
Deutsch

English

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Portugues

Русский

FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB

FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB

FDXS50F2VEB9

DAIKIN ROMKLIMAANLEGG

Driftshåndbok

Türkçe

4PNO362536-1B.book  Page 1  Wednesday, June 10, 2015  9:53 AM



4PNO362536-1B.book  Page 1  Wednesday, June 10, 2015  9:53 AM
INNHOLD
LES DETTE FØR BRUK

Sikkerhetstiltak ............................................... 2
Navn på deler................................................. 4

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring .............................. 6

FEILSØKING

Feilsøking....................................................... 8

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.
1



4PNO362536-1B.book  Page 2  Wednesday, June 10, 2015  9:53 AM
LES DETTE FØR BRUK

Sikkerhetstiltak
• Oppbevar denne håndboken slik at den er lett tilgjengelig for brukeren.
• Les denne håndboken nøye før anlegget startes opp.
• Av sikkerhetsgrunner må brukeren lese følgende advarsler grundig.
• Denne håndboken klassifiserer forholdsregler som ADVARSEL og FARE. Sørg for å følge alle forholdsreglene 

nedenfor: de er viktige for å trygge sikkerheten.
• Lydeffekten er mindre enn 70dB (A).

■ ADVARSEL

• For å unngå brann, eksplosjon eller personskade må anlegget ikke brukes når det oppdages skadelige, 
brennbare eller etsende gasser i nærheten av anlegget.

• Det er ikke bra for helsen å utsette kroppen for luftstrømmen over tid.
• Ikke stikk fingrer, stenger eller andre gjenstander inn i luftutløpet eller -inntaket. Ettersom viften roterer ved høy 

hastighet, vil den forårsake skade.
• Ikke forsøk selv å reparere, flytte, endre eller installere luftkondisjoneringsanlegget på nytt. Feilaktig arbeid vil 

forårsake elektrisk støt, brann osv. 
Kontakt nærmeste Daikin-forhandler for å få råd og informasjon om reparasjon og ny installering.

• Kjølemediet som brukes i luftkondisjoneringsanlegget er trygt. Selv om det ikke skal 
forekomme lekkasje, så må ikke kjølemediet komme i kontakt med flammer fra gassovn, 
parafinovn eller gasskomfyr ved en eventuell lekkasje.

• Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke avkjøler (oppvarmer) som det skal, kan det være oppstått 
kjølemedielekkasje, så kontakt derfor forhandleren.
Når det utføres reparasjon samtidig som kjølemedium tilsettes, må omfanget av reparasjonen kontrolleres med våre 
serviceansatte.

• Ikke forsøk å installere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig arbeid vil medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller 
brann. Kontakt forhandleren eller en kvalifisert tekniker for installering.

• For å unngå elektrisk støt, brann eller personskade må du stanse anlegget og slå av bryteren hvis du oppdager noe 
unormalt, f.eks. brannlukt. Kontakt dessuten forhandleren for å få anvisninger.

• Avhengig av omgivelsene må det installeres en jordfeilbryter. Manglende jordfeilbryter kan medføre elektrisk støt eller brann.

• Luftkondisjoneringsanlegget må jordes. Feilaktig jording kan medføre elektrisk støt. Ikke koble 
jordledningen til gassrør, vannrør, lynavleder eller telefonjordledning.

■ FARE

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

• Utsett aldri små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

ADVARSEL
Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan anlegget forårsake 
skade på eiendom, personskade eller tap av menneskeliv.

 FARE
Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan anlegget forårsake 
mindre eller moderat skade på eiendom eller personskade.

Gjør aldri dette. Sørg for å følge anvisningene.

Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.
La aldri luftkondisjoneringsanlegget (inklusive 
fjernkontrollen) bli vått.

Ta aldri på luftkondisjoneringsanlegget (inklusive 
fjernkontrollen) med våte hender.
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• 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.

• Plasser ikke utstyr som lager åpen ild, på steder som er eksponert for luftstrømmen fra anlegget eller under 
innendørsanlegget. Det kan forårsake ufullstendig forbrenning eller deformering av anlegget på grunn av varmen.

• Ikke blokker luftinntak eller -utløp. Svekket luftstrøm kan medføre utilstrekkelig yteevne eller problemer.
• Ikke stå eller sitt på utendørsanlegget. For å unngå skade må det ikke plasseres noe på anlegget, og vernegitteret må 

ikke fjernes.
• Ikke plasser noe under innendørs- eller utendørsanlegget som ikke må utsettes for fuktighet. Under visse forhold kan 

fuktigheten i luften kondensere og dryppe.
• Kontroller anleggets stativ og koblinger med henblikk på skade etter lengre tids bruk.
• Ikke berør utendørsanleggets luftinntak og aluminiumsribber. Det kan forårsake skade.
• Dette anlegget 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 anlegget 
av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med anlegget.

• Rommet må luftes grundig dersom det brukes utstyr med brenner sammen med 
luftkondisjoneringsanlegget for å unngå oksygenmangel.

• Før rengjøring må anlegget stanses, slå av bryteren eller trekk ut strømledningen.
• Luftkondisjoneringsanlegget må ikke kobles til annen strømtilførsel enn den som er angitt. Det kan medføre 

problemer eller brann.
• Plasser dreneringsslangen slik at du får jevn drenering. Ufullstendig drenering kan medføre at bygning, møbler osv. blir vått.
• Plasser ikke gjenstander som må holdes tørre, under innendørsanlegget. Det kan dryppe vann fra innendørsanlegget 

hvis luftfuktigheten er 80 % eller over, eller når dreneringsutløpet er tett eller luftfilteret skittent.
• Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørsanlegget, og unngå at løvverk og småstein samler seg rundt anlegget. 

Løvverk er et arnested for smådyr, som kan komme inn i anlegget. Når slike dyr kommer inn i anlegget, kan de 
forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de kommer i kontakt med elektriske deler.

• Betjen ikke luftkondisjoneringsanlegget med våte hender.

• Ikke vask innendørsanlegget med store mengder vann, men bruk bare en fuktig klut.
• Ikke plasser gjenstander som vannbeholdere eller annet oppå anlegget. Vann kan trenge inn i anlegget og 

svekke den elektriske isoleringen og dermed forårsake elektrisk støt.

■ Kontakt forhandleren for å installere luftkondisjoneringsanlegget i følgende typer omgivelser:
• Steder med olje i luften eller der det forekommer damp eller sot.
• Saltholdige omgivelser som kystområder.
• Steder der det forekommer sulfidgass, som varme kilder.
• Steder der snø kan tette igjen utendørsanlegget.

Avløpsvannet fra utendørsanlegget må ledes til et sted med god drenering.

■ Velg et sted som beskrevet under for installering:
• Et sted som er solid nok til å bære anleggets vekt uten at driftsstøy eller vibrasjoner forsterkes.
• Et sted der luften fra utendørsanlegget eller driftsstøyen ikke vil forstyrre naboene.

• Bruk en egen strømkrets for strømtilførsel til luftkondisjoneringsanlegget.

• Det kreves spesialkunnskap og -ferdigheter for å omplassere luftkondisjoneringsanlegget. Vennligst kontakt 
forhandleren hvis det er nødvendig å flytte eller bygge om anlegget.

Installeringssted

Vær oppmerksom på eventuelle støyplager for naboene

Elektrisk arbeid

Omplassering av systemet
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Navn på deler

■ Innendørsanlegg

■ Valgfritt tilbehør
• Denne innendørsenheten krever minst én av fjernkontrollene.

■ Se i driftshåndboken for fjernkontrollen.

1

34

2

Fjern-
kontroll
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■ Utendørsanlegg

■ Innendørsanlegg
1. Luftutløp

2. Luftutløpsrist: (kjøpes lokalt)
• Utseendet til luftutløpsristen og luftinntaksristen 

kan variere fra modell til modell.

3. Innsugningsrist: (tilleggsutstyr)
• Utseendet til innsugningsristen og luftinntaksristen 

kan variere fra modell til modell.

4. Luftinntak

• Driftsmodus refererer til følgende tabell:

■Utendørsanlegg

5. Luftinntak: (bak og på siden)

6. Kjølemedierør og kabel mellom anlegg

7. Dreneringsslange

8. Jordkontakt:
• Er plassert innenfor dette dekselet.

9. Luftutløp

Utseendet til utendørsanlegget kan variere fra modell til modell.

■Merknad

• Hvis du ikke skal bruke anlegget over lengre tid, for eksempel på vår eller høst, bør du slå AV bryteren.
• Bruk luftkondisjoneringsanlegget under følgende forhold:

• Drift utenfor dette fuktighets- eller temperaturområdet kan få en sikkerhetsanordning til å sette 
systemet ut av drift.

6

7

8
9

5

Modus
Temperatur-

innstilling
Luftgjennom-

strømning
FDXS AUTO 25 °C AUTO

MODUS Driftsforhold Hvis driften fortsettes utenfor dette området

KJØLING

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

Innendørstemperatur: 18-32°C
Luftfuktighet innendørs: maks. 80 %

• En sikkerhetsanordning kan stanse driften.
(I multisystem vil den eventuelt bare 
stanse driften av utendørsanlegget.)

• Det kan oppstå kondens på 
innendørsanlegget og dryppe ned.

OPPVAR-
MING

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

Innendørstemperatur: 10-30°C

• En sikkerhetsanordning kan stanse driften.
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VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring

FARE  

■ Rengjøre luftfilteret
1.Fjern luftfilteret.
• Innsugning fra baksiden

Trekk undersiden av luftfilteret bakover og over de bøyde delene. (2 bøyde deler for type 25/35, 
3 bøyde deler for type 50/60.)

• Innsugning fra bunnen
Trekk filteret over de bøyde delene (2 bøyde deler for type 25/35, 3 bøyde deler for type 50/60), 
som er plassert på baksiden av anlegget.

2.Rengjør luftfilteret.
Fjern støv fra luftfilteret ved hjelp av en støvsuger, og skyll 
det deretter forsiktig i kaldt vann. Bruk aldri vaskemiddel eller 
varmt vann for å unngå at filteret krymper eller deformeres. 
Etter rengjøring tørkes filtrene på et skyggefullt sted.

3.Sett filteret tilbake på plass.
• Innsugning fra baksiden

Hekt filteret fast bak klaffen på toppen av anlegget, og trykk den 
andre siden forsiktig over de bøyde delene. (2 bøyde deler for type 25/35, 3 bøyde deler for type 50/60.)

• Innsugning fra bunnen
Hekt filteret fast bak klaffen på midten av anlegget, og trykk den andre siden forsiktig over de 
bøyde delene. (2 bøyde deler for type 25/35, 3 bøyde deler for type 50/60.)

• Bare kvalifisert servicepersonell har lov til å utføre 
vedlikehold.

• Før rengjøring må du sørge for å stanse anlegget og 
slå bryteren AV.

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

Kraft

Kraft

Filter

Hovedenhet

På undersidenPå baksiden
6
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■ Rengjøre dreneringssumpen
• Rengjør dreneringssumpen jevnlig, ellers kan dreneringsrørene tettes av støv og forårsake vannlekkasje.

Be DAIKIN-forhandleren rengjøre den.
• Er det mye støv i luften rundt innendørsanlegget, dekker du til området for å hindre at støv havner i 

dreneringssumpen.

FARE

Kontroller følgende

■ Før langvarig driftsstans
1. Bruk "KUN VIFTE" i flere timer på en fin dag for å tørke anlegget innvendig.

• Trykk på "MODUS"-velgeren, og velg "VIFTE"-drift.

• Trykk på "PÅ/AV"-knappen, og start anlegget.

2. Rengjør luftfiltrene, og sett dem på igjen.

3. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen.

4. Slå AV bryteren på luftkondisjoneringsanlegget i rommet.
• Hvis det er tilkoblet et multiutendørsanlegg, må du kontrollere at varmedriften ikke brukes i 

det andre rommet før du bruker viftedriften.

• Kjør aldri luftkondisjoneringsanlegget uten filtre! Dette er viktig for å unngå at det samles 
støv inne i anlegget.

• Luftfilteret må ikke fjernes av annen årsak enn rengjøring.
Unødvendig håndtering kan skade filteret.

• Bruk ikke bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel, for det kan medføre 
misfarging eller deformasjon.

• La aldri innendørsanlegget bli vått. Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
• Drift med støvete luftfiltre reduserer kjøle- og varmeeffekten og sløser med energi.
• Innsugningsristen er tilleggsutstyr.
• Bruk ikke vann eller luft som er varmere enn 50°C til å rengjøre luftfiltre og utvendige 

paneler.
• Spør DAIKIN-forhandleren om hvordan den skal rengjøres.

Kontroller at utendørsanleggets sokkel, stativ og andre koblinger ikke er nedbrutt eller korrodert.

Kontroller at ikke noe blokkerer luftinntakene og -utløpene på innendørs- og utendørsanlegget.

Kontroller at dreneringsvannet renner fritt ut av dreneringsslangen under drift med KJØLING eller 
TØRKING.
• Ser du ikke noe vann, kan det hende at det lekker vann fra innendørsanlegget. Stans i så fall anlegget 

og kontakt verksted.
7
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FEILSØKING

Feilsøking

Følgende tilfeller er ikke feil ved luftkondisjoneringsanlegget, men de skyldes ulike årsaker. Du kan bare fortsette å 
bruke anlegget.

Dette er ikke feil.

Problem Forklaring
Anlegget starter ikke med én 
gang.
• Hvis det ble trykket på PÅ/AV-

knappen kort tid etter at 
anlegget ble stanset.

• Når modus ble valgt på nytt.

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

Det kommer ikke varmluft kort 
tid etter at oppvarming er 
startet.

• Luftkondisjoneringsanlegget varmes opp. Du bør vente i 1 til 
4 minutter.
(Systemet er konstruert for å begynne å avgi luft først etter at 
en bestemt temperatur er nådd.)

Oppvarmingen stanser brått, og 
det høres en rennende lyd.

• Systemet fjerner rim fra utendørsanlegget.
Du bør vente i ca. 3 til 8 minutter.

Utendørsanlegget avgir vann 
eller damp.

■ I VARME-modus
• Rimet på utendørsanlegget tiner til vann eller damp når 

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

• Fuktighet i luften kondenserer til vann på den kjølige 
overflaten til utendørsanleggets rør, og drypper ned.

Det kommer tåke fra 
innendørsanlegget.

■ Dette skjer når luften i rommet avkjøles til tåke av den kalde 
luften som strømmer gjennom under kjøledrift.

Det kommer lukt fra 
innendørsanlegget.

■ Dette skjer når lukt fra rommet, møbler eller sigaretter 
absorberes i anlegget og slippes ut sammen med 
luftstrømmen.
(Hvis dette skjer, anbefaler vi at du at du får 
innendørsanlegget rengjort av en tekniker. Kontakt butikken 
der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.)

Utendørsviften går når 
luftkondisjoneringsanlegget 
ikke er i drift.

■ Etter at anlegget er stanset:
• Utendørsviften fortsetter å gå i 30 sekunder for å beskytte 

anlegget.
■ Når anlegget ikke er i gang:

• Hvis utetemperaturen er svært høy, begynner 
utendørsviften å gå for å beskytte anlegget.

Driften stanset brått.
(DRIFTSLAMPEN lyser.)

■ Luftkondisjoneringsanlegget kan stanse hvis det plutselig 
oppstår en stor spenningssvingning. Dette skjer for å 
beskytte anlegget.
Anlegget begynner å gå igjen automatisk etter ca. 3 minutter.
8
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Kontroller på nytt før du kontakter reparatør.

Kontroller på nytt.

Problem Kontroller følgende
Luftkondisjoneringsanlegget 
går ikke.
(DRIFTSLAMPEN lyser ikke.)

• Er en bryter blitt slått AV, eller er det gått en sikring?
• Er det strømbrudd?
• Er det batterier i fjernkontrollen?
• Er tidsbryteren riktig innstilt?

Dårlig avkjølings-/
oppvarmingseffekt.

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

på innendørs- og utendørsanleggene?
• Er temperaturen riktig innstilt?
• Er vinduer og dører lukket?
• Er luftgjennomstrømningen og luftstrømretningen riktig 

innstilt?

Anlegget stanser plutselig.
(DRIFTSLAMPEN blinker.)

• Er luftfiltrene rene?
• Er det noe som blokkerer luftinntaket eller -utløpet på 

innendørs- og utendørsanleggene?
Rengjør luftfiltrene eller fjern alle hindringer, og slå bryteren 
AV. Slå den deretter PÅ igjen, og prøv å betjene anlegget 
med fjernkontrollen. Hvis lampen fortsatt blinker, må du 
kontakte butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

• Er det samme driftsmodi for innendørsanleggene som er 
tilkoblet utendørsanleggene i multisystemet?
Hvis ikke, må du stille alle innendørsanleggene på samme 
driftsmodus, og kontrollere at indikatorlampene blinker.
Og hvis driftsmodus er "AUTO", må du dessuten stille alle 
innendørsanleggene på "KJØLING" eller "OPPVARMING" 
et øyeblikk, og deretter kontrollere nok en gang at 
indikatorlampene er som de skal.
Hvis indikatorlampene slutter å blinke etter at du har gjort 
som beskrevet ovenfor, er det ingen funksjonsfeil.
(Side 18.)

Det skjer noe unormalt 
under drift.

• Lyn eller radiobølger kan forstyrre anlegget. Slå bryteren AV, 
slå den PÅ igjen og prøv å betjene anlegget med 
fjernkontrollen.
9
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■ ADVARSEL

■ Hvis det skjer noe unormalt (for eksempel brent lukt), må du stanse anlegget og slå bryteren AV.
Fortsatt drift i en unormal tilstand kan medføre feil, elektrisk støt eller brann.
Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

■ Ikke forsøk å reparere eller endre noe luftkondisjoneringsanlegget selv.
Feilaktig arbeid kan medføre elektrisk støt eller brann.
Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

Kontakt butikken omgående hvis ett av følgende symptomer inntreffer.

Krav til 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 montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Produktet må demonteres og kjølemediet, oljen og eventuelle andre deler må tas hånd om av kvalifisert montør 
i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.

Under visse forhold kan innsiden av anlegget bli skittent etter flere sesongers bruk, slik at effekten blir dårlig. Vi 
anbefaler at du får en spesialist til å utføre periodisk vedlikehold, i tillegg til den vanlige rengjøringen som utføres av 
brukeren. Når det gjelder spesialistvedlikehold, bør du kontakte butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.
Vedlikeholdskostnadene må dekkes av brukeren.

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen.

Type kjølemedium:R410A

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

Kontakt butikken omgående.

■ Etter et strømbrudd
Luftkondisjoneringsanlegget begynner å gå igjen automatisk 
etter ca. 3 minutter. Det er bare å vente en liten stund.

■ Lyn
Hvis lynet kan slå ned i nabolaget, må du stanse 
anlegget og slå bryteren AV for å beskytte anlegget.

Vi anbefaler jevnlig vedlikehold.

Viktig informasjon om kjølemediet som brukes.

� Strømledningen er unormalt varm eller skadet.
� Det høres en unormal lyd under drift.
� Et vern, en sikring eller jordfeilbryteren slår av 

anlegget ofte. 
� En bryter eller knapp virker ofte ikke som den skal.
� Det lukter brent.
� Det lekker vann fra innendørsanlegget.

Slå bryteren 
AV, og kontakt 
butikken.
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