
SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet

KÄYTTÖOPAS

MALLIT
Seinään kiinnitettävä tyyppi

FXAQ15PAV1
FXAQ20PAV1
FXAQ25PAV1
FXAQ32PAV1
FXAQ40PAV1
FXAQ50PAV1
FXAQ63PAV1



1 Suomi

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-
ilmastointilaitteen.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin 
käytät ilmastointilaitetta. Oppaassa kerrotaan, 
miten laitetta käytetään oikein, ja annetaan ohjeita, 
mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia. Tässä 
käyttöoppaassa käsitellään vain sisäyksikköä. 
Käytä sitä yhdessä ulkoyksikön käyttöoppaan 
kanssa. Luettuasi tämän oppaan pane se talteen 
myöhempää käyttöä varten.

Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut 
kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä 
tietoja

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin 
kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.

(1)
 GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi 
vaatia säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen 
varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

TURVAOHJEET
Tämä käyttöopas kannattaa lukea huolellisesti 
ennen käyttöä, jotta ilmastointilaitteen 
toiminnoista saadaan täysi hyöty ja vältetään 
virheellisestä käsittelystä aiheutuvat 
toimintahäiriöt.
Tämä ilmastointilaite luokitellaan ”laitteisiin, 
jotka eivät ole julkisessa käytössä”.
• Alla kuvatut varotoimenpiteet ovat 

VAROITUKSIA ja HUOMAUTUKSIA. Ne 
molemmat sisältävät tärkeitä turvallisuutta 
koskevia tietoja. Muista aina noudattaa 
kaikkia varotoimenpiteitä.

 VAROITUS ...... Näiden ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa henkilövahinkoja 
tai kuoleman.

 HUOMAUTUS . Näiden ohjeiden noudatta-
matta jättäminen voi 
aiheuttaa omaisuusvahin-
koja tai henkilövahinkoja, 
jotka voivat olla vakavia 
olosuhteiden mukaan.

• Luettuasi tämän oppaan säilytä se 
sopivassa paikassa, jotta voit käyttää sitä 
tarvittaessa. Jos laitteisto siirtyy uudelle 
käyttäjälle, muista antaa myös opas hänelle.

Poistoputki

Nimikilpi

Ilmanotto 
(pääyksikön edessä ja päällä)

Ilmansuodatin 
(imuilman 
ottoaukon sisällä)

Kylmäaineputken 
tiedonsiirtokaapeli

Kaukosäädin

Vaakasäleet 
(ilman ulostulon pystysuunnan säätöläpät)

Kaihdin 
(ilman ulostulon 
vaakasuunnan säätöläpät)

Ilman ulostuloaukko
Maajohto
Johtaa sähkön yksiköstä 
maahan sähköiskujen 
ehkäisemiseksi.

(Sisäyksikön mallinimi)

Pakkausmateriaalit
Jos toimitus sisältää 
pakkausmateriaaleja, 
poista ne ennen käyttöä.

Virransyöttökaapeli

Kylmäaine R410A

GWP
(1)

-arvo 1975
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VAROITUS

• Kysy tietoja asennuksesta paikalliselta 
edustajaltasi.
Jos teet työn itse seurauksena voi olla 
vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.

• Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointi-
laitetta täytyy muuttaa, korjata ja huoltaa.
Väärin tehty työ voi aiheuttaa vesivuotoja, 
sähköiskuja tai tulipaloja.

• Varo tulta kylmäainevuodon sattuessa.
Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, eli se ei tuota 
viileää tai lämmintä ilmaa, syynä voi olla 
kylmäainevuoto.
Pyydä apua jälleenmyyjältä.
Ilmastointilaitteessa oleva kylmäaine on 
turvallista eikä yleensä vuoda.  Jos 
kylmäainetta kuitenkin vuotaa ja joutuu 
kosketuksiin polttimen, lämmittimen tai lieden 
liekin kanssa, vaarallisia yhdisteitä voi syntyä. 
Sammuta ilmastointilaite ja ota yhteys 
jälleenmyyjään. Muista käynnistää 
ilmastointilaite, kun ammattitaitioinen teknikko 
on varmistanut, että vuoto on korjattu.

• Ota yhteys jälleenmyyjään, jos 
ilmastointilaite täytyy siirtää toiseen 
paikkaan ja asentaa uudelleen.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja, 
sähköiskuja tai tulipaloja.

HUOMAUTUS

• Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle, 
äläkä laita sen päälle mitään esineitä.
Putoaminen tai tippuminen voi aiheuttaa vammoja.

• Lapset ja henkilöt, jotka eivät kykene 
käyttämään ilmastointilaitteita, eivät saa 
käyttää laitetta ilman valvontaa.
Seurauksena voi olla vammoja tai sähköisku.

• Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse 
leikkimään laitteella tai sen kaukosäätimellä.
Jos lapsi käyttää laitetta vahingossa, 
seurauksena voi olla vammoja tai sähköisku.

• 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 anna lasten leikkiä ulkoyksikön päällä 
tai ympärillä.
Jos he koskettavat yksikköä varomattomasti, 
seurauksena voi olla vammoja.

VAAKASÄLEIDEN 
SUUNTAKULMAN SÄÄTÖ
Paina reunasäleiden (ilman ulostulon 
vaakasuunnan säätöläpät) liuskoja hieman alas, 
ja säädä sivusuunta huoneen tai mieltymystesi 
mukaan.

Pysäytä vaakaläpät asentoon, jossa voit tarttua 
liuskoihin ja säätää läppiä vasemmalle ja oikealle.

KUNNOSSAPITO 
(HUOLTOHENKILÖKUNNALLE)

VAROITUS

• Laitetta saa huoltaa ainoastaan 
ammattitaitoinen teknikko päivittäistä 
kunnossapitoa lukuun ottamatta.

• Muista kytkeä kaikki virransyöttökatkaisimet 
pois päältä, ennen kuin kosket 
liitäntäjohtoihin.

• Pyydä ammattiapua lisävarusteiden 
kiinnitykseen ja käytä vain valmistajan 
määrittämiä lisävarusteita.
Jos vika on seurausta omasta työstäsi, 
seurauksena voi olla vesivuotoja, sähköisku tai 
tulipalo.

• Älä käytä tulenarkoja materiaaleja 
(esim. hiussuihketta tai hyönteismyrkkyä) 
tuotteen lähellä.
Älä puhdista tuotetta orgaanisilla 
liuottimilla, kun tinnerillä.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi aiheuttaa 
tuotteen murtumisvaurioita, sähköiskun tai 
tulipalon.

• Kysy jälleenmyyjältä tietoja ilmastointi-
laitteen sisäpuolen puhdistuksesta.
Väärin suoritettu puhdistus voi aiheuttaa 
muoviosien särkymisen, vesivuotoja ja muita 
vaurioita sekä sähköiskuja.
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HUOMAUTUS

• Muista ennen puhdistusta pysäyttää 
yksikkö, kääntää virtapiirin kytkin pois 
päältä tai irrottaa virtajohto.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja 
vammoja.

• Älä pese ilmastointilaitetta vedellä, sillä 
se voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

• Ole varovainen ilmansuodattimen 
puhdistuksen tai tarkastuksen aikana.
Töitä täytyy tehdä korkealla, mikä vaatii 
äärimmäistä varovaisuutta.
Jos telineet ovat epävakaat, saatat pudota tai 
kaatua ja loukkaantua.

HUOMAA
• Älä irrota ilmansuodatinta muulloin kuin 

puhdistamisen ajaksi.
Se voi aiheuttaa särkymisen.

ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS
Puhdista ilmansuodatin, kun näytössä näkyy 
” ”
(ILMANSUODATIN PITÄÄ PUHDISTAA).
• Se näyttää toimivansa määrätyn ajan.
• Puhdista ilmansuodatin useammin, mikäli laite 

on asennettu huoneeseen, jonka ilmassa on 
runsaasti epäpuhtauksia.

• Jos lika ei lähde pois, vaihda ilmansuodatin 
(vaihtoilmansuodattimen saa erikseen 
tilaamalla).

1. Avaa etupaneeli.
Laita sormet pääyksikön vasemmalla ja 
oikealla puolella oleviin paneelin ulkonemiin 
ja avaa, kunnes paneeli pysähtyy.
(Sulje samalla tavalla.)

2. Vedä ilmansuodatin ulos.
Työnnä ilmansuodattimen keskellä olevaa 
liuskaa hieman ylös, ja vedä suodatin pois 
alaspäin.

3. Puhdista ilmansuodatin.
Käytä pölynimuria A) tai pese ilmansuodatin 
vedellä B).
A) Pölynimurin käyttö

B) Vesipesu
Jos ilmansuodatin on erittäin 
likainen, käytä pehmeää 
harjaa ja neutraalia 
pesuainetta.

Poista vesi ja anna kuivua varjoisassa 
paikassa.

HUOMAUTUKSIA
• Älä pese ilmansuodatinta yli 50°C vedellä, sillä 

se voi aiheuttaa värimuutoksia ja/tai 
muodonmuutoksia.

• Älä altista sitä tulelle, sillä se voi syttyä.

4. Kiinnitä ilmansuodatin.
Muista laittaa ilmansuodatin paikoilleen 
puhdistuksen jälkeen.

5. Sulje etupaneeli.
Katso kohta 1.

6. Paina kaukosäätimen 
SUODATINSYMBOLIN KUITTAUS 
-painiketta.
Suodattimen puhdistamistarpeesta ilmoittava 
symboli katoaa näytöltä.

ILMAN ULOSTULON JA ULKOISTEN 
PANEELIEN PUHDISTUS
• Puhdista pehmeällä liinalla.
• Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa, käytä 

vettä tai neutraalia puhdistusainetta.

HUOMAUTUKSIA
• Älä käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, 

kiillotusjauhetta tai nestemäisiä 
hyönteismyrkkyjä. Ne voivat aiheuttaa 
värivirheitä tai käpristymistä.

• Ilmansuodattimien puhdistukseen käytetyn 
veden tai ilman lämpötilan tulee olla alle 50°C.

• Jos läppä on hyvin likainen, irrota se alla 
mainitulla tavalla ja puhdista tai vaihda se.
(Vaihtoläppä on valinnaisvaruste.)
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ETUPANEELIN PUHDISTUS
Etupaneeli voidaan irrottaa puhdistusta 
varten.

HUOMAUTUKSIA
• Pidä etupaneelista tukevasti kiinni, ettei se 

putoa.
• 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.

• Älä hankaa voimakkaasti, kun peset siipeä 
vedellä.
Tiivistyspinta saattaa kuoriutua pois.

• Ilmansuodattimien ja ulkopaneelien 
puhdistukseen käytetyn veden tai ilman 
lämpötilan tulee olla alle 50°C.

• Varmista, että etupaneeli on kunnolla 
paikallaan.

1. Avaa etupaneeli.
Laita sormet pääyksikön vasemmalla ja 
oikealla puolella oleviin paneelin ulkonemiin 
ja avaa, kunnes paneeli pysähtyy.
(Sulje samalla tavalla.)

2. Irrota etupaneeli.
Paina etupaneelin kummallakin sivulla olevia 
akseleita pääyksikön keskiosaa kohti ja irrota.
(Se voidaan irrottaa myös työntämällä sitä 
joko vasemmalle tai oikealle ja vetämällä 
eteenpäin.)

3. Puhdista etupaneeli.
• Pyyhi varovasti märällä, pehmeällä 

kankaalla.
• Käytä vain neutraaleja puhdistusaineita.
• Pyyhi pesun jälkeen liika vesi pois ja anna 

kuivua varjossa.
• Jos se on hyvin likainen
Levitä suoraan tuuletuspuhaltimien tai uunien 
puhdistukseen käytettävää ainetta, odota 
10 minuuttia ja huuhtele sitten vedellä.

HUOMAA
• Älä pese ilmastointilaitetta yli 50°C vedellä, sillä 

se voi aiheuttaa värimuutoksia ja/tai 
muodonmuutoksia.

4. Kiinnitä etupaneeli.
Aseta etupaneelin ohjausnastat uriin ja työnnä 
ne kokonaan sisään.
Sulje etupaneeli hitaasti tässä tilassa.
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