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LES FØR BRUKSikkerhetsregler
• Oppbevar denne håndboken hvor brukeren lett kan finne den.
• Les denne håndboken nøye før enheten startes opp.
• Av sikkerhetsgrunner må brukeren lese følgende advarsler grundig.
• Denne håndboken klassifiserer hensyn under ADVARSEL og FORSIKTIG. Sørg for å følge alle 

hensynene nedenfor: De er alle like viktige for å sikre sikkerhet.
• Lydeffekten er mindre enn 70dB(A).

ADVARSEL
• For å unngå brann, eksplosjon eller skade, bør du ikke bruke enheten når skadelige, samt 

antennelige eller korrosive gasser, finnes i nærheten av enheten.
• Det er ikke bra for helsen å utsette kroppen for luftstrømmer i lengre tid.
• Ikke sett en finger, pinne eller andre gjenstander inn i luftutløpet eller -inntaket. Når viften 

roterer ved høy hastighet, vil det forårsake skade.
• Ikke forsøk å reparere, omplassere, modifisere eller remontere luftkondisjoneringsanlegget selv. 

Feil utført arbeid vil føre til elektriske støt, brann osv. 
For reparasjoner og remontering, kontakt Daikin-forhandleren din for råd og informasjon.

• Kjølemiddelet som brukes i luftkondisjoneringsanlegget er trygt. Selv om lekkasjer ikke skal 
skje må du, hvis av en eller annen grunn kjølemiddel lekker inn i rommet, passe på at det 
ikke kommer i kontakt med flammer fra gassovner, parafinovner eller gasskomfyr.

• Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke kjøler (varmer) som det skal, kan det hende at 
kjølemiddelet lekker. Du bør derfor kontakte forhandleren din.
Når det utføres reparasjon samtidig som kjølemiddel tilsettes, må du sjekke omfanget 
av reparasjonen med våre ansatte.

• Ikke forsøk å installere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feil utført arbeid kan føre til vannlekkasje, 
elektrisk støt eller brann. For installasjon, kontakt forhandleren eller en kvalifisert tekniker.

• For å unngå elektrisk støt, brann eller skade, må du stoppe driften og slå av bryteren hvis du 
oppdager noe unormalt som f.eks. lukten av brann, og ringe forhandleren din for instruksjoner.

• En jordfeilbryter må være installert, avhengig av miljøet. Hvis det ikke er en jordfeilbryter til stede, 
kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

• Luftkondisjoneringsanlegget må være jordet. Ufullstendig jording kan føre til elektriske støt. 
Jordledningen må ikke kobles til en/et gass- eller vannrør, lynavleder eller 
telefonjordledning.

ADVARSEL
Hvis du ikke følger disse instruksjonene nøye, kan 
enheten forårsake skade på eiendom, 
personskade eller tap av liv.

FORSIKTIG
Hvis du ikke følger disse instruksjonene nøye, kan 
enheten forårsake lettere eller moderat skade på 
eiendom eller personskade.

Gjør aldri dette. Sørg for å følge instruksjonene.

Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.
Pass på at luftkondisjoneringsanlegget 
(inklusive fjernkontrollen) aldri blir vått.

Berør aldri luftkondisjoneringsanlegget 
(inklusive fjernkontrollen) med en våt hånd.
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Sikkerhetsregler
FORSIKTIG

• Enheten må ikke brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr eller 
kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

• Utsett aldri små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.
• Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på 

gårder, eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.
• Ikke plasser utstyr som produserer åpen ild, på steder som er utsatt for luftstrøm fra enheten, eller 

under innendørsenheten. Det kan føre til ufullstendig forbrenning eller deformering av enheten 
pga. varme.

• Ikke blokker luftinnløp eller -utløp. Redusert luftstrøm kan føre til utilstrekkelig ytelse eller problemer.
• Ikke stå eller sitt på utendørsenheten. For å unngå personskade, ikke plasser gjenstander på 

enheten, og fjern ikke viftegitteret.
• Ikke plasser noe under innendørs- eller utendørsenheten som må holdes vekk fra fuktighet. 

Under visse forhold, kan fuktighet i luften kondensere og dryppe.
• Kontroller at enhetens stativ og koblinger ikke er skadet etter lang tids bruk.
• Ikke berør luftinntaket eller aluminiumsribbene på utendørsenheten. Dette kan føre til personskade.
• Denne enheten er ikke ment brukt av personer, inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske 

eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller 
har fått opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.

• For å unngå oksygenmangel må rommet ventileres tilstrekkelig hvis utstyret med kjelen 
brukes sammen med luftkondisjoneringsanlegget.

• Før rengjøring må du stanse enheten, slå av strømbryteren eller dra ut strømledningen.
• Luftkondisjoneringsanlegget må ikke kobles til en annen strømforsyning enn den som er spesifisert. 

Dette kan medføre problemer eller brann.
• Plasser tappeslangen for å sikre fullstendig drenering. Ufullstendig drenering kan forårsake 

fuktskader i bygningen, på møblement, osv.
• Ikke plasser noe under innendørsenheten som må holdes vekk fra fuktighet. Vann kan dryppe fra 

innendørsenheten dersom fuktigheten er 80% eller mer, eller når dreneringsutløpet er tett eller 
luftfilteret er skittent.

• Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørsenheten, og unngå at løvverk og småstein 
samler seg rundt enheten. 
Løv trekker til seg smådyr som kan komme inn i enheten. Når dyrene er kommet inn i enheten, 
kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de berører de elektriske delene.

• Ikke bruk luftkondisjoneringsanlegget med våte hender.

• Ikke vask innendørsenheten med en overdreven mengde vann. Bruk bare en litt våt klut.
• Ikke plasser gjenstander som f.eks. kar som inneholder vann eller noe annet på enheten. 

Vann kan trenge inn i enheten og svekke elektriske isoleringer, noe som kan føre til 
elektrisk støt.
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Sikkerhetsregler

■ Ikke monter luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder, konsulter forhandler.
• Plasser med oljete omgivelser eller der det finnes damp eller sot.
• Salte omgivelser, slik som kystområder.
• Steder der svovelgass genereres, for eksempel varme kilder.
• Steder der snø kan blokkere utendørsenheten.

Avløpet fra utendørsenheten må slippes ut et sted med god drenering.

■ Velg et sted som beskrevet nedenfor for installering.
• Et sted som er solid nok til å tåle enhetens vekt og vibrasjoner, og som ikke forsterker driftsstøyen.
• Velg et sted der varm/kald luft fra utendørsenheten eller driftsstøyen ikke vil forstyrre noen.

• Bruk en separat strømforsyningskrets som er spesifisert for luftkondisjoneringsanlegget.

• Flytting av luftkondisjoneringsanlegget krever spesialisert kunnskap og ferdigheter. Rådfør deg 
med forhandleres dersom du må flytte på enheten.

Installasjonssted

Tenk på ordensforstyrrelser dette kan føre til for naboene dine.

Elektrisk arbeid

Flytting av systemet
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Navn på deler
■ Innendørsenhet
■ Veggmontert installasjon ■ Gulvstående skjult installasjon

■ Innendørsenhet 

1. Luftutslipp

2. Luftutslippsrist: (Kjøpes lokalt)
• Hvordan luftutslipps eller luftinntaksrist 

ser ut kan variere etter modell.

3. Innsugningsrist: (Valg)
• Hvordan innsugningsrist eller 

luftinntaksrist ser ut kan variere etter 
modell.

4. Luftinntak

• Driftsmodusen refererer til følgende 
tabell:

Modus Temperaturinnstilling 
Strømnings-

hastighet
AUTO 25°C AUTO
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Navn på deler

■ Ekstrautstyr
• Denne innendørsenheten krever minst én av fjernkontrollene.
Se i driftshåndboken for fjernkontrollen.

■ Utendørsenhet

■ Utendørsenhet
5. Luftinntak (bak og siden)

6. Røropplegg for kjølemiddel og kabel 
for innvendige forbindelser

7. Dreneringsslange

8. Jordterminal:
• Den er inni dette omslaget.

9. Luftutslipp

Utendørsenhetens utseende kan skille seg fra andre modeller.

■ Merk:
• Hvis du ikke skal bruke luftkondisjoneringsanlegget i en lengre periode, for eksempel om våren eller 

høsten, bør slå AV strømbryteren.
• Bruk luftkondisjoneringsanlegget i følgende forhold.

• Drift utenfor dette fuktighets- og temperaturområdet kan forårsake feil når man deaktiverer systemet.

Fjernkontroll

6
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MODUS Driftsbetingelser Hvis drift fortsetter utenfor dette området

KJØLE

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

Innendørstemperatur: 18–32°C
Innendørsfuktighet: 80% maks.

• En sikkerhetsenheten kan fungere for 
å stoppe driften. (I multisystem kan det 
fungere for å kunstoppe driften.)

• Kondensering kan oppstår på 
innendørsenheten og dryppe.

VARME
Utendørstemperatur: <2/3/4/5MXS> -15–24°C

<RXS> -15–24°C
Innendørstemperatur: 10–30°C

• En sikkerhetsenheten kan fungere for 
å stoppe driften.
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VEDLIKEHOLDVedlikehold og rengjøring

FORSIKTIG  

■ Rengjøre luftfilteret
1.Fjerne luftfilteret
• Nedre innsug

Dra undersiden av luftfilteret bakover, over kantene. (2 kanter for 25/35-type, 3 kanter for 50/60-type)
• Forsideinnsug

Dra filteret over kantene (2 kanter for 25/35-type, 3 kanter for 50/60-type) plassert på baksiden 
av enheten.

2.Rengjøre luftfilteret
Fjerne støv fra luftfilteret med støvsuger og forsiktig skylle 

dem i kaldt vann. Du må unngå å bruke vaskemiddel eller 
varmt vann for å unngå at filteret krymper eller deformeres. 
Tørk dem i skyggen etter du har rengjort dem.

3.Skifte luftfilteret
• Nedre innsug

Hekt filteret bak klaffen øverst på enheten og dytt den 
andre siden forsiktig over kantene. (2 kanter for 25/35-type, 3 kanter for 50/60-type)

• Fremre innsug
Hekt filteret bak klaffen midt på enheten og dytt den andre siden forsiktig over kantene. 
(2 kanter for 25/35-type, 3 kanter for 50/60-type) 

• Bare kvalifisert servicepersonell har lov til 
å utføre vedlikehold.

• Før rengjøring må du sørge for å stoppe drift 
av enheten og slå strømkretsbryteren AV.

Fest filteret til 
hovedenheten 
mens du presser 
ned i kantene. 
(2 kanter for 
25-35-type, 
3 kanter for 
50-60-type)

På forsiden På undersiden
Hovedenhet

Kraft

Kraft

Filter
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Vedlikehold og rengjøring

■ Rengjøre dreneringssumpen
• Rengjør dreneringssumpen periodisk, ellers kan dreneringsrørene fylles av støv, noe som kan 

resultere i vannlekkasje.
Be en DAIKIN-forhandler om å rengjøre dem.

• Gjør klar et deksel lokalt for å forhindre at eventuelt støv i luften rundt innendørsenheten 
kommer inn i dreneringssumpen, dersom det er mye støv til stede.

FORSIKTIG

Kontrollpunkt

■ Før en lang inaktiv periode
1. Bruk "kun VIFTE" i et par timer på en flott dag for å gjøre luften 

inne tørrere.
• Trykk på "MODUS"-knappen og velg "VIFTE"-drift.

• Trykk "PÅ/AV"-knappen og start driften.

2. Rengjør luftfilteret og sett dem inn igjen.

3. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen.

4. Skru AV strømbryteren til rommets luftkondisjoneringsanlegg.
• Sørg for at varmedrift ikke brukes i et annet rom før du bruker viftedrift når en 

multiutendørsenhet er tilkoblet.

• Ikke bruk luftkondisjoneringsanlegget uten filtre, dette for å unngå støvoppsamling i enheten.
• Ikke fjern luftfilteret unntatt ved rengjøring.

Unødvendig håndtering kan skade filteret.
• Bruk ikke bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. Dette kan 

medføre misfarging eller vridning.
• La aldri innendørsenheten bli våt. Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
• Bruk av støvete luftfiltre senker kjølings- og oppvarmingskapasiteten og sløser energi.
• Innsugingsristen er valgfri.
• Bruk ikke vann eller luft som er varmere enn 50°C for rengjøring av luftfiltre og utvendige 

paneler.
• Spør en DAIKIN-forhandler om hvordan du rengjør det.

Kontroller at utendørsenhetens basis, stativ og annet inventar ikke er nedbrutt eller korrodert.

Kontroller at ingenting blokkerer ledningsopplegget til innendørsenheten og utendørsenheten.

Kontroller at avløpet renner jevnt ut av avløpsslangen under KJØLE- eller TØRKE-drift.
• Hvis du ikke ser noe avløpsvann kan det hende det lekker fra innendørsenheten. Stopp 

drift og rådfør deg med butikken om dette skjer.
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FEILSØKINGFeilsøking

Følgende tilfeller er ikke feilfunksjoner ved luftkondisjoneringsanlegget, men har en grunn. Du kan bare 
fortsette å bruke det.

Følgende tilfeller er ikke feilfunksjoner.

Sak Forklaring
Drift starter ikke raskt.
• Når PÅ/AV-knapp ble trykket 

raskt etter drift ble stoppet.
• Når modus ble valgt på nytt.

• Dette er for å beskytte luftkondisjoneringsanlegget.
Du bør vente i omtrent 3 minutter.

Varm luft flyter ikke ut kort etter 
start av varme drift.

• Luftkondisjoneringsanlegget varmes opp. Du bør vente i 1 til 
4 minutter.
(Systemet er laget for å starte å tømme luft kun etter at det 
har nådd en viss temperatur.)

Varmedrift stopper plutselig og 
man kan høre en rennende lyd.

• Systemet fjerner frost på utendørsenheten.
Du bør vente i omtrent 3 til 8 minutter.

Utendørsenheten avgir vann 
eller damp.

■ I VARME-modus
• Frosten på utendørsenheten smelter til vann eller damp 

når luftkondisjoneringsanlegget er i avisingsdrift.
■ I KJØLE eller TØRKE-modus

• Fuktighet i luften kondenserer til vann på kjølige overflater 
til utendørsenhetens røropplegg og drypper.

Tåke kommer ut av 
innendørsenheten.

■ Dette skjer når luften i rommet kjøles ned til tåke av den 
kalde luftstrømmen som oppstår i kjøledrift.

Innendørsenheten gir ut lukt. ■ Dette skjer når lukten i rommet, møblene eller sigaretter 
absorberes inn i enheten og avgis med luftstrømmen.
(Hvis dette skjer anbefaler vi at du lar en tekniker vaske 
innendørsenheten. Rådfør deg med servicebutikken der du 
kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.)

Utendørsviften roterer mens 
luftkondisjoneringsanlegget 
ikke er i bruk.

■ Etter at drift er avsluttet:
• Utendørsviften fortsetter å rotere i 30 sekunder til for 

å beskytte systemet.
■ Mens luftkondisjoneringsanlegget ikke er i bruk:

• Når utendørstemperaturen er veldig høy, starter 
utendørsviften å rotere for å beskytte systemet.

Drift stoppet umiddelbart.
(DRIFT-lampe er på.)

■ For beskyttelse av systemet, kan det hende 
luftkondisjoneringsanlegget stopper å fungere ved en 
plutselig stor spenningssvingning.
Den går automatisk tilbake i drift etter ca. 3 minutter.
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Feilsøking

Kontroller igjen før du ringer en reparatør.

Kontroller igjen.

Sak Kontrollpunkt
Luftkondisjoneringsanlegget 
fungerer ikke.
(DRIFT-lampen er av.)

• Har en strømbryter blitt slått AV, eller en sikring røket?
• Er det ikke et strømbrudd?
• Er det batterier i fjernkontrollen?
• Er tidtakerinnstillingen riktig?

Effekten av kjøling 
(oppvarming) er dårlig.

• Er luftfiltrene rene?
• Er det noe som blokkerer luftinntaket eller -uttaket til 

innendørs- og utendørsenhetene?
• Er temperaturinnstillingen hensiktsmessig?
• Er vinduene og dørene lukket?
• Er hastigheten på luftstrømmen og luftstrømsretningen 

riktig stilt inn?

Drift stoppes plutselig.
(DRIFT-lampe blinker.)

• Er luftfiltrene rene?
• Er det noe som blokkerer luftinntaket eller -uttaket til 

innendørs- og utendørsenhetene?
Rens luftfiltrene eller fjern alle hindringene og slå 
strømbryteren AV. Skru PÅ kondisjoneringsenheten igjen og 
prøv å bruke den med fjernkontrollen. Ring servicebutikken 
der du kjøpte enheten hvis lampen fortsatt blinker.

• Er driftsmoduser like for alle innendørsenhetene som er 
koblet til utendørsenhetene i multisystemet?
Hvis ikke bør du sette alle innendørsenhetene i samme 
driftsmodus og bekrefte at lampene blinker.
Sett dessuten alle innendørsenhetene til "KJØLIG" eller 
"VARME" i et kort øyeblikk og kontroller igjen om lampene er 
normale når driftsmodus er satt til "AUTO".
Det er ingen feilfunksjon til stede hvis lampene slutter 
å blinke etter trinnene ovenfor.

En unormal funksjon
oppstår under drift.

• Luftkondisjoneringsanlegget kan ha feilfunksjoner med lyn 
eller radiobølger. Skru strømbryteren AV, skru den så PÅ 
og prøv å bruke kondisjoneringsenheten igjen med 
fjernkontrollen.
10



Feilsøking

ADVARSEL
■ Når et avvik (som lukt av brann) oppstår, avslutt bruk og skru strømbryteren AV.

Fortsatt bruk i uvanlige forhold kan føre til problemer, elektrisk støt eller brann.
Rådfør deg med servicebutikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

■ Ikke forsøk å reparere eller modifisere luftkondisjoneringsanlegget selv.
Feil utført arbeid kan føre til elektrisk støt eller brann.
Rådfør deg med servicebutikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

Ring servicebutikken umiddelbart hvis ett av følgende symptomer oppstår.

Krav ved avhending
Produktet og batteriene som følger med kontrollen er merket med dette symbolet. Dette symbolet betyr at elektriske
og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.
For batterier kan et kjemisk symbol skrives under symbolet. Dette kjemiske symbolet betyr at batteriet inneholder et
tungmetall over en viss konsentrasjon. Mulige kjemiske symboler er:

■ Pb: bly (>0,004%)

Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Produktet må demonteres og kjølemediet, oljen og eventuelle andre deler tas
hånd om av kvalifisert montør i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.
Enhetene og avfallsbatterier må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
Når du sørger riktig avfallsbehandling, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.
Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Enheten må demonteres, og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler tas hånd om i samsvar med gjeldende lokale og
nasjonale forskrifter.

Ring servicebutikken umiddelbart.

■ Etter et strømbrudd
Luftkondisjoneringsanlegget går automatisk 
tilbake i drift etter ca. 3 minutter. Du bør bare 
vente litt.

■ Lyn
Hvis lynet slår ned i nabolaget bør, du avslutte 
bruk og skru strømbryteren AV for å beskytte 
systemet.

� Strømledningen er unormalt varm eller skadet.
� En uvanlig lyd høres under bruk.
� Sikkerhetsbryteren, en sikring, eller jordfeilbryteren 

avbryter bruk regelmessig. 
� En bryter eller knapp fungerer ikke alltid som den skal.
� Det oppstår en brannlukt.
� Det lekker vann fra innendørsenheten.

Slå AV bryteren 
og ring 
servicebutikken.
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Feilsøking

Ved enkelte driftsbetingelser kan innsiden av luftkondisjoneringsanlegget bli stygg etter flere sesonger 
med bruk, noe som kan føre til dårlig ytelse. Det anbefales å få regelmessig vedlikehold utført av en 
spesialist, i tillegg til vanlig rengjøring av brukeren. For spesialistvedlikehold, ta kontakt med 
servicebutikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.
Vedlikeholdskostnadene betales av brukeren.

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som omfattes av Kyoto-avtalen.
Type kjølemiddel: R410A

GWP(1)-verdi: 1975
(1) GWP = global oppvarmingsevne
Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemiddellekkasje kan være påbudt, avhengig av europeiske 
eller lokale lover. Ta kontakt med nærmeste forhandler for å få mer informasjon.

Vi anbefaler regelmessig vedlikehold.

Viktig informasjon om kjølemiddelet som brukes.
12
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