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Varotoimet

 Älä asenna tai käytä laitetta seuraavan kaltaisissa tiloissa.
- Tilat, joissa on mineraaliöljyä tai öljyhöyryä.
- Tilat, joissa käytetään syttyviä kaasuja, kuten tinneriä tai 

bensiiniä.
- Tilat, joiden ilma sisältää runsaasti suoloja, kuten 

merenrannan läheisyydessä, sekä tilat, joissa jännite 
vaihtelee suuresti (esim. tehtaat).

- Tupakointitilat
- Tilat, joissa muodostuu tarttuvaa ainetta (esim. 

parturikampaamot).

 Älä asenna lisävarusteita suoraan koteloon. Reikien poraaminen
koteloon voi vahingoittaa sähköjohtoja ja siten aiheuttaa
tulipalon.

 Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja
tietämystä, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta laitteen
turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saisi suorittaa
puhdistamista ja kunnossapitoa ilman valvontaa.

 Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja
maatiloilla, sekä maallikoiden käyttöön kaupallisissa toimissa ja
kotitalouksissa.

 Äänen voimakkuus on alle 70 dB(A).

ENNEN ASENNUSTA

 Jätä yksikkö pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu
asennuspaikalle.
Kun purat yksikön pakkauksesta tai siirrät sitä pakkauksesta
purkamisen jälkeen, huolehdi, että yksikköä nostetaan
riippuvasta kannattimesta kohdistamatta painetta muihin osiin.

 Katso sisäyksikön asennusoppaasta muiden kuin tässä
oppaassa kuvattujen laitteiden ohjeet.

Varusteet

Tarkista, ovatko seuraavat varusteet laitteen mukana.
Varusteet pidetään yksikön sisällä.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Automaattinen puhdistusvarustesarja
Asennus- ja
käyttöopas

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN
ASENNUSTA. SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS SOPIVASSA
PAIKASSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS TAI
LIITTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN,
OIKOSULUN, VUOTOJA, TULIPALON TAI MUUTA
VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT
AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA,
JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETTÄVIKSI
NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA. NIIDEN ASENTAMINEN
ON ANNETTAVA AMMATTILAISEN TEHTÄVÄKSI.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI
KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ DAIKIN-
JÄLLEENMYYJÄÄN, JOLTA SAAT NEUVOJA JA TIETOJA.

Asennus tulee antaa lisensoidun teknikon suoritettavaksi. 
Käytettyjen materiaalien ja asennuksen tulee olla
paikallisten ja kansallisten säännöksien mukaisia.

ASENTAJALLE

Ripustuskannatti
men aluslaatta 

4 kpl Imuletku Koristepaneeli Johtosarja

Kanavalaippojen 
ruuvit

Asennus- ja 
käyttöopas Alalaipan ruuvit 4 nippusidettä
1
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Lisävarusteet

 Katso katalogista ja teknisistä tiedoista sopiva kaukosäädin.
 Tätä varustetta ei ole tarkoitettu alaimuun.
 Käytä vain lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin

on tehnyt tai hyväksynyt.

Seuraavien kohteiden kohdalla ole erityisen huolellinen 
rakentamisen aikana ja tarkista ne, kun asennus on valmis

Huomautuksia asentajalle

 Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta asennus sujuu oikein.
Muista kertoa asiakkaalle, kuinka järjestelmää käytetään oikein
näyttämällä hänelle mukana toimitettu käyttöopas.

Asennuspaikan valinta
(Katso kuva 1 ja kuva 2)

1 Valitse asiakkaan hyväksymä asennuspaikka, joka täyttää
seuraavat ehdot.
- Mikään ei tuki ilmavirtaa.
- Riittävä alue kunnossapidolle ja huollolle voidaan taata.
- Syttyvän kaasun vuotaminen ei ole mahdollista.
- Laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa 

ympäristössä.
- Kun asennat langatonta kaukosäädinsarjaa, langattoman 

kaukosäätimen ja sisäyksikön etäisyys voi olla lyhyempi, jos 
huoneessa on sähköisesti syttyviä loistevalaisimia. 
Lisävarustesarja on asennettava mahdollisimman kauas 
loistevalaisimista.

2 Varmista, että ilman imupuolelle on asennettu suojus.
Suojauksen tulee täyttää asianmukaiset eurooppalaiset ja
kansalliset määräykset.

3 Käytä ripustuspultteja asennukseen. Tarkista, onko katto
riittävän vahva kestämään sisäyksikön ja lisävarustesarjan
painon. Jos vaara on olemassa, vahvista kattoa ennen yksikön
asennusta.

Valmistelut ennen asennusta
 Poista kaikki varusteet ja saatavilla olevat pahvit 

(katso kuva 3 – kohta 1) yksikön sisältä.

Asennusta varten valitse yksi luetelluista vaihtoehdoista.

1 Tehtaalla asennetut ripustimet

Toista asennustapaa varten valtuutetun asentajan tulisi asettaa
uudelleen tehtaalla asetetut ripustimet.
1 Irrota 3 ruuvia.
2 Vaihda ripustimen sijaintia.

3 Kiinnitä 3 ruuvia takaisin. (2 ruuvia sivuasennuksen tapauksessa)

 Suhde yksikön ja ripustuspultin sijaintiin.
 Asenna tarkastusluukku säätörasian puolelle, jolta

kunnossapito ja säätörasian tarkastus on helppoa. Asenna
tarkistusaukko myös yksikön alaosaan.

 Varmista, että suodatin on helposti käytettävissä alapuolelta.
 Asenna ripustuspultit.

 (Käytä W3/8–M10-ripustuspultteja.)
Käytä uppokiinnikkeitä tai ankkureita olemassa oleviin
kattoihin ja ankkureita tai muita erikseen hankittavia
lujitusrakenteita uusiin kattoihin vahvistamaan kattoa niin,
että se kestää yksikön painon. (Katso kuva 4.)

 Kaikki yllä mainitut osat ovat erikseen hankittavia.

Merkitse 
, kun 

tarkistettu

 Onko sisäyksikkö tukevasti kiinni?
Yksikkö voi pudota, täristä tai siitä voi kuulua ääntä.

 Ovatko johdot oikein?
Yksikössä voi esiintyä vikoja tai sen komponentteja voi palaa.

 Ovatko sisä- ja ulkoyksikön ilman poisto- ja tuloaukot 
esteettömiä?

Seurauksena voi olla riittämätön jäähdytys tai lämmitys.

 Onko kaikki varusteet, pahvit ja teipit poistettu
yksikön sisältä?

Seurauksena voi olla toimintahäiriö.

1 Sisäyksikkö

2 Automaattinen puhdistusvarustesarja

3 Laippaliitäntä

4 Ripustimet

5 Kytkinrasia

1 Tehtaalla asennetut ripustimet

2 Etuasennus – poista suojaverkko väliaikaisesti ennen 
asennusta.

3 Sivuasennus

HUOMAA Kytkinrasian puolen ripustinta ei voi vaihtaa.

1 Ankkuri

2 Sisäkatto

3 Pitkä mutteri tai liitosmutteri

4 Ripustuspultti

5 Automaattinen puhdistusvarustesarja

2
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Ripustuspulttien asennus
Käytä oikean pulttisijainnin määrittämiseen yksikön mukana toimitettua
pahvia.

1 Leikkaa pahvi tulostettujen ohjeiden mukaisesti.

2 Aseta pahvin leikattu osa jo asennetun kanavayksikön viereen.
Aseta pahvin reuna pisteviivan mukaisesti.

3 Aseta pahviin tulostetut kolmiot kotelon reunan mukaan
(pisteviivat).

4 Merkitse ripustuspulttien reikien sijainti.

Automaattisen puhdistusvarustesarjan 
asennus
1 Poista laippa varusteesta ja asenna se sisäyksikön imupuolelle.

- Laippaa varten käytä lisävarustepussin ruuveja 
(kuusiokolopäiset ruuvit).

- Toisen laipan on pysyttävä varustesarjassa.

2 Irrota kokonaan molempia rullia pitävät 4 ruuvia. (Ruuvit ovat
vain kuljetustarkoitukseen.)

3 Poista pahvi molempien rullien alta. 
(Katso 3 - kohta 1.)

4 Asenna varustesarja väliaikaisesti.
- Siirrä varustesarja sisäyksikköön alapuolelta, jotta laipat 

kiinnittyvät toisiinsa.
- Kiinnitä ripustuskannatin ripustuspulttiin. Kiinnitä riippuva 

kannatin lujasti mutterin ja aluslaatan avulla sekä ylä- että 
alapuolelta. (Katso kuva 5.)

5 Tarkista, että yksikkö on vaakatasossa.

6 Kiristä yläpuolen mutteri.

7 Ruuvaa molemmat laipat yhteen sivuista ja alapuolelta. Käytä
pyöreäpäisiä ruuveja (varusteet). (Katso kuva 6.)

8 Yhdistä automaattinen puhdistusvarustesarja sisäyksikköön
johtosarjalla (varuste) kuvan 7 ja luvun "Sähköasennukset"
mukaisesti.

9 Kytke sisäyksikön virransyöttö päälle, jotta rullat suorittavat
alustuksen ja liikkuvat paikalleen (odota, kunnes rullat liikkuvat
kytkinrasian puolelle = seisonta-asento).

10 Irrota väliaikaisesti suojaverkko löysäämällä kaikki ruuvit
(ruuvien määrä riippuu kotelon koosta) alapuolelta.

11 Irrota pahvit, jotka olivat alun perin rullien takana – kytkinrasian
vastakkaisella puolella. (Katso 3 - kohta 2.)

12 Aseta ilmansuodatin luvun "Suodattimen manuaalinen puhdistus"
mukaisesti.
- Irrota suodattimen kiinnityslevy ja aseta ilmansuodatin 

yksikköön.
- Suodattimeen kiinnitettyjen kangassuikaleiden tulee olla 

alapuolella. 
- Asenna kiinnityslevy takaisin.

13 Asenna suojaverkko takaisin.

Suorita automaattisen puhdistuksen koekäyttö luvun "Koekäyttö"
mukaisesti

1 Suojaverkko

1 Mutteri (ei sisälly toimitukseen)

2 Ripustuskannattimen aluslaatta (varusteet)

3 Kiristys (kaksoismutteri)

HUOMAA Suodatinta ei voida asettaa yksikön sisälle, elleivät
rullat ole paikallaan.
3
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Koristepaneelin asennus
Katso kuva 8.

1 Kiinnitä letku varustesarjasta automaattisen
puhdistusvarustesarjan liitäntäporttiin. 
Letkun toinen pää tulee kiinnittää koristepaneelikokoonpanoon.

2 Valitse oikea sijainti katosta koristepaneelille letkun pituuden
mukaan. 

3 Tee reikä valekattoon. (Pituus 104×183 mm)

4 Irrota letku koristepaneelista.

5 Kiinnitä koristepaneeli kattoon jousista.

6 Kiinnitä letku takaisin koristepaneelin porttiin.

Sähköasennukset

Yleiset ohjeet

 Kaikki kenttäjohdotus ja komponentit on annettava
ammatillisesti pätevän sähköasentajan tehtäväksi, ja tehdyn
työn on täytettävä asianmukaiset eurooppalaiset ja kansalliset
vaatimukset.

 Noudata sisäyksikön ja automaattisen puhdistusvarustesarjan
kytkennässä laitteen runkoon kiinnitettyä kytkentäkaaviota.

 Kaikki yksikköön menevät kaapelit on kiinnitettävä nippusiteillä
(varuste).

 Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa
valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavaan pätevän henkilön
vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

Johtojen kytkentä
Irrota kytkinrasian kannet kuvan 7 mukaisesti ja liitä sisäyksikkö ja
varusteyksikkö johtosarjalla (varustesarja)

 Kytke kaikki liittimet kuvan 7 mukaisesti.
 Varmista, että kaikki liittimet on kiinnitetty hyvin.
 Johtosarja on kiinnitettävä nippusiteillä (varustesarja). Käytä

kuvassa 7 näkyvää kiinnityspistettä.
 Kun kiinnität kytkinrasian kantta, huolehdi, ettei johtoja jää

puristuksiin.
 Varmista, että kaikki yksiköihin menevät johdot ovat tässä

muodossa, joka estää veden valumisen sisään.

 Kun kaikki sähkökytkennät on tehty, täytä rasian johtoaukkojen
avoimet osat tiivistemassalla tai tiivistemateriaalilla (erikseen
hankittava), jotta yksikköön ei pääse ulkopuolelta pieniä eläimiä,
vettä tai likaa, mikä voi aiheuttaa oikosulkuja säätörasiassa.

KOEKÄYTTÖ

Suorita automaattisen puhdistusvarustesarjan koekäyttö kun 
sisäyksikön koekäyttö on valmis.
Automaattisen puhdistusvarustesarjan koekäyttö ei ole mahdollista, 
kun sisäyksikkö on toiminnassa.
 Tarkista, että kytkinrasian kannat ovat kiinni sisäyksikössä,

ulkoyksikössä ja automaattisessa puhdistusvarustesarjassa
 Kytke sisäyksikön virta päälle

 Automaattinen puhdistusvarustesarja suorittaa alustuksen
(jos rullat eivät ole seisonta-asennossa), jossa voi kestää
5 minuuttia.

 Suorita automaattisen puhdistuksen koekäyttö
 Vahvista suodattimen puhdistustoiminto kaukosäätimellä.

Koekäytön toimintatapa kaukosäätimellä

1 Pysäytä sisäyksikön toiminta.

2 Paina peruutuspainiketta ja pidä sitä painettuna vähintään
4 sekunnin ajan, kun taustavalo palaa. Huoltoasetusvalikko
tulee näkyviin.

3 Valitse huoltoasetusvalikosta Suodattimen automaattinen
koepuhdistus ja paina Valikko/Enter-painiketta.

4 " " tulee näkyviin perusnäyttöön. 
Näyttö poistuu näkyvistä, kun koekäyttö on valmis.
Vaadittu koekäytön aika on noin 5–10 minuuttia (kotelon
koosta riippuen).

LCD-taustavalo
Kun mitä tahansa painiketta painetaan, taustavalo syttyy noin
30 sekunnin ajaksi.

1 Koristepaneeli
2 Koristepaneelin liitäntäportti
3 Automaattisen puhdistusvarustesarjan liitäntäportti
4 Letku
5 Jousi

1 Kytkinrasian kansi
2 Kytkinrasian matalajännitejohtojen tulo
3 Kytkinrasian korkeajännitejohtojen tulo
4 Varustesarjan kytkentäkaavio
5 Varustesarjan kytkinrasia
6 Johtosarja (varustesarja)
7 Kiinnityspiste

HUOMAA Jos yhdistät automaattisen puhdistusvarustesarjan
sisäyksikköön FXDQ-A2/P2, ota yhteyttä Daikin-
jälleenmyyjään BAE20WH-johtosarjaa varten, jotta voit
yhdistää sisäyksikön ja automaattisen
puhdistusvarustesarjan.

1
2

3

4

Jäähdytys Aseta tilaan
Jäähdytys 28°C

Paina peruutus- 
painiketta ja pidä sitä 
painettuna vähintään 
4 sekunnin ajan, kun 
taustavalo palaa.

Palaa Asetus

Huoltoasetukset
Sisäyksikön tila
Ulkoyksikön tila
Pakotettu tuuletin päällä
Vaihda pääalakaukosäädin
Suodattimen ilmaisin  pois
Suodattimen automaattinen koepuhdistus 

2/3

Paina Valikko/
Enter-painiketta.

Jäähdytys Aseta tilaan
Jäähdytys 28°C

Kerää pöly
4
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Koekäytön aikana kokeiltavat kohteet

KUNNOSSAPITO

Automaattisen puhdistusvarustesarjan kunnossapitoväli on 1 vuosi.

Suodattimen manuaalinen puhdistus

Jos lika ei lähde pois, vaihda ilmansuodatin. (Vaihtoilmansuodatin on
varaosa.)

1 Irrota yksi ruuvi ja liu’uta kiinnityslevy kytkinrasian puolelle.

2 Irrota ilmansuodatin.

3 Puhdista ilmansuodatin.
Käytä pölynimuria (A) tai pese suodatin vedellä (B).

Jos ilmansuodatin on erittäin likainen, käytä apuna pehmeää
harjaa ja neutraalia pesuainetta.
Poista vesi ja anna kuivua varjoisassa paikassa.

4 Aseta puhdas suodatin takaisin, kiinnitä se kiinnityslevyllä ja
aseta ruuvi takaisin. 

Sisäpuolen puhdistus

1 Poista suojaverkko. 

2 Puhdista kotelon sisäpuoli imurilla tai kostealla liinalla. 

3 Suorita koekäyttö. 

4 Käytä pölynimuria lian poistamiseen pölyrasiasta.
Kun rulla liikkuu, paina imurin letku pölyrasian lähtöön vähintään
30 sekunnin ajaksi.

Merkitse , 
kun 

tarkistettu Testattavat kohdat

 Liikkuvatko molemmat rullat?

 Kuuluuko epätavallisia ääniä?

 Liikkuvatko molemmat rullat yhtä aikaa?

 Menevätkö molemmat rullat kotelon loppuun saakka?

 Palasivatko molemmat rullat alkuasentoon?

Huomio
 Seuraavat toimet on tehtävä kunnossapidossa.
 Laitetta saa huoltaa ainoastaan ammattitaitoinen

huoltohenkilö.
 Ennen päätelaitteiden käsittelyä on kaikki virransyöttöpiirit

katkaistava.

1 Kiinnityslevy

(A) Pölynimurin käyttö (B) Vedellä peseminen

1×

1 Harjayksikkö ja pölyrasia 
2 Imurin letku

1

2

5
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KYTKENTÄKAAVIO

Yhtenäisen johdotuskaavion selitys
Katso sovellettavia osia ja numerointia varten yksikön mukana toimitettua johdotuskaaviotarraa. Osanumerointi on merkitty kullekin osalle arabialaisilla 

numeroilla laskevassa järjestyksessä ja se osoitetaan seuraavan yleiskuvan osanumerossa symbolilla "*".

: SUOJAKATKAISIJA : SUOJAMAADOITUS

: LIITÄNTÄ : SUOJAMAADOITUS (RUUVI)

, : LIITIN : TASASUUNTAAJA

: MAADOITUS : RELELIITIN

: ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄ JOHDOTUS : OIKOSULKULIITIN

: SULAKE : KYTKENTÄ

: SISÄYKSIKKÖ : KYTKENTÄRIMA

: ULKOYKSIKKÖ : JOHTOPIDIKE

BLK : MUSTA GRN : VIHREÄ PNK : VAALEANPUNAINEN WHT : VALKOINEN

BLU : SININEN GRY : HARMAA PRP, PPL : PURPPURA YLW : KELTAINEN

BRN : RUSKEA ORG : ORANSSI RED : PUNAINEN

A*P : PAINETTU PIIRILEVY PS : PÄÄVIRRAN KYTKENTÄ

BS* : PAINIKEKYTKIN PÄÄLLÄ/POIS, KÄYTTÖKYTKIN PTC* : PTC-TERMISTORI

BZ, H*O : SUMMERI Q* : ERISTETTY PORTTIBIPOLAARITRANSISTORI (IGBT)

C* : KONDENSAATTORI Q*DI : MAAVUOTOSUOJAKATKAISIJA

AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, 
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, 
W, X*A

: LIITÄNTÄ, LIITIN Q*L : YLIKUORMASUOJA

D*, V*D : DIODI Q*M : LÄMPÖKATKAISIN

DB* : DIODISILTA R* : VASTUS

DS* : DIP-KYTKIN R*T : TERMISTORI

E*H : LÄMMITIN RC : VASTAANOTIN

F*U, FU* (KATSO TIETOJA YKSIKÖN 
SISÄISESTÄ PIIRILEVYSTÄ)

: SULAKE S*C : RAJOITUSKYTKIN

FG* : LIITIN (KEHYKSEN MAADOITUS) S*L : UIMURIKYTKIN

H* : JOHTOSARJA S*NPH : PAINEANTURI (KORKEA)

H*P, LED*, V*L : MERKKILAMPPU, VALODIODI (LED) S*NPL : PAINEANTURI (MATALA)

HAP : VALODIODI (LED) (HUOLTOVALVONTA, VIHREÄ) S*PH, HPS* : PAINEKYTKIN (KORKEA)

KORKEAJÄNNITE : KORKEAJÄNNITE S*PL : PAINEKYTKIN (MATALA)

IES : ÄLYKÄS SILMÄ -ANTURI S*T : TERMOSTAATTI

IPM* : ÄLYKÄS VIRTAMODUULI S*W, SW* : KÄYTTÖKYTKIN

K*R, KCR, KFR, KHuR : MAGNEETTIRELE SA* : YLIJÄNNITESUOJA

L : LIVE SR*, WLU : SIGNAALIVASTAANOTIN

L* : KIERUKKA SS* : VALINTAKYTKIN

L*R : KURISTIN SHEET METAL : KYTKENTÄRIMAN KIINTEÄ LEVY

M* : VAIHEMOOTTORI T*R : MUUNTAJA

M*C : KOMPRESSORIN MOOTTORI TC, TRC : LÄHETIN

M*F : TUULETINMOOTTORI V*, R*V : VARISTORI

M*P : TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI V*R : DIODISILTA

M*S : SUUNTAMOOTTORI WRC : LANGATON KAUKOSÄÄDIN

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNEETTIRELE X* : KYTKENTÄ

N : NEUTRAALI X*M : KYTKENTÄRIMA (RIVILIITIN)

n =           :* FERRIITTISYDÄMEN KIERROSTEN MÄÄRÄ Y*E : ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KIERUKKA

PAM : PULSSIN AMPLITUDIN MODULAATIO Y*R, Y*S : KÄÄNTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN KIERUKKA

Piirilevy* : PAINETTU PIIRILEVY Z*C : FERRIITTISYDÄN

PM* : VIRTAMODUULI ZF, Z*F : KOHINASUODATIN
6
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NIMET JA TOIMINNOT

 Kuva näyttää automaattisen puhdistusvarustesarjan
läpinäkyvällä ylälevyllä.

Muiden kuin perustoimintojen (päälle/pois, toimintatilan valinta,
tuuletinnopeuden säätö ja lämpötila-asetus) säädöt tehdään
valikkonäytöstä.

Ilmaisin

KÄYTTÄJÄLLE

1 Suodatin

2 Sylinteriyksikkö

3 Harjayksikkö ja pölyrasia

4 Letku

5 Koristepaneeli

6 Kytkinrasia

7 Imu

8 Lähtö

HUOMAA  Älä asenna kaukosäädintä paikkaan, missä se voi
olla alttiina suoralle auringonvalolle. Tämä voi
johtaa värivirheisiin tai näyttövirheisiin.

 Älä vedä kauko-ohjaimen johdosta tai taivuta sitä. 
Kauko-ohjain voi vioittua.

 Älä paina kaukosäätimen painikkeita terävillä
esineillä. Tämä voi johtaa vaurioihin tai viallisiin
ilmoituksiin.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Toimintatilan valitsinpainike
-  Painamalla tätä painiketta voit valita haluamasi käyttötilan. 
(Käytettävissä olevat tilat vaihtelevat liitetyn laitteen mukaan.)

2 Tuuletinnopeuden painike
-  Osoittaa ilmamäärän asetusnäytön. (Käytettävissä olevat nopeudet 
vaihtelevat liitetyn mallin mukaan.) Lisätietoja on ohjaimen 
käyttöoppaassa.

3 Valikko/Enter-painike
-  Voit avata päävalikon.
-  Voit myös ottaa valitun asetuksen käyttöön.

4 Ylös-painike 
-  Voit nostaa säädettyä lämpötilaa.
-  Seuraava kohde ylöspäin tulee valituksi. (Jos pidät painiketta 
painettuna, valittu kohde vaihtuu jatkuvasti.)
-  Voit muuttaa valittua asetusta.

5 Alas-painike 
-  Voit alentaa säädettyä lämpötilaa.
-  Seuraava kohde alaspäin tulee valituksi.
(Jos pidät painiketta painettuna, valittu kohde vaihtuu jatkuvasti.)
-  Voit muuttaa valittua asetusta.

6 Oikealle-painike 
-  Voit valita seuraavan oikealla puolella olevan kohteen.
-  Kutakin näyttöä selataan oikealle päin. 
-  Jos painiketta pidetään painettuna vähintään neljän sekunnin ajan, 
Poissa kotoa -asetukset tulevat käyttöön.

7 Vasemmalle-painike 
-  Voit valita seuraavan vasemmalla puolella olevan kohteen.
-  Kutakin näyttöä selataan vasemmalle päin. 
-  Jos painiketta pidetään painettuna vähintään neljän sekunnin ajan, 
Poissa kotoa -asetukset tulevat käyttöön.

8 PÄÄLLÄ/POIS-painike
-  Kun painat tätä painiketta, järjestelmään kytkeytyy virta.
-  Kun painat tätä painiketta uudelleen, järjestelmästä katkeaa virta.

9 Toiminnan merkkivalo (vihreä)
-  Tämä valo palaa toiminnan aikana.
-  Jos tapahtuu virhe, tämä lamppu vilkkuu.

10 Peruutuspainike
-  Voit palata edelliseen näyttöön.

11 LCD-näyttö (taustavalaistu)
-  Taustavalo palaa noin 30 sekunnin ajan, kun jotakin 
toimintopainiketta painetaan.
Muita painikkeita kuin päällä/pois-painiketta voi käyttää, kun taustavalo 
palaa.
-  Jos samaa sisäyksikköä käytetään kahdella eri kauko-ohjaimella, 
ensiksi käytetyn kauko-ohjaimen taustavalo palaa. (Kahden kauko-
ohjaimen taustavalo ei pala yhtä aikaa.)

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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Nestekidenäyttö

 Näyttötyyppejä on kaksi, vakionäyttö ja lisätietonäyttö.
Oletusarvoisesti käytössä on vakionäyttö.

 Jos haluat ottaa lisätietonäytön käyttöön, valitse päävalikosta
tarkka näyttö.
Lisätietoja on langallisen kaukosäätimen käyttöoppaassa.

 Kukin seuraavista näytöistä selittää LCD-näytön tilan suhteessa
suodattimen automaattiseen puhdistustoimintoon.
Katso tietoa LCD-näytön sisällöstä silloin, kun suodattimen
automaattinen puhdistustoiminto ei ole käytössä, langallisen
kaukosäätimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

SUODATTIMEN AUTOMAATTISEN PUHDISTUKSEN 
ASETUS

Tämä laite suorittaa suodattimen automaattisen puhdistuksen
oletuksena kerran viikossa.

Automaattinen puhdistus voidaan suorittaa silloin kun yksikkö ei ole
toiminnassa asetettuun aikaan. Suojaamisen vuoksi puhdistustoiminto
saattaa pakottaa yksikön lopettamaan toiminnan ja suorittamaan
puhdistusjakson.

Esimerkiksi jos ilmastointilaite toimii tietyn aikaa sen jälkeen,
kun puhdista pölyrasia -ilmoitus tulee näkyviin.

Käynnistysajan määrittämistapa

Käyttötapa

Perusnäyttö Lisätietonäyttö

1 "Puhdistus"-näyttö

Näkyy, kun tuote suorittaa suodattimen automaattista 
puhdistamista.

Kerää pölyä pölyrasiasta. (Katso sivu 10.)

2 Ilmoitus
Seuraava ilmoitus tulee näkyviin:
"Error: Push Menu Button." (Virhe: paina valikkopainiketta.)
"Warning: Push Menu Button." (Varoitus: paina valikkopainiketta.)
-  Tulee näkyviin, jos laite havaitsee virheen tai varoituksen. 
(Katso sivu 13.)
"Set clock from menu" (Aseta kello valikosta)
-  Tulee näkyviin, jos kellonaika on asetettava uudelleen. 
(Katso sivu 9.)
-  Laite ei käynnistä suodattimen automaattista puhdistustoimintoa 
määritettyyn aikaan, ellei asetuksia ole tehty.

HUOMAA  Oikea kelloasetus vaaditaan.
 Laite suorittaa suodattimen automaattisen

puhdistuksen välillä 12.00 ja 15.00 (oletuksena)
jos suodattimen automaattisen puhdistuksen
ajanjaksoa ei ole määritetty.

 Laite suorittaa suodattimen automaattisen
puhdistustoiminnon muulloin kuin määritettynä
aikana, jos kelloasetuksia ei ole tehty.

Automaattinen

1. "Puhdistus"-näyttö

Aseta tilaan
Jäähdytys

Lämmitys
28°C

20°C

Huone

20°C

Automaattinen
Jäähdytys
Lämmitys

28°C

20°C

Esto

Pe11:03

1. "Puhdistus"-näyttö

1

 Tuo päävalikkonäyttö näkyviin.
 Valitse Suodattimen automaattinen puhdistus

päävalikkonäytöstä painamalla -painikkeita ja
paina sitten Valikko/Enter-painiketta.

2

 Jos kellonaikaa ei ole asetettu, näyttö on vieressä
esitetyn kaltainen. 
Valitse Kyllä painamalla -painikkeita ja paina
sitten Valikko/Enter-painiketta. 
Aseta oikea vuosi, kuukausi, päivä ja kellonaika.
(Katso Kello ja kalenteri sivulla 9.)

* Kelloasetukset vaaditaan suodattimen automaattisen
puhdistuksen käynnistysajan asettamiseen.

3
 Jakso muuttuu aina kun -painikkeita painetaan

suodattimen automaattisen puhdistamisen
kellonasetusnäytössä.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00
Valitse haluttu jakso näkyvistä jaksoista.

 Paina Valikko/Enter-painiketta.
Esiin tulee asetusten vahvistusnäyttö.

4

 Valitse asetusten vahvistusnäytössä Kyllä painamalla
-painikkeita.

Ota suodattimen automaattinen puhdistus käyttöön ja
palaa perusnäyttöön painamalla Valikko/Enter-
painiketta.

Asetus

Päävalikko
Pika-aloitus
Tuuletus
Energiansäästömahdollisuudet
Ajastus
Suodattimen automaattinen puhdistus 
Huoltotiedot

1/2

Palaa

Palaa Asetus

Kellon asetusta ei ole suoritettu. 
Haluatko asettaa sen?

Suodattimen automaattinen puhdistus

Kyllä Ei

Päivämäärä ja kellonaika
Vuosi  2011
Kuukausi  01
Päivä  01
Torstai

 12:00
Palaa Asetus

Palaa Asetus

Suodattimen automaattinen puhdistus
Suodattimen automaattinen puhdistus

0:00 – 3:00

Palaa Asetus

Tallennetaanko asetukset?
Suodattimen automaattinen puhdistus

Kyllä Ei
8
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HUOMAA
Suodattimen automaattisessa puhdistustoiminnossa kestää noin 
5–10 minuuttia. Riippuu kotelon koosta. Pölyisessä ympäristössä
puhdistusjakso kestää 10–20 minuuttia.
Puhdistustoiminnon suorittaminen 3 tunnin määritetyllä ajanjaksolla
alkaa heti kun mahdollista seuraavat tilanteet huomioiden:

- ensimmäisen tunnin aikana puhdistustoiminto suoritetaan 
vain, jos yksikkö ei ole toiminnassa;

- toisen ja kolmannen tunnin aikana sama tilanne kuin 
ensimmäisen tunnin aikana tai kun yksikön termostaatti 
on pois päältä.

Yksikkö yrittää suorittaa automaattisen puhdistustoiminnon
seuraavan ajoitetun 3 tunnin ajanjakson aikana, jos sitä ei suoritettu.
VRV-järjestelmän kohdalla, jos yksikkö ei pystynyt suorittamaan
puhdistustoimintoa 2 peräkkäisen 3 tunnin ajastetun ajanjakson
aikana, virhekoodi AH09 näkyy kaukosäätimessä (katso "HUOMAA"
sivulla 8). Virhekoodi pysyy näkyvissä niin kauan kuin toimintoa ei ole
suoritettu, mutta yksikkö voi toimia normaalisti. 
Sky Air -yksiköt eivät näytä virhekoodia.

Suodattimen automaattinen puhdistus

Laitteessa on seuraavat kolme käyttötilaa ja mikä tahansa voidaan
asettaa suodattimen automaattiselle puhdistukselle. 

Valmistelu

 Kun määrität jaksoa suodattimen automaattiselle puhdistukselle,
vältä mahdollisimman hyvin valitsemasta ajanjaksoa, jolloin laite
on ilmastointitoiminnassa.
Jos suodattimen automaattisen puhdistuksen ajanjakso on
samaan aikaan kuin laitteen ilmastointitoiminta, laite saattaa
lopettaa ilmastoinnin äkillisesti ja aloittaa suodattimen
automaattisen puhdistuksen.

 Jos viesti "Set clock from menu" (aseta kello valikosta) tulee
näkyviin, aseta kello uudelleen, jotta suodattimen automaattinen
puhdistus suoritetaan määrättyyn aikaan.

KELLO JA KALENTERI

Kellon asetus

Käyttötapa

Toimintotila Kuvaus
Clock 
setting 

(kellonajan 
asetus)

Mahdollisuudet 
suodattimen 

puhdistamisen 
automaattisen 
aloittamisen 

määrittämiseen

Ajastinkäyttö

Suorittaa suodattimen 
automaattisen 

puhdistuksen määrättyyn 
aikaan 8 ajanjaksosta.

Toiminta 
12.00–15.00

Suorittaa suodattimen 
automaattisen 

puhdistuksen tehtaalla 
asetettuun aikaan 

(12.00–15.00)

Automaattinen 
ohjaustoiminta

Suorittaa suodattimen 
automaattisen 
puhdistuksen 

ohjausreferenssin mukaan.
tai

HUOMAA  Laite asetetaan automaattiseen ohjauskäyttötilaan
ellei kelloasetuksia tehdä uudelleen, jos kello on
nollautunut jostakin syystä (esim. laite ei ole
saanut virtaa vähintään 48 tuntiin).

 Laitteesta saattaa kuulua ääntä, kun pölyä
pyyhitään harjalla.

1

Perusnäyttö

 Paina Valikko/Enter-painiketta.

2

Päävalikkonäyttö
 Päävalikkonäyttö tulee näkyviin.

3

 Valitse päävalikkonäytöstä Kello ja kalenteri painamalla
-painikkeita.

Avaa kellonajan asetusnäyttö painamalla Valikko/Enter-
painiketta.

4

 Valitse -painikkeilla "Year" (vuosi).
Anna vuosi -painikkeilla.
Jos painiketta pidetään painettuna, arvo vaihtuu
jatkuvasti.

5

 Valitse -painikkeilla "Month" (kuukausi).
Anna päivä -painikkeilla.
Jos painiketta pidetään painettuna, arvo vaihtuu
jatkuvasti.

Jäähdytys Aseta tilaan
Jäähdytys 28°C

Palaa Asetus

Päävalikko
Pika-aloitus
Tuuletus
Energiansäästömahdollisuudet
Ajastus
Suodattimen automaattinen puhdistus
Huoltotiedot

1/2

Palaa Asetus

Päävalikko
Määritykset
Nykyiset asetukset
Kello ja kalenteri
Kieli 

2/2

Päivämäärä ja kellonaika
Vuosi  2011
Kuukausi  01
Päivä  01
Torstai

 12:00
Palaa Asetus

Päivämäärä ja kellonaika
Vuosi  2011
Kuukausi  10
Päivä  01
Torstai

 12:00
Palaa Asetus
9
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NYKYINEN ASETUS

Nykyisten asetusten säätäminen

Käyttötapa

6

 Valitse -painikkeilla "Day" (päivä).
Anna päivä -painikkeilla.
Jos painiketta pidetään painettuna, arvo vaihtuu
jatkuvasti. 
Viikonpäivä muuttuu automaattisesti. 

7

 Valitse -painikkeilla "Hour" (tunti).
Anna tunnit -painikkeilla.
Jos painiketta pidetään painettuna, arvo vaihtuu
jatkuvasti.

8

 Valitse -painikkeilla "Minute" (minuutti).
Anna minuutit -painikkeilla.
Jos painiketta pidetään painettuna, arvo vaihtuu
jatkuvasti.

 Paina Valikko/Enter-painiketta.
Esiin tulee asetusten vahvistusnäyttö.

9
 Valitse asetusten vahvistusnäytössä Kyllä painamalla

-painikkeita. 
Ota kellonaika käyttöön ja palaa perusnäyttöön
painamalla Valikko/Enter-painiketta.

Kun suodattimen automaattisen puhdistuksen asetuksia
tehdään, näyttö palaa suodattimen automaattisen
puhdistuksen määrittämisnäyttöön. (Katso sivu 8.)

Päivämäärä ja kellonaika
Vuosi  2011
Kuukausi  10
Päivä  07
Torstai

 12:00
Palaa Asetus

Päivämäärä ja kellonaika
Vuosi  2011
Kuukausi  10
Päivä  07
Torstai

 12:00
Palaa Asetus

Päivämäärä ja kellonaika
Vuosi  2011
Kuukausi  10
Päivä  07
Torstai

 12:21
Palaa Asetus

Tallennetaanko asetukset?
Päivämäärä ja kellonaika

Kyllä Ei

Palaa Asetus

1

 Tuo päävalikkonäyttö näkyviin. (Katso sivu 8.)
 Valitse Current Settings (nykyiset asetukset)

päävalikkonäytöstä painamalla -painikkeita ja
paina sitten Valikko/Enter-painiketta.

2

 Esiin tulee luettelo, jossa näkyvät käytössä olevat
asetukset. 
Voit siirtyä seuraavan asetuksen kohdalle painamalla

-painikkeita.
 Peruutuspainikkeen painaminen tuo esiin päävalikkonäytön.

Näytössä näkyvät tiedot vaihtelevat malleittain. 
Vain käytettävissä olevat asetukset näkyvät.
Katso näkyvistä "Suodattimen automaattinen puhdistus" -
asetuksista suodattimen automaattisen puhdistuksen
nykyinen tilanne.

Esimerkki: Suodattimen automaattiselle puhdistukselle on
asetettu jakso 12.00–15.00.
Filter auto clean   12-15

Palaa Asetus

Päävalikko
Määritykset
Nykyiset asetukset
Kello ja kalenteri
Kieli

2/2

Palaa Asetus

Nykyiset asetukset
Tuuletusnopeus  Alhainen
Tuuletustila  Automaattinen
Ajastus  Pois käytöstä
Näyttötila  Vakio
Näyttökohde  Ulkopuolella
Suodattimen automaattinen puhdistus  00-03
10
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PÖLYN KERÄÄMINEN PÖLYRASIASTA

Pölyn keräämisen ilmoitusnäyttö

Ilmoitus pölyn keräämisestä pölyrasiasta tulee näkyviin, kun on
sen aika.
Kerää pöly, kun ilmoitus on vahvistettu.

* Pölyn keräämisen ilmoitus tulee näkyviin 1 kuukauden kuluttua
(tehdasasetus).
Väli voidaan asettaa lyhyemmäksi, jos laitetta käytetään pölyisessä
paikassa. Aikavälin asetukset ovat: ei ilmoitusta, 672h, 168h ja 24h.

PÖLYN KERÄÄMINEN IMURILLA

1 Imuroi pölyrasian pöly, kun pölyn keräämisen ilmoitus on
vahvistettu.

2 Kytke mukana toimitettu liitäntäputki ja liitos imurin putkeen.
Aseta liitäntäputki ja liitos imurin putkeen.

Käytä liitäntäputken varastointiin mukana toimitettua
kiinnitystarranauhoja seuraavasti.

Esimerkki 1

1 Irrota tarranauhan takana olevan kaksipuolisen teipin paperi ja
kiinnitä tarranauha tasaiselle pinnalle säilytyspaikkaan.

2 Paina liitäntäputken tarranauha vaiheessa 1 asetettuun
tarranauhaan.

Esimerkki 2

Kierrä liitäntäputken kiinnitystarranauhat imurin letkun tai putken
ympärille liitäntäputken säilyttämistä varten.

3 Aseta liitäntäputken pää imusäleikön pölynkeräystuloon oikealta
alhaalta. Paina pää sitten sisäiseen ilmanottoon, kunnes pää
napsahtaa.

4 Kun liitäntäputken pää tulee kosketuksiin, kytke imuri päälle
maksimi-imuteholla ja imuroi pölyä vähintään 10 sekunnin ajan.
Kun imuroit pölyä, vedä letku irti ja aseta takaisin muutaman
kerran.

HUOMAA  Ota yhteyttä Daikin-asentajaan pölyn keräämisen
ilmoituksen tehdasasetuksen muuttamista varten.

Näytön sijainti
Keräysilmoi

tus 1
Keräysilmoi

tus 2
Keräysilmoitus 

3

Kaukosäädin
LCD

Ilmoitus

tulee 
näkyviin

Ilmoitus

tulee 
näkyviin

"AH-05" 
(virheilmoitus)
tulee näykviin

Toiminnan 
merkkivalo Valot Vilkkuva Vilkkuva

HUOMAA
 Kerää pöly rasiasta, kun  tulee näkyviin.

Jos pölyä ei poisteta, laitteeseen voi tulla
toimintahäiriö.

HUOMAA  Pölyn kerääminen imurilla ei ole mahdollista
suodattimen automaattisen puhdistuksen aikana.
Varmista, että " " ei näy kaukosäätimen
näytössä ennen pölyn keräämistä.

HUOMAA Liitäntäputki voidaan ostaa erikseen BAEVACEP-
varusteena. Sitä ei toimiteta automaattisen
puhdistusvarustesarjan mukana.

1 Imurin putki, jonka sisähalkaisija on 32–38 mm

2 Imurin putki, jonka sisähalkaisija on 38–42 mm

3 Imurin putki

4 Yhdysputki

5 Liitos

1

3 4

2

3 5 4

1 Esimerkki 1

2 Esimerkki 2

3 Yhdysputki

4 Imurin letku tai putki

5 Tasainen pinta säilytyspaikassa

6 Kiinnitystarranauhat

HUOMAA  Liitäntää ei voida liittää imurin putkeen ilman
pyöreää päätä (esim. tavallinen tai käsi-imuri) tai
putkeen, jonka keskellä on reikä, ilmavuodon
takia. Kysy neuvoja Daikin-jälleenmyyjältä, jos
liitosta ei saa liitettyä imuriisi.

 Käytä imuria, jonka imuteho on vähintään 300 W.
 Älä käytä imuria, joka on täynnä pölyä ja jonka

imuteho on heikentynyt.

* Edellä olevan imurin käyttö voi johtaa pölyn
keräämisen epäonnistumiseen.

1 Pölynkeräystulo

2 Tuloilma

3 Yhdysputki

4 Nousee noin 10 mm

3

4

6

6

5

1 2

1 3

2

4
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Pölyn keräämisen ilmoituksen nollaaminen

Käyttötapa

VIANETSINTÄ
Seuraavat oireet eivät ole merkkejä toimintahäiriöistä.

* Tehdasasetus ei anna ilmaisimen vilkkua vihreänä.

Tarkista ennen huollon pyytämistä.

Jos laite ei vieläkään toimi oikein edellä olevien tarkistamisen jälkeen,
ota yhteyttä Daikin-jälleenmyyjään. Asiakkaan ei tule yrittää korjata laitetta.

Ota yhteyttä Daikin-jälleenmyyjään seuraavissa 
tapauksissa

1

 Kun on aika kerätä pölyt pölyrasiasta, ilmoitus " "
tulee näkyviin vuorottain perusnäytön alaosaan.

 Paina tällöin Valikko/Enter-painiketta perusnäytössä. 

2

 Kun pölyrasian pölyt on imuroitu, paina -
painikkeita keräämisen vahvistusnäytössä ja valitse
Kyllä.

 Nollaa pölyn keräämisen ilmoitus painamalla Valikko/
Enter-painiketta.

Oire Mahdollinen syy
Pieni napsuva ääni 
kuuluu. " " näkyy tai 

paneelin ilmaisin 
vilkkuu vihreänä (*).

Rullien käyntiääni.

Kirskuva ääni kuuluu. Harjojen käyntiääni.

Laitteen ilmastointitoiminta pysähtyy 
väliaikaisesti.

Pölyrasia on täynnä 
ja suodattimen 
automaattinen 
puhdistus ei ole 
käytettävissä.

Oire Mahdollinen syy Korjaus

Pöly tarttuu 
ilmansuodattimeen 
(pöly putoaa).

Huoneessa on 
väliaikaisesti paljon 
pölyä huoneen 
puhdistamisen takia.

Pysäytä 
ilmastointilaitteen 
toiminta, kunnes huone 
on puhdistettu. 
Puhdista ilmansuodatin 
tarvittaessa.

Pölyrasia on täynnä. Imuroi pölyt. (Katso 
sivu 11.)

Kaukosäätimen 
näytössä näkyy "AH" ja 
toiminnan merkkivalo 
vilkkuu.

Pölyrasia on täynnä.
Imuroi pölyt ja vahvista 
se kaukosäätimellä.
(Katso sivu 12.)

Pölyn keräämisen 
ilmoitus tulee näkyviin 
pian pölyn imuroinnin 
jälkeen.

Tarkista pölyrasian 
puhdistusväli. Aseta haluttu ajoitus.

Tuote ei toimi ajastimen 
asetusten mukaisesti.

Ovatko kaukosäätimen 
asetukset väärät?

Tee kaukosäätimen 
asetukset uudelleen.

Automaattinen
28°C

20°C

Kerää pöly

Aseta tilaan
Jäähdytys
Lämmitys

Palaa Asetus

Kerättiinkö pöly?
Pölynkeräystapa

Kyllä Ei

Jäähdytys Aseta tilaan
Jäähdytys 28°C

Virhekoodi AH-14 
tulee näkyviin 
kaukosäätimen 
näyttöön.

Toinen tai kumpikaan 
rulla ei saapunut 
puolelta toiselle 300 
sekunnin aikarajan 
kuluessa.

Tarkista, ovatko rullat 
kiinni 4 ruuvilla ja että 
rullien alta ja takaa on 
poistettu pahvit.

Lopeta puhdistaminen,
sammuta sisäyksikkö ja
odota 10 sekuntia.
Kytke sisäyksikköön
virta ja tarkista, ettei
mikään esine estä rullia
pääsemästä
rajakytkimeen.

 Jos ilmastointilaitteessa on toimintahäiriö
(esimerkiksi se haisee palaneelta), sammuta
ilmastointilaite ja katkaise sen virta.
Laitteen käytön jatkaminen näissä oloissa voi
vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sähköiskuja tai
tulipaloja. 

Oire
Tehtävät toimenpiteet 

ennen huollon pyytämistä
Sulake palaa tai turvalaite, kuten 
vikavirtasuoja, laukeaa usein. Älä kytke laitetta päälle.

Kaukosäätimen painikkeiden toiminta 
on epätarkkaa. Sammuta laite.

Muu toimintahäiriö tai vika. Lopeta laitteen käyttö.
Jokin seuraavista viesteistä vilkkuu 
kaukosäätimen perusnäytössä.
"Error: Push Menu Button." (Virhe: paina 
valikkopainiketta.)
* Toiminnan merkkivalo vilkkuu.
"Warning: Push Menu Button." (Varoitus: 
paina valikkopainiketta.)
* Toiminnan merkkivalo ei vilku. Tarkista vikakoodit. 

(Katso jäljempänä.)

Oire Mahdollinen syy Korjaus

Jäähdytys

Palaa Asetus

Aseta tilaan
Jäähdytys 28°C

Virhe: paina valikkopainiketta
12
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Virhekoodin näyttö

Käyttötapa

MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU

Kerro korjaajalle seuraavat tiedot
 Mallinimi
 Asennuspäivä
 Vikatilanne mahdollisimman tarkasti
 Nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

Toimintavaraosien säilytysjakso

Toimintavaraosat ovat osia, joita vaaditaan laitteen toiminnan
ylläpitämiseen.
Daikin säilyttää toimintavaraosia ilmastointilaitteelle yhdeksän vuotta
sen jälkeen, kun ilmastointilaitteen tuotanto on lopetettu.

Karkeat arviot osien huoltotaajuudelle

Kysy lisätietoja Daikin-jälleenmyyjältä. Lisäksi laitteen huolto tai
sisäinen puhdistus, jonka on suorittanut muu kuin Daikinin
valtuuttama korjaaja, ei välttämättä täytä Daikinin tuotetakuun ehtoja.

Kyselyt 

Kysy lisätietoja huoltopalveluista Daikin-jälleenmyyjältä.

JÄTEHUOLTOVAATIMUKSET

Paristoissa symbolin alla voi olla tulostettuna
kemiallinen symboli. Tämä kemiallinen symboli
tarkoittaa, että paristo sisältää raskasmetallia
enemmän kuin tietyn pitoisuuden. Mahdolliset
kemialliset symbolit ovat:
Pb: lyijy (>0,004%)

Älä yritä purkaa järjestelmää itse: tuotteen purkaminen sekä
kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee antaa valtuutetun
asentajan tehtäväksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti.

Yksiköt ja käytetyt paristot täytyy käsitellä erikoistuneessa
käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.

Huolehtimalla siitä asianmukaisesta hävittämisestä autat estämään
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Kysy lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

1  Jos virhe ilmenee, jompikumpi seuraavista ilmoituksista
vilkkuu perusnäytön alareunassa:

"Error: Push Menu Button." (Virhe: paina valikkopainiketta.)
* Toiminnan merkkivalo vilkkuu.

"Warning: Push Menu Button." (Varoitus: paina
valikkopainiketta.)
* Toiminnan merkkivalo ei vilku.

 Paina Valikko/Enter-painiketta.

2

 Virhekoodi vilkkuu ja yhteystiedot sekä mallinimi tulevat
näkyviin.

 Ilmoita virhekoodi ja mallinimi Daikin-jälleenmyyjälle.

 Älä pura laitetta osiin, tee siihen muutoksia tai
korjaa sitä.
Se saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
Ota yhteyttä Daikin-jälleenmyyjään.

 Älä siirrä laitetta tai asenna sitä uudelleen itse.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa sähköiskuja
tai tulipalon.
Ota yhteyttä Daikin-jälleenmyyjään.

 Kylmäainevuoto voi aiheuttaa tulipalon.
Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, ts. ei viilennä tai
lämmitä ilmaa, syynä voi olla kylmäainevuoto. Pyydä
apua Daikin-jälleenmyyjältä. Ilmastointilaitteessa
oleva kylmäaine on turvallista eikä se tavallisesti
vuoda. Jos vuoto kuitenkin tapahtuu, aine voi
avotuleen, lämmittimeen tai keittotasoon osuessaan
tuottaa haitallisia kaasuja. Älä käytä ilmastointilaitetta
ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on tarkistanut,
että vuoto on korjattu. 

Jäähdytys

Palaa Asetus

Aseta tilaan
Jäähdytys 28°C

Virhe: paina valikkopainiketta

Toiminnan 
merkkivalo

Palaa

Virhekoodi: A1

Sisäyksikkömalli   –––/000
Ulkoyksikkömalli   –––/000

Yhteystiedot
0123–4567–8900

Pääosan nimi Tarkastusväli

Suodatin 1 vuosi

HUOMAA  Tämä taulukko näyttää pääosat. Katso lisätietoja
huoltosopimuksesta.

 Vaihtotaajuus riippuu suodattimen tilanteesta
vuosittaisen huollon yhteydessä. Jos pöly ei irtoa,
vaihda suodatin.

 Säännöllinen tarkastus vaaditaan
asennusympäristön olosuhteiden mukaan.
13
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