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Säkerhetsöverväganden
Vi rekommenderar att du läser igenom handboken
noggrant innan du börjar använda luftkonditionerings-
anläggningen för att dra full nytta av dess funktioner och
för att undvika problem som uppstår på grund av felaktig
hantering.
De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassifi-
cerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller
båda viktig information om säkerhet. Följ alla säkerhets-
föreskrifter, utan undantag.

Information som klassificerats som OBS! innehåller
instruktioner som säkerställer korrekt användning av
utrustningen.

Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du
kan använda den som referens vid behov. Om
utrustningen överlämnas till en ny användare ska även
handboken medfölja.

 Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller
varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft
som är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.

 När något onormalt inträffar med luftkonditionerings-
anläggningen (t ex om det börjar lukta bränt) ska du
stänga av strömmen och kontakta leverantören.
Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka
driftsstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.

 Försök inte installera eller reparera luftkonditione-
ringsaggregatet på egen hand. Felaktigt utförande
kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller
eldsvåda. Kontakta leverantören eller kvalificerad
personal för installation och underhållning.

 Be leverantören utföra service och reparationer vid
behov.
Felaktig service eller reparationer kan orsaka
vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

 Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luft-
intaget eller luftutloppet. Skador kan uppstå på grund
av kontakt med luftkonditioneringsaggregatets snabbt
roterande fläktblad.

 Kontakta leverantören för flyttning och ominstallation av
luftkonditioneringsanläggningen. Felaktig installation
kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

 Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för
andra syften än de avsedda. Använd inte luft-
konditioneringen för precisionskylning av instrument,
mat, växter, djur eller konstverk, eftersom presta-
tionen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana
föremål kan påverkas negativt.

 För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt
ventilerat om utrustning, som t.ex. en brännare,
används tillsammans med luftkonditioneraren.

 Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från
enheten eftersom detta kan ha negativa effekter.

 Undvik elektriska stötar genom att inte använda
enheten med fuktiga händer.

 Placera inte brännare eller värmare på platser som
utsätts för luftflöde från enheten eftersom detta kan
påverka brännaren/värmarens förbränning.

 Placera inte brandfarlig spray och använd inga
sprayburkar nära enheten, eftersom detta kan leda till
eldsvåda.

BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W

Trådlös fjärrkontrollsats Användarhandbok

Tack för att du köpt den här Daikin-fjärr-
kontrollen. Läs noga dessa anvisningar innan
aggregatet/anläggningen används. Här förklarar
vi hur du använder aggregatet på rätt sätt och
vad som bör göras ifall det skulle bli några
problem. Spara denna manual för ev referens.

VARNING
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt
kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGT
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt
kan det leda till egendoms- eller kroppsskador,
vilka kan vara allvarliga beroende på
omständigheterna.

VARNING

FÖRSIKTIGT
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Benämning och funktioner för kontrolldelen

Se bild 1, (bilden till höger visar fjärrkontrollen med
luckan öppen)

1 DISPLAY " " (SIGNALÖVERFÖRING)
Denna tänds när en signal överförs.

2 DISPLAY " " " " " " " " " " (DRIFTLÄGE)
Detta visar aktuellt driftläge. 

3 DISPLAY " " (TEMPERATUR)

Detta visar inställd temperatur.

4 DISPLAY " " (PROGRAMMERAD TID)
Denna display visar PROGRAMMERADE TIDER för
start och stopp av systemet.

5 DISPLAY " " (SVÄNGKLAFF)
Se "JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING" på sid 5.

6 DISPLAY " " " " (FLÄKTHASTIGHET)
Denna display visar den inställda hastigheten för
fläkten.

7 DISPLAY " " (INSPEKTION/TEST)
När du trycker på denna knapp visas systemets
driftläge.

8 PÅ/AV-KNAPP
Tryck på knappen för att starta systemet. Stoppa
systemet genom att trycka på knappen en gång till.

9 KNAPP FÖR VAL AV FLÄKTHASTIGHET
Tryck på denna knapp för inställning av önskad
fläkthastighet, HÖG eller LÅG.

10 TEMPERATUR-KNAPPEN
Använd den här knappen för inställning av tempera-
turen (fungerar med fjärrkontrollens lucka stängd.)

11 TIMERPROGRAMMERINGSKNAPP
Använd denna knapp för programmering av tider för
START och/eller STOPP. (Fungerar med fjärr-
kontrollens lucka öppen.)

12 START/STOPP-KNAPP, TIMER-MODE
Se "TIMER-LÄGE START/STOPP" på sid 6.

13 SPARA TIMER/AVBRYT TIMER
Se "TIDPROGRAMMERING" på sid 6.

14 JUSTERINGSKNAPP FÖR LUFTFLÖDESRIKTNING
Se "JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING" på sid 5.

15 KNAPPEN DRIFTLAGE
Tryck på denna knapp för att välja driftläge.

16 KNAPPEN ÅTERSTALL FILTER
Läs avsnittet UNDERHÅLL i bruksanvisningen som
medföljer inomhusenheten.

17 KNAPPEN INSPEKTION/TEST
Denna knapp används endast av utbildad service-
personal vid underhåll.

Se bild 3, (mottagare på dekorpanelen)

18 NÖDKONTROLL
Den här kontrollen används när fjärrkontrollen inte
fungerar.

19 MOTTAGARE
Tar emot signaler från fjärrkontrollen.

20 DRIFTLAMPA (Röd)
Denna lampa lyser när luftkonditioneringen körs. Den
blinkar när något problem har uppstått.

21 TIMERLAMPA (Grön)
Denna lampa lyser när timern är inställd.

22 PÅMINNELSELAMPA FÖR RENGÖRING AV
LUFTFILTER (Röd)
Tänds när det är dags att rengöra luftfiltret.

23 AVFROSTNINGSLAMPA (Orange)
Lyser vid avfrostningsdrift.

Se bild 4, (växlingskontakt för kyla/värme)

I ett VRV-system kan den trådlösa fjärrkontrollen
användas tillsammans med en växlingskontakt för kyla/
värme.

24 VÄLJARE FÖR ENBART FLÄKT/
LUFTKONDITIONERING
Ställs in på " " (fläktdrift) eller " " 
(luftkonditionering) för VÄRME eller KYLA.

25 VÄLJARE FÖR VÄXLING KYLA/VÄRME

Ställs in på " " (kyla) eller " " (värme)

OBS!  I förklarande syfte visas alla
indikeringar i displayen i bild 1 -
tvärtemot vad som är fallet i normala
driftsituationer.

 Om lampan för påminnelse om
rengöring av luftfilter tänds ska luftfiltret
rengöras enligt anvisningarna i
bruksanvisningen som medföljer
inomhusenheten.
Efter rengöring och återmontering av
luftfiltret, tryck på knappen Återställ
luftfiltersignaler på fjärrkontrollen.
Lampan för påminnelse om
luftfilterrengöring släcks.

 Avfrostningslampan blinkar när
strömmen sätts på. Detta innebär inget
funktionsfel.
Användarhandbok
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Hantering av den trådlösa fjärrkontrollen

Säkerhetsföreskrifter vid hantering av
fjärrkontroll

 Rikta sändardelen på fjärrkontrollen mot mottagar-
delen på luftkonditioneringsaggregatet.

 Det måste vara fri sikt mellan enheterna för att fjärr-
kontrollens signal ska kunna överföras till
mottagaren.

 Överföringsavståndet är cirka 7 m.

 2 korta ljudsignaler från mottagaren indikerar en
korrekt mottagen signal.

 Tappa inte fjärrkontrollen och låt den inte bli fuktig.
Det kan orsaka skador.

 Tryck aldrig på fjärrkontrollens knapp med ett hårt,
spetsigt föremål.
Fjärrkontrollen kan skadas.

Installationsplats

 Det är möjligt att signaler inte tas emot i rum med
lysrör. Kontakta din säljrepresentant innan du köper
nya lysrör.

 Om fjärrkontrollen styr någon annan elektrisk
apparat, flytta den apparaten eller kontakta
leverantören.

Placera fjärrkontrollen i dess hållare

Installera fjärrkontrollens hållare på en vägg eller en
pelare med den bifogade skruven. Kontrollera att
signalen överförs.

Så här sätter du i batterier

1 Öppna det bakre locket
på fjärrkontrollen genom
att skjuta det i pilens
riktning.

2 Sätt i batterierna.
Använd två alkaliska
batterier av typen
AAA.LR03. Kontrollera att
batteripolerna (+ och -) är
rättvända. Stäng locket.

När batterierna ska bytas

Vid normal användning håller batterierna i cirka ett år.
Byt dem dock när inomhusenheten inte reagerar eller
reagerar långsamt på kommandon, eller om displayen
blir mörk.

För ett centraliserat kontrollsystem

Om inomhusenheten är kopplad till ett centraliserat
kontrollsystem måste du ändra fjärrkontroll-
inställningarna. Kontakta din leverantör.

Placera fjärrkontrollen Ta bort fjärrkontrollen

Skjut in ovanifrån Dra uppåt

1 Hållare för fjärrkontroll

OBS! Byt båda batterierna på en gång, använd
aldrig nya och gamla batterier tillsammans.

Om fjärrkontrollen inte ska användas under
en längre tidsperiod kan du ta ut batterierna
för att förhindra att de läcker.

1
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Omgivningsvillkor

 Se bruksanvisningen som medföljde inomhus-
enheten eller utomhusenheten.

 Om innetemperaturen eller luftfuktigheten inte ligger
inom driftvillkoren som anges i handboken för
inomhusenheten eller utomhusenheten kan följande
inträffa:

- Säkerhetsanordningar löser ut
- Luftkonditioneraren fungerar inte
- Inomhusenheten läcker vatten

 Temperaturområdet för fjärrkontrollen är 16°C till
32°C.

Driftprocedur

 För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på
6 timmar innan utrustningen tas i drift.

 Om huvudströmmen bryts under pågående drift
kommer driften att återstartas automatiskt när
strömmen sätts på igen.

Kylning, uppvärmning, automatiskt, fläkt och
luftavfuktning

Använd i följande ordning:
AUTOMATISK DRIFT kan bara väljas för ett värme-
pumpsystem eller VRV-system med
värmeåtervinning.

System utan växlare kyla/värme i fjärrkontrollen

Se bild 1
Tryck flera gånger på DRIFTLÄGESVÄLJAREN och
välj önskat DRIFTLÄGE enligt nedan:

- KYLNING.......................................................

- UPPVÄRMNING............................................

- AUTOMATISK DRIFT ...................................
- I detta läge sker växling KYLNING/

UPPVÄRMNING automatiskt.

- FLÄKT............................................................

- AVFUKTNING................................................
- Detta program har som funktion att minska 

luftfuktigheten i rummet med så liten 
temperatursänkning som möjligt.

- Inställd temperatur är lufttemperaturen vid 
start av driften med torkning.

- Mikrodatorn bestämmer automatiskt 
TEMPERATUR och FLÄKTHASTIGHET.

- Systemet startar inte, om rumstemperaturen 
är under 16°C.

Tryck på PÅ/AV-knappen.
Driftlampan tänds eller släcks och driften startas eller
avbryts.

System med växlingskontakten kyla/värme på 
fjärrkontrollen

Se bild 4
Välj driftläge med fjärrkontrollens väljare för kyla/
värme enligt nedan:

Tryck på LÄGESVÄLJAREN flera gånger och

välj " ".
Se "System utan växlare kyla/värme i fjärrkontrollen"
på sid 4 för information om luftavfuktning.
(Detta driftläge är endast tillgängligt vid
luftavfuktning.)

Tryck på PÅ/AV-knappen.
Driftlampan tänds eller släcks och driften startas eller
avbryts.

1 DRIFTLÄGESVÄLJARE 

2 PÅ/AV

Stäng inte av strömmen omedelbart efter att
enheten stannat. Vänta minst 5 minuter.

Vatten läcker ut eller något annat är fel med
enheten.

1 DRIFTLÄGESVÄLJARE 

KYLNING..........................................

UPPVÄRMNING...............................

FLÄKT ..............................................

AVFUKTNING ..................................

2 PÅ/AV

Stäng inte av strömmen omedelbart efter att
enheten stannat. Vänta minst 5 minuter.

Vatten läcker ut eller något annat är fel med
enheten.
Användarhandbok
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Förklaring av funktionssatt vid drift för uppvarmning
Avfrostning

 När isbeläggningen på utomhusaggregatets slinga/
spiral ökar, minskar uppvärmningseffekten, och
systemet övergår till AVFROSTNING.

 Fläkten stannar och avfrostningslampan tänds på
inomhusenheten.
Efter AVFROSTNING under 6-8 minuter (max 10
minuter) återgår systemet till UPPVÄRMNING.

Uppvärmningskapacitet och utomhuslufttemperatur

 Uppvärmningskapaciteten sjunker när utomhusluft-
temperaturen sjunker.  Om du fryser kan du
komplettera luftkonditioneringsanläggningen med en
extra värmekälla.

 Varm luft cirkuleras för att värma rummet. Det tar en
stund från det att luftkonditioneringsanläggningen
startas tills hela rummet blir varmt. Den interna
fläkten roterar automatiskt på låg hastighet tills
luftkonditioneringsanläggningen får en viss intern-
temperatur. I den här situationen kan du inte göra
något annat än att vänta.

 Om varm luft samlas i taket och du fryser om fötterna
bör du använda en cirkulationsfläkt. Du kan få mer
information om detta av din leverantör.

Inställning

För programmering av TEMPERATUR, FLÄKTHASTIG-
HET och LUFTFLÖDESRIKTNING utförs nedanstående
procedur.

Tryck på knappen TEMPERATURINSTÄLLNING och
programmera önskad temperatur.

Vid automatisk drift

- Temperaturområdet för fjärrkontrollen är 16°C 
till 32°C.

Tryck på knappen VAL AV FLÄKTHASTIGHET.

 Hög, medium eller låg hastighet kan väljas.

 Enhetens processor kan ibland styra fläkt-
hastigheten för att skydda enheten.

Gränserna för luftflödesklaffen är ställbara. Kontakta
din återförsäljare för mer information.

 Justering upp och ner

Tryck på knappen JUSTERING AV
LUFTFLÖDESRIKTNING för att välja riktning enligt
nedan.

visas och luftflödesriktningen varieras
kontinuerligt.

(Inställning för automatisk svängning.)

Tryck på knappen JUSTERING AV
LUFTFLÖDESRIKTNING för val av
önskad riktning.

Displayen släcks och luftflödes-
riktningen är fast. (Inställning för fast
luftflödesriktning.)

 Luftflödesklaffens rörelse
Under nedanstående förhållanden styr
mikrodatorn luftflödets riktning, som därför kan bli
annorlunda än i displayen.

TEMPERATURINSTÄLLNING

Varje gång den här knappen trycks höjs 
temperaturinställningen med 1°C.

Varje gång den här knappen trycks sänks 
temperaturinställningen med 1°C.

Varje gång den här knappen trycks in 
flyttas temperaturinställningen mot 
"H"-sidan.

Varje gång den här knappen trycks in 
flyttas temperaturinställningen mot 
"L"-sidan.

°C

H • M • L

Temperaturinställning 25 23 22 21 19

• Denna inställning kan inte göras för fläktdrift

DOWN

UP

DOWN

UP

FLÄKTHASTIGHETSKONTROLL

JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING

Drifsáde Uppvärmning

Driftför-
hållanden

 När driften startas.

 När rumstemperaturen är högre
än den inställda temperaturen.

 Vid avfrostningsläge. (Klaffarna
ställs vågrätt för att undvika att
kall luft blåses direkt på de som
uppehåller sig i rummet.)

OBS!  Om du försöker köra kylning eller
programmerad luftavfuktning med
klaffarna nedåtriktade kan
luftflödesriktningen ändras oväntat.
Detta är inget fel på utrustningen.
Det förhindrar att dagg bildas på
delar luftutloppet vid droppbildning.

 Driftsläge inkluderar automatisk drift.
Trådlös fjärrkontrollsats
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Programmering för drift med timer

Använd i följande ordning.

 Timern kan användas på följande två sätt:

- Programmering av stopptiden ( ). 
Systemet stoppas när den inställda tidslängden 
har gått.

- Programmering av starttiden ( ). 
Systemet startas efter inställd tid.

 Timern kan programmeras för maximalt 72 timmar.

 Start och stopptid kan programmeras samtidigt.

Tryck flera gånger på knappen TIMER-LÄGE START/
STOPP och välj läge i displayen.
Displayen blinkar.

- För att ställa in timerns stopptid...........

- För att ställa in timerns starttid ............

Tryck på knappen TIDPROGRAMMERING och ställ
in tider för stopp eller start av systemet.

Tryck på knappen SPARA TIMER.
- Inställningen av timern avslutas.
- Displayen släcks eller ändras från blinkande till 

fast sken.

Tryck på CANCEL-knappen för att avbryta
programmet. Displayens symbol försvinner.
Exempel.
Om timern
programmerats att
stoppa systemet efter
3 timmar och starta
det efter 4 timmar,
kommer systemet att
stoppa efter 3 timmar,
och sedan starta igen
efter ytterligare 1
timme.

Så här ställer du in huvudfjärrkontroll 

(endast för VRV-system)

(Se bild 5)

När systemet har installerats enligt nedan måste en av
fjärrkontrollerna anges som huvudfjärrkontroll.

 För värmepumpsystem
När en utomhusenhet är ansluten till flera inomhus-
enheter.

 För värmeåtervinningssystem
När en BS-enhet är ansluten till flera inomhus-
enheter.

 Det är bara från huvudfjärrkontrollen som det går att
välja driftlägena värme, kyla eller automatisk (endast
värmeåtervinningssystem).

 När inomhusenheten ställts in för kylning med
huvudfjärrkontrollen kan du växla driftläge mellan
fläkt, avfuktning och kylning.

 När inomhusenheten ställts in för uppvärmning med
huvudfjärrkontrollen kan du växla driftläge mellan
fläkt och uppvärmning.

 När inomhusenheten ställts in för fläktdrift med
huvudfjärrkontrollen kan du inte växla driftläge. 

 När du försöker göra andra inställningar än de som
angivits ovan hörs en ljudsignal som varning.

 Du kan inte ställa in inomhusenheten på
AUTOMATISK DRIFT, utom med ett VRV-system
med värmeåtervinning.

1 TIMER-LÄGE START/STOPP

2 TIDPROGRAMMERING

Varje gång den här knappen trycks ned 
ökas tiden med 1 timme.

Varje gång den här knappen trycks ned 
minskas tiden med 1 timme.

3 SPARA TIMER

DOWN

UP

4 AVBRYT TIMER

OBS! När timern har programmerats visas i
displayen den återstående tiden.

1 En av dessa fjärrkontroller måste anges som 
huvudfjärrkontrollen.

2 BS-enhet (endast för system med 
värmeåtervinnare)

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Användarhandbok
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Ange huvudfjärrkontroll

Använd i följande ordning.

Håll ned driftlägesväljaren i 4 sekunder. 
På alla underordande inomhusenheter anslutna till
samma utomhusenhet eller BS-enhet blinkar " "
på displayen.

Tryck på driftlägesväljaren för den inomhusenhet
som du vill ange som huvudfjärrkontroll. Därmed är
proceduren klar. Denna inomhusenhet har därmed
angivits som huvudfjärrkontroll och " " försvinner
från displayen.

Du kan ändra inställningarna genom att upprepa steg
1 och 2.

Nöddrift

När fjärrkontrollen slutat fungera, t.ex. för att batterierna
tagit slut, kan du använda brytaren bredvid luftutlopps-
gallret på inomhusenheten.

Om fjärrkontrollen inte fungerar trots att indikeringen för
låg batteristyrka inte är tänd på fjärrkontrollen bör du
kontakta din leverantör.

Starta systemet genom att trycka på nödbrytaren.

 Maskinen startar i det senast valda läget.

 Systemet körs med den senast valda
luftflödesriktningen.

Stoppa systemet genom att trycka på nödbrytaren igen.

Försiktighetsåtgärder för system med
gruppstyrning eller med två fjärrkontroller

Detta system har två andra styrsystem förutom
individuellt styrsystem (en fjärrkontroll styr ett
inomhusaggregat). Följande förutsättningar måste gälla
för att enheten ska vara någon av de båda typerna:

 Gruppstyrningssystem
En fjärkontroll styr upp till 16 inomhusenheter. 
Alla inomhusenheter har samma inställning

 System med två fjärrkontroller
Två fjärrkontroller styr ett inomhusaggregat. (För
gruppstyrningssystem, en grupp av inomhusenheter.)
Enheten följer individuell drift.

Så här utför du en problemdiagnos

Nödstopp

(Se bild 2)

När luftkonditioneringsanläggningen nödstoppas börjar
driftlampan på inomhusenheten att blinka. 

Vidta följande steg för att själv avläsa felkoden som visas
på displayen. Kontakta din återförsäljare med denna kod.
Det hjälper till att lokalisera problemet och snabba upp
reparationen.

Tryck på INSPEKTION/TEST-knappen för att välja
inspektionsläge " "
" " visas blinkande i displayen. "UNIT" tänds.

Tryck på timerprogrammeringsknappen och byt
enhetsnummer.
Tryck för att ändra enhetsnummer tills inomhus-
enheten avger en ljudsignal och följande drift enligt
antalet ljudsignaler:
Antal ljudsignaler

- 3 korta ljudsignaler .......utför alla steg från 3 till 6
- 1 kort ljudsignal .......................Utför steg 3 och 6
- 1 lång ljudsignal...................................... inget fel

Tryck på driftlägesväljaren.

" " blinkar till vänster om felkoden.

1

2

1 START

2 STOPP

1•2

OBS!  Du kan inte ha system med två
fjärrkontroller med bara trådlösa
fjärrkontroller. (Systemet måste ha en
trådbunden fjärrkontroll och en trådlös
fjärrkontroll.)

 Med system med två fjärrkontroller kan
den trådlösa fjärrkontrollen inte styra
timerdrift. 

 Endast driftsindikatorlampan fungerar
på inomhusenheten

Kontakta leverantören om du vill ändra
kombinationen eller inställningen av ett
gruppstyrningssystem eller ett system med
två fjärrkontroller.

1

2

3
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Tryck på timerprogrammeringsknappen och ändra
felkoden.
Tryck tills inomhusenheten avger två ljudsignaler.

Tryck på driftlägesväljaren.

" " blinkar till höger om felkoden.

Tryck på timerprogrammeringsknappen och ändra
felkoden.
Tryck tills inomhusenheten avger en lång ljudsignal.
Felkoden är fast när inomhusenheten avger en lång
ljudsignal.

Tryck på driftlägesväljaren för att återställa displayen.

I andra fall än nödstopp

1 Enheten kan inte köras över huvud taget.

 Kontrollera om mottagaren är exponerad för
solljus eller starkt ljus. Håll mottagaren borta från
direkt ljus.

 Kontrollera att det finns batterier i fjärrkontrollen.
Sätt i batterierna.

 Kontrollera om inomhusenheten har samma
nummer som den trådlösa fjärrkontrollen. Se
bild 6.
Styr inomhusenheten med en fjärrkontroll som
har samma nummer.
Signaler från en fjärrkontroll med ett annat
nummer accepteras inte. (Om ingen siffra är
angiven anses det vara "1".)

2 Systemet går, men det kyler/värmer inte tillräckligt.

 Om temperaturen vid drift av aggregatet inte blir
densamma som den inställda temperaturen.

 Om fläkthastigheten är satt på LÅG.

 Om luftflödesvinkeln inte är den rätta.

Kontakta återförsäljaren i följande fall.

Problem

Driftlampan på inomhusenheten blinkar och enheten
fungerar inte alls. Se bild 7.

Åtgärd

Kontrollera felkoden (a1-if) på fjärrkontrollen.

Kontakta din leverantör och rapportera modellnamnet
och felkoden.

Detta är inte ett funktionsfel

Följande symptom innebär inte att det är något fel på
luftkonditioneringssystemet:

Symptom 1: Systemet startar inte

4

5

6

7 Återställning av displayen. 

När du känner brandlukt, stäng omedelbart av
strömmen och kontakta din leverantör. Om du
använder utrustningen när den inte fungerar
som den ska kan du orsaka skador på
utrustningen, elektriska stötar och/eller en
eldsvåda.

1 Felkoden anger aktuellt fel

2 Nummer på enheten som upptäckte problemet

3 INSPEKTION-display

Exempel Orsak

Systemet återstartar inte 
omedelbart efter 
tryckning på TILL/FRÅN-
knappen.

Om DRIFT-lampan lyser, 
är systemet i normalt 
skick. Det återstartar inte 
direkt, eftersom en 
säkerhetsanordning 
träder i funktion för att 
förhindra överbelastning 
av systemet.
Efter 3 minuter slås 
systemet på igen 
automatiskt.

Systemet återstartar inte 
direkt när knappen 
TEMPERATURINSTÄLL
NING återgår till sitt 
ursprungliga läge efter att 
man tryckt på den. Om 
DRIFT-lampan tänds, är 
systemet i normalt skick.

Det återstartar inte direkt, 
eftersom en säkerhets-
anordning träder i 
funktion för att förhindra 
överbelastning av 
systemet.
Efter 3 minuter slås 
systemet på igen 
automatiskt.

Om mottagnings-
ljudsignalen upprepas tre 
gånger i snabb följd (den 
hörs bara två gånger vid 
normal mottagning.)

Kontrollen överlåts till den 
extra kontrollen för 
centraliserad styrning.

Om avfrostningslampan 
på inomhusenhetens 
display tänds när 
uppvärmning startar.

Denna indikation varnar 
för att kall luft blåses från 
enheten. Detta är inget fel 
på utrustningen.

Utomhusenheten stannar. Detta beror på att rums-
temperaturen har nått 
den inställda tempera-
turen. Inomhusenheten 
övergår till fläktdrift.
Användarhandbok
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Symptom 2: Enheten stannar då och då

Symptom 3: Ingen växling är möjlig mellan 
uppvärmnings- och kylningslägen

Symptom 4: Luftflödeshastigheten kan inte uppnås 
enligt inställningen

Symptom 5: Luftflödesriktningen skiljer sig från 
inställt läge

Symptom 6: Endast en del av indikeringen visas

Symptom 7: Ingen indikering visas eller all indikering 
visas

Symptom 8: Otillräcklig kylning

Avfallshantering

Batteries supplied with the remote controller
are marked with this symbol.

This means that the batteries shall not be
mixed with unsorted household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this
chemical symbol means that the battery contains a
heavy metal above a certain concentration. Possible
chemical symbols are:

 Pb: lead (>0.004%)

Waste batteries must be treated at a specialized
treatment facility for re-use.

By ensuring waste batteries are disposed of correctly,
you will help to prevent potential negative consequences
for the environment and human health.

Exempel Orsak

Fjärrkontrollen indikerar 
"U4" och "U5", enheten 
stannar. Inom några 
minuter återstartar 
enheten.

På grund av elektrisk 
störning från andra 
enheter än luftkonditione-
ringsaggregatet avbryts 
kommunikationen mellan 
enheterna och enheten 
stannar.
När störningen är borta 
återstartar enheten 
automatiskt.

Exempel Orsak

Inomhusenheten avger 
ett mottagarljud "PEEE".

Målinomhusenheten styrs 
samtidigt av en central 
fjärrkontroll som ej 
möjliggör driftlägen 
angivna från den trådlösa 
fjärrkontrollen.

Exempel Orsak

Trots att justerings-
knappen för luftflödet 
trycks ned ändras inte 
luftflödet.

När rumstemperaturen 
uppnår angiven tempe-
ratur i inomhusenheten 
stannar utomhusenheten 
och luftflödet i inomhus-
enheten faller till ett 
minimum. 
Detta är för att förhindra 
att kall luft blåses direkt 
på någon i rummet.

Exempel Orsak

Fjärrkontrollens indikering 
och luftflödesriktningen 
stämmer inte överens.
Luftflödesriktningen kan 
inte ändras. 

Detta beror på att den är 
styrd av mikrodatorn. Se 
"JUSTERING AV 
LUFTFLÖDESRIKTNING
" på sid 5.

Exempel Orsak

Trots att enheten 
används visas endast 
driftindikeringen, eller 
även om indikeringen 
visas så försvinner 
indikeringen för annat än 
driftläget.

Motsvarande inomhus-
enhet ingår i ett multi-
system och fjärrkontrollen 
är inställd för 
multisystemet. 

Exempel Orsak

När en knapp på 
fjärrkontrollen trycks ned.

Batteriet är dött.

Exempel Orsak

Enheten kör 
luftavfuktning. 

Programmet för luft-
avfuktning är ett driftsläge 
för att hålla rums-
temperaturen konstant i 
möjligaste utsträckning. 
Se "Kylning, 
uppvärmning, 
automatiskt, fläkt och 
luftavfuktning" på sid 4.
Trådlös fjärrkontrollsats
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