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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner. 
Carefully read this operation manual before using the 
air conditioner. It will tell you how to use the unit prop-
erly and help you if any trouble occurs. After reading 
the manual, keep it in your custody for future reference.
See also the operation manual included with the indoor 
unit for details on the indoor unit.
Store the operation manual included with the indoor 
unit together with this operation manual in a safe place.
After receiving the warranty card from the dealer, store 
it in a safe place.

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie 
sich für ein Klimagerät von Daikin entschieden haben. 
Lesen Sie sich diese Bedienungsanweisung sorgfältig 
durch, bevor Sie das Klimagerät in Betrieb nehmen. 
Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt betreiben. 
Zudem hilft sie Ihnen, falls Störungen auftreten sollten. 
Bewahren Sie die Anweisung gut auf, wenn Sie sie 
durchgelesen haben, damit Sie auch später noch darin 
nachschlagen können.
Schlagen Sie bezüglich Einzelheiten über das 
Innengerät auch in der Bedienungsanleitung des 
Innengerätes nach.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des 
Innengerätes zusammen mit dieser Bedienungsanlei-
tung an einem sicheren Ort auf.
Nachdem Sie die Garantiekarte von Ihrem Händler erh-
alten haben, bewahren Sie sie an einem sicheren Ort 
auf.

Nous vous remercions d’avoir acheté ce climatiseur 
Daikin. Lisez soigneusement ce manuel d’utilisation 
avant d’utiliser le climatiseur. Il vous enseignera à uti-
liser correctement l’unité et vous aidera en cas de 
panne. Après avoir lu le manuel, rangez-le en vue 
d’une utilisation ultérieure.
Pour plus de détails concernant l’unité intérieure, 
reportez-vous également au manuel d’utilisation 
accompagnant l’unité intérieure.
Conservez le manuel d’utilisation accompagnant l’unité 
intérieure avec ce manuel d’utilisation dans un endroit 
sûr.
Après avoir reçu la carte de garantie du revendeur, con-
servez-la dans un endroit sûr.

Спасибо за поêóпêó данноãо êондиционера 
фирмы Daikin. До начала работы с 
êондиционером внимательно изóчите данное 
рóêоводство по эêсплóатации. В нем излаãаются 
правила надлежащеãо пользования óстройством 
и приводятся реêомендации пользователю по 
поисêó и óстранению неисправностей. После 
изóчения рóêоводства сохраните еãо для 
обращений в бóдóщем.
Подробная информация по внóтреннемó блоêó 
приведена в рóêоводстве по эêсплóатации, 
прилаãаемомó ê внóтреннемó блоêó. 
Храните рóêоводство по эêсплóатации, 
прилаãаемое ê внóтреннемó блоêó, вместе с 
данным рóêоводством по эêсплóатации в 
надежном месте. 
Полóчив ãарантийный талон от дилера, спрячьте 
еãо в надежное место.

Takk for at du kjøpte dette Daikin-klimaanlegget. Les 
denne bruksanvisningen nøye før du tar klimaanlegget i 
bruk. Den beskriver hvordan du skal bruke denne 
enheten på riktig måte, og vil være til hjelp hvis det 
skulle oppstå noen problemer senere. Etter å ha lest 
bruksanvisningen, ta vare på den for eventuell fremtidig 
bruk. Les også bruksanvisningen som følger med 
innendørsenheten for detaljer angående innendørsen-
heten.
Ta vare på bruksanvisningen som følger med 
innendørsenheten sammen med denne bruksanvisnin-
gen på et trygt sted. Etter å ha fått et garantikort fra 
butikken, oppbevar det på et trygt sted.

Tack för inköpet av denna Daikin luftkonditionerare. Läs 
denna bruksanvisning noggrant innan luftkonditioner-
aren tas i bruk. Däri finns anvisningar för hur enheten 
används på rätt sätt och hjälp om något problem skulle 
uppstå.  
Efter att ha läst igenom bruksanvisningen, spara den 
som referens för framtiden.
Se även bruksanvisningen som medföljde inomhusen-
heten angående detaljer om inomhusenheten.
Förvara bruksanvisningen som medföljde inomhusen-
heten tillsammans med denna bruksanvisning på ett 
säkert ställe.
Efter att ha mottagit garantikortet från återförsäljaren, 
ska det förvaras på ett säkert ställe.
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Originalanvisningarna är skrivna på engelska. 
Andra språk är översättningar av originalanvisnin-
garna.

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant före 
användning för att få ut så mycket som möjligt av 
luftkonditionerarens funktioner och för att undvika 
funktionsfel på grund av felhantering.

Denna luftkonditionerare är klassad under “appa-
rater ej åtkomliga för allmänheten”.

Försiktighetsmåtten beskrivna häri är klassade 
som VARNING och FÖRSIKTIGHET. Båda inne-
håller viktig information gällande säkerhet. Se 
till att ofelbart iaktta alla försiktighetsmått.

VARNING ........ Underlåtelse att efterfölja 
dessa anvisningar korrekt kan 
resultera i personskada eller 
dödsfall.

FÖRSIKTIGHET.. Underlåtelse att efterfölja 
dessa anvisningar korrekt kan 
resultera i egendomsskada 
eller personskada, vilken kan 
vara allvarlig beroende på 
omständigheterna.

Efter genomläsning, förvara denna bruksanvisn-
ing på ett lättillgängligt ställe så att du kan slå 
upp i den när så behövs. Om utrustningen över-
förs till en ny användare, se till att överlämna 
bruksanvisningen.

VARNING
Var medveten om att det kan vara skadligt för 
kroppen och hälsan att under lång tid utsät-
tas direkt för kall eller varm luft från luftkon-
ditioneraren, eller för luft som är för kall eller 
för varm.

Om luftkonditioneraren inte fungerar som den 
ska (den luktar bränt etc.), så slå av strömmen 
till enheten och kontakta din lokala återförsäl-
jare.
Fortsatt drift under sådana omständigheter kan 
resultera i stopp, elektriska stötar eller brandrisk.

Rådfråga den lokala återförsäljaren angående 
installationsarbete.
Om du utför arbetet själv kan det resultera i vatten-
läckage, elektriska stötar eller brandrisk.
Rådfråga den lokala återförsäljaren i fråga om 
modifieringar, reparationer och underhåll av 
luftkonditioneraren.
Inkorrekt utförande kan resultera i vattenläckage, 
elektriska stötar eller brandrisk.

Stoppa inte in några föremål, däribland 
avlånga föremål, fingrarna etc., i luftintaget 
eller luftuttaget.
Du kan skada dig om det kommer i kontakt med 
luftkonditionerarens snabbroterande fläktblad.

Tänk på brandfaran i händelse av köldmedi-
eläckage.
Om luftkonditioneraren inte fungerar som den ska, 
d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan det 
bero på köldmedieläckage.
Kontakta återförsäljaren angående hjälp. Köldme-
diet som används till luftkonditioneraren är säkert 
och läcker normalt inte.
Om köldmedium ändå läcker och kommer i kon-
takt med en brännare, ett värmeelement eller en 
spis, så finns det risk för att skadliga föreningar 
alstras. Slå då av luftkonditioneraren och kontakta 
återförsäljaren. Slå därefter på luftkonditioneraren 
först efter att en kvalificerad reparatör har 
bekräftat att läckan är lagad.

Rådfråga den lokala återförsäljaren gällande 
vad som måste göras vid läckage av köldme-
dium.
När luftkonditioneraren ska installeras i ett mindre 
rum, måste nödvändiga åtgärder vidtas så att 
mängden utläckt köldmedium inte överstiger kon-
centrationsgränsen i händelse av läckage. I annat 
fall kan det leda till olycksfall på grund av syrebrist.
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Svenska 2

Kontakta yrkeskunnig personal angående 
fastsättning av tillbehör och se till att endast 
använda tillbehör som anges av tillverkaren.
Om arbete utfört på egen hand skulle leda till 
någon felaktighet, kan det resultera i vattenläck-
age, elektriska stötar eller brand.

Rådfråga den lokala återförsäljaren i fråga om 
flyttning och ominstallation av luftkonditioner-
aren.
Inkorrekt installationsarbete kan resultera i läck-
age, elektriska stötar eller brandrisk.
Se till att använda säkringar med korrekt 
amperetal.
Använd inte olämpliga säkringar, koppartråd eller 
annan tråd som ersättningsmaterial, då detta kan 
resultera i elektriska stötar, brand, personskada 
eller skada på enheten.

Se till att installera en jordslutningsbrytare.
Underlåtelse att installera en jordslutningsbrytare 
kan resultera i elektriska stötar eller brand.
Se till att jorda enheten.
Jorda inte enheten till en rörledning, åskledare 
eller telefonjord. Dåligt utförd jordning kan result-
era i elektriska stötar eller brand.
Ett kraftigt spänningssprång från åska eller andra 
källor kan orsaka skada på luftkonditioneraren.
Rådfråga återförsäljaren om luftkonditioner-
aren skulle komma under vatten vid en natur-
katastrof, som översvämning eller tyfon.
Använd inte luftkonditioneraren i ett sådant fall, 
annars kan det resultera i tekniskt fel, elektriska 
stötar eller brand.

Använd fjärrkontrollen till att starta eller 
stoppa luftkonditioneraren. Använd aldrig 
strömbrytaren till detta.
Annars finns det risk för att brand eller vattenläck-
age uppstår.
Dessutom kommer fläkten att plötsligt börja rotera 
när strömmen återställs, vilket kan orsaka person-
skada, om en funktion för automatisk återställning 
vid strömavbrott finns.

Använd inte produkten på en plats där luften är 
förorenad med oljedimma, från till exempel 
matlagningsolja eller maskinolja.
Oljedimma kan orsaka sprickbildning, elektriska 
stötar eller brand.

Använd inte produkten på platser med kraftigt, 
oljigt stekos, som till exempel köksutrymmen, 
eller på ställen med brandfarlig gas, frätande 
gas eller metalldamm.
Om produkten används på sådana ställen kan det 
orsaka brand eller att produkten slutar fungera.
Använd inte brandfarliga material (t.ex. hår-
spray eller insektsdödare) nära produkten.
Rengör inte produkten med organiska lösnin-
gar som till exempel målarthinner.
Bruk av organiska lösningar kan orsaka sprickbild-
ning på produkten, elektriska stötar eller brand.
Se till att använda en strömförsörjning enbart 
avsedd för luftkonditioneraren.
Bruk av annan strömförsörjning kan orsaka värme-
bildning, brand eller att produkten slutar fungera.

Rådfråga återförsäljaren i fråga om rengöring 
av luftkonditionerarens insida.
Inkorrekt rengöring kan orsaka att plastdelar bryts 
sönder, att det uppstår vattenläckage och andra 
skador, samt elektriska stötar.

Använd inte luftkonditioneraren när rumsdes-
infektion med gas utförs – typ insektsdödare.
Underlåtelse att iaktta detta kan orsaka att kemi-
kalier avsätts inuti enheten, vilket kan vara hälso-
farligt för personer som är mycket känsliga för 
kemikalier.

FÖRSIKTIGHET
Använd inte luftkonditioneraren för andra 
ändamål än vad den är avsedd för.
Använd inte luftkonditioneraren för kylning av pre-
cisionsinstrument, livsmedel, växter, djur eller 
konstverk då detta på ogynnsamt sätt kan påverka 
prestandan, kvaliteten och/eller livslängden för 
föremålet i fråga.

Ta inte bort fläktskyddet på utomhusenheten.
Detta skydd skyddar mot enhetens snabbroter-
ande fläkt, som kan orsaka personskada.

Se till att rummet är ordentligt ventilerat för att 
undvika syrebrist, om en brännare eller 
liknande utrustning används i samma rum 
som luftkonditioneringen.

Efter långvarigt bruk, kontroller om det finns 
några skador på enhetens ställning och fästen.
Om inget görs åt bristfälligheter, kan enheten falla 
och orsaka personskada.

Placera inte brandfarliga sprejer nära enheten 
och använd inte sprejflaskor i närheten då 
detta kan resultera i brand.

Placera inga brandfarliga behållare, t.ex. spre-
jburkar, inom 1 meter från luftutblåset.
Sådana behållare kan explodera då de utsätts för 
varmluft från inomhus- eller utomhusenheten.

Var noga med att stoppa driften, slå från 
strömbrytaren eller koppla loss nätkabeln före 
rengöring.
I annat fall kan det resultera i elektriska stötar och 
personskada.

Torka inte kontrollerns manöverpanel med 
tvättbensin, thinner, kemisk dammtrasa etc.
Panelen kan missfärgas eller så släpper beläg-
gningen. Om den är mycket smutsig, lägg en trasa 
i neutralt rengöringsmedel utspätt med vatten, vrid 
ur den ordentligt och torka panelen ren. Torka den 
sedan med annan torr trasa.

Inget handhavande med våta händer för att 
undvika elektriska stötar.
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3 Svenska

Placera inga föremål som är känsliga för fukt 
direkt nedanför inomhus- eller utomhusenheten.
Under vissa omständigheter kan fuktbildning på 
huvudenheten eller köldmediumrören, smuts på 
luftfiltret eller tilltäppt dräneringsrör orsaka drop-
pande, vilket kan resultera i att föremålet i fråga 
smutsas ned eller skadas.

Placera inte apparater som arbetar med öppen 
låga på ställen som är utsatta för luftflödet från 
enheten då detta kan försämra förbränningen i 
brännaren.

Placera inte värmeapparater direkt under 
enheten, eftersom värmen kan orsaka defor-
mation.

Tillåt inte att barn klättrar upp på utomhusen-
heten, och undvik att placera föremål på den.
Om barnet ramlar ner, eller om föremål faller ner 
kan det orsaka personskada.

Se till att barn, växter och djur inte är direkt 
utsätta för luftflödet från enheten, då detta kan 
leda till ogynnsamma effekter.

Tvätta varken luftkonditioneraren eller fjär-
rkontrollen med vatten, då detta kan resultera i 
elektriska stötar eller brand.

Placera inga behållare med vatten (blomvaser 
etc.) ovanpå enheten, då detta kan resultera i 
elektriska stötar eller brand.

Installera inte luftkonditioneraren på ställen 
där det är fara för läckage av brandfarlig gas.
I händelse av gasläcka kan gas ansamlas nära 
luftkonditioneraren vilket kan resultera i brandfara.

Dra dräneringsrören korrekt för att tillförsäkra 
fullständig avrinning.
Felaktigt dragning av dräneringsrör gör att dräner-
ingsvatten inte rinner ut. Då kan smuts och skräp 
samlas i dräneringsröret, vilket kan orsaka vatten-
läckage.
Om det inträffar, så stoppa luftkonditioneraren och 
kontakta återförsäljaren angående hjälp.

Apparaten är inte avsedd att användas av 
ensamma småbarn eller personer som inte 
klarar av att manövrera luftkonditionerare.
Det kan resultera i personskada eller elektriska 
stötar.

Barn bör hållas under uppsikt för att se till att de 
inte leker med enheten eller dess fjärrkontroll.
Oavsiktlig manövrering av ett barn kan resultera i 
personskada eller elektriska stötar.

Vidrör inte luftintaget eller aluminiumbladen 
på enheten, för att undvika skador.

Placera inga föremål i utomhusenhetens 
direkta närhet, och låt inte löv och annat skräp 
samlas runt enheten.
Löv är en härd för småkryp som kan ta sig in i 
enheten. Väl inne i enheten kan sådana kryp 
orsaka tekniskt fel, rökutveckling eller brand när de 
kommer i kontakt med elektriska delar.

Blockera varken luftintagen eller luftuttagen.
Försämrat luftflöde kan resultera i bristfällig funk-
tion eller problem.

Låt inte barnen leka på eller runt utomhusen-
heten.
Om de vidrör enheten oförsiktigt, kan de skada sig.

Slå av strömmen när enheten inte ska använ-
das under en längre tid.
Annars finns det risk för att enheten blir het eller 
fattar eld på grund av dammansamling.

Vidrör aldrig någon del inuti fjärrkontrollen.
Ta inte bort frontpanelen. Beröring av vissa inre 
delar orsakar elektriska stötar och skador på 
enheten. Rådfråga återförsäljaren angående kon-
troll och justeringav inre delar.

Låt inte fjärrkontrollen ligga på ett ställe där 
det är risk att den blir blöt.
Om vatten kommer in i fjärrkontrollen finns det risk 
för elektriskt läckage och skada på elektronikko-
mponenter.

Tryck aldrig på fjärrkontrollens knappar med 
ett hård, vasst föremål.
Det kan skada fjärrkontrollen.

Var extra försiktig vid rengöring eller inspek-
tion av luftfilter.
Detta arbete kräver att man ställer sig på något, 
och det är vikigt att vara mycket uppmärksam.
Om arbetsställningen är instabil, kan man falla ner 
eller orsaka att ställningen tippar över.

[Plats för installation]

• Se till att luftkonditioneraren är placerad i ett 
tillräckligt ventilerat utrymme som inte omges 
av några hinder.

• Använd inte luftkonditioneraren på följande 
platser.
a. Platser med en dimma av mineralolja, som till 

exempel skärolja.
b. Ställen som kusten där det är mycket salt i 

luften.
c. Ställen som badorter med varma svavelkällor 

där det är mycket svavel i luften.
d. Ställen som fabriker där det förekommer växlin-

gar i elspänningen.
e. I bilar, båtar och andra fordon.
f. Ställen som kök där olja sprätter och det är ånga 

i luften.
g. Ställen där utrustning som ger ifrån sig elektro-

magnetiska vågor förekommer.
h. Ställen med syradimma eller dimma från alkal-

iska ämnen.
i. Ställen där nerfallna löv ansamlas eller ogräs 

sprider sig.

• Att vidta åtgärder för snöskydd.
Kontakta återförsäljaren för närmare information 
om åtgärder för snöskydd, som till exempel 
användning av en snöskyddshuv.

06_SV_3P201178-13S.fm  Page 3  Monday, January 30, 2012  9:26 AM



Svenska 4

[Elarbete]

• Försök inte att utföra elarbeten eller jordning 
såvida du inte är licensierad för det.
Rådfråga återförsäljaren angående elarbeten och 
jordning.

• Använd en krets enbart avsedd för luftkondi-
tioneraren.

[Var uppmärksam på driftljud]

• Se till att installationsplatsen uppfyller dessa 
villkor.
a. En plats som i tillräcklig grad kan bära luftkondi-

tionerarens vikt och undertrycka driftljud och 
vibrationer från luftkonditioneraren.

b. En plats där varm luft från luftuttaget på utom-
husenheten eller driftljudet från utomhusen-
heten inte stör grannarna.

• Se till att det inte finns några hinder i närheten 
av utomhusenheten.
Hinder i närheten av utomhusenheten kan 
försämra utomhusenhetens prestanda eller höja 
driftljudet från utomhusenheten.

• Rådfråga återförsäljaren om det hörs ovanliga 
ljud från luftkonditioneraren under drift.

[Dränering genom dräneringsrör]

• Se till att dräneringsröret är korrekt installerat 
för dränering av vatten.
Om inget vatten rinner ut från dräneringsröret 
medan luftkonditioneraren är i kyldrift, kan dräner-
ingsröret vara tilltäppt av damm eller smuts, och 
detta kan resultera i vattenläckage från inom-
husenheten.
Stäng av luftkonditioneraren och rådfråga åter-
försäljaren.

2. SPECIFIKATIONER

*1: Köldmedium är påfyllt vid leverans från fabrik

[MILJÖINFORMATION]
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser 
som omfattas av Kyotoprotokollet.

Typ av köldmedium: R410A, GWP(*)-faktor: 1975
(*)GWP=global Warming Potential (global 
uppvärmningspotential)

Periodiska inspektioner av köldmedieläckage kan 
krävas beroende på europeisk eller lokal lagstift-
ning.
Var god kontakta installatören för mer information.

3. ATT GÖRA FÖRE DRIFTSTART
Denna bruksanvisning gäller för följande system 
med standardstyrning. Innan enheten tas i drift, kon-
takt Daikin-återförsäljaren för att höra hur system-
typen och märket i din ägo ska köras.

Om installationen i fråga har ett specialanpassat 
styrsystem, fråga Daikin-återförsäljaren hur syste-
met ska köras.

Utomhusenheten (Se figur 1)

• Olika delars namn och funktioner (Se figur 1)
1. Utomhusenhet
2. Inomhusenhet
3. Fjärrkontroll
4. Inloppsluft
5. Utloppsluft
6. Köldmediumrör

Modell
Systemnamn
Enskild enhet

RTSYQ10PAY1
RTSQ10PAY1
BTSQ20PY1

RTSYQ14PAY1
RTSQ14PAY1
BTSQ20PY1

Strömförsörjning
Fas - 3N~ 3N~
Frekvens (Hz) 50 50
Spänning (V) 380-415 380-415

Nominell kylkapacitet (kW) 28,0 40,0
Nominell värmekapacitet (kW) 31,5 45,0

Mått H×B×D (mm) 1680×930×765
+1570×460×765

1680×1240×765
+1570×460×765

Vikt (kg) 257+110 338+110
Köldmedium

typ - R410A R410A
mängd (*1) (kg) 10,5 11,7

Dimensionerande tryck
Övre (bar) 40 40

(MPa) 4,0 4,0
Undre (bar) 33 33

(MPa) 3,3 3,3

Modell
Systemnamn
Enskild enhet

RTSYQ16PAY1
RTSQ16PAY1
BTSQ20PY1

RTSYQ20PAY1
RTSQ8PAY1
RTSQ12PAY1
BTSQ20PY1

Strömförsörjning
Fas - 3N~ 3N~
Frekvens (Hz) 50 50
Spänning (V) 380-415 380-415

Nominell kylkapacitet (kW) 45,0 56
Nominell värmekapacitet (kW) 50,0 63

Mått H×B×D (mm) 1680×1240×765
+1570×460×765

1680×930×765
+1680×930×765
+1570×460×765

Vikt (kg) 344+110 205+257+110
Köldmedium

typ - R410A R410A
mängd (*1) (kg) 11,7 9,4+10,9

Dimensionerande tryck
Övre (bar) 40 40

(MPa) 4,0 4,0
Undre (bar) 33 33

(MPa) 3,3 3,3

Driftlägen

Inverterserie

Värmepumpar RTSYQ serien
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5 Svenska

4. FJÄRRKONTROLL: NAMN PÅ 
OCH FUNKTION FÖR VARJE 
KNAPP OCH DISPLAY (Se figur 2)

1. On/off-knapp
Tryck på knappen för att starta systemet. Tryck 
igen på knappen för att stänga av systemet.

2. Driftlampa (röd)
Lampan lyser under drift.

3. Display “ ” (växling låst)
Det går inte att växla värme/kyla med fjärrkon-
trollen när denna ikon visas på displayen.
Vi hänvisar till avsnittet “6-5 INSTÄLLNING AV 
HUVUDFJÄRRKONTROLL”.

4. Display “ ” (klaff för luftflöde)
Vi hänvisar till avsnittet “6-3 JUSTERING AV 
LUFTFLÖDETS RIKTNING”.

5. Display “ ” (ventilation/luftrening)
Denna display visar att ventilationsenheten är i 
drift. (extra tillbehör)

6. Display “ ” (inställd temperatur)
Denna display visar den temperatur som är 
inställd.

7. Display “ ” “ ” “ ” “ ” (driftläge)
Denna display visar vilket driftläge som är valt.

8. Display “ ” (programmerad tid)
Denna display visar den programmerade tiden 
för start och stopp av systemet.

9. Display “ ” (inspektion/testkörning)
När knappen för inspektion/testkörning trycks in, 
visar displayen i vilket läge system faktiskt är i.

10. Display “ ” (under centralstyrning)
När denna display visas, är systemet under cen-
tralstyrning. (Detta är ingen standardspecifika-
tion.)

11. Display “ ” (fläkthastighet)
Denna display visar den fläkthastighet som är 
inställd.

12. Display “ ” (dags att rengöra luftfiltret)
Vi hänvisar till bruksanvisningen för inomhusen-
heten.

13. Display “ ” (avfrostning/varmstart)
Vi hänvisar till “FÖRKLARING AV 
VÄRMEDRIFT” i avsnitt 6-1.

14. Timerläge start/stopp-knapp
Vi hänvisar till avsnittet “6-4 PROGRAMMERING 
AV START OCH STOPP AV SYSTEMET MED 
TIMERN”.

15. Timer on/off-knapp
Vi hänvisar till avsnittet “6-4 PROGRAMMERING 
AV START OCH STOPP AV SYSTEMET MED 
TIMERN”.

16. Inspektion/testkörningsknapp
Denna knapp används endast av yrkeskunnig 
servicepersonal vid underhåll.

17. Knapp för programmering av tid
Använd denna knapp för att ställa in program-
merad start- och/eller stopptid.
Vi hänvisar till avsnittet “6-4 PROGRAMMERING 
AV START OCH STOPP AV SYSTEMET MED 
TIMERN”.

18. Temperaturinställningsknapp
Använd denna knapp för att ställa in önskad tem-
peratur.
Vi hänvisar till avsnittet “6-1 KYLNING, 
UPPVÄRMNING OCH ENDAST FLÄKT”.

19. Återställningsknapp filterbyte
Vi hänvisar till bruksanvisningen för inomhusen-
heten.

20. Manöverknapp fläkthastighet
Tryck på denna knapp för att välja önskad fläk-
thastighet.

21. Väljarknapp driftläge
• Tryck på denna knapp för att välja önskat driftläge.
• Tryck på denna knapp för att ange huvudfjär-
rkontroll.
Vi hänvisar till avsnittet “6-5 INSTÄLLNING AV 
HUVUDFJÄRRKONTROLL”.

22. Justerknapp luftflödesriktning
Vi hänvisar till avsnittet “6-3 JUSTERING AV 
LUFTFLÖDETS RIKTNING”.

23. Termistor
Termistorn känner av rumstemperaturen runt 
fjärrkontrollen.

24. Dessa knappar används när ventilationsen-
heten är installerad (extra tillbehör)
Vi hänvisar till bruksanvisningen för ventilation-
senheten.

ANMÄRKNING
• Placera inte fjärrkontrollen där den utsätts för 

direkt solljus.
LCD-displayen kan missfärgas med resultatet att 
informationen blir svårläst.

• Dra inte i kabeln på en kabelförsedd fjärrkontroll. 
Den får heller inte tvinnas.
Det kan orsaka tekniskt fel i enheten.

• Vassa och hårda föremål ska inte komma i kon-
takt med knapparna på fjärrkontrollen.
Det kan skada fjärrkontrollen eller orsaka att den 
slutar fungera.

• I motsats till faktiska manöversituationer, visar 
displayen i figur 2 alla möjliga indikeringar.

• Figur 2 visar fjärrkontrollen med dess lock öppnat.
• För FXS, FXM, FXL och FXN, är justerknappen för 

luftflödesriktning (22) inte tillgänglig och displayen 
(4) visar “NOT AVAILABLE” när knappen trycks in.

TEST
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5. DRIFTOMRÅDE
Använd systemet inom följande temperatur- och 
fuktighetsområden för säker och effektiv drift.

ANMÄRKNING
• Kyldrift:

Om luftkonditioneraren körs kontinuerligt medan 
inomhustemperaturen är 21°C eller lägre och fuk-
tigheten är 80% eller högre, kan det ske isbildning 
på insidan av inomhusenheten med vattenläck-
age som följd.

• Värmedrift:
Luftkonditioneraren kan stoppa driften för att sky-
dda maskinen om utomhustemperaturen är 21°C 
eller högre.

6. DRIFTRUTINER
• Driftrutiner varierar i enlighet med kombinationen 

utomhusenhet och fjärrkontroll.
Läs avsnittet “Att göra före driftstart”.

• Slå på huvudströmbrytaren 6 timmar före drift för 
att skydda enheten.
Och slå inte av strömförsörjningen under den tid 
på året luftkonditionering används så att den kan 
startas snabbt och enkelt.

• Om strömförsörjningen stängs av under drift, 
kommer driften att startas igen automatiskt när 
strömmen slås på igen.

6-1 KYLNING, UPPVÄRMNING OCH 
ENDAST FLÄKT

DRIFT AV SYSTEMET (Se figur 3)

Tryck på väljarknappen för driftläge flera 
gånger och välj önskat driftläge;

“ ” Kyldrift
“ ” Värmedrift
“ ” Endast fläktdrift

ANMÄRKNING
• Driftläget kan inte växlas när fjärrkontrollen 

visar “ ” (växling låst).
Växla driftläge när fjärrkontrollen inte visar 
“ ”.

• När displayen blinkar “ ” (växling 
låst), se avsnittet “6-5 INSTÄLLNING AV 
HUVUDFJÄRRKONTROLL”.

Tryck på on/off-knappen.
Driftlampan tänds och systemet sätts igång.

JUSTERING (Se figur 3)
För att ställa in önskad temperatur, fläk-
thastighet och luftflödesriktning (gäller endast 
fjärrkontroll BRC1A51: FXC, FXF, FXH, FXK, 
FXA), följ tillvägagångssättet som visas 
nedan.

Tryck på temperaturinställningsknappen och 
ställ in önskad temperatur.

Varje gång du trycker på knappen, sänks 
eller höjs temperaturen 1°C.

ANMÄRKNING
• Ställ in temperaturen inom driftområdet.
• Det går inte att ställa in temperatur när 

endast fläkten går.

Tryck på manöverknappen för fläkthastighet 
och välj önskad fläkthastighet.

ANMÄRKNING
• Det kan hända att systemet styr graden av 

luftflöde automatiskt för att skydda maski-
nen.

• Det kan hända att graden av luftflöde just-
eras automatiskt beroende på rumstemper-
aturen, eller att fläkten plötsligt stannar. 
Detta är inget tekniskt fel.

• Det kan ta en stund innan luftflödet ändras.
Detta är helt normalt.

Tryck på justerknappen för luftflödesriktning.
Vi hänvisar till avsnittet “6-3 JUSTERING AV 
LUFTFLÖDETS RIKTNING” för närmare infor-
mation.

ATT STOPPA SYSTEMET (Se figur 3)

Tryck på on/off-knappen igen.
Driftlampan släcks och systemet stängs av.

ANMÄRKNING
• Det kan hända att fläkten fortsätter att snurra 

i ungefär 1 minuter efter att värmedriften 
stoppats för att avleda värme inuti inom-
husenheten.

• Stäng inte av strömmen direkt efter att 
enheten stoppats.
Systemet behöver åtminstone 5 minuter för 
efterdrift i dräneringspumpen.
Om strömmen stängs av direkt kommer det 
att orsaka vattenläckage eller andra prob-
lem.

FÖRKLARING AV VÄRMEDRIFT
• Generellt gäller att det tar längre tid att nå inställd 

temperatur vid värmedrift än vid kyldrift. Vi rekom-
menderar användning av timern och samma drift-
inställningar som tidigare.

• Aggregatet arbetar enligt följande två principer för 
att förhindra att värmeeffekten försämras eller att 
kalluft blåser.

KYLNING UPPVÄRMNING

utomhustemperatur –5°~43°CDB –25°~15,5°CWB

inomhustemperatur 14°~25°CWB 15°~27°CDB

fuktighet inomhus ≤ 80% –

1

2

3

4

5

6
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7 Svenska

Avfrostning
• Vid värmedrift så ökar nerkylningen av 

utomhusenhetens värmeväxlare. Värmeef-
fekten försämras och systemet ställs in på 
avfrostning.

• Luftflödet blir svagt eller stannar.
• Vid stopp visas på fjärrkontrollens display 

“ ”.
• När luftflödet blivit svagare eller stannat, 

återgår luftkonditioneraren till föregående 
läge efter cirka 10 till 15 minuter.

Varmstart
• För att förhindra att kalluft blåser ut från 

inomhusenheten när värmedrift sätts igång, 
så stoppas fläkten automatiskt. Fjärrkontrol-
lens display visar “ ”.

• Värmeeffekten försämras allteftersom utom-
hustemperaturen sjunker. Om detta sker, använd 
ett extra värmeaggregat tillsammans med 
enheten. (När värmeaggregat med öppen låga 
används, ska rummet ventileras konstant.)
Värmeaggregat med öppen låga ska inte ställas 
där de utsätts för luftflödet från enheten, ej heller 
under enheten.

• Det tar en stund innan rummet blir varmt från det 
att enheten satts igång, eftersom enheten är ett 
varmluftcirkulationssystem för att värma upp hela 
rummet.

• Om den uppvärmda luften stiger upp mot taket, 
och luften vid golvnivå är kall, rekommenderar vi 
bruk av ett fläktsystem (en inomhusfläkt för att cir-
kulera luften). Kontakta återförsäljaren för när-
mare information.

6-2 PROGRAM TORRDRIFT
(Se figur 4)
• Programmet för torrfunktion tar bort fukt ur 

rummet medan luftkonditioneraren står i 
läget svag kalldrift med intervaller så att 
rumstemperaturen inte ska bli för låg.

• Mikrodator reglerar automatiskt tempera-
turen och fläkthastigheten, varför det inte 
går att ställa in dessa med fjärrkontrollen.

• Denna funktion är inte tillgänglig om rum-
stemperaturen är 20°C eller lägre.

• Denna funktion reglerar inte fuktigheten.
• Det går inte att köra programmet torrdrift 

med inomhusenheter av typen FXL och 
FXN.

ANMÄRKNING
• Om “ ” (Kyldrift) inte visas, se “6-1 KYLNING, 

UPPVÄRMNING OCH ENDAST FLÄKT”, och 
ställ in “ ” (Kyldrift).
Såvida inte luftkonditioneraren är inställd på “ ” 
(Kyldrift), kan inte luftkonditioneraren växlas till 
“ ” (program torrdrift).

Tryck på väljarknappen för driftläge flera 
gånger och välj “ ” (program torrdrift).

Tryck på on/off-knappen.
Driftlampan tänds och systemet sätts igång.

Tryck på justerknappen för luftflödesriktning 
(gäller endast FXC, FXF, FXH, FXK, FXA). Vi 
hänvisar till avsnittet “6-3 JUSTERING AV 
LUFTFLÖDETS RIKTNING” för närmare infor-
mation.

Tryck på on/off-knappen igen.
Driftlampan släcks och systemet stängs av.

ANMÄRKNING
• Stäng inte av strömmen direkt efter att 

enheten stoppats.
Systemet behöver åtminstone 5 minuter för 
efterdrift i dräneringspumpen.
Om strömmen stängs av direkt kommer det 
att orsaka vattenläckage eller andra prob-
lem.

6-3 JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKT-
NING (Se figur 5) (gäller endast 2-vägs-
blåsande, multivägsblåsande, hörn/
kant-montage, frihängande takmodell 
och väggmonterad)

Tryck på justerknappen för luftflödes-
riktning för att välja luftriktning.
På displayen visas klaffen för luftflöde 
som svänger fram och tillbaka och 
riktningen för luftflödet varierar kon-
tinuerligt. (Inställning för automatisk 
svängning)

Tryck på justerknappen för luftflödesriktning 
för att välja önskad luftriktning.

På displayen slutar klaffen för luft-
flöda att svänga och luftflödets rikt-
ning är låst. (Inställning för låst 
luftflödesriktning)

LUFTFLÖDESKLAFFENS RÖRELSER

Under följande omständigheter styr en mikrodator 
luftflödets riktning, vilket kan skilja sig mot vad som 
visas på displayen.

Luftflödesriktningen kan justeras på ett av följande 
sätt.

KYLNING UPPVÄRMNING

• Vid driftstart.
• När rumstemperaturen är högre 

än den inställda temperaturen.
• Vid avfrostning.

• Vid kontinuerlig drift med horisontell riktning för luftflödet.
• Vid kontinuerlig drift med nedåtriktat luftflöde vid kylning med en tak-

monterad eller väggmonterad enhet, kan det hända att mikrodatorn 
reglerar flödesriktningen, och i så fall ändras också indikeringen på fjär-
rkontrollen.

1

2

3

4

1

2
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Automatiskt “ ”: Luftflödets riktning varierar kon-
tinuerligt. (Se figur 6-1)

Önskad position “ ”:Luftflödets riktning kan låsas 
av användaren.
(Se figur 6-2)

ANMÄRKNING
• Gränsen för hur pass mycket klaffen rör sig 

kan ändras. Kontakta Daikin-återförsäljaren 
för närmare information. (gäller endast 2-
vägsblåsande, multivägsblåsande, hörn/
kant-montage, frihängande takmodell och 
väggmonterad.)

• Undvik drift i horisontell riktning “ ”. Det 
kan orsaka att fukt eller damm lämnar spår i 
taket.

6-4 PROGRAMMERING AV START OCH 
STOPP AV SYSTEMET MED TIMERN
(Se figur 7)
• Timern manövrerar på följande två sätt.

Programmering av stopptid “ ” 
Systemet stoppar driften efter att den 
inställda tiden har förflutit.

Programmering av starttid “ ” 
Systemet startar driften efter att den 
inställda tiden har förflutit.

• Timern kan programmeras för maximalt 72 
timmar.

• Start- och stopptiden kan programmeras 
samtidigt.

Tryck på start/stopp-knappen för timerläge 
flera gånger och välj önskat läge på displayen.
Displayen blinkar.
• För inställning av timerstopp “ ”
• För inställning av timerstart “ ”

Tryck på knappen för programmering av tid 
och ställ in önskad tid för att stoppa eller start 
systemet.

Varje gång du trycker på knappen, ökar 
eller minskar tiden med 1 timme.

Tryck på timer on/off-knappen.
Därmed är timerinställningen klar. Displayen 
“ ” eller “ ” går från att blinka till att 
lysa konstant.

ANMÄRKNING
• När timer av och på ska ställas in samtidigt, 

upprepa proceduren (från “ ” till “ ”) 
igen.

• När timern har programmerats, visas på dis-
playen den återstående tiden.

• Tryck på timer on/off-knappen ingen för att 
avbryta programmeringen. Displayen tas 
bort.

Ett exempel: (Se figur 8)
När timern är programmerad att stoppa syste-
met efter 3 timmar och starta systemet efter 4 
timmar, kommer systemet att stoppas efter 3 
timmar och startas 1 timme senare.

6-5 INSTÄLLNING AV HUVUDFJÄRRKON-
TROLL

• I fallet med ett system såsom visas i figur 9, kan 
driftläge väljas endast med huvudfjärrkontrollen.
(Se figur 9)

1. Utomhusenhet
2. Inomhusenhet
3. Fjärrkontroll
4. En av dessa fjärrkontroller är huvudfjärrkon-

troll.

• Val av värmedrift och kyldrift kan endast väljas 
med huvudfjärrkontrollen.

• Displayen på slavfjärrkontrollen visar “ ” 
(växling låst) och följer automatiskt det driftläget 
som angetts med huvudfjärrkontrollen.
Det är dock möjligt att växla till program torrdrift 
med slavfjärrkontrollen om systemet är inställt på 
kyldrift med huvudfjärrkontrollen, och att även 
växla till drift med endast fläkt.

Hur man anger vilken fjärrkontroll som ska vara 
huvudfjärrkontroll (Se figur 10)

Tryck på väljarknappen för driftläge på den 
nuvarande huvudfjärrkontrollen i 4 sekunder.
Displayen som visar “ ” (växling låst) 
på samtliga fjärrkontroller kopplade till samma 
utomhusenhet blinkar.

Tryck på väljarknappen för driftläge på den 
fjärrkontroll som du önskar ange som huvud-
fjärrkontroll. Därmed är det klart. Denna fjär-
rkontroll har angetts som huvudfjärrkontroll 
och displayen som visar “ ” (växling 
låst) tas bort.
På alla andra fjärrkontroller visas displayen 
“ ” (växling låst).

Hur man ändrar driftläget (Se figur 10)

Tryck på väljarknappen för driftläge på huvud-
fjärrkontrollen, som inte visar “ ” 
(växling låst), upprepade gånger tills luftkondi-
tioneraren är inställd på önskat driftläge.
Displyen ändras till “ ”, “ ”, “ ” eller 
“ ” varje gång som knappen trycks in.
De andra fjärrkontrollerna utan valmöjlighet 
följer detta och ändrar displayen automatiskt.

1

2

3
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6-6 FÖRESKRIFTER FÖR SYSTEM MED 
GRUPPSTYRNING ELLER SYSTEM 
SOM STYRS MED TVÅ FJÄRRKON-
TROLLER

Detta system erbjuder två andra styrsystem förutom 
systemet med individuell manövrering (en fjärrkon-
troll styr en inomhusenhet). Hör med en Daikin-åter-
försäljare vad som gäller för ditt system.

• System med gruppstyrning
En fjärrkontroll styr 16 inomhusenheter som mest. 
Samtliga inomhusenheter ställs in likadant.

• System som styrs med två fjärrkontroller
Två fjärrkontroller styr en inomhusenhet (i fall det 
gäller system med gruppstyrning, en grupp av 
inomhusenheter). Enheten styrs individuellt.

ANMÄRKNING
• Kontakta Daikin-återförsäljaren i fråga om 

ändring av uppsättningen enheter, eller 
inställning av system med gruppstyrning 
eller system som styrs med två fjärrkontrol-
ler.

7. OPTIMAL DRIFT
Iakttag följande försiktighetsmått för att tillförsäkra 
att systemet arbetar effektivt.

• Förhindra att solen ligger på i rummet under kyld-
rift genom att dra för gardinerna eller persien-
nerna.

• Dörrar och fönster ska inte stå öppna. Om dörrar 
och fönster får stå öppna, kommer luft att flöda ut 
från rummet och ge försämrad kyl- eller 
uppvärmningseffekt.

• Använd inte några andra värmeaggregat nedan-
för inomhusenheten.
Det kan leda till att enheten deformeras av vär-
men.

• Placera aldrig några föremål strax intill luftintaget 
eller luftuttaget på enheten. Det kan försämra 
effekten eller avbryta driften.

• Justera rumstemperaturen riktigt så att det känns 
behagligt i rummet. Undvik att det blir för varmt 
eller kallt.

• Ventilera ofta.
Bruk under lång tid kräver särskild uppmärksam-
het åt ventilation.

• När displayen visar “ ” (dags att rengöra luft-
filtret), be yrkeskunnig servicepersonal att 
rengöra filtren. (Se avsnittet “Underhåll” i bruk-
sanvisningen för inomhusenheten.)

• Inomhusenheten och fjärrkontrollen ska hållas på 
minst 1 m avstånd från tv:n, radion, stereon och 
annan liknande utrustning.
Underlåtelse att göra det kan orsaka statisk elek-
tricitet eller bildstörningar.

• Stäng av huvudströmbrytaren för enheten när den 
inte ska användas under en längre tidsperiod. Om 
brytaren är påslagen, förbrukar den el. Innan 
enheten startas på nytt, slå på huvudströmbrytaren 
6 timmar före drift för att tillförsäkra att aggregatet 
körs jämnt och fint. (Se avsnittet “Underhåll” i bruk-
sanvisningen för inomhusenheten.)

• Ta fullt bruk av funktionen för justering av luft-
flödesriktning.
Kall luft dras mot golvet, och varm luft går upp mot 
taket.
Ställ in luftflödesriktningen horisontellt vid kyldrift 
eller torrdrift, och ställ in den riktad nedåt vid 
värmedrift.
Luften ska inte blåsa direkt på en person.

• Det tar tid innan rumstemperaturen når den 
inställda temperaturen.
Vi rekommenderar att driften sätts igång i förväg 
med hjälp av timern.

8. PERIODISKT UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET
• Vidrör inte luftintaget eller aluminiumbladen 
på utomhusenheten eller inomhusenheten.
Att vidröra dem kan resultera i personskada.

• Tvätta varken utomhusenheten eller inom-
husenheten med vatten.
Det kan resultera i elektriska stötar eller brand.

• Var extra försiktig vid inspektion av luftfilter etc.
Om arbetsställningen är instabil, kan man falla ner 
eller orsaka att ställningen tippar över.

• Driften måste stängas av och strömbrytaren 
ställas på off före rengöring.
Underlåtelse att göra det kan orsaka elektriska 
stötar och personskada.

• Rådfråga återförsäljaren i frågan rengöring av 
inomhusenhetens insida.
Felaktigt genomförd rengöring kan skada plast-
delarna och orsaka problem, som till exempel vat-
tenläckage, vilket kan leda till elektriska stötar.

8-1 I BÖRJAN AV SÄSONGEN

Kontrollera
• Är öppningen på inomhusenhetens och utom-

husenhetens inlopp och utlopp tilltäppta?
Ta bort allt som kan tänkas täppa till dem.

Rengör utsidan.
• Se även bruksanvisningen som medföljde inom-

husenheten angående detaljer om den ska 
rengöras.

Slå på strömmen.
• När strömmen slagits på, visas indikationerna på 

fjärrkontrollens display.
(Slå på strömmen minst 6 timmar innan enheten 
körs, för att skydda den. Det gör att driften går 
jämnt och fint.)
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8-2 I SLUTET AV SÄSONGEN

Under en dag med vacker väder låt fläkten gå 
ungefär en halv dag för att ordentligt torka ut 
insidan av enheten.
• Se avsnitt 6 för närmare information om fläktdrift.

Slå av strömmen.
• När strömmen slagits av, försvinner indikation-

erna på fjärrkontrollens display.
• När strömmen är påslagen, förbrukar enheten en 

viss mängd watt energi.
Stäng av strömmen för att spara energi.

Rengör utsidan.
• Se även bruksanvisningen som medföljde inom-

husenheten angående detaljer om den ska 
rengöras.

9. FÖLJANDE SYMTOM TYDER INTE 
PÅ PROBLEM MED LUFTKONDI-
TIONERAREN

9-1 SYSTEMET ARBETAR INTE

• Luftkonditioneraren startar inte omedelbart 
vid omstart efter att driften stoppats. Det tar 
även en viss stund innan en växling av drift-
läge börjar verka.
Om driftlampan lyser, gäller att systemet arbetar 
normalt.
För att förhindra överbelastning av kompressor-
motorn, sätter luftkonditioneraren igång 5 minuter 
efter att den slagits på (ON) igen ifall den hade 
slagits av (OFF) strax innan.

• Ifall ”Centralstyrning” visas på fjärrkontrollen 
och tryckningar på driftvalsknappen orsakar 
att displayen blinkar några sekunder.
Detta indikerar att enheten manövreras centralt.
Den blinkande displayen indikerar att fjärrkontrol-
len inte kan användas.

• Systemet sätts inte igång omedelbart efter 
strömförsörjningen slagits på.
Vänta en minut tills mikrodatorn är redo för drift.

9-2 TILLFÄLLIGT STOPP

• På fjärrkontrollens display visas “U4” eller 
“U5”, aggregatet stoppas men omstartas efter 
några minuter.
Detta beror på att fjärrkontrollen tar emot störnin-
gar från andra elektriska hushållsapparater än 
luftkonditioneraren, och detta förhindrar kommu-
nikationen mellan enheterna, vilket orsakar att de 
stoppa.
Driften startas om automatiskt när störningarna 
upphör.

9-3 DET GÅR INTE ATT VÄXLA MELLAN 
KYLNING/UPPVÄRMNING

• När “ ” (växling låst) visas på dis-
playen.
Det visar att detta är en slavfjärrkontroll.
Se avsnittet “Inställning av huvudfjärrkontroll”.

• När en kyl/värme-väljare är installerad och 
displayen visar “ ” (växling låst).
Detta beror på att växling mellan kylning/
uppvärmning styrs av en kyl/värme-väljare. Vänd 
dig till Daikin-återförsäljaren för att höra var den 
fjärrkontrollstyrda omkopplaren är installerad.

9-4 FLÄKTEN KAN KÖRAS, MEN KYLNING 
OCH UPPVÄRMNING FUNGERAR INTE

• Direkt efter att strömmen slagits på.
Mikrodator förbereds för drift.
Vänta 10 minuter.

9-5 FLÄKTSTYRKAN MOTSVARAR INTE 
INSTÄLLNINGEN

• Fläktstyrkan ändras inte även om man trycker 
på justerknappen för fläktstyrka.
Vid värmedrift, när rumstemperaturen når den 
inställda temperaturen, stängs utomhusenheten 
av och inomhusenheten ändras till svagaste fläkt-
styrka.
Detta för att undvika att kall luft blåser direkt på 
dem som befinner sig i rummet.
Fläktstyrkan kommer inte att ändras även om 
man trycker på knappen, när en annan inom-
husenhet körs på värmedrift.

9-6 FLÄKTRIKTNINGEN MOTSVARAR INTE 
INSTÄLLNINGEN

• Fläktriktningen motsvarar inte vad som visas 
på fjärrkontrollen.
Fläktriktningen svänger inte fram och tillbaka.
Anledningen till detta är att enheten styrs av mik-
rodatorn. Se “Justering av luftflödets riktning”.

9-7 NÄR DIMMA KOMMER UT FRÅN 
ENHETEN

Inomhusenhet

• När luftfuktigheten är hög under kyldrift.
Om insidan av inomhusenheten är mycket 
smutsig, blir temperaturdistributionen inne i rum-
met ojämn. Insidan av inomhusenheten måste 
rengöras. Vänd dig till Daikin-återförsäljaren för 
närmare information om rengöring av enheten. 
Detta arbete måste utföras av yrkeskunnig servi-
cepersonal.
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11 Svenska

• Direkt efter att kyldriften stoppats och om 
rumstemperaturen och luftfuktigheten är låg.
Anledningen till detta är att varmt köldmedium i 
gasform flödar tillbaka in i inomhusenheten och 
generar ånga.

Utomhusenheten

• När systemet växlas till värmedrift efter 
avfrostning.
Fukt som bildas vid avfrostning blir ånga och 
släpps ut.

9-8 LJUD FRÅN LUFTKONDITIONERARE

Inomhusenhet

• Ett pipande ljud direkt efter att strömmen sla-
gits på.
Den elektroniska expansionsventilen inuti inom-
husenheten börjar arbeta och ger upphov till lju-
det. Ljudet tystnar efter ungefär en minut.

• Ett ihållande svagt susande ljud hörs när sys-
temet är inställt på kyldrift eller har stoppats.
När dräneringspumpen (extra tillbehör) är i drift, 
hörs detta ljud.

• Ett knäppande ljud hörs när systemet stannar 
efter värmedrift.
Utvidgning och sammandragning av plastdelar 
orsakade av temperaturförändringar ger upphov 
till detta ljud.

• Ett svagt porlande eller rinnande ljud hörs när 
inomhusenheten har stoppats.
När en annan inomhusenhet är i drift, hörs detta 
ljud. För att förhindra och olja och köldmedium blir 
stillastående i systemet, så hålls en liten mängd 
köldmedium rinnande.

Utomhusenheten

• När driftljudets ton ändras.
Det ändrade ljudet orsakas av frekvensändringar.

Inomhusenhet, utomhusenhet

• Ett ihållande lågt väsande ljud hörs när syste-
met är inställt på kyldrift eller avfrostning.
Det är ljudet från köldmedium i gasform som flö-
dar genom både inomhusenheten och utom-
husenheten.

• Ett väsande ljud hörs vid start eller direkt efter 
att driften eller avfrostningen stoppats.
Det är ljudet från köldmedium beroende på att flö-
det stoppas eller ändras.

9-9 DAMM KOMMER UT FRÅN ENHETEN

• När enheten körs igång efter att ha stått oan-
vänd under lång tid.
Anledningen är att damm har kommit in i enheten.

9-10 ENHETER GER I FRÅN SIG ODÖRER

• Vid drift.
Enheten kan ta åt sig lukter från rum, möbler, cig-
arettrök etc., och avge dem igen.

9-11 FLÄKTEN I UTOMHUSENHETEN ROT-
ERAR INTE

• Vid drift.
Fläktens hastighet styrs för att optimera produk-
tens drift.

9-12 PÅ DISPLAYEN VISAS “ ”

• Detta visas direkt efter att huvudström-
brytaren har slagits på.
Det anger att fjärrkontrollen fungerar normalt. 
Detta fortsätter i en minut.

9-13 KOMPRESSORN ELLER FLÄKTEN I 
UTOMHUSENHETEN STANNAR INTE

• Detta är för att förhindra att olja och köldme-
dium blir kvar i kompressorn. Enheten kom-
mer att stanna efter 5 till 10 minuter.

9-14 INSIDAN PÅ UTOMHUSENHETEN ÄR 
VARM ÄVEN NÄR ENHETEN HAR 
STOPPATS

• Anledningen till detta är att vevhusvärmaren 
håller på att värma upp kompressorn för prob-
lemfri start av kompressorn.

9-15 VARM LUFT SLÄPPS UT TROTS ATT 
ENHETEN STÄNGTS AV

• En liten mängd varm luft sippar ut när enheten 
har stoppats.
Ett antal inomhusenheter körs på samma system. 
Om en annan enhet körs, kommer en viss mängd 
köldmedium att flöda genom enheten.

9-16 DÅLIG KYLEFFEKT

• Program torrdrift.
Program torrdrift av avsedd att sänka rumstem-
peraturen så lite som möjligt.
Se sidan 7.

10. FELSÖKNING
Om något av följande problem skulle uppstå, 
vidta följande åtgärder och kontakta Daikin-åter-
försäljaren.

VARNING
Stoppa driften och stäng av strömmen om 
något ovanligt skulle inträffa (det luktar bränt 
etc.)
Om enheten får gå under sådana omständigheter 
kan leda till totalstopp, elektriska stötar eller brand.
Kontakta återförsäljaren.
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• Om en säkerhetsanordning som till exempel en 
säkring, brytare eller jordslutningsbrytare ofta 
påverkas;
Åtgärd: Slå inte på huvudströmbrytaren.

• Om ON/OFF-knappen inte fungerar riktigt;
Åtgärd: Slå av huvudströmbrytaren.

• Om det läcker vatten från enheten;
Åtgärd: Stoppa driften.

• Driftomkopplaren fungerar inte som den ska.
Slå av strömmen.

• Om displayen “ ”, enhetsnumret och drift-
lampan blinkar och en felkod visas; (Se figur 11)

1. Inspektionsdisplay
2. Numret på den inomhusenhet ett fel uppstått
3. Driftlampa
4. Felkod

Åtgärd: Kontakta Daikin-återförsäljaren och med-
dela felkoden.

Om systemet inte fungerar riktigt och det gäller 
något annat än ovan nämnda exempel, och inget 
av ovan nämnda fel kan upptäckas, undersök då 
systemet enligt följande tillvägagångssätt.
Om du inte kan lösa problemet på egen hand 
efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, kon-
takta återförsäljaren.
Informera återförsäljaren om problemet, sys-
temnamn och modellnamn (dessa uppgifter står 
på garantikortet).

1. Om systemet inte kan köras alls;
• Kontrollera om strömmen är bruten.

Vänta tills strömmen har kommit tillbaka. Om det 
skulle uppstå ett strömavbrott under pågående 
drift, återstartas systemet automatiskt direkt efter 
att strömförsörjningen återställts.

• Kontrollera om någon säkring har gått.
Slå av strömförsörjningen

• Kontrollera om brytaren 
är trasig.
Slå på strömmen med 
brytarens omkopplare i 
off-läge.
Slå inte på strömmen 
med brytarens omkop-
plare i utlösningsläge.
(Kontakta återförsäljaren.)

2. Om systemet stannar strax efter driftstart;
• Kontrollera om luftintaget eller luftuttaget på 

utomhusenheten eller inomhusenheten block-
eras av hinder.
Ta bort allt som hindrar och se till att ventilationen 
är god.

• Kontrollera om fjärrkontrollens display visar 
“ ” (dags att rengöra luftfiltret);
Vi hänvisar till bruksanvisningen för inomhusen-
heten.
Rengör luftfiltret.

3. Systemet är i drift men kylning eller uppvärmning 
är inte tillräcklig;

• Kontrollera om luftintaget eller luftuttaget på 
utomhusenheten eller inomhusenheten block-
eras av hinder.
Ta bort allt som hindrar och se till att ventilationen 
är god.

• Kontrollera om fjärrkontrollens display visar 
“ ” (dags att rengöra luftfiltret);
Vi hänvisar till bruksanvisningen för inomhusen-
heten.
Rengör luftfiltret.

• Kontrollera temperaturinställningen.
Se avsnittet “Driftrutiner”.

• Kontrollera fläkthastighetsinställningen på fjär-
rkontrollen.
Se avsnittet “Driftrutiner”.

• Kontrollera om dörrar eller fönster står öppna.
Stäng dörrar och fönster för att hindra att det 
blåser in.

• Kontrollera om det befinner sig alltför många per-
soner i rummet under kyldrift.

• Kontrollera om någon annan värmekälla är pås-
lagen under kyldrift.

• Kontrollera om solen ligger på rummet under 
kyldrift.
Använda gardiner eller persienner.

• Kontroller om vinkeln för luftflödet är felaktigt 
inställt.
Se avsnittet “Driftrutiner”.

Service efter försäljning och garanti
Service efter försäljning:

VARNING
• Enheten får inte förändras, tas isär eller repar-
eras.
Det kan orsaka elektriska stötar eller brand.
Kontakta återförsäljaren.

• Om köldmedium läcker ut, måste det hållas 
borta från eld.
Köldmedium läcker i vanliga fall inte ut. Om köld-
medium skulle råka läcka ut i rummet och komma 
i kontakt med luften i ett förbränningsaggregat 
som till exempel ett fläktvärmeaggregat, kamin, 
fotogen (gas) spis etc., så kommer det att orsaka 
att giftig gas alstras.
När en läcka av köldmedium har reparerats, få det 
bekräftat av servicepersonalen att det är säkert att 
läckagepunkten har lagats innan driften återstar-
tas.

• Försök inte att flytta eller installera om 
enheten på egen hand.
Felaktigt utförd installation kan orsaka elektriska 
stötar eller brand.
Kontakta återförsäljaren.

TEST

Omkopplare
ON

OFF

Utlösningsläge
Brytare
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13 Svenska

• När du vänder dig till återförsäljaren för repa-
ration, informera då berörd personal om föl-
jande detaljer:
• Produktnummer för luftkonditioneraren: 

Se garantikortet.
• Leveransdatum och installationsdatum:

Se garantikortet.
• Fel:

Informera servicepersonalen om vad som 
inte fungerar.
(Felkod som visas på fjärrkontrollens 
display.)

• Namn, adress, telefonnummer

• Reparation i det fall då garantitiden utlöpt
Kontakta återförsäljaren. Om det skulle vara nöd-
vändigt att reparera, tillhandahålls service mot 
betalning.

• Den kortaste tidsperiod viktiga delar hålls i 
lager
Även sedan produktionen av en viss typ av luft-
konditionerare har upphört, hålls viktiga delar för 
modellen i lager i minst 9 år.
Med viktiga delar menas delar som är väsentliga 
för att driva luftkonditioneraren.

• Rekommendationer för underhåll och inspek-
tion
Eftersom damm ansamlas i enheten efter flera 
års bruk, försämras prestanda till viss del.
Isärtagning och rengöring av insidan kräver 
teknisk sakkunskap, och därför rekommenderar vi 
ingående av ett underhålls- och inspektionskon-
trakt (mot betalning) skilt från normalt underhåll.

• Rekommenderade inspektions- och under-
hållsintervall
[Anmärkning: Underhållsintervallen är inte 
det samma som garantiperioden.]
Tabell 1 förutsätter följande bruksförhållanden.

1. Normalt bruk utan ofta förekommande start och
stopp av aggregatet.
(Även om det skiljer sig från modell till modell,
rekommenderar vi att aggregatet inte startas
och stoppas mer 6 gånger/timme för normalt
bruk.)

2. Driften av produkten förutsätts vara 10 timmar/
dag, 2500 timmar/år.

• Tabell 1 “Inspektionsintervall” och “Underhållsin-
tervall”

Anmärkning 1
Denna tabell upptar huvuddelar.
Se underhålls- och inspektionskontraktet angående 
detaljer.

Anmärkning 2
Underhållsintervallet anger rekommenderad tid-
slängd innan behov av underhållsarbete uppstår, för 
att tillförsäkra att produkten får så lång brukstid som 
möjligt.
Det kan vara nödvändigt att planlägga underhållet 
(budgetplan för underhåll och inspektionsavgifter 
etc.)
Beroende på vad som ingår i underhålls- och inspe-
ktionskontraktet, kan inspektions- och underhållsin-
tervallen i realiteten vara kortare än vad som anges 
här.

Anmärkning 3
Det är nödvändigt att korta underhållsintervallet och 
bytesintervallet under hårda driftförhållanden (t.ex. 
luftkonditioneraren körs under längre tid eller startas 
och stoppas frekvent) eller under krävande förhål-
landen (t.ex. luftkonditioneraren körs i höga temper-
aturer på en plats med hög luftfuktighet).

Namn på huvuddel
Inspektionsin-
tervall

Underhållsintervall 
[byte och/eller repara-
tion]

Kompressor

1 år

20000 timmar

Elmotor (fläkt, dämpare 
etc.)

20000 timmar

Kretskort 25000 timmar

Värmeväxlare 5 år

Sensor (termistor etc.) 5 år

Fjärrkontroll och omkop-
plare

25000 timmar

Dräneringskopp 8 år

Expansionsventil 20000 timmar

Elektromagnetisk ventil 20000 timmar

FLÄKT
Utomhus: 10 år
Inomhus: 13 år
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■ Rekommenderade bytesintervall för delar 
som slits

[Intervallen är inte det samma som garantiperi-
oden.]

• Tabell 2 “Bytesintervall”

Anmärkning 1
Denna tabell upptar huvuddelar.
Se underhålls- och inspektionskontraktet angående 
detaljer.

Anmärkning 2
Underhållsintervallet anger rekommenderad tid-
slängd innan behov av underhållsarbete uppstår, för 
att tillförsäkra att produkten får så lång brukstid som 
möjligt.
Det kan vara nödvändigt att planlägga underhållet 
(budgetplan för underhåll och inspektionsavgifter 
etc.).

Kontakta återförsäljaren för närmare information.
Anmärkning: Delar som går sönder på grund av 
isärtagning eller rengöring av insidan utförd av 
någon annan än våra auktoriserade återförsäljare 
kanske inte täcks av garantin.

■ Flyttning och kassering av enheten
• Kontakta återförsäljaren för flyttning och ominstal-

lation av luftkonditioneringssystemet eftersom 
detta kräver teknisk sakkunskap.

• Luftkonditioneringssystemet använder ett köld-
medium av typ fluorkarbon.
Kontakta återförsäljaren för kassering av luftkon-
ditioneringssystemet eftersom lager säger att 
köldmedium ska insamlas, transporteras och 
omhändertas i enlighet med gällande lokala och 
nationella miljöregler.

■ Telefonkontakt
För service efter försäljning etc., kontakta åter-
försäljaren.

■ Garantiperiod:
• Med denna produkt medföljer ett garantikort.
Garantikortet överlämnas till kunder efter att 
återförsäljaren har fyllt i nödvändiga uppgifter på 
kortet.
Kunden ska kontrollera vad som fyllts i och för-
vara kortet på en säker plats.
Garantiperiod: Inom ett år efter installationen. 

För närmare information, se 
garantikortet.

• Om det skulle vara nödvändigt att reparera luft-
konditioneraren inom garantiperioden, kontakta 
återförsäljaren och visa garantikortet. Om 
garantikortet inte visas upp, kan det hända att 
man tar betalt för reparationen trots att garanti-
perioden inte har utlöpt.

Namn på huvuddel
Inspektion-
sintervall

Bytesintervall

Luftfilter

1 år

5 år

Högeffektivt filter
(extra tillbehör)

1 år

Säkring 10 år

Vevhusvärmare 8 år
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