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LUE ENNEN KÄYTTÖÄVarotoimet
• Säilytä tämä käsikirja paikassa, jossa se on käyttäjän helposti löydettävissä.
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen yksikön käynnistämistä.
• Turvallisuussyistä käyttäjän on luettava huolellisesti seuraavat huomautukset.
• Tämä käsikirja luokittelee varotoimet VAROITUKSIIN ja HUOMIOIHIN. Muista noudattaa alla olevia 

varotoimia, sillä ne on tarkoitettu turvallisuuden varmistamiseen.
• Äänen voimakkuus on alle 70dB(A).

VAROITUS
• Jotta välttyisit tulipalolta, räjähdykseltä tai loukkaantumiselta, älä käytä yksikköä, kun sen 

lähellä on vahingollisia kaasuja (esim. syttyviä tai syövyttäviä).
• Kehon altistaminen ilmavirralle pitkäksi aikaa voi olla terveydelle haitallista.
• Älä työnnä sormia, tankoja tai muita esineitä yksikön tulo- tai poistoilmakanaviin. 

Tuulettimen pyöriminen täydellä teholla voi vahingoittaa niitä.
• Älä yritä korjata, sijoittaa tai asentaa uudelleen tai muuttaa ilmastointilaitetta itse. Väärin suoritettu 

työ voi aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon jne. 
Pyydä neuvoja ja tietoja korjaustöitä ja uudelleenasennusta varten Daikin-jälleenmyyjältä.

• Ilmastointilaitteessa käytetty kylmäaine on turvallista. Laitteessa ei pitäisi ilmetä vuotoja. 
Jos kylmäainetta kuitenkin jostain syystä pääsee vuotamaan huoneeseen, varmista, ettei 
se pääse kosketuksiin esimerkiksi kaasulämmittimen, petrolilämmittimen tai kaasulieden 
liekin kanssa.

• Jos ilmastointilaite ei jäähdytä (lämmitä) asianmukaisesti, kylmäainetta saattaa vuottaa. Ota tässä 
tapauksessa yhteys jälleenmyyjään.
Jos suoritetaan korjauksia, joissa joudutaan lisäämään kylmäainetta, käy korjaustoimenpiteen 
sisältö läpi huoltohenkilöstömme kanssa.

• Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Virheellinen työ saattaa aiheuttaa vesivuodon, sähköiskuja 
tai tulipalon. Neuvottele asennuksesta jälleenmyyjän tai pätevän asentajan kanssa.

• Pysäytä yksikkö, katkaise virta virtakytkimellä ja soita jälleenmyyjälle ohjeita varten sähköiskun, 
tulipalon tai henkilövahingon välttämiseksi, jos havaitset jotain tavallisuudesta poikkeavaa, esim. 
savun haju.

• Ympäristöstä riippuen on asennettava vikavirtasuojakytkin. Vikavirtasuojakytkimen puuttuminen voi 
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Ilmastointilaite on maadoitettava. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskuja. 
Älä kytke maajohtoa kaasuputkeen, vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen 
maajohtoon.

VAROITUS
Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, yksikkö 
saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon, 
henkilövahingon tai kuoleman.

HUOMIO
Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, yksikkö 
saattaa aiheuttaa lievän omaisuus- tai 
henkilövahingon.

Älä koskaan tee näin. Muista noudattaa ohjeita.

Muista maadoittaa ilmastointilaite.
Älä koskaan päästä ilmastointilaitetta (kauko-
ohjain mukaan lukien) kastumaan.

Älä koskaan koske ilmastointilaitteeseen 
(kauko-ohjain mukaan lukien) märillä käsillä.
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Varotoimet
HUOMIO

• Laadun heikkenemisen välttämiseksi älä käytä yksikköä tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, 
eläinten tai taideteosten jäähdytykseen.

• Älä koskaan altista pieniä lapsia, kasveja tai eläimiä suoraan ilmavirralle.
• Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä 

teollisuudessa ja maatiloilla, sekä maallikoiden käyttöön kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.
• Älä sijoita avotulta tuottavia laitteita sisäyksikön alle tai paikkoihin, jotka ovat alttiina yksikön 

ilmavirralle. Seurauksena voi olla epätäydellinen palaminen tai tuotteen epämuodostuminen 
kuumuuden takia.

• Älä tuki tulo- tai poistoilmakanavia. Ilmavirran estyminen saattaa heikentää tehoa tai aiheuttaa 
ongelmia.

• Älä seiso tai istu ulkoyksikön päälle. Henkilövahinkojen välttämiseksi älä aseta esineitä yksikön 
päälle. Älä irrota tuulettimen suojusta.

• Älä aseta sisä- tai ulkoyksikön alle mitään, mikä on suojattava kosteudelta. Tietyissä olosuhteissa 
ilman sisältämä kosteus saattaa tiivistyä ja tippua yksikön alle.

• Tarkista yksikön pitkään kestäneen käytön jälkeen, että sen teline ja liittimet eivät ole vaurioituneet.
• Älä kosketa tuloilmakanavaa tai ulkoyksikön alumiiniripoja. Seurauksena voi olla henkilövahinko.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on 

rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja 
tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen 
käytössä.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

• Happivajeen välttämiseksi tuuleta huonetta riittävästi, jos polttimen sisältävää laitetta 
käytetään yhdessä ilmastointilaitteen kanssa.

• Lopeta laitteen käyttö, katkaise virta pääkytkimestä tai irrota virtajohto ennen laitteen 
puhdistamista.

• Ilmastointilaitetta ei saa liittää muuhun kuin määritettyyn virtalähteeseen. Seurauksena voi olla 
ongelmia tai tulipalo.

• Järjestä tyhjennysletku siten, että laite voi tyhjentyä hyvin. Epätäydellinen tyhjennys voi aiheuttaa 
vesivahinkoja rakennukselle, huonekaluille jne.

• Älä aseta sisäyksikön alle asioita, joiden on pysyttävä kuivina. Sisäyksiköstä voi tippua vettä 
suhteellisen kosteuden ollessa vähintään 80% tai jos tyhjennyslähtö on tukossa tai ilmansuodatin 
likainen.

• Älä sijoita mitään laitteita ulkoyksikön viereen äläkä anna kuivien lehtien tai muiden roskien kerääntyä 
sen ympärille. 
Lehtikasat houkuttelevat pieneläimiä, jotka voivat joutua sisään laitteeseen. Laitteeseen päädyttyään 
tällaiset eläimet voivat sähköosiin koskiessaan aiheuttaa vikoja, savunmuodostusta tai tulipalon.

• Älä käytä ilmastointilaitetta märillä käsillä.

• Älä pese sisäyksikköä liialla vedellä – käytä ainoastaan kevyesti kostutettua liinaa.
• Älä aseta vettä tai muuta sisältäviä astioita laitteen päälle. Vettä saattaa päästä yksikköön, 

mikä voi vahingoittaa sähköeristyksiä ja aiheuttaa sähköiskun.
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Varotoimet

■ Jos haluat asentaa ilmastointilaitteen seuraavantyyppisiin ympäristöihin, kysy tietoja jälleenmyyjiltä.
• Paikat, joissa on öljyinen ympäristö tai jossa on höyryä tai nokea.
• Suolainen ympäristö, kuten rannikkoalue.
• Paikat, joissa on sulfidikaasua, kuten kuumat lähteet.
• Paikat, joissa lumi voi tukkia ulkoyksikön.

Ulkoyksikön tyhjennys on vietävä paikkaan, jossa on hyvä vedenpoisto.

■ Valitse asennusta varten seuraavanlainen paikka.
• Paikka, joka kestää yksikön painon ja joka ei voimista käyttömelua tai -tärinää.
• Paikka, jossa ulkoyksikön poistoilma tai käyttömelu ei häiritse naapureita.

• Käytä virransyöttöön erillistä virtapiiriä, joka on omistettu ilmastointilaitteelle.

• Ilmastointilaitteen siirtäminen vaatii erityisiä tietoja ja taitoja. Kysy neuvoja jälleenmyyjältä, 
jos siirtäminen on pakollista muuttamisen tai remontoinnin takia.

Asennuspaikka

Huomioi melun aiheuttama häiriö naapureille.

Sähkötyöt

Järjestelmän siirtäminen
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Osien nimet
■ Sisäyksikkö
■ Seinäkiinnitetty asennus ■ Lattialla oleva upotettu asennus

■ Sisäyksikkö 

1. Poistoilma

2. Poistoilmaritilä: (Erikseen hankittava)
• Poistoilmaritilän ja tuloilmaritilän 

ulkonäkö voivat poiketa joissakin 
malleissa.

3. Imuritilä: (Lisävaruste)
• Imuritilän ja tuloilmaritilän ulkonäkö 

voivat poiketa joissakin malleissa.

4. Tuloilma

• Käyttötilat on esitetty seuraavassa 
taulukossa:

Tila
Lämpötila-

asetus
Ilman 

virtausnopeus
AUTOMAATTINEN 25°C AUTOMAATTINEN

12

3

4

1

3

4

2
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Osien nimet
■ Lisävarusteet
• Tämä sisäyksikkö vaatii vähintään yhden kaukosäätimen.
Katso lisätietoja kaukosäätimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

■ Ulkoyksikkö

■ Ulkoyksikkö
5. Tuloilma: (takana ja sivulla)

6. Kylmäaineputkisto ja yksiköiden 
välinen kaapeli

7. Tyhjennysletku

8. Maadoitusliitin:
• Tämän kannen takana.

9. Poistoilma

Ulkoyksikön ulkonäkö voi poiketa joissakin malleissa.

■ Huomaa:
• Jos et aio käyttää ilmastointilaitetta pitkään aikaan, esimerkiksi keväällä tai syksyllä, kytke virtakytkin 

POIS PÄÄLTÄ.
• Käytä ilmastointilaitetta seuraavissa olosuhteissa.

• Käyttö tämän kosteus- tai lämpötila-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa sen, että turvalaite kytkee 
järjestelmän pois päältä.

Kaukosäädin

6

7

8
9

5

TILA Käyttöolosuhteet
Jos käyttöä jatketaan tämän alueen 

ulkopuolella

JÄÄHDYTYS

Ulkolämpötila: <2MXS> 10–46°C
<3/4/5MXS> -10–46°C
<RXS> -10–46°C

Sisälämpötila: 18–32°C
Sisäkosteus: enintään 80%

• Turvalaite saattaa pysäyttää laitteen 
toiminnan. (Monilaitejärjestelmässä 
se saattaa pysäyttää vain 
ulkoyksikön toiminnan.)

• Tiivistystä ja tippumista voi esiintyä 
sisäyksikössä.

LÄMMITYS
Ulkolämpötila: <2/3/4/5MXS> -15–24°C

<RXS> -15–24°C
Sisälämpötila: 10–30°C

• Turvalaite saattaa pysäyttää laitteen 
toiminnan.
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HOITOHoito ja puhdistus

HUOMIO  

■ Ilmansuodattimen puhdistus
1.Ilmansuodattimen irrottaminen
• Alaimu

Vedä ilmansuodattimen alaosaa taaksepäin koukun yli. (2 koukkua tyypille 25/35, 3 koukkua 
tyypille 50/60)

• Etuimu
Vedä suodatin yksikön takana olevien koukkujen yli (2 koukkua tyypille 25/35, 3 koukkua 
tyypille 50/60).

2.Ilmansuodattimen puhdistus
Poista pöly ilmansuodattimesta pölynimurilla ja huuhtele 
viileässä vedessä. Älä käytä puhdistusainetta tai kuumaa 
vettä, jotta suodatin ei kutistu tai muuta muotoaan. 
Puhdistamisen jälkeen kuivaa ne varjossa.

3.Ilmansuodattimen vaihto
• Alaimu

Kierrä suodatin yksikön yläosassa olevan läpän taakse ja 
paina toinen puoli kevyesti koukkujen yli. (2 koukkua tyypille 25/35, 3 koukkua tyypille 50/60)

• Etuimu
Kierrä suodatin yksikön keskiosassa olevan läpän taakse ja paina toinen puoli kevyesti 
koukkujen yli. (2 koukkua tyypille 25/35, 3 koukkua tyypille 50/60) 

• Laitetta saa huoltaa ainoastaan 
ammattitaitoinen huoltohenkilö.

• Muista pysäyttää laite ja kytkeä virtakatkaisin 
POIS PÄÄLTÄ ennen puhdistamista.

Kiinnitä suodatin 
pääyksikköön 
samalla, kun 
painat koukkuja 
alas. 
(2 koukkua 
tyypille 25-35, 
3 koukkua 
tyypille 50-60)

Edestä Pohjasta
Pääyksikkö

Voima

Voima

Suodatin
7



Hoito ja puhdistus

■ Tyhjennysastian puhdistus
• Puhdista tyhjennysastia säännöllisesti, muuten tyhjennysputki voi tukkeutua pölystä ja 

aiheuttaa vesivuodon.
Pyydä DAIKIN-jälleenmyyjää puhdistamaan ne.

• Valmistele suojaus paikalle, jotta sisäyksikön ympärillä olevan ilman pöly ei pääsisi 
tyhjennysastiaan, jos pölyä on paljon.

HUOMIO

Tarkastukset

■ Mikäli laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan
1. Käytä "pelkkää TUULETINTA" muutaman tunnin ajan kauniina päivänä 

sisätilan kuivaamiseksi.
• Paina "MODE"-painiketta ja valitse "TUULETIN"-toiminto.

• Käynnistä toiminto painamalla "PÄÄLLE/POIS"-painiketta.

2. Puhdista ilmansuodattimet ja asenna ne takaisin paikoilleen.

3. Poista paristot kauko-ohjaimesta.

4. Kytke ilmastointilaitteen virtakytkin pois päältä.
• Jos laite on liitetty moniulkoyksikköön on varmistettava, ettei muissa huoneissa käytetä 

lämmitystoimintoa ennen tuuletintoiminnon käyttämistä.

• Älä käytä ilmastointilaitetta ilman suodattimia, jotta pölyä ei kerry yksikön sisään.
• Älä poista ilmansuodatinta muuten kuin puhdistamista varten.

Tarpeeton käsittely voi vahingoittaa suodatinta.
• Älä käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai nestemäisiä hyönteismyrkkyjä. 

Ne voivat aiheuttaa värivirheitä tai käpristymistä.
• Älä anna sisäyksikön kastua. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Käyttö pölyisten ilmansuodattimien kanssa vähentää jäähdytys- ja lämmityskapasiteettia 

ja tuhlaa energiaa.
• Imugrilli on lisävaruste.
• Älä käytä ilmansuodattimien ja ulkopaneelien puhdistamiseen vettä tai ilmaa, jonka lämpötila 

on 50°C tai enemmän.
• Kysy DAIKIN-jälleenmyyjältä kuinka se puhdistetaan.

Tarkista ulkoyksikön pohja, jalusta ja muut kiinnikkeet kulumisen ja syöpymisen varalta.

Tarkista, että sisäyksikön ja ulkoyksikön ilmatulojen ja -lähtöjen edessä ei ole mitään.

Tarkista, että poisto tulee sulavasti tyhjennysletkusta JÄÄHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminnon 
aikana.
• Jos tyhjennysvettä ei näy, sisäyksiköstä voi vuotaa vettä. Lopeta laitteen käyttö ja kysy 

neuvoja huollosta.
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VIANMÄÄRITYSVianetsintä

Seuraavissa tilanteissa ilmastointilaitteessa ei ole vikaa vaan ne johtuvat muista syistä. Voit jatkaa 
laitteen käyttöä.

Nämä tilanteet eivät ole virhetoimintoja.

Tilanne Selitys
Toiminta ei käynnisty nopeasti.
• PÄÄLLE/POIS-painiketta 

painettiin pian käytön 
pysäyttämisen jälkeen.

• Tila valittiin uudelleen.

• Tällä tavoin suojellaan ilmastointilaitetta.
Odota noin 3 minuuttia.

Kuumaa ilmaa ei virtaa pian 
lämmitystoiminnon aloittamisen 
jälkeen.

• Ilmastointilaite lämpenee. Odota noin 1-4 minuuttia.
(Järjestelmä on suunniteltu puhaltamaan ilmaa vasta, 
kun se on saavuttanut tietyn lämpötilan.)

Lämmitystoiminta lakkaa 
yllättäenja virtaava ääni kuuluu.

• Järjestelmä poistaa jäätä ulkoyksiköstä.
Odota noin 3-8 minuuttia.

Ulkoyksiköstä vuotaa vettä tai 
höyryä.

■ LÄMMITYS-tilassa
• Ulkoyksikön jää sulaa vedeksi tai höyryksi 

ilmastointilaitteen sulatustoiminnon ollessa käytössä.
■ JÄÄHDYTYS- tai KUIVAUS-tilassa

• Ilmankosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikön putkien kylmälle 
pinnalle ja tippuu.

Sisäyksiköstä tulee sumua. ■ Näin tapahtuu, kun kylmä ilmavirta jäähdyttää huoneilmaa 
sumuksi jäähdytystoiminnon aikana.

Sisäyksiköstä tulee hajua. ■ Tämä tapahtuu, kun huoneen, huonekalujen tai tupakan 
hajua imeytyy yksikköön ja se poistetaan ilmavirran kautta.
(Tässä tapauksessa on suositeltavaa pyytää asentajaa 
pesemään sisäyksikkö. Ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit 
ilmastointilaitteen.)

Ulkoyksikön tuuletin pyörii, kun 
ilmastointilaite ei ole käynnissä.

■ Kun toiminta on pysäytetty:
• Ulkoyksikön tuuletin jatkaa pyörimistä vielä 30 sekuntia 

järjestelmän suojaamiseksi.
■ Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa:

• Kun ulkolämpötila on erittäin korkea, ulkoyksikön tuuletin 
alkaa pyöriä järjestelmän suojaamiseksi.

Toiminta pysähtyy yllättäen.
(TOIMINNAN merkkivalo palaa.)

■ Järjestelmän suojaamista varten ilmastointilaite saattaa 
lopettaa toiminnan äkillisten suurten jännitevaihteluiden 
takia.
Laite jatkaa toimintaa automaattisesti noin 3 minuutin 
kuluttua.
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Vianetsintä

Tarkista uudelleen, ennen kuin soitat huoltoon.

Tarkista uudelleen.

Tilanne Tarkastukset
Ilmastointilaite ei toimi.
(TOIMINNON merkkivalo 
ei pala.)

• Onko virtakatkaisin kytketty POIS PÄÄLTÄ tai sulake 
palanut?

• Onko tapahtunut sähkökatkos?
• Onko kauko-ohjaimeen asennettu paristot?
• Onko ajastin asetettu oikein?

Jäähdytyksen (lämmityksen) 
teho on heikko.

• Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?
• Onko sisä- ja ulkoyksikön ilmatulojen ja -lähtöjen edessä 

esteitä?
• Onko lämpötila-asetus sopiva?
• Ovatko ikkunat ja ovet kiinni?
• Onko ilman virtausnopeus ja ilmavirran suunta asetettu 

oikein?

Toiminta pysähtyy yllättäen.
(TOIMINNON merkkivalo 
vilkkuu.)

• Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?
• Onko sisä- ja ulkoyksikön ilmatulojen ja -lähtöjen edessä 

esteitä?
Puhdista ilmansuodattimet tai poista kaikki esteen ja kytke 
virtakytkin POIS PÄÄLTÄ. Kytke se sitten uudelleen PÄÄLLE 
ja yritä käyttää ilmastointilaitetta kauko-ohjaimella. Jos valo 
vilkkuu edelleen, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit 
ilmastointilaitteen.

• Ovatko monilaitejärjestelmän käyttötilat samat kaikissa 
ulkoyksikköön liitetyissä sisäyksiköissä?
Jos ei, aseta kaikki sisäyksiköt samaan käyttötilaan ja 
varmista, että valot vilkkuvat.
Kun käyttötilana on "AUTOMAATTINEN", aseta hetkeksi 
kaikkien sisäyksikköjen käyttötilaksi "JÄÄHDYTYS" tai 
"LÄMMITYS" ja tarkista, ovatko valot normaalit.
Jos valot lakkaavat vilkkumasta edellisten vaiheiden jälkeen, 
toimintahäiriötä ei ole

Käytön aikana tapahtuu
epänormaalia toimintaa.

• Ukkonen ja radioaallot voivat aiheuttaa ilmastointilaitteen 
toimintahäiriöitä. Kytke virtakytkin POIS PÄÄLTÄ, kytke se 
uudelleen 
PÄÄLLE ja yritä käyttää ilmastointilaitetta kauko-ohjaimella.
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Vianetsintä

VAROITUS
■ Jos havaitset jotain normaalista poikkeavaa (kuten palaneen käry), lopeta laitteen käyttö ja kytke 

virtakytkin pois päältä.
Laitteen käyttö epätavallisissa oloissa voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, toimintahäiriöihin tai 
sähköiskun tai tulipalon vaaraan.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit ilmastointilaitteen.

■ Älä yritä korjata tai muokata ilmastointilaitetta itse.
Väärin suoritettu työ voi johtaa sähköiskun tai tulipalon vaaraan.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit ilmastointilaitteen.

Jos jokin seuraavista oireista havaitaan, soita välittömästi huoltoon.

Jätehuoltovaatimukset
Tuote ja ohjaimen mukana toimitetut paristot on merkitty tällä symbolilla. Se tarkoittaa, että sähkö- ja
elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen.
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.

Laitteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee tehdä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti.

Soita välittömästi huoltoon.

■ Sähkökatkoksen jälkeen
Ilmastointilaite jatkaa toimintaa 
automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua. 
Odota hetki.

■ Salama
Jos salama iskee lähialueelle, pysäytä laite ja 
kytke virtakytkin POIS PÄÄLTÄ järjestelmän 
suojaamiseksi.

� Virtajohto on epätavallisen kuuma tai vahingoittunut.
� Käytön aikana kuuluu epätavallista ääntä.
� Virtakatkaisin, sulake tai vikavirtasuoja katkaisee 

toiminnan toistuvasti. 
� Kytkin tai painike ei usein toimi oikein.
� Palaneen käry.
� Sisäyksiköstä vuotaa vettä.

Kytke 
virtakatkaisin 
POIS päältä ja 
soita huoltoon.
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Vianetsintä

Tietyissä käyttöolosuhteissa ilmastointilaitteen sisäosat voivat likaantua eri vuodenaikojen kuluessa. 
Tämä voi heikentää laitteen suoritustehoa. On suositeltavaa antaa asiantuntijan huoltaa laite 
säännöllisesti käyttäjän suorittaman puhdistuksen lisäksi. Ota yhteys laitteen jälleenmyyjään 
asiantuntijan suorittamaa huoltoa varten.
Kunnossapitokulut ovat asiakkaan vastuulla.

Tämä tuote sisältää Kioton ilmastosopimuksen piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.
Kylmäainetyyppi: R410A

GWP(1)-arvo: 1975
(1) GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali
Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi edellyttää säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen 
varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Suosittelemme säännöllistä kunnossapitoa.

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja.
12
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