluitend accessoires van het merk 
Daikin die speciaal zijn ontworpen voor gebruik 
in combinatie met de apparatuur en laat deze 
installeren door een professionele installateur.
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Neem contact op met uw leverancier om het 
apparaat te laten verplaatsen en opnieuw te 
installeren apparaat.
Verkeerde installatie kan lekkage veroorzaken en 
leiden tot schok- of brandgevaar.

Gebruik het juiste type zekeringen en vervang 
deze nooit door een koper- of ijzerdraadje om 
elektrische schokken, brand, letsel of bescha-
diging van het apparaat te voorkomen.

Aard het apparaat altijd zorgvuldig.
Aard het apparaat niet op een utiliteitsleiding, 
een overspanningsbeveiliging of een telefoon-
aarding.
Door een slechte aarding kan gevaar voor elek-
trische schokken of brand ontstaan.
Een overspanning als gevolg van een bliksemin-
slag of andere bronnen kan schade aan de aircon-
ditioner veroorzaken.

Installeer altijd een aardlekschakelaar.
Wanneer geen aardlekschakelaar geïnstalleerd is, 
kan gevaar voor elektrische schokken en brand 
ontstaan.

Neem contact op met uw dealer als de aircon-
ditioner onder water komt te staan als gevolg 
van een natuurramp, zoals een overstroming 
of harde storm.
Gebruik de airconditioner in dat geval niet, want dit 
zou kunnen resulteren in een defect, een elek-
trische schok of in brand.

VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik het systeem niet voor andere 
doeleinden.
Gebruik het apparaat niet voor het koelen van pre-
cisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of 
kunstwerken, omdat daardoor de kwaliteit nadelig 
kan worden beïnvloed.

Verwijder nooit de bescherming van de ventila-
tor van de buitenunit.
Door de snel draaiende ventilator kunnen, wan-
neer deze niet is afgeschermd, gevaarlijke situ-
aties ontstaan.

Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte 
wanneer de airconditioner wordt gebruikt in 
een ruimte waarin ook een brander wordt 
gebruikt, om een zuurstoftekort te voorkomen.

Controleer de aansluitingen en bevestiging op 
beschadiging wanneer het apparaat 
gedurende lange tijd is gebruikt.
Als ze beschadigd zijn, kan de unit vallen en 
ongevallen veroorzaken.

Gebruik nooit ontvlambare producten uit 
spuitbussen, zoals bijvoorbeeld haarlak en 
verf, in de buurt van het apparaat.
Hierdoor kan brand ontstaan.

Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat 
uit voordat u het apparaat gaat reinigen.
Wanneer u dat niet doet bestaat een risico van 
elektrische schokken en letsel.

Bedien de airconditioner nooit met natte handen.
Dit om schokgevaar te voorkomen.

Nooit voorwerpen onder de binnenunit plaat-
sen die door de inwerking van vocht kunnen 
beschadigen.
Er kan condensvorming optrden als de 
luchtvochtigheid hoger is dan 80% als de afvoer 
geblokkeerd of het filter vervuild is.

Plaats nooit apparatuur die werkt met open 
vuur in de luchtstroom van het apparaat of 
onder de unit. Dit kan resulteren in een 
onvolledige verbranding in het apparaat of ver-
vorming van de airconditioner als gevolg van 
de opstijgende warmte.

Laat geen kinderen op de unit klimmen en 
plaats er geen voorwerpen op.
Dit om ongevallen en indeuken te voorkomen.

Zorg ervoor dat kleine kinderen, planten of 
dieren zich nooit direct in de luchtstroom bev-
inden.
Hierdoor kunnen allergische reacties bij kleine kin-
deren, dieren en planten ontstaan.

Reinig het systeem nooit met overvloedig water.
Hierdoor kan gevaar voor elektrische schokken of 
brand ontstaan.

Installeer het apparaat nooit op een plaats 
waar ontvlambare gassen kunnen ontsnappen.
Wanneer brandbaar gas ontsnapt en zich in de buurt 
van het apparaat ophoopt, kan brand ontstaan.

Zorg ervoor dat de afvoerslang het overtollige 
water gemakkelijk kan afvoeren. Door een 
slechte afvoer kan waterschade ontstaan aan 
het gebouw, de inventaris enz.

Voorkom dat kinderen met of in de buurt van 
de buitenunit spelen.
Wanneer ze per ongeluk het apparaat aanraken, 
kunnen ze letsel oplopen.

Zet nooit een met water gevulde bloemenvaas 
of iets anders dat water bevat op het apparaat.
Als het netsnoer beschadigd is kan brand of gev-
aar voor elektrische schokken ontstaan.

Plaats de afstandsbediening niet in direct zon-
licht.
Daardoor kan het LCD-display verkleuren, waar-
door de gegevens niet meer leesbaar zijn.
2 Nederlands



Reinig het oppervlak van het bedieningspan-
eel van de afstandsbediening nooit met was-
benzine, thinner of met een chemisch product 
geïmpregneerde doek enzovoort.
Daardoor kan het bedieningspaneel verkleuren of 
de afwerkingslaag loskomen. Gebruik voor het 
verwijderen van ernstige vervuiling een natte doek 
en een neutraal reinigingsmiddel, knijp deze goed 
uit en wrijf vervolgens het bedieningspaneel 
schoon. Droog het bedieningspaneel vervolgens 
na met een droge doek.

Raak nooit de onderdelen in de afstandsbedi-
ening aan.
Verwijder nooit het frontpaneel. Sommige onder-
delen in het bedieningspaneel zijn gevaarlijk om 
aan te raken, terwijl door het aanraken van andere 
onderdelen een storing kan optreden. Neem con-
tact op uw leverancier wanneer onderdelen 
moeten worden gecontroleerd of afgesteld.

Leg de afstandsbediening niet op een plaats 
waar deze nat kan worden.
Wanneer er water in het apparaat komt, kan dit 
resulteren in elektrische lekkage of in beschadig-
ing van de inwendige elektrische onderdelen.

Voorkom dat de binnenunit of de afstandsbedi-
ening nat wordt.
Spoel de buitenunit nooit met water af.
Hierdoor kunnen elektrische schokken of brand 
ontstaan.

Druk de toetsen van de afstandsbediening 
nooit in met een hard en puntig voorwerp.
Daardoor kan de afstandsbediening beschadigd 
worden.

Trek nooit aan het elektrische aansluitsnoer van 
de afstandsbediening en verdraai het snoer niet.
Daardoor kan het apparaat defect raken.

Schakel het apparaat altijd uit wanneer u 
insecticiden die rookvorming veroorzaken wilt 
gebruiken.
Wanneer u dit nalaat kan insecticide in ge aircondi-
tioner neerslaan, waardoor de gezondheidsrisico’s 
kunnen ontstaan bij gebruikers van de ruimte met 
een overgevoeligheid voor dergelijke chemicaliën.

Blokkeer nooit de luchtaan- of afvoeropening.
Het kan erg gevaarlijk zijn wanneer voorwerpen in 
aanraking komen met de snel draaiende ventilator.

Controleer het apparaat niet zelf en voer ook 
nooit zelf onderhoud uit.
Raadpleeg hiervoor altijd gekwalificeerd personeel.

Het apparaat mag niet zonder toezicht door 
jonge kinderen of instabiele personen worden 
bediend.

Let op dat kinderen en zorg ervoor dat ze niet 
met het apparaat spelen.

Raadpleeg het installatiebedrijf over de reinig-
ing van het binnenste van de airconditioning.
Verkeerde reiniging kan de plastic onderdelen 
beschadigen of een storing, lekkage of elektrische 
schok veroorzaken.

Raak niet de luchtinlaat of de aluminium vin 
van de airconditioner aan.
U loopt daardoor een risico op persoonlijk letsel.

Start of stop de airconditioner niet door de 
voedingshoofdschakelaar op ON of OFF te 
zetten.
Dit kan namelijk resulteren in brand of in waterle-
kkage.
Bovendien zal de ventilator plotseling beginnen te 
draaien als de stroomuitvalcompensatie wordt 
geactiveerd, wat kan resulteren in lichamelijk let-
sel.

Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en 
laat geen bladeren en ander afval zich rond de 
unit ophopen.
Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit 
kunnen binnendringen. In de unit kunnen 
dergelijke dieren storingen, rook of brand vero-
orzaken wanneer ze in contact komen met elek-
trische onderdelen.

Let goed op bij het schoonmaken of nakijken 
van het luchtfilter.
De werkzaamheden vinden op grotere hoogte 
plaats, dus wees zeer voorzichtig.
Als de stellage onstabiel is, kunt u vallen of uit-
glijden met letsel tot gevolg.

2. VENTILATIEUNIT : BENAMING 
VAN DE ONDERDELEN
(Zie afbeelding 1)

1. Luchtuitblaas

2. Afstandsbediening

3. Luchtfilter (Optioneel accessoire)

4. Aardingkabel

5. Elektrische aansluitingencompartiment

6. Luchtinlaat van de buitenunit

7. Koelmiddelleiding en verbindingskabel

8. Voedingskabel

9. Afvoerpijp

10.Warmtewisselaar

11.Ventilator

12.Afvoerpompset (Optioneel accessoire)
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3. AFSTANDSBEDIENING : BENAM-
ING EN FUNCTIE VAN DE VER-
SCHILLENDE SCHAKELAARS EN 
DISPLAYWEERGAVE
(Zie afbeelding 2)

1. Aan/Uit-toets
Wanneer u deze toets indrukt, wordt het systeem 
ingeschakeld. Door de toets nogmaals in te druk-
ken schakelt het systeem uit.

2. Verklikkerlamp (rood)
Wanneer het apparaat in bedrijf is, brandt dit 
lampje.

3. Display “ ”
(omschakelen geblokkeerd)
Het is niet mogelijk om met de afstandsbediening 
om te schakelen tussen verwarmen en koelen 
wanneer dit pictogram wordt weergegeven.

4. Display “ ” “ ” “ ” “ ”
(werkingsmodus)
Hiermee kunt u zien welke werkingsmodus voor 
het systeem is geselecteerd.

5. Display “ ” (geprogrammeerde tijd)
Hiermee kunt u het tijdstip waarop het systeem 
in- en uitgeschakeld wordt controleren.

6. Display “ ” (Controle / Testen)
Wanneer u deze toets indrukt, wordt de huidige 
modus waarin het systeem werkt weergegeven.

7. Display “ ” (Centrale bediening)
In het display wordt dit pictogram weergegeven 
wanneer het systeem vanaf één punt wordt bedi-
end. (Dit is niet de standaard specificatie.)

8. Display “ ”
(luchtfilter moet worden gereinigd)
Wanneer dit pictogram gaat branden, moet het 
luchtfilter gereinigd worden.
(De luchtfilter is een optioneel accessoire.)

9. Display “ ” (ontdooien/warme start)
Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk 
“BEDIENING - UITLEG VAN DE VERWARM-
INGSFUNCTIE”.

10. Toets tijdschakelaar in / uitschakelen
Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk 
“BEDIENING - HET SYSTEEM IN- EN 
UITSCHAKELEN MET DE TIJDSCHAKELAAR”.

11. Toets tijdschakelaar aan / uit
Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk 
“BEDIENING - HET SYSTEEM IN- EN 
UITSCHAKELEN MET DE TIJDSCHAKELAAR”.

12. Toets Controle / Testen
Deze toets wordt alleen door de onderhouds-
monteur bij diens werkzaamheden gebruikt.

13. Toets voor het instellen van de tijd
Met deze toets stelt u het tijdstip waarop het 
systeem in- of uitgeschakeld moet worden.

14. Toets om waarschuwing “vervuild filter” te 
wissen
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 
“ONDERHOUD”.

15. Keuzetoets voor het selecteren van de functie
Met deze toets stelt u de manier waarop het 
apparaat werkt in.

OPMERKING
• Het display in afbeelding 2 toont de mogelijke 

functies. In werkelijkheid wordt uiteraard altijd 
slechts één van de functies weergegeven.

• Reinig, als het pictogram “ ” (luchtfilter moet 
worden gereinigd) gaat branden, het luchtfilter op 
de manier zoals is beschreven in het hoofdstuk 
“ONDERHOUD”. Druk nadat het filter is gereinigd 
en opnieuw is gemonteerd de toets op de afstands-
bediening in om de waarschuwing te wissen. De 
waarschuwingslamp (vervuild filter) dooft dan.

• Deze bedieningshandleiding heeft alleen betrek-
king op de ventilatieunit.
Meer informatie over de binnenunit vindt u in de 
handleiding voor de buitenunit.

4. TOEPASSINGSBEREIK
Gebruik het apparaat uitsluitend in een omgeving 
die voldoet aan de voorwaarden uit onderstaande 
tabel. In deze omstandigheden werkt het apparaat 
veilig en optimaal.

KOELEN [°C]

DB: Droge-bol-temperatuur
WB: Natte-bol-temperatuur

OPMERKING
• De VENTILATOR wordt automatisch ingeschakeld 

wanneer de temperatuur 19°C of lager wordt.
• Gebruik de modi KOELEN of VENTILEREN nooit 

wanneer de buitenluchttemperatuur 5°C of lager 
is. Het apparaat zal in dat geval automatisch stop-
pen als bescherming tegen vorstschade. Schakel 
in dat geval de modus AUTOMATISCHE BEDIEN-
ING of VERWARMEN in.

TEST

BUITENTEMPERATUUR

TEMPERATUUR VOCHTIGHEID

D
B

19 t/m 43
(Opmerking)

30% t/m 90%
(Wanneer het apparaat gedurende lange 
tijd in een omgeving met een luchtvochtig-
heid hoger dan 90% wordt gebruikt, kan 
condensvorming op het apparaat ont-
staan en kan er water vanaf druppelen.)

W
B

32 of minder
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VERWARMEN[°C]

DB: Droge-bol-temperatuur

OPMERKING
• De ventilatiemodus wordt automatisch inge-

schakeld wanneer de temperatuur 15°C of hoger 
wordt.

Als de temperatuur of de luchtvochtigheid buiten 
deze bereiken liggen, worden de veiligheidsvoorz-
ieningen geactiveerd en zal het apparaat mogelijk 
niet werken.

5. BEDIENING
• Schakel, om het apparaat te beschermen, de 

voedingsspanning 6 uur voordat u het apparaat 
gaat gebruiken in.

• Als de voeding tijdens bedrijf uitgeschakeld wordt, 
zal het apparaat na de voedingsonderbreking 
automatisch opnieuw inschakelen.

• Dit apparaat kan niet worden gebruikt om de tem-
peratuur in een ruimte te regelen.
Als het noodzakelijk is om de temperatuur in de 
ruimte te regelen, moet het gebruikt worden in 
combinatie met een binnenunit.

• Dit apparaat is zo ontworpen dat de temperatuur 
van de uitgeblazen lucht zo dicht mogelijk bij de 
ingestelde temperatuur ligt.
Dit kan in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld 
wanneer de buitenluchttemperatuur te sterk afwijkt 
van de ingestelde temperatuur, niet mogelijk zijn.
Af fabriek wordt de temperatuur ingesteld op 18°C 
voor koelen en 25°C voor verwarmen.
De ingestelde temperatuur kan met behulp van de 
afstandsbediening worden ingesteld tussen 13 en 
25°C voor koelen en tussen 18 en 30°C voor ver-
warmen. Neem voor het aanpassen van de ingest-
elde temperatuur contact op met uw leverancier. 
De ingestelde temperatuur wordt niet weerge-
geven op de afstandsbediening.

5-1 DE FUNCTIES: KOELEN, VERWAR-
MEN, AUTOMATISCH BEDRIJF EN 
ALLEEN VENTILATOR (Zie afbeelding 3)

• Wanneer in het display van de afstandsbediening 
“ ” (omschakelen geblokkeerd) wordt 
weergegeven, is omschakelen naar een andere 
functie niet mogelijk.

• Lees het hoofdstuk “5-3 DE MASTERAF-
STANDSBEDIENING INSTELLEN” wanneer in 
het display van de afstandsbediening “ ”  
(omschakelen geblokkeerd) knipperend wordt 
weergegeven.

• De ventilator blijft nog ongeveer één minuut draaien 
nadat de functie verwarmen is uitgeschakeld.

• De ventilator kan onmiddellijk stoppen. Dit is nor-
maal en dus geen storing.

Het systeem starten

Druk de keuzetoets voor het selecteren van de 
functie zo vaak in tot de gewenste functie is 
geselecteerd.

“ ” Koelen
“ ” Verwarmen
“ ” Automatisch bedrijf
“ ” Alleen ventilator

OPMERKING
• Koelen/Verwarmen

De buitenlucht wordt gekoeld of verwarmd 
en daarna naar binnen gebracht.

• Automatisch bedrijf
Bij automatisch bedrijf wordt automatisch 
omgeschakeld tussen koelen en verwarmen.

• Alleen ventilator
De buitenlucht wordt rechtstreeks naar bin-
nen gebracht.

Druk op de aan / uit toets.
De verklikkerlamp gaat branden en het 
systeem wordt ingeschakeld.

Het systeem uitschakelen

Druk nogmaals op de aan / uit toets.
De verklikkerlamp dooft en het systeem wordt 
uitgeschakeld.

OPMERKING
• Schakel nooit meteen zodra het apparaat 

stopt de netspanning uit, maar wacht ten 
minste 5 minuten.

UITLEG VAN DE VERWARMINGSFUNCTIE

Ontdooien
• Tijdens verwarmen bevriest de spoel van de 

buitenunit steeds verder. Daardoor neemt de 
verwarmingscapaciteit af. Als gevolg daar-
van zal het apparaat automatisch ontdooien.

• De ventilator van de binnenunit wordt uitge-
schakeld en in het display van de afstands-
bediening wordt “ ” weergegeven.

• Na maximaal 12 minuten ontdooien begint 
het systeem weer te verwarmen.

Warme start
• Om te voorkomen dat een binnenunit koude 

lucht de ruimte inblaast bij het inschakelen 
van de verwarmingsfunctie, wordt de ventila-
tor van de binnenunit niet ingeschakeld. In 
het display van de afstandsbediening wordt  
“ ” weergegeven.

BUITENTEMPERATUUR

D
B

–5 t/m 15
(Opmerking)

1

2
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5-2 HET SYSTEEM IN- EN UITSCHAKELEN 
MET DE TIJDSCHAKELAAR 
(Zie afbeelding 4)
• De tijdschakelaar kan op de volgende twee 

manieren worden bediend. 
De uitschakeltijd instellen “ ”: Het 
systeem wordt automatisch uitgeschakeld 
nadat de ingestelde tijd is verstreken.
De inschakeltijd instellen “ ”: Het 
systeem wordt automatisch ingeschakeld 
nadat de ingestelde tijd is verstreken.

• De maximale insteltijd van de tijdschakelaar 
is 72 uur.

• De in- en uitschakeltijd kunnen gelijktijdig 
worden ingesteld.

Druk de tijdschakelaartoets in en selecteer de 
gewenste functie in het display.
Het display knippert.
• Voor het uitschakeltijdstip “ ”
• Voor het inschakeltijdstip “ ”

Druk op de toets voor het instellen van de tijd 
en stel het tijdstip in waarop het systeem in- of 
uitgeschakeld moet worden.

Door de toets in te drukken wordt de tijd 
1 uur later, resp. vroeger ingesteld.

Druk op de toets Tijdschakelaar aan / uit.
Het instellen van de tijdschakelaar is beëin-
digd. Het pictogram “ ” of “ ” houdt 
op te knipperen en brandt nu continu.

OPMERKING
• Herhaal, wanneer de uitschakeltijd en 

inschakeltijd op hetzelfde tijdstip worden 
geprogrammeerd, de bovenstaande proce-
dure (de stappen “ ” tot en met “ ”).

• Nadat de tijdschakelaar is geprogrammeerd, 
wordt de resterende tijd weergegeven.

• Om het programmeren van de tijdschake-
laar te annuleren drukt u nogmaals op de 
toets Tijdschakelaar aan / uit. Het pictogram 
wordt niet meer in het display weergegeven. 

Voorbeeld: (Zie afbeelding 5)
Wanneer de tijdschakelaar is ingesteld om het 
systeem na 3 uur uit te schakelen en het 
systeem na 4 uur weer in te schakelen, wordt 
het systeem na 3 uur uitgeschakeld en vervol-
gens 1 uur later weer ingeschakeld.

5-3 DE MASTERAFSTANDSBEDIENING 
INSTELLEN (Zie afbeelding 6)

• Wanneer het systeem is geïnstalleerd op de 
manier zoals is weergegeven in afbeelding 7 en 8, 
is het noodzakelijk om één van de afstandsbedi-
eningen als master in te stellen.

• Wanneer een buitenunit verbonden is met meerd-
ere ventilatieunits, moet een van de afstandsbedi-
eningen als masterafstandsbediening worden 
ingesteld. (Zie afbeelding 7)

• Wanneer een buitenunit verbonden is met een 
ventilatieunit en meerdere binnenunits, moet een 
van de afstandsbedieningen als masterafstands-
bediening worden ingesteld. (Zie afbeelding 8)
De werking van het systeem zal anders tijdens 
automatische bediening afhankelijk worden van 
de werking van de buitenunit.

• Verwarmen, koelen of automatische bediening kan 
alleen worden ingesteld met de masterafstandsbe-
diening (als de afstandsbediening van de venti-
latieunit ingesteld is als masterafstandsbediening).

• In het display van de overige afstandsbedieningen 
wordt “ ” (omschakelen geblokkeerd) en 
de op de master ingestelde functie weergegeven.
Met de slave-afstandsbedieningen kan echter wel 
omgeschakeld worden naar Ventileren.

De afstandsbediening instellen als master
(Zie afbeelding 6)

Houd op de huidige masterafstandsbediening 
de keuzetoets voor het selecteren van de func-
tie 4 seconden ingedrukt.
Het pictogram “ ” (omschakelen 
geblokkeerd) van alle slave-afstandsbedienin-
gen die verbonden zijn met dezelfde buitenunit 
gaat knipperen.

Druk de keuzetoets voor het selecteren van de 
functie in op de afstandsbediening die u wilt 
instellen als master. Hiermee stelt u die 
afstandsbediening in als master. Het knipper-
ende pictogram “ ” (omschakelen 
geblokkeerd) verdwijnt.
In het display van de overige afstandsbedien-
ingen wordt het pictogram “ ” 
(omschakelen geblokkeerd) weergegeven.

5-4 AANDACHTSPUNTEN BIJ GROEPSBE-
DIENING OF BEDIENING VAN ÉÉN 
SYSTEEM MET TWEE AFSTANDSBEDI-
ENINGEN

Dit systeem kan, naast de bediening met één 
afstandsbediening (één afstandsbediening voor één 
binnenunit) nog op twee andere manieren worden 
bediend. Controleer de volgende punten wanneer 
uw airconditioner op één van de volgende manieren 
wordt bediend.

• Systeem met groepsbediening
Met één afstandsbediening worden maximaal 16 
apparaten bediend. De instelling is voor alle bin-
nenunits gelijk.

1

2

3
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• Systeem met twee afstandsbedieningen
Één binnenunit kan bediend worden vanaf twee 
afstandsbedieningen (bij systemen met groeps-
bediening een groep apparaten). Het apparaat (of 
de groep apparaten) wordt afzonderlijk bediend.

OPMERKING
• Neem contact op met uw Daikin-leverancier 

wanneer u uw systeem wilt wijzigen.

6. OPTIMALE BEDIENING
Neem de volgende punten in acht om te voorkomen 
dat het systeem niet goed werkt.

• Stel de luchtafvoeropening op de juiste manier af 
en voorkom dat de lucht direct op de gebruikers 
van de ruimte wordt geblazen.

• Stel de temperatuur voor de ruimte zodanig af dat 
deze aangenaam is voor de gebruikers. Voorkom 
dat de ruimte te heet of te koud wordt.

• Voorkom direct zonlicht in de ruimte wanneer de 
ruimte wordt gekoeld. Sluit gordijnen, jaloezieën 
enz.

• Vaak ventileren.
Goed ventileren wanneer het apparaat intensief 
gebruikt wordt.

• Houd deuren en ramen gesloten. Door open ramen 
en/of duren ontsnapt warme / koude lucht, waar-
door het rendement van het apparaat afneemt.

• Plaats nooit voorwerpen voor de luchtaan- of 
afvoeropening van het apparaat. De werking van 
het apparaat wordt daardoor nadelig beïnvloedt 
en het apparaat kan zelfs weigeren te werken.

• Schakel de voeding van een apparaat uit wanneer 
dat apparaat gedurende langere tijd niet wordt 
gebruikt. Wanneer de hoofdschakelaar is inge-
schakeld, verbruikt het apparaat stroom. Schakel, 
voordat u het apparaat opnieuw in gebruik wilt 
nemen, de voedingsspanning 6 uur van tevoren 
opnieuw in. (Meer informatie vindt u in het hoofd-
stuk “BEDIENING”.)

• Wanneer in het display het pictogram “ ” 
(luchtfilter moet worden gereinigd) brandt, moet 
het luchtfilter worden gereinigd. Laat dit doen 
door gekwalificeerd personeel. (Meer informatie 
vindt u in het hoofdstuk “ONDERHOUD”)

• Zorg ervoor dat de binnenunit en de afstandsbe-
diening ten minste 1 m verwijderd zijn van televi-
sies, radio’s, stereo-installaties en andere 
vergelijkbare apparatuur.
Wanneer de afstand kleiner is kan het apparaat 
ruis veroorzaken of het beeld vervormen.

• Het duurt even voordat de kamertemperatuur de 
ingestelde temperatuur heeft bereikt.
Wij raden u aan de werking vooraf te starten met 
behulp van een timer.

7. ONDERHOUD

WAARSCHUWING
• LAAT ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

UITSLUITEND DOOR ERKEND ONDERHOUD-
SPERSONEEL UITVOEREN.

• DE STROOMTOEVOER NAAR ALLE ELEK-
TRISCHE CIRCUITS DIENT TE WORDEN 
ONDERBROKEN VOORDAT ER PANELEN 
GEOPEND MOGEN WORDEN DIE TOEGANG 
GEVEN TOT DE INWENDIGE ONDERDELEN.

• REINIG HET LUCHTFILTER VAN HET APPA-
RAAT NOOIT MET WATER OF LUCHT MET EEN 
TEMPERATUUR HOGER DAN 50°C.

7-1 HET REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER
(Het luchtfilter is een optioneel accessoire.)
Bij gebruik van het DAIKIN Long Life vervang-
ingsfilter

Reinig het luchtfilter wanneer de aanduiding 
“ ”  (luchtfilter moet worden gereinigd) op de 
display verschijnt.

Reinig het luchtfilter vaker als de unit is geïn-
stalleerd in een ruimte, waar de lucht zeer vuil is.

(Het verdient aanbeveling om het luchtfilter ten-
minste eenmaal per halfjaar te reinigen.)

1. Verwijder het luchtfilter.

2. Reinig het luchtfilter.
Gebruik een stofzuiger A) of was het luchtfilter 
met water B).
A) Reinigen met een stofzuiger.

B) Reinigen met water.
Gebruik een zachte borstel 
en een neutraal 
schoonmaakmiddel om het 
luchtfilter te reinigen.
Schud na het reinigen het overtollige water uit 
het filter en leg het in de schaduw te drogen.

3. Plaats het luchtfilter terug.

4. Druk de TOETS OM WAARSCHUWING 
“VERVUILD FILTER” TE WISSEN van de 
afstandsbediening in.
De aanduiding “ ” (luchtfilter moet worden 
gereinigd) verdwijnt van de display.

Bij gebruik van een ander luchtfilter
Reinig het luchtfilter op de door de fabrikant 
voorgeschreven manier.
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OPMERKING
• Verwijder het luchtfilter alleen om het te reinigen. 

Het onnodig hanteren kan het luchtfilter beschad-
igen.

ZO REINIGT U DE LUCHTUITLAAT

1. Reinigen met een zachte doek.

2. Verwijder hardnekkige vlekken met water of 
een neutraal schoonmaakmiddel.

OPMERKING
• Gebruik geen benzine, benzeen, verfverdunner, 

schuurmiddelen en insecticiden. De afwerking 
kan door dergelijke stoffen verkleuren of bescha-
digd worden.

• Laat de apparaat niet nat worden. Er kan schok- 
of brandgevaar door ontstaan.

8. DE VOLGENDE SYMPTOMEN 
ZIJN GEEN STORINGEN

8-1 HET SYSTEEM WERKT NIET

• Het systeem start niet onmiddellijk nadat de 
toets AAN/UIT op de afstandsbediening is 
ingedrukt.
Wanneer de verklikkerlamp gaat branden, is er 
geen storing aan het systeem.
Om te voorkomen dat de compressormotor over-
belast wordt, start het systeem pas na 5 minuten 
nadat het werd ingeschakeld als het even daar-
voor werd uitgeschakeld. Dezelfde inschakelver-
traging reedt op wanneer het systeem wordt 
omgeschakeld met de keuzetoets voor het selec-
teren van de functie.

• Als het pictogram “ ” (Centrale bedi-
ening) brandt en de AAN/UIT-toets ingedrukt 
wordt, zal het pictogram enkele seconden 
knipperen.
Dit betekent dat de centrale apparaat het appa-
raat bestuurt.
Het knipperende display betekent dat de 
afstandsbediening niet gebruikt kan worden.

• Het systeem wordt niet direct ingeschakeld 
wanneer de hoofdschakelaar wordt inge-
schakeld.
Wacht ongeveer één minuut totdat de plc gereed is.

8-2 HET IS NIET MOGELIJK OM OM TE 
SCHAKELEN TUSSEN KOELEN EN 
VERWARMEN

• Wanneer in het display van een afstandsbedi-
ening het pictogram “ ” (omschakelen 
geblokkeerd) wordt weergegeven, is deze 
afstandsbediening niet de masterafstandsbe-
diening.

• Wanneer in het display van een afstandsbedi-
ening met mogelijkheid tot omschakelen tus-
sen koelen en verwarmen het pictogram 
“ ” (omschakelen geblokkeerd) wordt 
weergegeven.
Het omschakelen tussen koelen en verwarmen 
kan alleen gebeuren vanaf een afstandsbedien-
ing. Raadpleeg uw Daikin-leverancier voor de 
exacte locatie ervan.

8-3 HET IS WEL MOGELIJK OM TE VENTIL-
EREN, MAAR KOELEN EN VERWAR-
MEN KUNNEN NIET INGESCHAKELD 
WORDEN

• Wanneer de buitenluchttemperatuur buiten 
het gebruiksbereik komt, zal het apparaat 
automatisch omschakelen van ventileren naar 
koelen of verwarmen.

8-4 ER WORDT GEEN LUCHT UITGEBLA-
ZEN

• De buitenluchttemperatuur is lager geworden 
dan 0°C terwijl de modus “koelen” of “ventile-
ren” ingeschakeld was.
De ventilator stopt automatisch door de verand-
erde buitenluchttemperatuur.

8-5 UIT ÉÉN VAN DE UNITS KOMT EEN 
WITTE NEVEL

Ventilatieunit

• Wanneer de luchtvochtigheid hoog is tijdens 
koelen.
Als de binnenkant van een apparaat sterk ver-
vuild is, zal de temperatuur in het apparaat 
ongelijk verdeeld worden. In dat geval moet de 
binnenkant van het apparaat gereinigd worden.  
Neem daartoe contact op met uw Daikin-leveran-
cier. Het reinigen van de binnenunit moet worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

• Het apparaat stopt onmiddellijk na koelen en 
als de buitenluchttemperatuur en 
luchtvochtigheid laag zijn.
Dat komt omdat warm gasvormig koelmiddel 
terug in het apparaat stroomt en stoom genereert.

Ventilatieunit, Buitenunit

• Wanneer het systeem gaat verwarmen na ont-
dooien.
Vocht dat is ontstaan tijdens het ontdooien wordt 
stoom en wordt uitgeblazen.
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8-6 SYSTEEM MAAKT GELUID

Ventilatieunit

• Direct nadat de stroom is ingeschakeld, hoort 
u een geluid als een aangeslagen gitaarsnaar.
De elektronische expansieklep binnenin het 
apparaat begint te werken en veroorzaakt het 
geluid. Het geluid verdwijnt na ongeveer één min-
uut.

• Wanner het apparaat wordt uitgeschakeld of 
tijdens koelen hoort u een continu diep, 
donker geluid.
Dit geluid wordt veroorzaakt door de afvoerpomp 
(optioneel accessoire).

• Nadat het apparaat heeft verwarmd hoort u 
een “piepend” geluid.
Dit geluid wordt veroorzaakt doordat kunststof 
onderdelen als gevolg van temperatuursverand-
eringen krimpen en uitzetten.

• Het apparaat maakt een laag “zuchtend” en 
“gorgelend” geluid terwijl het uitgeschakeld 
is.
Wanneer het andere apparaat ingeschakeld is, is 
dit geluid hoorbaar. Om te voorkomen dat er olie 
en koelmiddel in het systeem achterblijft, wordt 
een kleine hoeveelheid koelmiddel rondgepompt. 

Ventilatieunit, Buitenunit

• Wanneer het apparaat koelt of ontdooit, hoort 
u een laag sissend geluid.
Dit geluid wordt veroorzaakt doordat gasvormig 
koelmiddel door het systeem stroomt.

• Nadat het apparaat is uitgeschakeid of tijdens 
ontdooien hoort gesis.
Dit geluid wordt veroorzaakt doordat het koelmid-
del niet meer stroomt of dat de stroomrichting 
wordt omgekeerd.

Buitenunit

• Wanneer de aard van het geluid tijdens bedrijf 
verandert.
Dit geluid wordt veroorzaakt doordat de frequen-
tie verandert.

8-7 ER KOMT STOF UIT HET APPARAAT

• Wanneer het apparaat wordt gebruikt nadat 
het lange lang tijd uitgeschakeld was.
Dit komt omdat er stof in het apparaat is 
neergeslagen.

8-8 DE APPARATEN KUNNEN GEUREN

• Het apparaat kan geuren uit de buitenlucht 
absorberen.

8-9 DE VENTILATOR VAN DE BUITENUNIT 
DRAAIT NIET

• Tijdens bedrijf.
De snelheid van de ventilator wordt geregeld voor 
een optimale effectiviteit van het apparaat.

8-10 IN HET DISPLAY WORDT “ ” 
WEERGEGEVEN

• Dit gebeurt onmiddellijk nadat de voeding 
ingeschakeld werd, en betekent dat de 
afstandsbediening normaal werkt. Deze 
uitlezing blijft ongeveer één minuut aanwezig.

8-11 DE COMPRESSOR VAN EEN BINNE-
NUNIT WORDT NIET UITGE-
SCHAKELD NADAT HET APPARAAT 
EVEN HEEFT VERWARMD

• Dit dient om te voorkomen dat er olie en 
koelmiddel in de compressor achterblijven. 
Het apparaat zal na ongeveer 5 tot 10 minuten 
worden uitgeschakeld.

8-12 DE BINNENKANT VAN EEN BUITE-
NUNIT IS WARM, ZELFS NADAT HET 
APPARAAT IS UITGESCHAKELD

• De reden hiervan is dat de carterverwarming 
de compressor opwarmt, zodat deze op een 
goede manier kan opstarten.

9. STORINGEN VERHELPEN
Neem contact op met uw Daikin-leverancier en 
neem onderstaande maatregelen wanneer één 
van de volgende storingen is opgetreden.

Het systeem kan alleen door gekwalificeerd per-
soneel worden gerepareerd.

• Wanneer een beveiliging, zoals een zekering, een 
spanningsonderbreker of een aardlekschakelaar, 
regelmatig doorslaat of wanneer de AAN / UIT-
schakelaar niet correct werkt;
Maatregel: Schakel de hoofdschakelaar uit.

• Wanneer eer water uit het apparaat lekt;
Maatregel: Schakel het apparaat uit.

• Wanneer in het display “ ” wordt weerge-
geven, het nummer van de unit en de verklikker-
lamp knipperen en er een storingcode wordt 
weergegeven; (Zie afbeelding 9)

1. Controledisplay
2. Nummer van het apparaat waarin een storing 

is opgetreden
3. Verklikkerlamp
4. Storingcode

Maatregel: Neem contact op met uw Daikin-lever-
ancier en vermeld de storingcode.

TEST
Nederlands 9



Wanneer het apparaat niet correct werkt en geen 
van de hierboven beschreven storingen zijn 
opgetreden, kunt u het systeem controleren aan 
de hand van de volgende lijst.

1. Wanneer het systeem helemaal niets doet;
• Controleer of er geen stroomstoring is.

Wacht tot de stroomvoorziening weer hersteld is. 
Wanneer er tijdens bedrijf een stroomstoring 
optreedt, zal het apparaat zodra de stroomvoorz-
iening weer hersteld is opnieuw inschakelen.

• Controleer of er geen zekering is doorgebrand of 
een contactonderbreker is ingeschakeld. Ver-
vang de zekering of schakel de onderbreker uit.

2. Wanneer uitsluitend de functie Alleen ventilator 
werkt, maar het systeem stopt zodra de functie 
koelen of verwarmen wordt geselecteerd;

• Controleer of luchtinlaat of -uitlaat van de buite-
nunit of de ventilatieunit niet geblokkeerd is door 
obstakels.
Verwijder eventuele obstakels en zorg voor vol-
doende aan-, resp. afvoermogelijkheid.

• Controleer of in het display het pictogram “ ” 
(luchtfilter moet worden gereinigd) wordt weerge-
geven. (Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 
“ONDERHOUD”)

3. Het systeem werkt wel, maar het koelend of ver-
warmend vermogen is onvoldoende;

• Controleer of luchtinlaat of -uitlaat van de buite-
nunit of de ventilatieunit niet geblokkeerd is door 
obstakels.
Verwijder eventuele obstakels en zorg voor vol-
doende aan-, resp. afvoermogelijkheid.

• Controleer of het luchtfilter niet verstopt is.
(Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 
“ONDERHOUD”)
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