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VRV rendszerű inverter klímaberendezések
Mennyezetre erősített, kazettás típusú (sarokmodell)

Üzemeltetési
kézikönyv

Az alkatrészek neve (Lásd: 1. ábra)
Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú légkondicionálót
választott. Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési
kézikönyvet, mielőtt a klímaberendezést használatba
venné. Leírja az egység rendeltetésszerű használatát, és
segít az esetleg felmerülő problémák megoldásában. Ez a
kézikönyv csak a beltéri egységre vonatkozik. A
rendszerleírást a kültéri egység üzemeltetési kézikönyve
egészíti ki. Elolvasás után tegye olyan helyre, ahol később
is megtalálja.

Fontos információk a használt hűtőközeggel
kapcsolatban

Kondenzvízszivattyú (beépített)
A helyiség levegőjéből hűtés közben kivont vizet távolítja el.

2

Levegőterelő szárny (a levegőkimenetnél)

3

Levegőkimenet

4

Levegőszűrő

5

Szívórács

6

Távirányító

Karbantartás

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.

FIGYELMEZTETÉS

Hűtőközeg típusa: R410A
GWP(1) érték:

1

■

A karbantartási munkákat csak egy képesített szerelő
végezheti el.

■

Mielőtt a csatlakozókhoz hozzáférne,
tápáramkört meg kell szakítani.

■

A külön rendelhető alkatrészeket csak szakember
szerelheti be.
Csak a gyártó által ajánlott külön rendelhető
alkatrészeket szabad használni. A saját elképzelés
szerinti üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.

1975

(1)

GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)
Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás
rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. További
információkért forduljon a helyi márkaképviselethez.

minden

Biztonsági előírások
Tartsa be az előírásokat.

TUDNIVALÓK
■

A klímaberendezés tisztítása előtt ki kell kapcsolni a
berendezést, és le kell kapcsolni a főkapcsolót.
Ellenkező
esetben
áramütés
vagy
sérülés
keletkezhet.

Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,
mielőtt a berendezést használatba venné
■

A klímaberendezés
berendezés".

célú

■

Ne mossa a klímaberendezést vízzel!
Ellenkező esetben áramütés keletkezhet.

■

Az alábbiakban leírt tudnivalók a következő két kategóriába
sorolhatók.
Minden tudnivaló lényegében fontos információkat tartalmaz a
biztonságos használatról. Feltétlenül tartsa be a tudnivalók
előírásait.

■

A klímaberendezés tisztításával kapcsolatban kérjen
tanácsot a forgalmazótól.
A szakszerűtlenül végzett tisztítás miatt eltörhetnek
műanyag alkatrészek és vízszivárgás vagy áramütés
keletkezhet.

■

A levegőszűrő tisztításakor vagy ellenőrzésekor
óvatosan kell eljárni.
A magasban kell dolgozni, a lehető legnagyobb
figyelemmel.
Ha a létra inog, akkor leeshet róla vagy feldőlhet vele,
ami sérülést okozhat.

kategóriája

"nem

általános

A FIGYELMEZTETÉSEK figyelmen kívül hagyása komoly
következményekkel járhat, akár súlyos sérüléssel vagy
halállal.
A TUDNIVALÓK figyelmen kívül hagyása sérüléssel vagy
a berendezés károsodásával járhat.

A levegőszűrő tisztításának módja
TUDNIVALÓK
■

Ne legyen semmilyen tárgy a kültéri egység közvetlen
közelében, és nem szabad megengedni, hogy
falevelek vagy egyéb szemét gyűljön fel az egység
környezetében.
A falevelek melegágyai a rovaroknak, amelyek azután
bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe, akkor ezek az élőlények működészavarokat
okozhatnak, sőt füstölést vagy tüzet is, ha eljutnak az
elektromos alkatrészekig.

Ha a távirányítón megjelenik a "
" jel (levegőszűrő tisztítása
esedékes), akkor tisztítsa meg a levegőszűrőt.
Gyakrabban kell tisztítani, ha az egység különösen szennyezett
helyiségben üzemel.
(A szűrőt általában elég félévente megtisztítani.)
1

Nyissa fel a szívórácsot (Lásd: 2. ábra).
Csúsztassa el egyszerre mindkét fogantyút a nyíl irányába,
majd eressze le lassan a rácsot.
MEGJEGYZÉS

Ne engedje el a szívórácsot kinyitás vagy
lecsukás közben.
Ha elengedi, a rács visszaugrik zárt helyzetbe.

FXK25~63LVE + FXKQ25~63M(A)VE
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2

Távolítsa el a levegőszűrőket.

4

Tartsa meg a levegőszűrőt egy kézzel, a másikkal fogja meg a
rajta lévő fület, és lassan húzza ki. (Lásd: 3. ábra)

Lásd: 2. lépés.
5

1

3

Csukja le a levegőszívó rácsot.
A rács folyamatos nyomása közben csúsztassa vissza a két
fogantyút a helyére. (Lásd: 4. ábra)

Levegőszűrő

Tisztítsa meg a levegőszűrőt.
Használjon porszívót, vagy mossa át vízben a levegőszűrőt.

A levegőszűrő megtisztításához használjon puha kefét és
semleges oldószert.
Rázza le a vizet és árnyékos helyen hagyja megszáradni.
TUDNIVALÓK
■

■

4

Tegye vissza a levegőszívó rácsot.

Nem szabad a klímaberendezést 50°C-nál
melegebb vízzel mosni. Ellenkező esetben
elszíneződhet vagy deformálódhat.
A szűrőt nem szabad tűz mellett szárítani.
Ellenkező esetben kigyulladhat.

A levegőkimeneti és az oldalpanelek tisztítása
■

Puha ruhával tisztítsa.

■

Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy semleges
oldószert.
TUDNIVALÓK
■

Ne használjon benzint, hígítót, csiszolóport vagy
folyékony rovarirtó szert. Elszíneződést vagy
vetemedést okozhat.

■

Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség a beltéri
egységet. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

■

Nem szabad a klímaberendezést 50°C-nál melegebb
vízzel mosni. Ellenkező esetben elszíneződhet vagy
deformálódhat.

Rögzítse a levegőszűrőt.
Csúsztassa vissza a levegőszűrőt a helyére.

5

Csukja le a levegőbemenet rácsát.
Nyissa fel a levegőszívó rácsot, majd rögzítse a két fogantyúval.
(Lásd: 4. ábra)

6

Nyomja meg a távirányítón a SZŰRŐJEL ALAPHELYZETBE
gombot.
A "
" (LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ESEDÉKES) jelzés
eltűnik.
(A részleteket lásd a kültéri egység üzemeltetési
kézikönyvében.)
MEGJEGYZÉS

Ne vegye ki a levegőszűrőt, csak tisztításkor.
A felesleges
megsérülhet.

mozgatás

miatt

a

szűrő

A levegőszívó rács tisztításának módja
1

Nyissa le a levegőszívó rácsot.
Csúsztassa el egyszerre mindkét fogantyút a nyíl irányába,
majd eressze le lassan a rácsot. (Lásd: 2. ábra)

2

Vegye le a levegőszívó rácsot.
Akassza le a rácsot a helyéről. (Lásd: 5. ábra)

3

Tisztítsa meg a szívórácsot
Mossa meg puha sörtéjű kefével és semleges oldószerrel vagy
vízzel, és alaposan szárítsa meg.

MEGJEGYZÉS

■

Ha csak enyhén szennyezett, akkor
fröcsköljön rá általános konyhai tisztítószert
és hagyja azt hatni körülbelül 10 percig.
Azután mossa le vízzel.

■

Nem szabad a klímaberendezést 50°C-nál
melegebb vízzel mosni. Ellenkező esetben
elszíneződhet vagy deformálódhat.
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