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De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn
vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Voorzorgsmaatregelen

 Installeer en gebruik de unit niet in ruimten die in het
onderstaande worden beschreven.
- Plaatsen waar minerale olie of oliedamp aanwezig is.
- Ruimten waarin ontbrandbare gassen worden gebruikt, zoals 

verfverdunner en benzine.
- Wanneer de lucht een hoog zoutgehalte heeft, bijvoorbeeld 

vlakbij zee, en wanneer er grote spanningswisselingen zijn, 
zoals in een fabriek.

- Rookruimtes
- Plaatsen waar vaak kleverige stoffen worden gegenereerd 

(bv. kapperszaken)
 Installeer accessoires niet rechtstreeks op de behuizing.

Boorgaten in de behuizing kunnen elektrische draden
beschadigen en dientengevolge brand veroorzaken.

 De unit moet op minstens 2,5 m afstand van de vloer worden
geïnstalleerd.

 Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische
of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als
zij supervisie of instructie krijgen over het veilige gebruik van het
apparaat en als zij het gevaar in betrekking hiermee begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.

 Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie
en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers
gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet
gespecialiseerde personen.

 Het geluidsdrukniveau is minder dan 70 dB(A).

VOORALEER MET DE INSTALLATIE TE BEGINNEN

 Laat de unit in zijn verpakking tot u de installatieplaats hebt
bereikt. Als uitpakken onvermijdelijk is, gebruik dan een stuk
zacht materiaal of beschermende platen in combinatie met een
touw bij het opheffen om beschadiging van of krassen op de unit
te voorkomen.
Bij het uitpakken van de unit of bij het verplaatsen van de unit na
het uitpakken, moet u de unit opheffen aan de ophangbeugel
zonder druk uit te oefenen op andere delen.

 Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor
delen die niet in deze handleiding beschreven worden.

Accessoires

Controleer of de volgende accessoires bij uw unit zijn inbegrepen.
Accessoires worden in de unit bewaard.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Automatische reinigingsoptie
Installatiehandleiding en

gebruiksaanwijzing

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR DE
INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN
PLAATS WAAR U ZE KUNT TERUGVINDEN VOOR
LATERE NASLAG.

EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN
APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN
ELEKTRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN,
BRAND OF ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR
VEROORZAKEN. LAAT DAAROM UITSLUITEND
DAIKIN-TOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWORPEN
ZIJN VOOR GEBRUIK MET DE APPARATUUR
MONTEREN DOOR EEN VAKMAN.

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL OVER DE INSTALLATIE-
PROCEDURES OF HET GEBRUIK ALTIJD UW DAIKIN-
VERDELER VOOR ADVIES EN INFORMATIE.

De montage moet door een erkende technicus uitgevoerd
worden. 
Gebruik de juiste materialen en voer de installatie uit
overeenkomstig de geldende landelijke en internationale
voorschriften.

VOOR DE INSTALLATEUR

Pakkingring voor 
ophangbeugel, 

4 stuks Aanzuigslang Sierpaneel Draadboom

Schroeven voor 
leidingflenzen, 

1 set

Installatie-
handleiding en 

gebruiks-
aanwijzing

Schroeven voor 
onderflens 4 draadbinders
1
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Optionele accessoires

 Raadpleeg catalogi en technische documentatie om een
geschikte afstandsbediening te selecteren.

 Deze optie is niet bestemd voor bodemaanzuiging.
 Gebruik alleen accessoires, optionele apparatuur/uitrustingen

en reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of goedgekeurd
werden.

Besteed tijdens installatie extra aandacht aan de volgende 
punten en inspecteer na het voltooien van de installatie

Opmerkingen voor de installateur

 Lees deze handleiding zorgvuldig door om een correcte installatie
te waarborgen. Vergeet niet de klant te tonen hoe hij of zij het
systeem op de juiste manier kan bedienen door hem of haar de
meegeleverde gebruiksaanwijzing van de binnenunit te tonen.

Installatieplaats selecteren
(Zie afbeelding 1 en afbeelding 2)

1 Selecteer een plaats voor de montage die aan de volgende
voorwaarden voldoet en die tevens de goedkeuring van uw klant
draagt.
- Waar doorgang van de lucht niet geblokkeerd wordt.
- Waar het systeemplafond geen merkbare helling heeft.
- Waar voldoende ruimte voor onderhoud en service kan 

worden gewaarborgd.
- Waar geen gevaar voor lekkage van ontvlambare gassen bestaat.
- De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving 

waar ontploffingsgevaar is.
- Wanneer de draadloze afstandsbedieningskit wordt geïnstalleerd, 

kan de afstand tussen de draadloze afstandsbediening en de 
binnenunit minder zijn als er TL-lampen zijn die in de kamer 
elektrisch worden gestart. De binnenunit moet zo ver mogelijk 
uit de buurt van TL-lampen worden geïnstalleerd.

- Plaats geen dingen onder de binnenunit die gevoelig zijn voor 
vochtschade, anders loopt u het risico dat zij beschadigd 
raken door water. Onder bepaalde omstandigheden kan 
condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddelleidingen, 
vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer waterlekkage 
veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild 
of defect kan raken.

2 Monteer een beveiligingsrooster op de luchtaanzuigzijde.
De bescherming moet voldoen aan de Europese en nationale
voorschriften ter zake.

3 Gebruik ophangbouten voor de montage. Controleer of het
plafond sterk genoeg is om het gewicht van de binnenunit en de
optiekit te kunnen dragen. Als er een risico is, verstevig dan het
plafond alvorens de unit te monteren.

De installatie voorbereiden
Kies voor de installatie een van de onderstaande mogelijkheden.

1 Standaard geplaatste ophangbeugels

Om de installatie op een andere manier uit te voeren, moeten de
standaard geplaatste ophangbeugels worden verplaatst door de
erkende installateur. 

1 Demonteer de 3 schroeven.

2 Verander de positie van de ophangbeugel
3 Schroef de 3 schroeven er terug in. (2 schroeven bij installatie

langs de zijkant)

 Verband tussen de unit en de plaats van de ophangbouten.
 Installeer de controleopening aan de zijde van de regelkast

waar onderhoud en inspectie van de regelkast gemakkelijk
zijn. Installeer de controleopening ook in het onderste
gedeelte van de unit.

 Zorg dat u vanaf de onderzijde gemakkelijk bij het filter kunt.
 Monteer de ophangbouten.

 (Gebruik W3/8 tot M10 ophangbouten.)
Gebruik een verankeringsbout, een verzonken inzetstuk, een
verzonken verankering voor bestaande plafonds, en een
verzonken inzetstuk, een verzonken verankering of een ander
lokaal verwerkt onderdeel ter versteviging van het plafond om
het gewicht van de unit te kunnen dragen. (Zie Afb. 3)
Alle bovenvermelde onderdelen worden niet meegeleverd.

 Verwijder alle accessoires en karton uit de unit.

Vink  aan na 
controle

 Is de binnenunit stevig gemonteerd?
Als de apparaten loskomen, kunnen ze trillingen of lawaai 
veroorzaken.

 Is de bedrading goed aangelegd?
Er kunnen storingen optreden of componenten kunnen 
doorbranden.

 Worden de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnen- 
of buitenunit niet geblokkeerd?

Er kan onvoldoende gekoeld of verwarmd worden.

 Zijn alle accessoires, karton en tape uit de unit gehaald?
Er kunnen storingen optreden.

1 Binnenunit

2 Automatische reinigingsoptie

3 Flensaansluiting

4 Ophangbeugels

5 Schakelkast

1 Standaard geplaatste ophangbeugels

2 Installatie voorzijde

3 Installatie zijkant

OPMERKING De ophangbeugel aan de zijde van de schakelkast kan
niet worden veranderd.

2

1

3
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Installatie ophangbouten
Gebruik het meegeleverde karton om de juiste positie van de bouten
te bepalen.

1 Snijd het karton volgens de gedrukte instructies:

2 Plaats het uitgesneden deel van het karton naast de reeds
geïnstalleerde leiding.
Zorg dat de rand van het karton overeenkomt met de parallelle
stippellijn.

3 Zorg dat de op het karton gedrukte driehoekjes overeenkomen
met de rand van de behuizing (stippellijnen).

4 Markeer de positie van de gaten voor de ophangbouten.

De automatische reinigingsunit installeren
1 Verwijder een flens van de optie en installeer hem op de

aanzuigzijde van de binnenunit.
- De schroeven voor de flens zitten in de 

toebehorenzak.(zeskantbouten)

- De tweede flens moet op de optionele unit blijven zitten.

2 Verwijder de 4 schroeven die de loopkatten op hun plaats
houden.

3 Verwijder het karton onder de loopkatten.

4 Monteer de binnenunit voorlopig.
- Plaats de optie met de onderzijde op de binnenunit zodat 

u de flenzen samen kunt vastmaken.
- Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout. Zorg dat 

deze stevig wordt vastgehecht door middel van een moer 
en pakkingring aan de boven- en onderzijde van de 
ophangbeugel. (Zie afbeelding 4)

5 Controleer of de unit horizontaal waterpas staat.

6 Draai de bovenste moer vast.

7 Schroef beide flenzen vast vanaf de zijkanten en de onderzijde.
(schroeven met ronde kop)

Na proefdraaien

8 Verwijder het beschermingsnet tijdelijk.

9 Verwijder het karton achter de loopkatten.

10 Plaats het filter als het proefdraaien is voltooid en beide
loopkatten in de parkeerstand staan.
- Verwijder de bevestigingsplaat van het filter en plaats het 

filter in de unit. 
- De textielstroken op het filter moeten aan de onderzijde zitten.
- Installeer de bevestigingsplaat.

11 Plaats het beschermingsnet terug.

Het sierpaneel installeren
Zie afbeelding 6

1 Sluit een slang van de accessoireset aan op de aansluiting op
de automatische reinigingsunit. 
Het andere uiteinde van de slang moet op het sierpaneel
worden bevestigd.

2 Zoek naar een geschikte plaats voor het sierpaneel op het
plafond en houd daarbij rekening met de lengte van de slang. 

3 Maak een gat in het plafond. (Lengte 104×183 mm)

4 Koppel de slang los van het sierpaneel en haal ze door het gat
in het plafond.

5 Maak het sierpaneel vast aan het plafond met de veren.

6 Sluit de slang terug aan op het sierpaneel.

1 Moer (ter plaatse te voorzien)

2 Sluitring voor ophangbeugel (meegeleverd met de unit)

3 Draai vast (dubbele moer)

OPMERKING U kunt het filter alleen in de unit plaatsen als de
loopkatten in de parkeerstand staan.

1 Sierpaneel
2 Aansluiting op het sierpaneel
3 Aansluiting op de unit
4 Slang
5 Veer
3
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Elektrische bedrading aanleggen

Algemene informatie

 De bedrading ter plaatse en de montage van de componenten
moeten worden uitgevoerd door een erkend elektricien en in
overeenstemming zijn met de geldende Europese en nationale
reglementeringen.

 Volg het "Bedradingsschema" dat aan de unit is bevestigd om
de binnenunit en de automatische reinigingsoptie te bedraden.

 Alle kabels die de unit binnenkomen moeten worden
vastgemaakt met draadbinders (accessoire).

 Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, zijn
vertegenwoordiger of gelijkaardig bevoegde personen het
vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

De bedrading aansluiten
Verwijder de deksels van de schakelkast zoals op afbeelding 5 wordt
getoond en sluit de binnenunit en de optionele unit aan op de
draadboom (accessoireset)

 Steek alle connectoren in zoals te zien is op afbeelding 5.
 Controleer of ze allemaal goed zijn aangesloten.
 Maak de draadboom vast met de draadbinders (accessoireset).

Gebruik hiervoor het bevestigingspunt dat op afbeelding 5 wordt
getoond.

 Zorg dat u geen draden beknelt bij het bevestigen van het
deksel van de schakelkast.

 Om te voorkomen dat er water in de units stroomt, moet u ervoor
zorgen dat de bedrading er als volgt uitziet.

 Als alle bedrading is aangesloten, vul dan de gaten in de
bedradingsopeningen van de behuizing op met stopverf of
isolatiemateriaal (meegeleverd met de unit) om te voorkomen
dat klein ongedierte of vuil van buitenaf in de unit terechtkomt en
kortsluitingen in de stuurkast veroorzaakt.

PROEFDRAAIEN

Voer het proefdraaien van de automatische reinigingsunit uit nadat 
het proefdraaien van de binnenunit is voltooid.
U kunt de automatische reinigingsunit niet proefdraaien als de 
binnenunit bezig is.
 Controleer of de deksels van de EL. COMPON. BOX van

respectievelijk de binnenunit, de buitenunit en de
automatische reinigingsunit zijn gesloten

 Zet de stroom van de binnenunit aan
 Nadat de stroom is aangezet, wordt de automatische

reinigingsunit geïnitialiseerd.
 Laat de unit gedurende twee minuten proefdraaien nadat de

stroom is aangezet
 Bevestig de reinigingsfunctie van het filter met de

afstandsbediening.

Proefdraaien met de afstandsbediening

1 Stop de werking van de binnenunit.

2 Druk gedurende ten minste 4 seconden op de annuleertoets
terwijl de achtergrondverlichting brandt. Het menu Service
instellingen verschijnt.

3 Selecteer Test auto filterreiniging in het menu Service
instellingen en druk op de Menu/Enter-toets.

4 " " verschijnt op het basisscherm. 
Het display verdwijnt nadat het proefdraaien is voltooid.
De tijd die nodig is om te proefdraaien is ongeveer 5-10 minuten
(afhankelijk van de grootte van de behuizing).

Achtergrondverlichting voor LCD
Als u op een toets drukt, zal de achtergrondverlichting gedurende
ongeveer 30 seconden branden.
Bedien de toetsen terwijl de achtergrondverlichting brandt (behalve
de Aan/Uit-toets).

1 Deksel van schakelkast
2 Bedrading voor lage spanningen in de schakelkast
3 Bedrading voor hoge spanningen in de schakelkast
4 Bedradingsschema van de optiekit
5 Schakelkast van de optiekit
6 Draadboom (accessoireset)
7 Bevestigingspunt

1
2

3

4

Koel Instellen
Koel 28°C

Houd de 
annuleertoets langer 
dan 4 seconden 
ingedrukt terwijl de 
achtergrondverlicht-
ing oplicht.

Terug Instelling

Service instelling lokaal
Status binnenunit
Status buitenunit
Ventilator verplicht AAN
Wissel Hoofd / Sub controller
Filterindicatie  UIT
Test auto filterreiniging 

2/3

Druk op de 
Menu/Enter-toets.

Koel Instellen
Koel 28°C

Verzamel stof
4
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Te testen tijdens het proefdraaien

ONDERHOUD

De onderhoudsinterval voor de automatische reinigingsunit is 1 jaar.

Het filter handmatig reinigen

Indien het vuil niet meer gereinigd kan worden, moet het luchtfilter
worden vervangen. (Luchtfilters zijn als reserveonderdeel verkrijgbaar.)

1 Verwijder één schroef en schuif de metalen houder naar de kant
waar zich een schakelkast bevindt.

2 Verwijder de luchtfilter.

3 Reinig het luchtfilter.
Gebruik een stofzuiger (A) of was het luchtfilter met water (B).

Gebruik een zachte borstel en een neutraal schoonmaakmiddel
als de luchtfilter sterk verontreinigd is.
Schud het water af en laat het rooster drogen in de schaduw.

4 Plaats het schone filter terug, maak hem vast met de metalen
houder en schroef de schroef er terug in. 

De binnenzijde reinigen

1 Verwijder het beschermingsnet. 

2 Reinig de binnenzijde van de behuizing met een stofzuiger of
een natte doek. 

3 Laat proefdraaien. 

4 Verwijder met de stofzuiger het resterende vuil uit de stofbak.
Als de loopkat beweegt, druk de slang van de stofzuiger dan
gedurende minstens 30 seconden tegen de uitlaat van de
stofbak.

Vink  aan 
na controle Te testen

 Bewegen beide loopkatten?

 Klinkt er geen abnormaal geluid?

 Bewegen beide loopkatten tegelijk?

 Gaan beide loopkatten tot aan het einde van de behuizing?

 Zijn beide loopkatten teruggekeerd naar de beginpositie?

Voorzichtig
 Tijdens het onderhoud moet u uitvoeren wat hierna

volgt.
 Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door

bevoegd servicepersoneel.
 Alle voedingscircuits moeten zijn onderbroken voordat

u aan de klemmen begint te werken.

(A) Reinigen met een stofzuiger (B) Wassen met water

1×

1 Borstelunit met stofbak 
2 Slang van de stofzuiger

1

2

5
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BEDRADINGSSCHEMA

Legenda van het geünificeerd bedradingsschema
Voor de toegepaste onderdelen en de nummering, raadpleeg de meegeleverde sticker met het bedradingsschema op de unit. De nummering van de onderdelen wordt 

voor elk onderdeel in Arabische cijfers in stijgende volgorde opgesteld en wordt in het overzicht onderaan met het symbool "*" in de code van het onderdeel weergegeven.

: STROOMONDERBREKER : AARDING

: VERBINDING : AARDING (SCHROEF)

, : CONNECTOR : GELIJKRICHTER

: AARDE : RELAISCONNECTOR

: TER PLAATSE TE VOORZIEN BEDRADING : KORTSLUITCONNECTOR

: ZEKERING : AANSLUITKLEM

: BINNENUNIT : AANSLUITKLEMMENSTROOK

: BUITENUNIT : DRAADBINDER

BLK : ZWART GRN : GROEN PNK : ROZE WHT : WIT

BLU : BLAUW GRY : GRIJS PRP, PPL : PAARS YLW : GEEL

BRN : BRUIN ORG : ORANJE RED : ROOD

A*P : PRINTPLAAT PS : SCHAKELENDE VOEDING

BS* : DRUKKNOP AAN/UIT, BEDRIJFSSCHAKELAAR PTC* : PTC-THERMISTOR

BZ, H*O : ZOEMER Q* : BIPOLAIRE TRANSISTOR MET GEÏSOLEERDE 
POORT (IGBT)

C* : CONDENSATOR Q*DI : AARDLEKSCHAKELAAR

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

: VERBINDING, CONNECTOR Q*L : OVERBELASTINGSVEILIGHEID

D*, V*D : DIODE Q*M : THERMOSCHAKELAAR

DB* : DIODENBRUG R* : WEERSTAND

DS* : DIP-SCHAKELAAR R*T : THERMISTOR

E*H : VERWARMER RC : ONTVANGER

F*U, FU* (VOOR DE KENMERKEN, 
RAADPLEEG DE PRINTPLAAT IN 
UW UNIT)

: ZEKERING S*C : EINDSCHAKELAAR

FG* : CONNECTOR (FRAME-AARDE) S*L : VLOTTERSCHAKELAAR

H* : BUNDEL S*NPH : DRUKSENSOR (HOOG)

H*P, LED*, V*L : INDICATIELAMPJE, LICHTGEVENDE DIODE S*NPL : DRUKSENSOR (LAAG)

HAP : LICHTGEVENDE DIODE (SERVICEMONITOR GROEN) S*PH, HPS* : DRUKSCHAKELAAR (HOOG)

HIGH VOLTAGE : HOGE SPANNING S*PL : DRUKSCHAKELAAR (LAAG)

IES : INTELLIGENT-OOG-SENSOR S*T : THERMOSTAAT

IPM* : INTELLIGENTE VOEDINGSMODULE S*W, SW* : BEDRIJFSSCHAKELAAR

K*R, KCR, KFR, KHuR : MAGNETISCH RELAIS SA* : SPANNINGSBEVEILIGING

L : ONDER SPANNING SR*, WLU : SIGNAALONTVANGER

L* : SPOEL SS* : KEUZESCHAKELAAR

L*R : REACTIEVAT SHEET METAL : AANSLUITKLEMMENSTROOK VASTE PLAAT

M* : STAPPENMOTOR T*R : TRANSFORMATOR

M*C : COMPRESSORMOTOR TC, TRC : ZENDER

M*F : VENTILATORMOTOR V*, R*V : VARISTOR

M*P : AFVOERPOMPMOTOR V*R : DIODENBRUG

M*S : DRAAIMOTOR WRC : DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNETISCH RELAIS X* : AANSLUITKLEM

N : NEUTRAAL X*M : AANSLUITKLEMMENSTROOK (BLOK)

n = * AANTAL DOORGANGEN DOOR FERRIETKERN Y*E : ELEKTRONISCHE EXPANSIEKLEP PENBUNDEL

PAM : IMPULSAMPLITUDEMODULATIE Y*R, Y*S : ELEKTROMAGNETISCHE OMKEERKLEP SPOEL

PCB* : PRINTPLAAT Z*C : FERRIETKERN

PM* : VOEDINGSMODULE ZF, Z*F : RUISFILTER
6
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NAMEN EN FUNCTIES

 Op de afbeelding ziet u de automatische reinigingsunit met
transparante bovenplaat.

Andere functies dan de basisbedieningsfuncties (bv. AAN/UIT,
keuzetoets bedrijfsmodus, ventilatorsnelheidregeling en temperatuur-
instellingen) worden ingesteld op het menuscherm.

IndicatorVOOR DE GEBRUIKER

1 Filter

2 Cilinderunit

3 Borstelunit met stofbak

4 Slang

5 Sierpaneel

6 Vak met el. compon.

7 Aanzuiging

8 Uitlaat

OPMERKING  Installeer de afstandsbediening niet op plaatsen
die blootstaan aan direct zonlicht.
Anders kan het LCD display verkleuren, waardoor
de gegevens niet langer leesbaar zijn.

 Trek niet aan de kabel van de afstandsbediening
en verdraai deze niet. 
Anders kan de afstandsbediening defect raken.

 Druk de toetsen op de afstandsbediening niet in
met voorwerpen met scherpe uiteinden.
Anders kan de afstandsbediening beschadigd of
defect raken.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Knop om de werkingsstand te selecteren
-  Druk op deze toets om de gewenste bedrijfsmodus te selecteren 
(De beschikbare modi verschillen volgens het aangesloten model.)

2 Ventil Snlh-toets
-  Gebruik deze toets om het scherm te tonen waarin het luchtvolume 
wordt ingesteld. (De beschikbare ventilatorsnelheid verschilt volgens 
het aangesloten model.) Zie voor bijzonderheden de 
gebruiksaanwijzing behorend bij de regelaar.

3 Menu/Enter-toets
-  Gebruik deze toets om het hoofdmenu weer te geven.
-  Gebruik deze toets om de geselecteerde instelling in te voeren.

4 Omhoog-toets 
-  Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen.
-  De volgende onderdelen aan de bovenkant zullen oplichten. 
(De oplichtende onderdelen verschuiven continu wanneer de 
toets ingedrukt wordt gehouden.)
-  Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te veranderen.

5 Omlaag-toets 
-  Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verlagen.
-  De volgende onderdelen aan de onderkant zullen oplichten 
(De oplichtende onderdelen verschuiven continu wanneer de 
toets ingedrukt wordt gehouden.)
-  Gebruik deze toets om het geselecteerde onderdeel te veranderen.

6 Rechts-toets 
-  Gebruik deze toets om het volgende onderdelen aan de rechterkant 
te selecteren.
-  Elk scherm wordt naar rechts verschoven. 
-  Door deze toets tenminste 4 seconden ingedrukt te houden worden 
de instellingen voor de afwezig-functie ingeschakeld.

7 Links-toets 
-  Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de linkerkant 
te selecteren.
-  Elk scherm wordt naar links verschoven. 
-  Door deze toets tenminste 4 seconden ingedrukt te houden 
worden de instellingen voor de afwezig-functie ingeschakeld.

8 AAN/UIT-knop
-  Druk deze toets in en het systeem zal starten.
-  Druk deze toets nogmaals in en het systeem zal stoppen.

9 Bedrijfslampje (groen)
-  Dit lampje gaat branden wanneer het systeem in bedrijf is.
-  Dit lampje gaat knipperen als er zich een fout voordoet.

10 Annuleertoets
-  Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te keren.

11 LCD (met achtergrondverlichting)
-  De achtergrondverlichting gaat gedurende ongeveer 30 seconden 
branden wanneer op een van de bedieningstoetsen wordt gedrukt.
Bedien terwijl de achtergrondverlichting brandt toetsen behalve 
de AAN/UIT-toets.
-  Als twee afstandsbedieningen gebruikt worden voor de bediening 
van één enkele binnenunit, zal de achtergrondverlichting van 
de afstandsbediening die het eerst gebruikt is gaan branden. 
(De achtergrondverlichting van de twee afstandsbedieningen 
zal niet tegelijkertijd branden.)

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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LCD-display

 Er zijn twee displaytypes: het standaard en het gedetailleerde
display.
Het standaard display is standaard ingesteld.

 Selecteer het gedetailleerde display in het hoofdmenu om over
te gaan naar het gedetailleerde display.
Zie voor details de gebruiksaanwijzing die bij de bedrade
afstandsbediening wordt geleverd.

 Op elk van de volgende schermen ziet u de status van het LCD-
display voor de automatische reinigingsfunctie van het filter.
Voor de inhoud van de LCD-displays als de automatische
reinigingsfunctie van het filter niet wordt uitgevoerd, raadpleegt
u de gebruiksaanwijzing die bij de bedrade afstandsbediening
wordt geleverd.

INSTELLING AUTOMATISCHE FILTERREINIGING

Standaard wordt de automatische filterreiniging één keer per week
uitgevoerd.

Als de unit niet in de stand voor airconditioning staat en het
opgegeven tijdstip is bereikt, dan wordt de automatische reiniging
uitgevoerd. Alleen omwille van beveiliging is het mogelijk dat de unit
wordt geforceerd om de airconditioning stop te zetten en de
reinigingsfunctie uit te voeren.

Voorbeeld als de airconditioning al een bepaalde periode actief is
terwijl het symbool voor reinigen van de stofbak te zien is.

Starttijd opgeven

Bedieningsmethode

Standaardscherm Gedetailleerd scherm

1 Display "Reiniging"

Wordt weergegeven terwijl de automatische filterreiniging 
wordt uitgevoerd.

Haal het stof uit de stofbak (zie pagina 10)

2 Melding
De volgende melding verschijnt:
"Fout: druk op menutoets."
"Waarschuwing: druk op menutoets."
-  Wordt weergegeven als er een fout of een waarschuwing wordt 
gedetecteerd. (zie pagina 12)
"Stel klok in het menu in"
-  Wordt weergegeven om te informeren dat de klok moet worden 
ingesteld. (zie pagina 9)
-  Zolang de instellingen niet zijn gedaan, start het product de 
automatische filterreiniging niet op het toegewezen tijdstip.

OPMERKING  De klok moet juist zijn ingesteld.
 Als de periode voor de automatische filterreiniging

niet is opgegeven, wordt deze uitgevoerd van
12:00 tot 15:00 (standaard).

 Zolang de klok niet is ingesteld, start het product
de automatische filterreiniging op een tijdstip dat
niet is opgegeven.

Auto

1. Display "Reiniging"

Instellen
Koel

Warm
28°C

20°C

Kamer

20°C

Auto
Koel
Warm

28°C

20°C

Terugzetten

Vr11:03

1. Display "Reiniging"

1

 Roep het scherm Hoofdmenu op.

 Druk op  om Auto filterreinigen te selecteren op
het scherm Hoofdmenu en druk op de Menu/Enter-
toets.

2

 Als de klok niet is ingesteld, verschijnt er een scherm
zoals links aangegeven. 
Druk op de toetsen  om Ja te selecteren en druk
op de Menu/Enter-toets. 
Stel het huidig jaar, de huidige maand, de huidige
dag en het huidig uur in.
(Zie "Klok&Kalender" op pagina 8)

*De klok moet zijn ingesteld om de starttijd van de automatische
filterreiniging te kunnen opgeven.

3  Als u in het scherm om de klok voor automatische
filterreiniging in te stellen op de toetsen  drukt,
dan verandert de periode.
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
Kies de gewenste periode.

 Druk op de Menu/Enter-toets.
Het scherm om de instellingen te bevestigen
verschijnt.

4

 Druk op de toets   om Ja te selecteren op het
scherm om de instellingen te bevestigen.
Druk op de Menu/Enter-toets om de automatische
filterreiniging in te stellen en keer terug naar het
basisscherm.

Instelling

Hoofdmenu
Snelle opstart
Ventilatie
Energiebesparende opties
Tijdschema
Auto filterreinigen 
Informatie over het onderhoud

1/2

Terug

Terug Instelling

Klok niet ingesteld. Wilt u instellen?
Auto filterreinigen

Ja Neen

Datum & Tijd
Jaar  2011
Maand  01
Dag  01
Donderdag

 12:00
Terug Instelling

Terug Instelling

Auto filterreinigen
Auto filterreinigen

0:00– 3:00

Terug Instelling

Sla de instellingen op?
Auto filterreinigen

Ja Neen
8
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OPMERKING
De automatische filterreiniging duurt ongeveer 5-10 minuten.
Afhankelijk van de grootte van de behuizing. In een omgeving met
veel stof duurt de reinigingscyclus 10~20 minuten.
De reinigingsfunctie wordt altijd tijdens het geplande tijdsblok van
3 uur uitgevoerd en start van zodra dat mogelijk is, rekening houdend
met onderstaande voorwaarden:

- tijdens het eerste uur wordt de reinigingsfunctie alleen 
uitgevoerd als de unit niet actief is;

- tijdens het tweede en het derde uur dezelfde voorwaarde als 
tijdens het eerst uur of als de thermostaat UIT staat.

Als de reinigingsfunctie niet is uitgevoerd, zal de unit proberen om
dat tijdens het volgende geplande tijdsblok van 3 uur te doen.
Als er 2 opeenvolgende geplande tijdsblokken van 3 uur zijn
verstreken en de unit heeft, in geval van VRV, de reinigingsfunctie
niet kunnen uitvoeren, dan wordt foutcode AH09 weergegeven op de
afstandsbediening (zie "OPMERKING" op pagina 8). Zolang de
functie niet is voltooid, wordt de foutcode weergegeven, maar de unit
kan normaal blijven functioneren. 
Op SkyAir-units zult u deze foutcode niet te zien krijgen.

Automatische filterreiniging

Elk van de drie bedrijfsmodi van het product kan worden ingesteld
voor automatische filterreiniging. 

Voorbereiding

 Selecteer geen periode voor automatische filterreiniging als de
airconditioning actief is.
Als de periode voor automatische filterreiniging overlapt met die
voor de airconditioning, dan is het mogelijk dat de
airconditioning geforceerd wordt stopgezet om de automatische
filterreiniging te starten.

 Als de melding "Stel klok in het menu in" verschijnt, moet u de
klok opnieuw instellen om de automatische filterreiniging
gedurende de toegewezen periode te kunnen uitvoeren.

KLOK&KALENDER

Klok instellen

Bedieningsmethode

Bedrijfsstand Beschrijving Klok 
instellen

Tijd toewijzen 
om auto-

matische filter-
reiniging te 

starten

Werking met 
geplande timer

Voert automatische 
filterreiniging uit gedurende 

een van de 8 periodes.

Werking van 
12:00 tot 15:00

Voert automatische 
filterreiniging uit gedurende 

de standaard periode 
(12:00 tot 15:00)

Automatisch 
bediende 
werking

Voert automatische 
filterreiniging uit volgens 

de referentiewaarde. of

OPMERKING  Als de klok om een bepaalde reden wordt gereset
(bv. er wordt gedurende 48 uur of langer geen
stroom geleverd aan het product), dan moet u de
klok opnieuw instellen. Als u dat niet doet, gaat
het product naar de automatische bedrijfsmodus.

 Als de borstel het stof wegschraapt, is het
mogelijk dat u wat geluid hoort.

1

Basisscherm

 Druk op de Menu/Enter-toets.

2

Het scherm Hoofdmenu
 Het scherm Hoofdmenu verschijnt.

3

 Druk op  om Klok & kalender op het scherm
Hoofdmenu te selecteren.
Druk op de Menu/Enter-toets om het
klokinstelscherm weer te geven.

4

 Selecteer "Jaar" met de toetsen .
Voer het jaar in met de toetsen .
Door de toets ingedrukt te houden verandert het
getal continu.

5

 Selecteer "Maand" met de toetsen .
Voer de dag in met de toetsen .
Door de toets ingedrukt te houden verandert het
getal continu.

Koel Instellen
Koel 28°C

Terug Instelling

Hoofdmenu
Snelle opstart
Ventilatie
Energiebesparende opties
Tijdschema
Auto filterreinigen
Informatie over het onderhoud

1/2

Terug Instelling

Hoofdmenu
Configuratie
Huidige instellingen
Klok & kalender
Taal 

2/2

Datum & Tijd
Jaar  2011
Maand  01
Dag  01
Donderdag

 12:00
Terug Instelling

Datum & Tijd
Jaar  2011
Maand  10
Dag  01
Donderdag

 12:00
Terug Instelling
9
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HUIDIGE INSTELLING

De huidige instellingen wijzigen

Bedieningsmethode

STOF UIT DE STOFBAK HALEN

Weergave van het symbool voor stof verzamelen

Op een bepaald moment wordt het symbool voor het verzamelen van
stof weergegeven.
Verzamel het stof zodra u het symbool heeft bevestigd.

*Het symbool voor het verzamelen van stof verschijnt na 1 maand
(standaard)
U kunt kortere intervallen selecteren als het product wordt gebruikt
op plaatsen met veel stof. U kunt de interval instellen op: geen
aanduiding, 672 u, 168 u en 24 u.

Het symbool voor het verzamelen van stof verschijnt stap voor stap,
naargelang de hoeveelheid stof in de stofbak.

6

 Selecteer "Dag" met de toetsen .
Voer de dag in met de toetsen .
Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal
continu. 
Dagen van de week veranderen automatisch. 

7

 Selecteer "Uur" met de toetsen .
Voer het uur in met de toetsen .
Door de toets ingedrukt te houden verandert het
getal continu.

8

 Selecteer "Minuut" met de toetsen .
Voer de minuut in met de toetsen .
Door de toets ingedrukt te houden verandert het
getal continu.

 Druk op de Menu/Enter-toets.
Het instelling-bevestigingsscherm verschijnt.

9
 Druk op de toets   om Ja te selecteren op het

scherm om de instellingen te bevestigen. 
Druk op de menu/enter-toets om de klok in te stellen
en keer terug naar het basisscherm.

Terwijl u de automatische filterreiniging instelt, keert het
display terug naar het scherm om een periode toe te
wijzen. (Zie pagina 8)

Datum & Tijd
Jaar  2011
Maand  10
Dag  07
Donderdag

 12:00
Terug Instelling

Datum & Tijd
Jaar  2011
Maand  10
Dag  07
Donderdag

 12:00
Terug Instelling

Datum & Tijd
Jaar  2011
Maand  10
Dag  07
Donderdag

 12:21
Terug Instelling

Sla de instellingen op?
Datum & Tijd

Ja Neen

Terug Instelling

1

 Roep het scherm Hoofdmenu op. (Zie pagina 8).

 Druk op de toetsen  om Huidige instellingen te
selecteren op het scherm Hoofdmenu en druk op de
Menu/Enter-toets.

2

 Er verschijnt een lijst die de huidige instellingenstatus
toont. 
Druk op de toetsen  om naar het volgend
onderdeel te gaan.

 Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het
scherm Hoofdmenu.

Scherm-onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van
het model. 
Enkel onderdelen die kunnen worden ingesteld worden
getoond.
Raadpleeg de weergegeven instellingen voor
"Automatische filterreiniging" voor de momenteel
ingestelde voorwaarde voor automatische filterreiniging.

Voorbeeld: voor automatische filterreiniging is een
periode van 12:00 tot 15:00 ingesteld.
Automatische filterreiniging   12-15

Plaats van weergave Symbool 1 Symbool 2 Symbool 3

Afstandsbe
diening

LCD
Symbool

verschijnt

Symbool

verschijnt

"AH-05" 
(fout) verschijnt

Bedrijfs-
lampje

Verklikker-
lamp Knippert Knippert

OPMERKING
 Verzamel het stof in de bak als  verschijnt.

Als u het stof niet verwijdert, kunnen storingen
optreden.

Terug Instelling

Hoofdmenu
Configuratie
Huidige instellingen
Klok & kalender
Taal

2/2

Terug Instelling

Huidige instellingen
Ventilatiesnelheid  Laag
Ventilatiemodus  Auto
Schema  Uitschak
Displaymodus  Standaard
Weergave item  Buiten
Auto filterreiniging  00-03
10



4PNL470901-1.book  Page 11  Sunday, April 23, 2017  1:00 PM
 

STOF VERZAMELEN MET STOFZUIGER

1 Zuig het stof in de stofbak op nadat u het symbool voor het
verzamelen van stof heeft bevestigd.

2 Sluit de meegeleverde aansluitleiding en het hulpstuk aan op de
stofzuigerbuis.
Schuif de aansluitleiding en het hulpstuk in de stofzuigerbuis.

Als u de aansluitleiding opbergt, gebruik dan de meegeleverde
klittenbandstrook en hanteer de volgende procedure.

Voorbeeld 1

1 Verwijder het papier van de dubbelzijdige tape op de achterzijde
van de klittenbandstrook en plak de strook op een vlak
oppervlak in de opbergruimte.

2 Druk de klittenbandstrook van de aansluitleiding op de strook
die u in stap 1 heeft vastgeplakt.

Voorbeeld 2

Wikkel de klittenbandsluiting op de aansluitleiding rond de slang of
buis van een stofzuiger om de aansluitleiding op te bergen.

3 Plaats het uiteinde van de aansluitleiding van onder af in de
inlaat van het aanzuigrooster voor stofverzameling. Duw
vervolgens het uiteinde op de interne luchtuitlaat totdat het
uiteinde vastklikt.

4 Als het uiteinde van de aansluitleiding contact maakt, zet u de
stofzuiger aan, op maximaal zuigvermogen, en zuigt u het stof
gedurende minstens 10 seconden op.
Trek de slang tijdens het stofzuigen regelmatig even terug.

OPMERKING  Terwijl de automatische filterreiniging wordt
uitgevoerd, kunt u het stof niet verwijderen met de
stofzuiger. Controleer voor u het stof verzamelt of
" " niet wordt weergegeven op het scherm
van de afstandsbediening.

OPMERKING U kunt de aansluitleiding apart aankopen als optie
BAEVACEP. Deze wordt niet bij de automatische
reinigingsoptie geleverd.

1 Stofzuigerbuis met binnendiameter van 32 tot 38 mm.

2 Stofzuigerbuis met binnendiameter van 38 tot 42 mm.

3 Stofzuigerbuis

4 Aansluitleiding

5 Hulpstuk

1 Voorbeeld 1

2 Voorbeeld 2

3 Aansluitleiding

4 Slang of buis van de stofzuiger

5 Vlak oppervlak in de opbergruimte

6 Klittenbandstroken

1

3 4

2

3 5 4

3

4

6

2

5

1 2

OPMERKING  Het hulpstuk kan zonder gebogen uiteinde (bv.
staande stofzuiger of handstofzuiger) of leiding
met een gat erin om lucht te laten ontsnappen,
niet worden aangesloten op een stofzuigerbuis.
Neem contact op met uw Daikin-verdeler als u het
hulpstuk niet kunt aansluiten op uw stofzuiger.

 Gebruik een stofzuiger met een minimaal
zuigvermogen van 300 W.

 Gebruik geen stofzuiger die vol stof zit of met een
laag zuigvermogen.

*Als u dergelijke stofzuiger toch gebruikt, is het
mogelijk dat het stof niet kan worden verzameld.

1 Inlaat voor verzamelen van stof

2 Luchtinlaat

3 Aansluitleiding

4 Gaat ongeveer 10 mm omhoog

1 3

2

4

11
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Het symbool voor het verzamelen van stof resetten

Bedieningsmethode

PROBLEEMOPLOSSING
De volgende verschijnselen wijzen niet op een storing.

*Met de standaardinstelling knippert de indicator niet groen.

Controles vooraleer een onderhoud of reparatie te vragen.

Als u product nog altijd niet goed functioneert nadat u bovenstaande heeft
gecontroleerd, neem dan contact op met uw Daikin-verdeler. De klant mag niet
proberen om het product te repareren.

Contacteer uw Daikin-verdeler in de volgende gevallen

Weergave foutcodes

Bedieningsmethode

1

 Als het tijd is om het stof uit de stofbak te halen,
verschijnt het symbool " " onderin het basisscherm.

 Druk in deze status in het basisscherm op de Menu/
Enter-toets. 

2

 Als u het stof in de stofbak heeft gestofzuigd, druk
dan op de toetsen  op het scherm voor
bevestiging van de verzameling en selecteer Ja 

 Druk op de Menu/Enter-toets om het symbool voor
het verzamelen van stof te resetten.

*Als het stof in de stofbak niet of niet goed wordt gestofzuigd, zal
het symbool voor het verzamelen van stof snel opnieuw
verschijnen.

Verschijnsel Mogelijke oorzaak
Er klinkt een licht 
klikkend geluid. " " wordt 

weergegeven of de 
indicator op het paneel 
knippert groen (*).

Het geluid van 
bewegende loopkatten.

Er klinkt een schurend 
geluid.

Het geluid van de 
bewegende borstel.

De airconditioning stopt tijdelijk.

De stofbak is vol 
en automatische 
filterreiniging is 
niet mogelijk.

Verschijnsel Mogelijke oorzaak Oplossing

Er kleeft stof aan het 
luchtfilter (stof slaat 
neer).

In de ruimte is tijdelijk 
veel stof aanwezig 
doordat ze wordt 
schoongemaakt.

Stop de werking van de 
airconditioner totdat het 
schoonmaken van de 
ruimte is beëindigd. 
Reinig indien nodig 
het luchtfilter.

De stofbak zit vol. Zuig het stof op. 
(zie pagina 10)

"AH" verschijnt op het 
scherm van de afstands-
bediening en de 
verklikkerlamp knippert.

De stofbak zit vol.

Zuig het stof op en 
bevestig op de 
afstandsbediening.
(zie pagina 11)

Het symbool voor het 
verzamelen van stof 
verschijnt kort nadat 
het stof is gestofzuigd.

Controleer de interval 
voor het reinigen van 
de stofbak.

Stel de gewenste tijd in.

Het product werkt niet 
volgens de instellingen 
van de timer.

Zijn de instellingen op 
de afstandsbediening 
fout?

Maak de instellingen op 
de afstandsbediening 
opnieuw.

Auto
28°C

20°C

Verzamel stof

Instellen
Koel

Warm

Terug Instelling

Werd stof verzameld?
Methode voor verzamelen van stof

Ja Neen

Koel Instellen
Koel 28°C

 Wanneer de airconditioner niet correct functioneert
(een brandlucht afgeeft, enz.), de airconditioner
stopzetten en het apparaat uitschakelen.
Wanneer u de airconditioner onder deze
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten,
elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Neem
contact op met uw Daikin-verdeler.

Verschijnsel

Maatregelen die moeten 
worden genomen 

vooraleer een onderhoud 
of reparatie te vragen

De zekering is gesprongen 
of veiligheidsapparatuur, zoals de 
stroomonderbreker en de aardlekschakelaar 
worden regelmatig geactiveerd.

Zet het product niet AAN.

De toetsen op de afstandsbediening werken 
niet nauwkeurig. Zet het product UIT.

Er zijn andere storingen of defecten. Stop de werking van het 
product.

Een van de volgende meldingen verschijnt 
op het basisscherm van de 
afstandsbediening.
"Fout: druk op menutoets."
*Het bedrijfslampje gaat knipperen.
"Waarschuwing: druk op menutoets."
*Het bedrijfslampje gaat niet knipperen.

Controleer de 
storingscodes. 
(zie verder)

1  Als zich een fout voordoet, gaat een van de volgende
onderdelen op het basisscherm knipperen.

"Fout: druk op menutoets."
*Het bedrijfslampje gaat knipperen.

"Waarschuwing: druk op menutoets."
*Het bedrijfslampje gaat niet knipperen.

 Druk op de Menu/Enter-toets.

2

 De foutcode knippert en het contactadres en de modelnaam
verschijnen.

 Meld de foutcode en de modelnaam aan uw Daikin-verdeler.

Koel

Terug Instelling

Instellen
Koel 28°C

Fout: druk toets Menu

Koel

Terug Instelling

Instellen
Koel 28°C

Fout: druk toets Menu

bedrijfslampje

Terug

Foutcode: A1

Binnenmodel –––/000
Buitenmodel –––/000

Informatie contact
0123–4567–8900
12



4PNL470901-1.book  Page 13  Sunday, April 23, 2017  1:00 PM
 

KLANTENSERVICE

Geef de reparateur de volgende gegevens door
 Modelnaam
 Datum van installatie
 Omstandigheden waarbij de storing zich voordoet:

Zo precies mogelijk.
 Uw adres, naam en telefoonnummer

Reparaties na het verlopen van de periode voor kosteloze
garantie

Neem contact op met uw Daikin-verdeler.
Daikin zal tegen betaling reparaties uitvoeren als dat mogelijk is met
behoud van de functies.

Opslagperiode van essentiële reserveonderdelen

Essentiële reserveonderdelen zijn componenten die nodig zijn om
het product te laten functioneren.
Daikin bewaart essentiële reserveonderdelen voor de airconditioner
tot 9 jaar nadat de productie ervan is stopgezet.

Intervallen voor het vervangen van onderdelen

Intervallen voor vervanging

Neem voor meer informatie contact op met uw Daikin-verdeler. Houd
er verder ook rekening mee dat onderhoud of reiniging van het
binnenwerk door andere reparateurs dan de erkende reparateurs van
Daikin, mogelijk niet onder de garantie van Daikin vallen.

Verplaatsen

Neem contact op met uw Daikin-verdeler, want het verplaatsen of
opnieuw installeren van de airconditioner, om welke reden ook
(bv. verhuis), vereist een gespecialiseerde techniek.

Vragen 

Neem contact op met uw Daikin-verdeler voor de service na verkoop.

VEREISTEN VOOR VERWIJDERING

Bij batterijen is mogelijk een scheikundig symbool
onder het symbool gedrukt. Dit scheikundige symbool
betekent dat de batterij een zwaar metaal bevat
boven een bepaalde concentratie. Mogelijke
scheikundige symbolen zijn:

 Pb: lood (>0,004%)

Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van
het product en het behandelen van het koelmiddel, olie en/of andere
onderdelen moeten gebeuren door een bevoegde monteur in
overeenstemming met de relevante lokale en nationale wetgeving.

De units en oude batterijen moeten bij een gespecialiseerd
behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recycling en
terugwinning.

Door voor de juiste afvalverwijdering te zorgen, draagt u bij aan het
voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid van de mens.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of
de lokale overheid.

 Het apparaat niet demonteren, wijzigen of repareren.
Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
Neem contact op met uw Daikin-verdeler.

 Verplaats niet zelf en installeer niet zelf opnieuw.
Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of
brand veroorzaken.
Neem contact op met uw Daikin-verdeler.

 Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar.
Als de airconditioner niet correct werkt, d.w.z. geen
koude of warme lucht genereert, kan dit het gevolg zijn
van koelmiddellekkage. Neem contact op met uw Daikin-
verdeler voor hulp. Het gebruikte koelmiddel in de
airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Maar
ingeval van een lek kan een schadelijk gas vrijkomen bij
contact met een naakte brander, verwarming of fornuis.
Stop met het gebruik van de airconditioner totdat een
deskundige onderhoudsmonteur heeft bevestigd dat de
lekkage is gerepareerd. 

Naam onderdeel Controleperiode

Filter 1 jaar

OPMERKING  In deze tabel vindt u de belangrijkste onderdelen.
Raadpleeg het onderhoudscontract voor meer
informatie.

 De interval voor vervanging is afhankelijk van de
toestand van het filter tijdens het jaarlijkse
onderhoud. Als het stof niet meer kan worden
gereinigd, moet het filter worden vervangen.

 Afhankelijk van de installatieomgeving moet
u regelmatig controles uitvoeren.
13
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