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Preventívne opatrenia

 Jednotku neinštalujte ani neprevádzkujte na miestach uvedených
nižšie.
- Na miestach s výskytom minerálneho oleja alebo olejových 

výparov.
- Na miestach, kde sa používajú prchavé horľavé plyny, ako 

je riedidlo alebo benzín.
- Na miestach, kde vzduch obsahuje vysokú úroveň soli, ako 

sú miesta v blízkosti oceánov, a kde napätie veľmi kolíše, 
ako sú napr. závody.

- V zadymených miestnostiach.

- Na miestach, na ktorých často vznikajú lepkavé látky 
(napríklad v holičstvách).

 Príslušenstvo neinštalujte priamo na puzdro. Pri vŕtaní otvorov
do puzdra sa môžu poškodiť elektrické káble, čo môže následne
spôsobiť požiar.

 Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí
s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú
pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je
zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Deti nesmú čistiť ani robiť údržbu spotrebiča bez
dozoru.

 Toto zariadenie je určené pre odborníkov alebo vyškolených
používateľov v obchodoch, v odvetví svietidiel a na farmách,
prípadne pre začiatočníkov na komerčné a domáce používanie.

 Akustický výkon je nižší ako 70 dB(A).

PRED INŠTALÁCIOU

 Nechajte jednotku v obale, kým sa dostane na miesto inštalácie.
Pri rozbaľovaní konvektora, alebo pri jeho premiestňovaní po
rozbalení, zdvíhajte konvektor zavesením na závesný držiak
bez aplikovania tlaku na ostatné časti.

 Informácie o položkách, ktoré nie sú popísané v tomto návode
nájdete v návode na inštaláciu vnútornej jednotky.

Príslušenstvo

Skontrolujte, či ste spolu s jednotkou dostali aj nasledujúce
príslušenstvo.
Príslušenstvo sa nachádza vnútri jednotky.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Voliteľná súprava na automatické čistenie
Návod na inštaláciu

a obsluhu

PRED INŠTALÁCIOU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO
NÁVOD. TENTO NÁVOD USCHOVAJTE VO VAŠOM
DOSAHU PRE NESKORŠIE POUŽITIE.

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO ZAPOJENIE
ZARIADENIA PRÍP. PRÍSLUŠENSTVA MÔŽE MAŤ ZA
NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO INÝCH
ŠKÔD NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN
PRÍSLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU DAIKIN,
KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ NA POUŽITIE S TÝMTO
ZARIADENÍM. NECHAJTE HO NAINŠTALOVAŤ
ODBORNÍKOM.

AK MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE ALEBO POUŽÍVANIA, VŽDY SA SPOJTE
SO SVOJÍM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN,
KTORÝ VÁM PORADÍ A POSKYTNE INFORMÁCIE.

Inštaláciu musí vykonať licencovaný technik. 
Materiály a káble sa musia vyberať v súlade s platnými
národnými a medzinárodnými predpismi.

PRE INŠTALATÉRA

Podložka pre 
závesný držiak 

(4 ks) Nasávacia hadica Dekoračný panel Zväzok káblov

Skrutky pre 
príruby potrubia

Návod na 
inštaláciu 
a obsluhu

Skrutky pre 
spodnú prírubu 4 spony
1
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Voliteľné príslušenstvo

 Pri výbere vhodného diaľkového ovládača si pozrite informácie
v katalógoch a technickej literatúre.

 Táto funkcia nie je určená pre nasávanie zo spodnej strany.
 Používajte len príslušenstvo, voliteľné príslušenstvo a náhradné

diely vyrobené alebo schválené spoločnosťou Daikin.

V prípade nasledujúcich položiek postupujte pri montáži 
a kontrole po inštalácii zvlášť opatrne

Poznámky pre inštalatéra

 Pozorne si prečítajte tento návod, aby ste jednotku nainštalovali
správne. Nezabudnite zákazníka poučiť ho, ako správne
používať systém, a ukázať mu dodaný návod na používanie.

Výber miesta inštalácie
(Pozrite si časti obrázok 1 a obrázok 2.)

1 Vyberte miesto inštalácie, ktoré spĺňa nasledujúce podmienky
a ktoré schválil zákazník.
- Miesto, na ktorom nič neblokuje prúdenie vzduchu.
- Miesto, na ktorom možno zaručiť dostatočný priestor na 

údržbu a servis.
- Miesto, na ktorom nehrozí riziko úniku horľavých plynov.
- Zariadenie nie je určené na používanie v potenciálne 

výbušnej atmosfére.
- Pri inštalácii súpravy bezdrôtového diaľkového ovládača 

môže byť vzdialenosť medzi bezdrôtovým diaľkovým 
ovládačom a vnútornou jednotkou kratšia, ak sa v miestnosti 
nachádzajú fluorescenčné svetlá s elektrickým štartérom. 
Voliteľná súprava sa musí inštalovať čo najďalej od 
fluorescenčných svetiel.

2 Uistite sa, že je na strane nasávania vzduchu nainštalovaný
ochranný kryt.
Ochranný kryt musí spĺňať príslušné európske a národné
predpisy.

3 Na inštaláciu použite závesné skrutky. Skontrolujte, či je strop
dostatočne pevný, aby dokázal udržať hmotnosť vnútornej
jednotky a tejto súpravy. Ak hrozí určité riziko, pred inštaláciou
jednotky musíte spevniť strop.

Príprava pred inštaláciou
 Zvnútra jednotky vyberte všetko príslušenstvo a dostupné

kartóny. 
(Pozrite si obrázok 3 - položka 1.)

Pri inštalácii sa rozhodnite pre jednu z možností uvedených nižšie.

1 Závesy nainštalované vo výrobe

Pri inom spôsobe inštalácie musí závesy nainštalované vo výrobe
premontovať autorizovaný inštalatér.
1 Odskrutkujte 3 skrutky.
2 Zmeňte polohu závesu.
3 Vráťte 3 skrutky na miesto. (2 skrutky v prípade inštalácie

zboku)

 Umiestnenie jednotky vzhľadom na umiestnenie závesných
skrutiek.
 Umiestnite kontrolný otvor na bočnú stranu ovládacej skrine,

kde bude možné jednoducho vykonávať údržbu a kontrolu
ovládacej skrine. Kontrolný otvor umiestnite aj do spodnej
časti jednotky.

 Uistite sa, že je k filtru na spodnej strane zaručený
jednoduchý prístup.

 Namontujte závesné skrutky.
 (Použite W3/8 na závesné skrutky M10.)

V prípade hotových stropov použite dutú kotviacu skrutku,
zapustenú vložku a zapustenú kotvu. Zapustená vložka,
zapustená kotva alebo iné súčasti sa používajú na mieste
inštalácie na zosilnenie stropu, aby udržal hmotnosť jednotky.
(Pozrite si obrázok 4.)

 Všetky vyššie uvedené diely dodáva zákazník.

Po skontro-
lovaní 

začiarknite 


 Je vnútorná jednotka pevne pripevnená?
Jednotka môže spadnúť, vibrovať alebo môže byť hlučná.

 Je kábel správne pripojený?
Môže dôjsť k poškodeniu jednotky alebo zhoreniu súčastí.

 Neblokuje nič vývod alebo prívod vzduchu vnútornej alebo 
vonkajšej jednotky?

Výsledkom môže byť nedostatočné chladenie alebo ohrev.

 Vybrali ste zvnútra jednotky všetko príslušenstvo, kartóny
a pásky?

Výsledkom môže byť poškodenie jednotky.

1 Vnútorná jednotka

2 Voliteľná súprava na automatické čistenie

3 Pripojenie príruby

4 Závesy

5 Elektrická rozvodná skriňa

1 Závesy nainštalované vo výrobe

2 Inštalácia spredu - pred inštaláciou dočasne zložte ochrannú sieťku.

3 Inštalácia zboku

POZNÁMKA Polohu závesu na bočnej strane rozvodnej skrine
zmeniť nemožno.

1 Kotva

2 Stropný panel

3 Dlhá matica alebo napínadlo

4 Závesná skrutka

5 Voliteľná súprava na automatické čistenie

2
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Inštalácia závesných skrutiek
Na určenie správneho umiestnenia skrutiek použite kartón dodaný
s jednotkou.

1 Kartón vystrihnite podľa vytlačených pokynov.

2 Vystrihnutý kartón umiestnite vedľa nainštalovanej jednotky potrubia.
Okraj kartónu umiestnite podľa prerušovanej rovnej čiary.

3 Trojuholníky vytlačené na kartóne umiestnite podľa okraja skrine
(prerušované čiary).

4 Označte polohu otvorov pre závesné skrutky.

Inštalácia voliteľnej súpravy na 
automatické čistenie
1 Odstráňte zo súpravy prírubu a nainštalujte súpravu na stranu

nasávania vnútornej jednotky.

- Na montáž príruby použite skrutky z vrecka s príslušenstvom 
(skrutky so šesťhrannou hlavou).

- Druhá príruba musí zostať na voliteľnej súprave.

2 Natrvalo odskrutkujte 4 skrutky pridŕžajúce na mieste oba
zberače. (Skrutky sa používajú len pri preprave.)

3 Odstráňte kartón spod oboch zberačov. 
(Pozrite si obrázok 3 - položka 1.)

4 Dočasne nainštalujte voliteľnú súpravu.
- Voliteľnú súpravu presuňte do vnútornej jednotky zo spodnej 

strany a pripevnite k sebe príruby.
- Pripevnite závesný držiak k závesnej skrutke. Pomocou 

matice a podložky ho pevne zaistite z hornej a spodnej 
strany držiaka. (Pozrite si obrázok 5.)

5 Skontrolujte, či je jednotka vyrovnaná v horizontálnej rovine.

6 Dotiahnite vrchnú maticu.

7 Obe príruby k sebe priskrutkujte z bočných strán aj zo spodnej
strany. Použite skrutky s okrúhlou hlavou (príslušenstvo).
(Pozrite si obrázok 6.)

8 Voliteľnú súpravu na automatické čistenie pripojte k vnútornej
jednotke pomocou zväzku káblov (príslušenstvo) podľa obrázka
7 a pokynov v kapitole "Elektroinštalácia".

9 ZAPNITE zdroj napájania vnútornej jednotky, aby zberače
spustili inicializáciu a presunuli sa do parkovacej polohy
(počkajte, kým sa zberače nepresunú na stranu rozvodnej
skrine = do parkovacej polohy).

10 Uvoľnením všetkých skrutiek na spodnej strane (počet skrutiek
sa líši v závislosti od veľkosti skrine) dočasne zložte ochrannú
sieťku.

11 Odstráňte kartóny, ktoré sa pôvodne nachádzali za oboma
zberačmi - oproti strane s rozvodnou skriňou. (Pozrite si obrázok
3 - položka 2.)

12 Podľa pokynov v kapitole "Manuálne čistenie filtra" vložte
vzduchový filter.
- Demontujte upevňovaciu doštičku filtra a vložte vzduchový 

filter do jednotky.
- Látkové pásy pripevnené k filtru sa musia nachádzať na 

spodnej strane. 
- Znova nainštalujte upevňovaciu doštičku.

13 Znova nasaďte ochrannú sieťku.

Podľa pokynov v kapitole "Skúšobná prevádzka" spustite skúšobnú
prevádzku automatického čistenia.

Inštalácia dekoračného panela
Pozrite si obrázok 8

1 Ochranná sieťka

1 Matica (zabezpečí sa lokálne)

2 Podložka pre závesný držiak (príslušenstvo)

3 Dotiahnutie (dvojitá matica)

POZNÁMKA Filter nemožno vložiť do jednotky, ak nie sú zberače
v parkovacej polohe.

1 Dekoračný panel
2 Prípojka na dekoračnom paneli
3 Prípojka na voliteľnej súprave na automatické čistenie
4 Hadica
5 Pružina
3
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1 Hadicu zo súpravy príslušenstva pripevnite k prípojke na
voliteľnej súprave na automatické čistenie. 
Druhý koniec hadice sa musí pripevniť k zostave dekoračného
panela.

2 Vzhľadom na dĺžku hadice vyberte správnu polohu dekoračného
panela na strope. 

3 Vyvŕtajte vo falošnom strope otvor. (Dĺžka 104×183 mm)

4 Odpojte z dekoračného panela hadicu.

5 Pomocou pružín upevnite dekoračný panel na strope.

6 Hadicu znova pripojte k prípojke na dekoračnom paneli.

Elektroinštalácia

Všeobecné pokyny

 Elektrickú inštaláciu a zapojenie komponentov musí na mieste
montáže nainštalovať elektrikár s príslušným oprávnením.
Zariadenie musí spĺňať príslušné európske a národné predpisy.

 Pri zapájaní vnútornej jednotky a voliteľnej súpravy na
automatické čistenie sa riaďte "schémou zapojenia"
pripevnenou na telese jednotky.

 Všetky káble vstupujúce do jednotky by sa mali pripevniť
pomocou spôn (príslušenstvo).

 Ak je poškodený napájací kábel, výrobca, servisný pracovník
alebo podobné kvalifikované osoby ho musia vymeniť, aby sa
zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

Postup elektroinštalácie
Podľa obrázka 7 zložte kryty rozvodnej skrine a vnútornú jednotku
a jednotku súpravy prepojte pomocou zväzku káblov (súprava
príslušenstva).

 Všetky konektory zapojte podľa obrázka 7.
 Uistite sa, či sú všetky konektory bezpečne zapojené.
 Zväzok káblov je potrebné pripevniť pomocou spôn (súprava

príslušenstva). Použite pripevňovací bod zobrazený na
obrázku 7.

 Pri pripevňovaní krytu rozvodnej skrine dávajte pozor, aby sa
nepricvikli žiadne káble.

 Uistite sa, či majú všetky káble vedené do jednotiek tento tvar,
aby sa predišlo pretekaniu vody do jednotiek.

 Po zapojení všetkých káblov vyplňte medzery v otvoroch pre
káble na puzdre tmelom alebo izolačným materiálom (dodáva
zákazník), aby sa do jednotky nedostali malé živočíchy alebo
nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť skrat v ovládacej skrini.

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Po dokončení skúšobnej prevádzky vnútornej jednotky spustite 
skúšobnú prevádzku voliteľnej súpravy na automatické čistenie.
Skúšobnú prevádzku voliteľnej súpravy na automatické čistenie nie 
je možné spustiť, kým je vnútorná jednotka v prevádzke.
 Skontrolujte, či sú kryty rozvodnej skrine vnútornej

jednotky, vonkajšej jednotky a voliteľnej súpravy na
automatické čistenie zatvorené.

 Zapnite vnútornú jednotku.
 Voliteľná súprava na automatické čistenie sa inicializuje

(ak nie sú zberače v parkovacej polohe). Môže to trvať až
5 minút.

 Spustenie skúšobnej prevádzky automatického čistenia
 Potvrďte prevádzku čistenia filtra diaľkovým ovládačom.

Skúšobná prevádzka pomocou diaľkového ovládača

1 Zastavte prevádzku vnútornej jednotky.

2 Pri zapnutom podsvietení stlačte a minimálne na 4 sekundy
podržte tlačidlo Zrušiť. Zobrazí sa ponuka servisných nastavení.

3 V ponuke servisných nastavení vyberte položku Test autom.
čist. filtra a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

4 Na základnej obrazovke sa zobrazí symbol " ". 
Po dokončení skúšobnej prevádzky táto obrazovka zmizne.
Povinný čas skúšobnej prevádzky je približne 5-10 minút
(v závislosti od veľkosti skrine).

Podsvietenie displeja LCD
Stlačte ľubovoľné tlačidlo a podsvietenie sa zapne približne na
30 sekúnd.

1 Kryt rozvodnej skrine
2 Vstup nízkonapäťového zapojenia rozvodnej skrine
3 Vstup vysokonapäťového zapojenia rozvodnej skrine
4 Schéma zapojenia voliteľnej súpravy
5 Rozvodná skriňa voliteľnej súpravy
6 Zväzok káblov (súprava príslušenstva)
7 Pripevňovací bod

POZNÁMKA Ak sa voliteľná súprava na automatické čistenie
používa spolu s vnútornou jednotkou FXDQ-A2/P2,
obráťte sa na predajcu Daikin a získajte zväzok káblov
BAE20WH na úspešné prepojenie vnútornej jednotky
a voliteľnej súpravy na automatické čistenie.

1
2

3

4

Chladenie Nastav.
Chladenie 28°C

Pri zapnutom 

a minimálne 

Nastavenie

Servisné nastavenia
Stav vnútornej jednotky
Stav vonkajšej jednotky
Nútené ZAPNUTIE ventilátora

Indikátor filtra  VYP.

2/3

Chladenie Nastav.
Chladenie 28°C
4
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Položky testu pri skúšobnej prevádzke

ÚDRŽBA

Interval údržby voliteľnej súpravy na automatické čistenie je 1 rok.

Manuálne čistenie filtra

Ak nie je možné odstrániť nečistotu, vzduchový filter vymeňte.
(Vzduchový filter na výmenu je náhradný diel.)

1 Odskrutkujte jednu skrutku a posuňte upevňovaciu doštičku
nabok k miestu, kde sa nachádza rozvodná skriňa.

2 Vyberte vzduchový filter.

3 Vyčistite vzduchový filter.
Použite vysávač (A) alebo vyperte vzduchový filter vo vode (B).

Ak je vzduchový filter veľmi znečistený, použite jemnú kefu
a neutrálny čistiaci prostriedok.
Odstráňte vodu a vysušte ho v tieni.

4 Čistý filter vložte na miesto, zaistite ho upevňovacou doštičkou
a znova zaskrutkujte skrutku. 

Čistenie vnútornej časti

1 Zložte ochrannú sieťku. 

2 Vyčistite vnútornú časť skrine vysávačom alebo vlhkou tkaninou. 

3 Spustite skúšobnú prevádzku. 

4 Pomocou vysávača odstráňte zvyšné nečistoty z nádoby
na zachytávanie prachu.
Keď sa zberač pohybuje, pritlačte hadicu vysávača na výstup
nádoby na zachytávanie prachu a vysávajte minimálne
30 sekúnd.

Po 
skontrolovaní 
začiarknite  Položky testu

 Pohybujú sa oba zberače?

 Neozýva sa zo zariadenia nezvyčajný zvuk?

 Pohybujú sa oba zberače súbežne?

 Pohybujú sa oba zberače až po okraje skrine?

 Vrátili sa oba zberače do východiskovej polohy?

Upozornenie
 Počas údržby sa musia vykonať tieto úkony.
 Údržbu môže vykonávať len kvalifikovaný servisný

pracovník.
 Pred získaním prístupu ku svorkám je nutné vypnúť

všetky elektrické napájacie obvody.

1 Upevňovacia doštička

(A) Použitie vysávača (B) Vypranie vo vode

1×

1 Jednotka kefy s nádobou na zachytávanie prachu 
2 Hadica vysávača

1

2

5
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SCHÉMA ZAPOJENIA

Legenda k jednotnej schéme zapojenia
 

: IS : OCHRANNÉ UZEMNENIE

: P : OCHRANNÉ UZEMNENIE (SKRUTKA)

, : KONEKTOR :

: UZEMNENIE : RELÉ KONEKTOR

: Z  MIESTE INŠTALÁCIE : KONEKT

: POISTKA : A

NÚTO A :

A A : A

BLK : GRN : ZELENÁ PNK : Á WHT : BIELA

BLU : GRY : PRP, PPL : P YLW : TÁ

BRN : ORG : Á R ER Á

P : S :

: T TC PTC TERMISTORA

B : Z :  
TRANZISTOR (IGBT)

: KO OR Q : O

A  
 

W, A

: P OR L : OCHRANA

A Q : T

: REZISTOR

: TERMISTOR

H : O RC : P

F (CHARAKTERISTIKU 
N  KAR  

: POISTKA C :

: KONEKTOR (UZEMNENIE RÁMU) S : PLA

: Z S H : TLAK)

L : I A S L : Y TLAK)

HAP : A (SER TORO NIE – ZELENÁ) : TL TLAK)

: : TL Y TLAK)

IES :  EYE T : TERMOSTAT

I : I W, SW

K : MAGNETICKÉ RELÉ : POISTKA 

L : M S U : U

: CI

R : SHEET METAL :

: K TOR T : TRANSFORMÁTOR

C : MOTOR KOMPRESORA TC, TRC :

F : MOTO OR ARISTOR

P : MOTO A R :

S : MOTOR KLAPIEK WRC : TO

M  : MAGNETICKÉ RELÉ : A

N : NEUTRÁLNY : )

n =           : TO E :  ELEKTRONICKÉHO EXPANZNÉHO 
U

PAM : I A Y S : O 
U

OSKA : FERITO

: ZF F : TER
6
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NÁZVY A FUNKCIE

 Na obrázku je zobrazená voliteľná súprava na automatické
čistenie s priehľadnou vrchnou doskou.

Iné funkcie, ako sú funkcie základnej prevádzky (t. j. ZAPNUTIE/
VYPNUTIE, volič režimu prevádzky, ovládač rýchlosti ventilátora
a nastavenia teploty) sa nastavujú na obrazovke ponuky.

Indikátor

PRE POUŽÍVATEĽA

1 Filter

2 Jednotka valca

3 Jednotka kefy s nádobou na zachytávanie prachu

4 Hadica

5 Dekoračný panel

6 Elektrická rozvodná skriňa

7 Satie

8 Výstup

POZNÁMKA  Diaľkový ovládač neinštalujte na mieste, kde naň
priamo svieti slnečné svetlo. Mohlo by dôjsť
k strate farby alebo poruche displeja.

 Neťahajte ani nekrúťte kábel diaľkového ovládača. 
Inak môže diaľkové ovládanie zlyhať.

 Nestláčajte tlačidlá na diaľkovom ovládači ostrými
predmetmi. Môže to spôsobiť poškodenie alebo
chybné zobrazovanie.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Tlačidlo voľby režimu prevádzky
-  Stlačte toto tlačidlo na zvolenie režimu prevádzky podľa vášho 
výberu. (Dostupné režimy sa líšia podľa pripojeného modelu.)

2 Tlačidlo ovládania rýchlosti ventilátora
-  Používa sa na označenie obrazovky nastavenia objemu vzduchu. 
(Dostupná rýchlosť ventilátora závisí od pripojeného modelu.) 
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu ovládača.

3 Tlačidlo Ponuka/Enter
-  Používa sa na označenie hlavnej ponuky.
-  Používa sa na zadanie vybratej položky nastavenia.

4 Tlačidlo nahor 
-  Používa sa na zvýšenie nastavenej teploty.
-  Nasledujúce položky na vrchnej strane budú zvýraznené. 
Zvýraznené položky sa budú priebežne posúvať po podržaní tlačidla.
-  Používa sa na zmenu zvolenej nastavovacej položky.

5 Tlačidlo nadol 
-  Používa sa na zníženie nastavenej teploty.
-  Nasledovné položky na spodnej strane budú zvýraznené.
(Zvýraznené položky sa budú priebežne posúvať po podržaní tlačidla.)
-  Používa sa na zmenu zvolenej nastavovacej položky.

6 Tlačidlo doprava 
-  Používa sa na zvýraznenie nasledovných položiek na pravej strane.
-  Každá obrazovka sa posúva smerom doprava. 
-  Nastavenia na Opustenie domova sa aktivujú pri stlačení tohto 
tlačidla aspoň na štyri sekundy.

7 Tlačidlo doľava 
-  Používa sa na zvýraznenie nasledovných položiek na ľavej strane.
-  Každá obrazovka sa posúva smerom doľava. 
-  Nastavenia na Opustenie domova sa aktivujú po stlačení tohto 
tlačidla aspoň na štyri sekundy.

8 Tlačidlo ZAP./VYP.
-  Stlačte toto tlačidlo a systém sa naštartuje.
-  Stlačte toto tlačidlo znova a systém sa zastaví.

9 Dióda prevádzky (zelená)
-  Táto dióda sa počas prevádzky rozsvieti.
-  Táto kontrolka bliká, ak sa vyskytne chyba.

10 Tlačidlo Zrušiť
-  Používa sa pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

11 Displej LCD (s podsvietením)
-  Podsvietenie bude svietiť približne 30 sekúnd po stlačení ľubovoľného 
prevádzkového tlačidla.
Kým podsvietenie svieti, používajte tlačidlá s výnimkou tlačidla ZAP./VYP.
-  Ak sa použijú na ovládanie jednej vnútornej jednotky dve diaľkové 
ovládania, bude svietiť podsvietenie toho diaľkového ovládača, ktorý 
bol použitý skôr. (Podsvietenie dvoch diaľkových ovládačov nebude 
svietiť súbežne.)

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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Displej LCD

 Používajú sa dva typy displejov, t. j. so štandardným a podrobným
zobrazením.
Štandardné zobrazenie je predvolené.

 Ak chcete prejsť na podrobné zobrazenie, zvoľte podrobné
zobrazenie v hlavnej ponuke.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s diaľkovým
ovládačom.

 Každá z nasledujúcich obrazoviek vysvetľuje stav displeja LCD
v súvislosti s funkciou automatického čistenia filtra.
Informácie o obsahu displejov LCD, keď nie je produkt
v prevádzke automatického čistenia filtra, nájdete v návode na
obsluhu dodanom s káblovým diaľkovým ovládačom.

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO ČISTENIA FILTRA

Tento produkt spúšťa funkciu automatického čistenia filtra raz
týždenne podľa predvoleného nastavenia z výroby.

Automatické čistenie sa vykoná v prípade, že jednotka nie je
v prevádzke a že sa dosiahne špecifikovaný čas. Len z dôvodu
ochrany môže funkcia čistenia vynútiť zastavenie prevádzky
a vykonanie cyklu čistenia.

Ak je napríklad klimatizácia spustená určitý čas po zobrazení
symbolu, že treba vyčistiť nádobu na zachytávanie prachu.

Špecifikácia času spustenia

Spôsob prevádzky

Štandardné zobrazenie Podrobné zobrazenie

1 Zobrazenie "Čistenie"

Zobrazuje sa, keď produkt automaticky čistí filter.

Odstráňte prach z nádoby na zachytávanie prachu. 
(Pozrite OBS!si stranu 10.)

2 Správa
Zobrazí sa nasledujúca správa:
"Chyba: stlačte tlačidlo Ponuka."
"Varovanie: stlačte tl. Ponuka."
-  Zobrazí sa, ak bola rozpoznaná chyba alebo varovanie. (Pozrite si 
stranu 13.)
"Nastavte hodiny z ponuky"
-  Zobrazí sa, keď je potrebné nastaviť hodiny. (Pozrite si stranu 9.)
-  Produkt nespustí automatické čistenie filtra v určený čas, kým sa 
neupravia nastavenia.

POZNÁMKA  Potrebné sú správne nastavenia hodín.
 Ak nie je špecifikovaný čas automatického čistenia

filtra, produkt spustí funkciu automatického čistenia
filtra od 12:00 do 15:00 (podľa predvolených
nastavení z výroby).

 Ak nie sú nastavené hodiny, produkt spustí
automatické čistenie filtra vo vopred neurčený čas.

Automaticky
Chladenie

Kúrenie
28°C

20°C
20°C

Automaticky
Chladenie
Kúrenie

28°C

20°C

Útlm

Pia11:03

1

 Zobrazte obrazovku s hlavnou ponukou.

 Stláčaním tlačidiel  vyberte na obrazovke
hlavnej ponuky možnosť Autom. čist. filtra a stlačte
tlačidlo Ponuka/Enter.

2

 Ak hodiny neboli nastavené, naľavo sa objaví obrazovka,
podobná tejto. 
Stláčaním tlačidiel  vyberte možnosť Áno a stlačte
tlačidlo Ponuka/Enter. 
Nastavte aktuálny rok, mesiac, deň a čas.
(Pozrite si časť "Hodiny a kalendár" na strane 9.)

* Nastavenie hodín sa vyžaduje na nastavenie času spustenia
automatického čistenia filtra.

3
 Čas sa zmení po každom stlačení tlačidiel  na

obrazovke Nastavenie hodín pre funkciu
automatického čistenia filtra.
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
Zo zobrazených možností vyberte požadovaný čas.

 Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.
Zobrazí sa obrazovka potvrdenia nastavenia.

4

 Stláčaním tlačidiel  vyberte možnosť Áno na
obrazovke s potvrdením nastavení.
Stlačením tlačidla Ponuka/Enter nastavte hodiny
a vráťte sa na základnú obrazovku.

Nastavenie

Hlavná ponuka
Rýchle spustenie
Vetranie

Plán
 

1/2

Nastavenie

Nie sú nastavené hodiny. 

Áno Nie

Rok  2011
 01

Štvrtok

 12:00

Nastavenie

0:00 – 3:00

Nastavenie

Áno Nie
8
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POZNÁMKA
Prevádzka funkcie automatického čistenia filtra trvá približne 
5-10 minút. Závisí od veľkosti skrine. V prípade extrémne prašného
prostredia trvá cyklus čistenia 10~20 minút.
Spustenie funkcie čistenia vždy v naplánovanom intervale 3 hodín sa
spustí čo najskôr po zvážení nasledujúcich podmienok:

- počas prvej hodiny sa funkcia čistenia spustí len vtedy, ak nie 
je jednotka v prevádzke;

- počas druhej a tretej hodiny platí rovnaká podmienka ako 
pri prvej hodine, prípadne keď je VYPNUTÝ termostat.

Ak sa funkcia čistenia nespustila, jednotka sa ju pokúsi spustiť počas
ďalšieho naplánovaného 3-hodinového intervalu.
Ak sa jednotke, ak používate model VRV, nepodarilo spustiť funkciu
čistenia po uplynutí 2 naplánovaných 3-hodinových intervalov za
sebou, na diaľkovom ovládači sa zobrazí kód chyby AH09 (pozrite si
"POZNÁMKU" na strane 8). Kód chyby sa bude zobrazovať, kým sa
funkcia nespustí, no jednotku možno neustále používať bežným
spôsobom. 
Jednotky SkyAir nezobrazujú tento kód chyby.

Automatické čistenie filtra

Produkt má tieto tri prevádzkové režimy, pričom ktorýkoľvek z nich
možno nastaviť na automatické čistenie filtra. 

Príprava

 Ak chcete určiť interval automatického čistenia filtra,
vyhýbajte sa času, keď je produkt v prevádzke klimatizácie.
Ak sa interval automatického čistenia filtra prekrýva s časom
prevádzky klimatizácie produktu, produkt môže vynútiť
zastavenie klimatizácie a spustiť automatické čistenie filtra.

 Ak sa zobrazí správa "Nastavte hodiny z ponuky", znova
upravte nastavenia hodín tak, aby sa funkcia automatického
čistenia filtra spustila v určenom čase.

HODINY A KALENDÁR

Nastavenie hodín

Spôsob prevádzky

Režim 
prevádzky Opis

Clock setting 
(nastavenie 

hodín)

Dostupnosť 
označenia času 

spustenia 
automatického 
čistenie filtra

Prevádzkový 
režim 

časovača 
plánovania

Automatické čistenie 
filtra sa spustí v určený 

čas vybratý 
z 8 intervalov.

Prevádzkový 
režim 12:00 

až 15:00

Automatické čistenie 
filtra sa spustí v čase 

nastavenom z výroby 
(12:00 až 15:00).

Prevádzkový 
režim 

automatického 
ovládača

Automatické čistenie 
filtra sa spustí podľa 
referencií ovládača. alebo

POZNÁMKA  Ak sa z nejakého dôvodu resetujú nastavenia
hodín (ak sa napríklad preruší napájanie produktu
na 48 hodín alebo na dlhšie) a znova neupravíte
nastavenia hodín, produkt sa prepne do
prevádzkového režimu automatického ovládača.

 Pri odstraňovaní prachu kefou sa môže z produktu
ozýval slabý šum.

1

Základná obrazovka

 Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

2

Obrazovka hlavnej ponuky
 Zobrazí sa obrazovka hlavnej ponuky.

3

 Stláčaním tlačidiel  vyberte na obrazovke
hlavnej ponuky možnosť Hodiny a kalendár.
Stlačením tlačidla Ponuka/Enter zobrazte obrazovku
nastavenia hodín.

4

 Pomocou tlačidiel  vyberte položku "Rok".
Príslušný rok zadajte pomocou tlačidiel .
Podržaním tlačidla sa číslo zmení plynulo.

5

 Pomocou tlačidiel  vyberte položku "Mesiac".
Pomocou tlačidiel  zadajte príslušný deň.
Podržaním tlačidla sa číslo zmení plynulo.

Chladenie Nastav.
Chladenie 28°C

Nastavenie

Hlavná ponuka
Rýchle spustenie
Vetranie

Plán

1/2

Nastavenie

Hlavná ponuka
Konfigurácia
Aktuálne nastavenia
Hodiny a kalendár
Jazyk 

2/2

Rok  2011
 01

Štvrtok

 12:00

Rok  2011
 10

Štvrtok

 12:00
9
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AKTUÁLNE NASTAVENIE

Úprava aktuálnych nastavení

Spôsob prevádzky

ODSTRAŇOVANIE PRACHU Z NÁDOBY NA 
ZACHYTÁVANIE PRACHU

Zobrazenie symbolu odstránenia prachu

Symbol odstránenia prachu z nádoby na zachytávanie prachu
sa zobrazí v pravý čas.
Po potvrdení symbolu prach ihneď odstráňte.

* Symbol odstránenia prachu sa zobrazí po 1 mesiaci (nastavenie
vo výrobe).
Ak sa produkt používa na extrémne prašných miestach, možno
vybrať kratšie intervaly. Intervaly možno nastaviť takto: bez indikácie,
672 h, 168 h a 24 h.

6

 Pomocou tlačidiel  vyberte položku "Deň".
Pomocou tlačidiel  zadajte príslušný deň.
Podržaním tlačidla sa číslo zmení plynulo. 
Dni v týždni sa môžu automaticky zmeniť. 

7

 Pomocou tlačidiel  vyberte položku "Hodina".
Pomocou tlačidiel  zadajte príslušnú hodinu.
Podržaním tlačidla sa číslo zmení plynulo.

8

 Pomocou tlačidiel  vyberte položku "Minúta".
Pomocou tlačidiel  zadajte príslušnú minútu.
Podržaním tlačidla sa číslo zmení plynulo.

 Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.
Objaví sa obrazovka potvrdenia nastavení.

9
 Stláčaním tlačidiel  vyberte na obrazovke

potvrdenia nastavení možnosť Áno. 
Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter na nastavenie hodín a na
návrat na základnú obrazovku.

Pri úprave nastavení funkcie automatického čistenia filtra
sa displej vráti na obrazovku určenia intervalu
automatického čistenia filtra. (Pozrite si stranu 8.)

Rok  2011
 10
07

Štvrtok

 12:00

Rok  2011
 10

Štvrtok

 12:00

Rok  2011
 10

Štvrtok

 12:21

1

 Zobrazte obrazovku s hlavnou ponukou. (Pozrite si
stranu 8.)

 Stláčaním tlačidiel  vyberte na obrazovke
hlavnej ponuky položku Aktuálne nastavenia a potom
stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

2

 Zobrazí sa zoznam, ktorý ukazuje aktuálne
nastavenia stavu. 
Stláčaním tlačidiel  prejdite na nasledujúcu
položku.

 Stlačením tlačidla Zrušiť sa vrátite späť na obrazovku
s hlavnou ponukou.

Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. 
Zobrazia sa len tie položky, ktoré je možné nastaviť.
Informácie o aktuálnom nastavení funkcie automatického
čistenia filtra nájdete v nastaveniach "Autom. čist. filtra".

Príklad: Pre funkciu automatického čistenia filtra je
nastavený interval od 12:00 do 15:00.
Autom. čist. filtra   12-15

Nastavenie

Hlavná ponuka
Konfigurácia
Aktuálne nastavenia
Hodiny a kalendár
Jazyk

2/2

Nastavenie

Aktuálne nastavenia
Prietok vetrania  Nízky

Plán  Deaktivácia
10
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ODSTRÁNENIE PRACHU POMOCOU VYSÁVAČA

1 Po potvrdení symbolu odstránenia prachu vysajte prach
z nádoby na zachytávanie prachu pomocou vysávača.

2 Pripojte dodanú prípojku a nadstavec tak, aby sa zhodovali
s rúrkou vysávača.
Prípojku a nadstavec zasuňte do rúrky vysávača.

Pri skladovaní prípojky používajte dodanú obopínaciu úchytku
a vykonajte tieto kroky.

Príklad 1

1 Odlepte ochranný papier z obojstrannej lepiacej pásky na
zadnej strane obopínacej úchytky a prilepte úchytku na rovný
povrch na mieste skladovania.

2 Zatlačte obopínaciu úchytku prípojky na obopínaciu úchytku
prilepenú v kroku 1.

Príklad 2

Oviňte obopínacie úchytky na prípojke okolo hadice alebo rúrky
vysávača a uskladnite prípojku.

3 Predný koniec prípojky zasuňte do vstupu na odstránenie
prachu vpravo dole na mriežke nasávania. Potom predný koniec
zatláčajte do interného prívodu vzduchu, kým nezapadne na
miesto.

4 Keď sa predný koniec prípojky dostane do tesného kontaktu
s jednotkou, zapnite vysávač nastavený na maximálny sací
výkon a prach vysávajte minimálne 10 sekúnd.
Pri vysávaní prachu hadicu niekoľkokrát odtiahnite a znova
priblížte.

POZNÁMKA  Ak chcete zmeniť interval zobrazenia symbolu
odstránenia prachu nastavený vo výrobe, obráťte
sa na inštalatéra spoločnosti Daikin.

Umiestnenie zobrazenia

Symbol 
odstránenia 

prachu 1

Symbol 
odstránenia 

prachu 2

Symbol 
odstránenia 

prachu 3

Diaľkový 
ovládač

Displej LCD

Zobrazí sa 
symbol

Zobrazí sa 
symbol Zobrazí sa 

"AH-05" 
(kód chyby)

Indikátor 
prevádzky Svieti Bliká Bliká

POZNÁMKA
 Po zobrazení symbolu  odstráňte prach

z nádoby.
Ak prach neodstránite, môže dôjsť k poruche
jednotky.

POZNÁMKA  Odstránenie prachu pomocou vysávača nie je
možné počas automatického čistenia filtra. Pred
odstránením prachu sa uistite, či sa na displeji
diaľkového ovládača nezobrazuje symbol
" ".

POZNÁMKA Prípojku možno kúpiť samostatne ako voliteľné
príslušenstvo BAEVACEP. Nedodáva sa s voliteľnou
súpravou na automatické čistenie.

1 Rúrka vysávača s vnútorným priemerom 32 až 38 mm

2 Rúrka vysávača s vnútorným priemerom 38 až 42 mm

3 Rúrka vysávača

4 Prípojka

5 Nadstavec

1

3 4

2

3 5 4

1 Príklad 1

2 Príklad 2

3 Prípojka

4 Hadica alebo rúrka vysávača

5 Rovný povrch na mieste skladovania

6 Obopínacie úchytky

POZNÁMKA  Nadstavec nemožno pripevniť na rúrku vysávača
bez okrúhlej koncovky (napríklad pri používaní
stojaceho alebo ručného vysávača) alebo rúrky
s otvorom v strede na únik vzduchu. Ak
nadstavec nemožno pripevniť na váš vysávač,
obráťte sa na svojho predajcu Daikin.

 Používajte vysávač s minimálnym sacím výkonom
300 W.

 Nepoužívajte vysávač plný prachu ani vysávač
s nízkym sacím výkonom.

* Používanie vyššie uvedeného vysávača môže viesť
k nesprávnemu odstráneniu prachu.

1 Vstup na odstránenie prachu

2 Prívod vzduchu

3 Prípojka

4 Zdvihnutie približne 10 mm

3

4

6

6

5

1 2

1 3

2

4

11
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Resetovanie symbolu odstránenia prachu

Spôsob prevádzky

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Nasledujúce symptómy nesignalizujú poruchy.

* Nastavenie z výroby neumožňuje, aby indikátor blikal nazeleno.

Pred požiadaním o servis skontrolujte tieto skutočnosti.

Ak po skontrolovaní bodu vyššie produkt stále nie je v dobrom stave, obráťte sa
na svojho predajcu Daikin. Zákazník sa nesmie pokúšať opraviť produkt sám.

V nasledujúcich prípadoch sa obráťte na predajcu Daikin

1

 Keď nastane čas na odstránenie prachu z nádoby na
zachytávanie prachu, v spodnej časti základnej
obrazovky sa striedavo zobrazuje symbol " ".

 V tomto stave stlačte tlačidlo Ponuka/Enter na
základnej obrazovke. 

2

 Po povysávaní prachu z nádoby na zachytávanie
prachu stlačte tlačidlá  na obrazovke potvrdenia
odstránenia prachu a vyberte možnosť Áno. 

 Stlačením tlačidla Ponuka/Enter resetujte symbol
odstránenia prachu.

Symptóm Možná príčina
Zo zariadenia sa ozýva 
slabé klikanie.

Zobrazuje sa symbol 

" " alebo indikátor 
na paneli bliká 
nazeleno (*).

Ide o zvuk posúvania 
zberačov.

Ozýva sa zvuk 
škrípania. Ide o zvuk pohybu kefy.

Prevádzka klimatizácie produktu sa dočasne 
zastavila.

Nádoba na 
zachytávanie prachu 
je plná a funkcia 
automatického čistenia 
filtra nie je dostupná.

Symptóm Možná príčina Náprava

Prach sa lepí na 
vzduchový filter 
(padá prach).

V miestnosti sa 
z dôvodu čistenia 
miestnosti dočasne 
nachádza veľké 
množstvo prachu.

Zastavte prevádzku 
klimatizácie, kým sa 
nedokončí čistenie 
miestnosti. V prípade 
potreby vyčistite 
vzduchový filter.

Nádoba na 
zachytávanie prachu 
je plná.

Povysávajte prach. 
(Pozrite si stranu 11.)

Na displeji diaľkového 
ovládača sa zobrazí 
symbol "AH" a dióda 
prevádzky bude blikať.

Nádoba na 
zachytávanie prachu 
je plná.

Povysávajte prach 
a potvrďte to na 
diaľkovom ovládači.
(Pozrite si stranu 12.)

Symbol odstránenia 
prachu sa zobrazuje 
krátko po povysávaní 
prachu.

Skontrolujte interval 
čistenia nádoby na 
zachytávanie prachu.

Nastavte preferovaný 
čas.

Produkt nefunguje 
podľa nastavení 
časovača.

Sú nastavenia 
v diaľkovom ovládači 
nesprávne?

Znova upravte 
nastavenia v diaľkovom 
ovládači.

Automaticky
28°C

20°C

Nastav.

Nastavenie

Odstránili ste prach?

Áno Nie

Chladenie Nastav.
Chladenie 28°C

Na displeji diaľkového 
ovládača sa zobrazí 
kód chyby AH-14.

Jeden alebo oba 
zberače sa nepresunuli 
z jednej strany na 
druhú v časovom limite 
300 sekúnd.

Skontrolujte, či ste 
odskrutkovali 4 skrutky 
pridŕžajúce zberače 
a kartón spod a spoza 
zberačov.

Zastavte čistenie, vypnite
vnútornú jednotku
a počkajte 10 sekúnd.
Zapnite vnútornú jednotku
a skontrolujte, či nič
neblokuje zberače pri
posúvaní sa k vypínaču.

 Keď má klimatizácia poruchu (napr. vydáva zápach
spáleniny), zastavte ju a vypnite napájanie.
Pokračujúca prevádzka za takýchto okolností môže
mať za následok zlyhanie, zásah elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru. 

Symptóm

Opatrenia, ktoré treba 
prijať pred požiadaním 

o servis
Často sa vypaľuje poistka alebo sa často 
aktivujú bezpečnostné zariadenia, ako je 
napríklad vypínač elektrického napájania 
a istič uzemnenia.

NEZAPÍNAJTE produkt.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači nefungujú 
správne. VYPNITE produkt.

Vyskytli sa iné poruchy alebo chyby. Zastavte prevádzku 
produktu.

Na základnej obrazovke diaľkového 
ovládača bliká niektorá z týchto správ.
"Chyba: stlačte tlačidlo Ponuka."
* Indikátor prevádzky bude blikať.
"Varovanie: stlačte tl. Ponuka."
* Indikátor prevádzky nebude blikať.

Pozrite si kódy porúch. 
(pozrite si časť nižšie)

Symptóm Možná príčina Náprava

Chladenie

Nastavenie

Nastav.
Chladenie 28°C
12
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Zobrazenie kódu chyby

Spôsob prevádzky

POPREDAJNÝ SERVIS

Opravárovi oznámte nasledovné položky:
 Názov modelu
 Dátum inštalácie
 Poruchové podmienky: Čo najpresnejšie.
 Vaša adresa, meno a telefónne číslo

Lehota skladovania výkonových náhradných dielov

Výkonové náhradné diely sú súčasti, ktoré sú potrebné na zachovanie
funkčnosti produktu.
Spoločnosť Daikin drží na sklade výkonové náhradné diely klimatizácie
deväť rokov po ukončení výroby klimatizácie.

Prísne normy frekvencie údržby dielov

Podrobnosti sa dozviete od vášho predajcu spoločnosti Daikin.
Okrem iného upozorňujeme, že generálna oprava alebo interné
čistenie produktu zo strany opravárov bez oprávnenia od spoločnosti
Daikin nemusí byť v súlade so zárukou na produkt značky Daikin.

Otázky 

Informácie o popredajných službách vám poskytne predajca Daikin.

POŽIADAVKY NA LIKVIDÁCIU ODPADU

V prípade batérií môže byť pod symbolom vytlačená
chemická značka. Táto chemická značka znamená,
že batéria obsahuje ťažký kov prekračujúci určitú
koncentráciu. Možné chemické značky:
Pb: olovo (> 0,004%)

Systém sa nepokúšajte demontovať sami. Demontáž produktu,
likvidáciu chladiva, oleja a ostatných častí zariadenia môže
vykonávať len kvalifikovaný inštalatér a musia prebiehať v súlade
s príslušnými miestnymi a národnými predpismi.

Jednotky a použité batérie je nutné likvidovať v špeciálnych
zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť ich
opätovné využitie, recykláciu a obnovu.

Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete zabrániť prípadným
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Preto sa spojte s inštalatérom alebo miestnym úradom, kde môžete
získať viac informácií.

1  Ak sa vyskytne chyba, jedna z nasledovných
položiek bude blikať na základnej obrazovke.

"Chyba: stlačte tlačidlo Ponuka."
* Indikátor prevádzky bude blikať.

"Varovanie: stlačte tl. Ponuka."
* Indikátor prevádzky nebude blikať.

 Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

2

 Chybový kód bliká a objaví sa kontaktná adresa a názov
modelu.

 Upovedomte svojho predajcu Daikin o chybovom kóde
a názve modelu.

 Nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte
jednotku.
Toto môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
Kontaktujte predajcu Daikin.

 Neprenášajte jednotku ani sa ju nepokúšajte sami
preinštalovať.
Nesprávna inštalácia môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.
Kontaktujte predajcu Daikin.

 Chráňte sa pred požiarom v prípade úniku
chladiacej zmesi.
Ak klimatizácia nefunguje správne, t.j. nevytvára
chladný alebo teplý vzduch, príčinou môže byť únik
chladiva. Pomoc vám poskytne predajca spoločnosti
Daikin. Chladiaca zmes v klimatizácii je bezpečná
a bežne nedochádza k jej úniku. Avšak v prípade
úniku, kontaktu s obnaženým horákom, ohrievačom
alebo sporákom môže dôjsť k tvorbe škodlivého plynu.
Klimatizáciu nepoužívajte dovtedy, kým kvalifikovaný
servisný pracovník nepotvrdí, že je únik opravený. 

Chladenie

Nastavenie

Nastav.
Chladenie 28°C

Indikátor 
prevádzky

Kód chyby:A1

Vnútorný model   –––/000
Vonkajší model   –––/000

Kontaktné informácie
0123–4567–8900

Názov hlavného 
dielu Interval kontroly

Filter 1 rok

POZNÁMKA  V tejto tabuľke sú uvedené hlavné diely.
Podrobnosti nájdete v zmluve o kontrole v rámci
údržby.

 Frekvencia výmeny závisí od stavu filtra počas
ročnej údržby. Ak už nie je možné odstrániť prach,
filter vymeňte.

 Vyžaduje sa pravidelná kontrola v závislosti od
prostredia inštalácie.
13
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