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LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

Turvallisuusohjeet
• Säilytä tämä käyttöopas paikassa, jossa se on helposti käyttäjän saatavilla.
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön.
• Turvallisuussyistä käyttäjän on luettava seuraavat huomautukset huolellisesti.
• Tässä oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu VAROITUKSIKSI ja HUOMAUTUKSIKSI. Varmista, että noudatat alla 

mainittuja varotoimenpiteitä: ne kaikki ovat tärkeitä turvallisuuden takaamiseksi.
• Äänen voimakkuus on alle 70 dB(A).

■ VAROITUS

• Tulipalon, räjähdyksen tai henkilövahinkojen välttämiseksi älä käytä yksikköä, kun sen lähistöllä on havaittu 
haitallisia, esim. tulenarkoja tai syövyttäviä, kaasuja.

• Pitkällinen altistuminen ilmavirralle on terveydelle haitallista.
• Älä laita sormea, keppiä tai muita esineitä ilman ulostulo- tai sisäänmenoaukkoon. Koska tuuletin pyörii suurella 

nopeudella, se aiheuttaa vammoja.
• Älä yritä itse korjata, siirtää, muuntaa tai asentaa uudelleen ilmastointilaitetta. Väärin tehty työ aiheuttaa sähköiskuja, tulipaloja yms. 

Kysy Daikin-jälleenmyyjältä neuvoja ja tietoja korjauksesta ja uudelleenasennuksesta.

• Ilmastointilaitteessa käytettävä kylmäaine on turvallista. Vuotoja ei pitäisi tapahtua, mutta jos 
kylmäainetta jostain syystä sattuu vuotamaan huoneeseen, varmista, ettei se pääse 
kosketuksiin esim. kaasu- tai kerosiinilämmittimien tai kaasulieden liekkien kanssa.

• Jos ilmastointilaite ei jäähdytä (lämmitä) kunnolla, kylmäainetta saattaa vuotaa. Ota tällöin yhteys jälleenmyyjään.
Kun suoritat kylmäaineen lisäämiseen liittyviä korjauksia, tarkista korjausten sisältö huoltohenkilökunnaltamme.

• Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Väärin tehty työ voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja. Tiedustele 
asennusta jälleenmyyjältä tai pätevältä asentajalta.

• Sähköiskun, tulipalon tai henkilövahingon välttämiseksi: jos havaitset jotakin epätavallista kuten savun hajua, lopeta 
käyttö ja käännä virtakytkin pois päältä. Kysy sitten jälleenmyyjältäsi ohjeita.

• Maavuotokatkaisin täytyy asentaa ympäristön mukaan. Maavuotokatkaisimen puute saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai 
tulipalon.

• Ilmastointilaite täytyy maadoittaa. Puutteellinen maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskuja. Älä kytke 
maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maalinjaan.

■ HUOMAUTUS

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

• Älä koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eläimiä suoraan ilmavirralle.

VAROITUS
Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, yksikkö voi aiheuttaa 
omaisuusvahinkoja, henkilövahinkoja tai ihmishenkien menetyksen.

HUOMAUTUS
Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, yksikkö voi aiheuttaa 
pieniä tai kohtalaisia omaisuusvahinkoja tai henkilövahinkoja.

Älä koskaan tee näin. Muista noudattaa ohjeita.

Muista maadoittaa ilmastointilaite.
Älä koskaan anna ilmastointilaitteen 
(tai kaukosäätimen) kastua.

Älä koskaan koske ilmastointilaitteeseen (tai 
kaukosäätimeen) märin käsin.
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• Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa 
ja maatiloilla, sekä maallikoiden käyttöön kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

• Älä aseta avotulta tuottavia laitteita yksiköstä tulevalle ilmavirralle alttiina oleviin paikkoihin tai sisäyksikön alapuolelle. 
Se saattaa aiheuttaa epätäydellisen palamisen tai yksikön muodon muuttumisen kuumuuden takia.

• Älä tuki ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkoja. Heikentyneen ilmavirran seurauksena saattaa olla riittämätön teho tai ongelmia.
• Älä seiso tai istu ulkoyksikön päällä. Vammojen välttämiseksi älä laita mitään esineitä yksikön päälle äläkä irrota 

tuulettimen suojusta.
• Älä laita sisä- tai ulkoyksikön alle mitään sellaista, joka täytyy suojata kosteudelta. Tietyissä olosuhteissa ilmassa 

oleva kosteus saattaa tiivistyä ja tippua.
• Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön jälkeen, että sen teline ja varusteet eivät ole vaurioituneet.
• Älä kosketa ulkoyksikön ilman sisäänmenoaukkoa ja alumiiniripoja. Se voi aiheuttaa vammoja.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu esimerkiksi lasten tai henkilöiden, joilla on heikentyneitä fyysisiä, aisti- tai psyykkisiä 

ominaisuuksia tai puuttuva kokemus ja tieto, käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole 
antanut heille laitteen käyttöä koskevaa valvontaa tai opastusta.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

• Hapenpuutteen välttämiseksi tuuleta huonetta riittävästi, jos ilmastointilaitteen kanssa käytetään polttimella 
varustettua laitetta.

• Muista ennen puhdistusta lopettaa käyttö ja kääntää virtakytkin pois päältä tai irrottaa virtajohto.
• Älä kytke ilmastointilaitetta muuhun kuin teknisten tietojen mukaiseen virtalähteeseen. Muuten seurauksena voi olla ongelmia tai tulipalo.
• Asenna tyhjennysletku tasaisen tyhjennyksen varmistamiseksi. Vaillinainen tyhjennys saattaa aiheuttaa rakennuksen, 

huonekalujen jne. kastumisen.
• Älä aseta sisäyksikön alle esineitä, joita täytyy suojella kosteudelta. Sisäyksiköstä saattaa tippua vettä, jos kosteus on 

vähintään 80 % tai jos tyhjennysaukko on tukossa tai jos ilmansuodatin on likainen.
• Älä aseta esineitä ulkoyksikön välittömään läheisyyteen äläkä anna lehtien ja muiden roskien kerääntyä yksikön ympärille. 

Lehdet ovat pesäpaikkoja pieneläimille, jotka voivat päästä yksikön sisään. Yksikköön päästyään tällaiset eläimet 
voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon sähköosia koskettaessaan.

• Älä käytä ilmastointilaitetta, jos kätesi ovat märät.

• Älä käytä sisäyksikön pesuun liikaa vettä, käytä vain hieman kosteaa kangasta.
• Älä laita esineitä, kuten vettä sisältäviä astioita, tai mitään muuta yksikön päälle. Vesi saattaa tunkeutua 

yksikköön ja heikentää sähköeristeitä, jolloin seurauksena on sähköisku.

■ Kysy jälleenmyyjältä ohjeita ilmastointilaitteen asennuksesta seuraavantyyppisiin ympäristöihin.
• Paikat, joissa on öljyinen ympäristö tai jossa esiintyy höyryä tai nokea.
• Suolainen ympäristö, esim. rannikkoalueet.
• Paikat, joissa esiintyy sulfidikaasua, esim. kuumat lähteet.
• Paikat, joissa lumi saattaa tukkia ulkoyksikön.

Ulkoyksikön tyhjennys on ohjattava hyvin viemäröityyn paikkaa.

■ Valitse asennuspaikka alla olevien ohjeiden mukaisesti.
• Paikka, joka on tarpeeksi tukeva kantamaan yksikön painon ja joka ei vahvista käyntiääntä tai tärinää.
• Paikka, jossa ulkoyksiköstä purkautuva ilma tai käyntiääni ei häiritse naapureitasi.

• Käytä virtalähteenä vain ilmastointilaitteelle osoitettua erillistä virtapiiriä.

• Järjestelmän siirtäminen vaati erikoistietoja ja -taitoja. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos siirtäminen on tarpeen 
muuton tai remontin takia.

Asennuspaikka.

Älä häiritse naapureita melulla.

Sähkötyöt.

Järjestelmän siirtäminen.
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Osien nimet

■ Sisäyksikkö

■ Lisävarusteet
• Tämä sisäyksikkö vaatii vähintään yhden kaukosäätimen.

■ Katso lisätietoja kaukosäätimen mukana 
toimitetusta käyttöoppaasta.

1

34

2

Kaukosäädin
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■ Ulkoyksikkö

■Sisäyksikkö
1. Ilman poistoaukko

2. Poistoilmasäleikkö: (Ei sisälly toimitukseen) 
• Ilman ulostulosäleikön ja sisäänmenosäleikön 

ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.

3. Imusäleikkö: (Lisävaruste)
• Imusäleikön ja ilman sisäänmenosäleikön 

ulkomuoto saattaa vaihdella mallista riippuen.

4. Ilman sisäänmenoaukko

• Käyttötila viittaa seuraavaan taulukkoon.

■Ulkoyksikkö

5. Ilman sisäänmenoaukko: (Takana ja sivulla)

6. Kylmäaineputkisto ja yksiköiden välinen 
kaapeli

7. Tyhjennysletku

8. Maadoitusliitin:
• tämän kannen sisäpuolella.

9. Ilman poistoaukko

Ulkoyksikön ulkomuoto saattaa vaihdella mallista riippuen.

■Huomaa

• Jos et aio käyttää ilmastointilaitetta pitkään aikaan, esimerkiksi keväällä tai syksyllä, käännä katkaisin pois päältä.
• Käytä ilmastointilaitetta seuraavissa olosuhteissa.

• Käyttö tämän kosteus- tai lämpötila-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa sen, että turvalaite poistaa järjestelmän käytöstä.

6

7

8
9

5

Tila
Lämpötila-

asetus
Ilmavirtauksen 

nopeus
FDXS AUTO 25°C AUTO

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
Sisäilman kosteus: maks. 80 %

• Turvalaite voi toimia ja lopettaa käytön.
(Usean laitteen järjestelmissä se voi lopettaa 
vain ulkoyksikön käytön.)

• Sisäyksikössä voi esiintyä kondensaatiota 
ja tippumista.

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

<RXS> –15-24°C
Sisälämpötila: 10-30°C

• Turvalaite voi toimia ja lopettaa käytön.
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HOITO

Hoito ja puhdistus

HUOMAUTUS  

■ Ilmansuodattimen puhdistaminen
1.Ilmansuodattimen irrottaminen.
• Takana oleva imuaukko

Vedä ilmansuodattimen alapuolta taaksepäin mutkien yli. (2 mutkaa tyypissä 25/35, 3 mutkaa tyypissä 50/60)
• Alaimuaukko

Vedä suodatin yksikön takaosassa olevien mutkien yli (2 mutkaa tyypissä 25/35, 3 mutkaa 
tyypissä 50/60).

2.Ilmansuodattimen puhdistaminen.
Poista ilmansuodattimessa oleva pöly pölynimurilla ja 
huuhtele suodattimet hellävaraisesti viileässä vedessä. Älä 
käytä pesuainetta tai kuumaa vettä, sillä suodatin voi 
kutistua tai menettää oikean muotonsa. Puhdistuksen 
jälkeen kuivaa suodattimet varjoisassa paikassa.

3.Ilmansuodattimen asettaminen paikalleen.
• Takana oleva imuaukko

Lukitse suodatin paikalleen yksikön yläosassa olevan läpän taakse ja työnnä toinen puoli 
varovasti mutkien yli. (2 mutkaa tyypissä 25/35, 3 mutkaa tyypissä 50/60)

• Alaimuaukko
Lukitse suodatin paikalleen yksikön keskellä olevan läpän taakse ja työnnä toinen puoli 
varovasti mutkien yli. (2 mutkaa tyypissä 25/35, 3 mutkaa tyypissä 50/60)

• Laitetta saa huoltaa ainoastaan 
ammattitaitoinen teknikko.

• Muista pysäyttää laite ja kääntää katkaisin 
OFF-asentoon ennen puhdistusta.

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

Voima

Voima
Suodatin

Pääyksikkö

PohjastaTakaa
6
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■ Valutusastian puhdistus
• Puhdista valutusastia säännöllisesti. Muuten pöly voi tukkia tyhjennysletkut ja aiheuttaa vesivuotoja.

Pyydä DAIKIN-jälleenmyyjääsi puhdistamaan ne.
• Jos ympäristössä on paljon pölyä, tee asennuspaikalla suojus, joka estää sisäyksikköä ympäröivässä 

ilmassa olevaa pölyä pääsemästä valutusastiaan.

HUOMAUTUS

Tarkistus

■ Ennen pitkää käyttötaukoa
1. Käytä kauniina päivänä vain tuuletinta usean tunnin ajan, jotta sisäosat 

kuivuvat.
• Paina "MODE-valintapainiketta" ja valitse puhallinkäyttötila.

• Paina "ON/OFF-painiketta" ja käynnistä laite.

2. Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne paikoilleen.

3. Poista kaukosäätimen paristot.

4. Käännä huoneen ilmastointilaitteen katkaisin asentoon OFF.
• Jos kyseessä on usean ulkoyksikön järjestelmä, tarkista ennen tuuletinkäytön aloittamista, 

ettei lämmityskäyttö ole valittuna muissa huoneissa.

• Älä käytä ilmastointilaitetta ilman suodattimia, sillä ne estävät pölyn kertymisen laitteen 
sisälle.

• Älä irrota ilmansuodatin muulloin kuin puhdistamisen ajaksi.
Tarpeeton käsitteleminen saattaa vahingoittaa suodatinta.

• Älä käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, kiillotusjauhetta tai nestemäisiä hyönteismyrkkyjä. Ne voivat 
aiheuttaa värivirheitä tai käpristymistä.

• Älä anna sisäyksikön kastua. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Laitteen käyttäminen likaisten ilmansuodattimien kanssa alentaa jäähdytys- ja 

lämmitystehoa ja tuhlaa energiaa.
• Imusäleikkö on lisävaruste.
• Ilmansuodattimien ja ulkopaneelien puhdistukseen käytetyn veden tai ilman lämpötilan tulee 

olla alle 50°C.
• Kysy DAIKIN-jälleenmyyjältäsi sen puhdistusohjeita.

Tarkista, että jalusta, teline ja muut ulkoyksikön varusteet eivät ole vaurioituneet tai syöpyneet.

Tarkista, että sisä- ja ulkoyksikön ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukot eivät ole tukossa.

Tarkista, että tyhjennysletkusta tulee tasaisesti vettä jäähdytys- tai lämmityskäytön aikana.
• Jos tyhjennysvettä ei näy, sisäyksiköstä saattaa vuotaa vettä. Jos näin on, lopeta käyttö ja ota yhteys 

huoltoliikkeeseen.
7
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VIANMÄÄRITYS

Vianmääritys

Seuraavissa tapauksissa kyse ei ole ilmastointilaitteen viasta vaan jostain muusta syystä. Laitteen käyttöä saa 
jatkaa.

Nämä tapaukset eivät ole vikoja.

Tapaus Selitys
Laite ei ala toimia heti.
• Kun ON/OFF-painiketta 

painettiin pian käytön 
lopetuksen jälkeen.

• Kun tila valittiin uudelleen.

• Tämän tarkoituksena on suojella ilmastointilaitetta.
Odota noin 3 minuuttia.

Kuumaa ilmaa ei virtaa ulos 
pian lämmityskäytön 
aloittamisen jälkeen.

• Ilmastointilaite lämpeää. Odota noin 1–4 minuuttia.
(Järjestelmä on suunniteltu päästämään ilmaa ulos vasta 
sitten, kun se on saavuttanut tietyn lämpötilan.)

Lämmityskäyttö loppuu 
yhtäkkiä ja kuuluu virtaava ääni.

• Järjestelmä poistaa huurretta ulkoyksiköstä.
Odota noin 3–8 minuuttia.

Ulkoyksiköstä tulee vettä tai 
höyryä.

■ HEAT-tilassa
• Ulkoyksikön huurre sulaa vedeksi tai höyryksi, 

kun ilmastointilaite on jäänpoistotoiminnassa.
■ COOL- tai DRY-tilassa

• Ilmassa oleva kosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikön 
putkien viileälle pinnalle ja tippuu.

Sisäyksiköstä tulee sumua. ■ Näin tapahtuu silloin, kun jäähdytyskäytön aikana virtaava 
kylmä ilma jäähdyttää huoneen ilman sumuksi.

Sisäyksiköstä tulee hajua. ■ Näin tapahtuu silloin, kun yksikkö imee huoneen, 
huonekalujen tai savukkeen tuoksuja sisäänsä ja päästää 
ne ulos ilmavirtauksen mukana.
(Jos näin tapahtuu, kannattaa antaa mekaanikon pestä 
sisäyksikkö. Ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite 
on ostettu.)

Ulkotuuletin pyörii, kun 
ilmastointilaite ei ole käytössä.

■ Kun käyttö on lopetettu:
• Ulkotuuletin jatkaa pyörimistä noin 30 sekuntia 

järjestelmän suojelemiseksi.
■ Kun ilmastointilaite ei ole käytössä:

• Kun ulkolämpötila on erittäin korkea, ulkotuuletin 
alkaa pyöriä järjestelmän suojelemiseksi.

Laite pysähtyy äkillisesti.
(OPERATION-merkkivalo palaa)

■ Järjestelmän suojelemiseksi ilmastointilaite saattaa pysähtyä 
äkillisen, suuren jännitevaihtelun takia.
Se jatkaa automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin kuluttua.
8
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Tarkista uudelleen, ennen kuin otat yhteyden huoltoon.

Tarkista uudelleen.

Tapaus Tarkistus
Ilmastointilaite ei toimi.
(OPERATION-merkkivalo 
ei pala)

• Onko katkaisin asennossa OFF tai sulake palanut?
• Onko kyseessä sähkökatko?
• Onko kaukosäätimeen laitettu paristot?
• Onko ajastinasetus oikea?

Heikko jäähdytys- tai 
lämmitysteho.

• Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?
• Tukkiiko jokin sisä- ja ulkoyksikön ilman sisäänmeno- 

tai ulostuloaukon?
• Onko lämpötilan asetus oikea?
• Ovatko ikkunat ja ovet kiinni?
• Onko ilmavirtauksen nopeus ja suunta asetettu oikein?

Toiminta loppuu äkillisesti.
(OPERATION-merkkivalo 
vilkkuu.)

• Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?
• Tukkiiko jokin sisä- ja ulkoyksikön ilman sisäänmeno- tai 

ulostuloaukon?
Puhdista ilmansuodattimet tai poista kaikki esteet ja käännä 
katkaisin asentoon OFF. Käännä se sitten uudelleen 
asentoon ON ja yritä käyttää ilmastointilaitetta 
kaukosäätimellä. Jos valo vilkkuu edelleen, ota yhteys 
liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.

• Ovatko kaikkien ulkoyksiköihin liitettyjen sisäyksikköjen 
käyttötilat samat usean laitteen järjestelmässä?
Elleivät ne ole, aseta kaikki sisäyksiköt samaan käyttötilaan 
ja tarkista, että merkkivalot vilkkuvat.
Kun käyttötila on AUTO, aseta hetkeksi kaikkien 
sisäyksiköiden käyttötilaksi COOL tai HEAT ja tarkista 
uudelleen, että merkkivalot ovat normaalit.
Jos merkkivalot lakkaavat vilkkumasta yllä olevien vaiheiden 
jälkeen, vikaa ei ole.
(sivu 18.)

Epänormaali toiminto käytön 
aikana.

• Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä 
ilmastointilaitteessa. Käännä katkaisin asentoon OFF, 
käännä se sitten uudelleen asentoon ON ja yritä käyttää 
ilmastointilaitetta kaukosäätimellä.
9
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■ VAROITUS

■ Kun jotakin epätavallista tapahtuu (esim. savun hajua), lopeta käyttö ja käännä katkaisin asentoon OFF.
Käytön jatkaminen epänormaalissa tilassa voi aiheuttaa ongelmia, sähköiskuja tai tulipalon.
Ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.

■ Älä yritä itse korjata tai muuntaa ilmastointilaitetta.
Väärin tehty työ voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.
Ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.

Jos jokin seuraavista oireista esiintyy, ota välittömästi yhteys huoltoliikkeeseen.

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.
Tuotteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee antaa valtuutetun asentajan 
tehtäväksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

Tietyissä käyttöolosuhteissa ilmastointilaitteen sisäosa saattaa likaantua usean käyttökauden jälkeen, jolloin seurauksena 
on heikko teho. Käyttäjän suorittaman säännöllisen puhdistuksen lisäksi kannattaa antaa ammattimiehen huoltaa laite 
säännöllisesti. Kun haluat ammattimiehen tekevän huollon, ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.
Käyttäjä vastaa huoltokustannuksista.

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmäainetyyppi:R410A

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

Ota välittömästi yhteys huoltoliikkeeseen.

■ Sähkökatkon jälkeen
Ilmastointilaite jatkaa automaattisesti toimintaa noin 
3 minuutin kuluttua. Sinun tarvitsee vain odottaa hetki.

■ Salama
Jos on vaara, että salama iskee lähistölle, lopeta käyttö ja 
käännä kytkin asentoon OFF järjestelmän suojaamiseksi.

Suosittelemme säännöllistä huoltoa.

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja.

� Virtajohto on epätavallisen kuuma tai vaurioitunut.
� Käytön aikana kuuluu epänormaaleja ääniä.
� Turvakatkaisin, sulake tai maavuotokatkaisin 

keskeyttää käytön usein.
� Kytkin tai painike ei aina toimi oikein.
� Huomaat palaneen hajua.
� Sisäyksiköstä vuotaa vettä.

Käännä katkaisin 
asentoon OFF ja 
ota yhteys 
huoltoliikkeeseen.
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