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Försiktighetsåtgärder

 Enheten får inte installeras eller användas på platser som  nämns
nedan.
- Platser där det förekommer mineralolja eller luft med ångor 

från olja.
- Där lättflyktig, brandfarlig gas t.ex. thinner eller bensin 

används.
- Där luften innehåller höga halter av salt t.ex. luften i närheten 

av havet eller där spänningen varierar mycket (t.ex. i fabriker).
- Rökiga rum

- Platser där kladdiga ämnen ofta bildas (t.ex. frisersalonger).
 Installera inte tillbehör direkt på höljet. Borra hål i höljet kan

skada elektriska ledningar och därmed orsaka brand.
 Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer

med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på
erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller
instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är
införstådda med riskerna som är förknippade med
användningen. Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring
och underhållsarbeten får inte utföras av barn utan övervakning.

 Denna apparat är avsedd för användning av en expert eller
instruerade användare i affärer, inom lättindustrin och lantbruk,
eller av lekmän för kommersiell användning och användning
i hemmet.

 Ljudtrycknivån är lägre än 70 dB(A).

FÖRE INSTALLATIONEN

 Lämna enheten i dess förpackning tills den förts till
installationsplatsen.
När du packar upp enheten eller när du flyttar enheten efter
uppackning ska du se till att enheten lyfts med hjälp av
upphängningskonsolen utan att utöva något tryck på andra
delar.

 Se installationshandboken för inomhusenheten för objekt som
inte beskrivs i den här handboken.

Tillbehör

Kontrollera att följande tillbehör levererats tillsammans med enheten.
Tillbehören förvaras inuti enheten.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Tillvalssats för automatisk rengöring
Installations- och

användarhandbok

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE
INSTALLATIONEN. SPARA HANDBOKEN PÅ
LÄTTILLGÄNGLIG PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK SOM
REFERENS.

FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV
UTRUSTNING ELLER TILLBEHÖR KAN ORSAKA
ELEKTRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LÄCKAGE,
BRAND ELLER ANNAN SKADA PÅ UTRUSTNINGEN.
ANVÄND ENDAST TILLBEHÖR FRÅN DAIKIN SOM ÄR
SPECIELLT TILLVERKADE FÖR ATT ANVÄNDAS MED
UTRUSTNINGEN OCH LÅT EN UTBILDAD
INSTALLATÖR INSTALLERA DEM.

OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INSTALLATIONS-
FÖRFARANDET ELLER ANVÄNDNINGEN TAR DU
KONTAKT MED NÄRMASTE DAIKIN ÅTERFÖRSÄLJARE
FÖR RÅD OCH INFORMATION.

Installationen måste utföras av en utbildad
servicetekniker. 
Valet av material och installation måste vara i enlighet
med gällande nationella och internationella standarder.

FÖR INSTALLATÖREN

Bricka till 
upphängnings-

konsolen 
4 stycken Sugslang Dekorpanel Kabelstam

Skruvar till 
kanalflänsarna

Installations- och 
användarhandbok

Skruvar till 
bottenflänsen 4 buntband
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Tillval

 Se katalogerna och facklitteraturen för att välja en lämplig
fjärrkontroll.

 Detta alternativ är inte avsett för sugning från undersidan.
 Använd endast tillbehör, extrautrustning och reservdelar som

tillverkats eller godkänts av Daikin.

Var extra försiktig med följande punkter under montering 
och gör en kontroll när du är klar med installationen

Anmärkningar för installatören

 Läs den här manualen noggrant för att säkerställa en korrekt
installation. Instruera kunden noggrant om hur systemet fungerar
och visa drifthandboken till inomhusenheten för honom/henne.

Välja installationsplats
(Se bild 1 och bild 2)

1 Välj en installationsplats där följande villkor är uppfyllda och som
har din kunds godkännande.
- Där ingenting blockerar luftflödet.
- Där det kan säkerställas att det finns tillräckligt med utrymme 

för underhåll och service.
- Där det inte finns risk för läckage av brandfarlig gas.
- Utrustningen är inte avsedd för användning i en potentiellt 

explosiv miljö.
- När du installerar den trådlösa fjärrkontrollsatsen, 

kan avståndet mellan den trådlösa fjärrkontrollen och 
inomhusenheten vara kortare om det finns lysrör som är 
elektriskt startade i rummet. Tillvalssatsen måste installeras 
så långt bort som möjligt från lysrör.

2 Installera alltid ett skydd framför luftinsuget.
Skyddet måste både uppfylla relevanta europeiska regler såväl
som nationella regler.

3 Använd upphängningsbultar för installationen. Kontrollera om
taket är tillräckligt starkt för att klara inomhusenhetens och
tillbehörssatsens vikt. Om risk föreligger ska taket förstärkas
innan enheten monteras.

Installationsförberedelser
 Ta bort alla tillbehör och tillgänglig kartong 

(Se bilden 3 - objekt 1.) från invändigt i enheten.

För installation, välj en av de möjliga alternativen som visas nedan.

1 Fabriksmonterade upphängningar

För en annan typ av installation ska de fabriksinställda
upphängningarna placeras av en behörig installatör.
1 Ta bort 3 skruvar.
2 Ändra upphängningens position.

3 Skruva i de 3 skruvarna igen. (2 skruvar vid installation på sidan)

 Förhållandet mellan enheten och upphängningsbultens
position.
 Installera inspektionsöppningen på kopplingsboxens sida för

att underlätta för underhåll och inspektion av kopplingsboxen.
Installera inspektionsöppningen även på den lägre delen av
enheten.

 Se till att det går smidigt att komma åt filtret underifrån.
 Installera upphängningsbultarna.

 (Använd upphängningsbultar av typen W3/8 till M10.)
Använd hål-i-ankare, nedsänkning, nedsänkt ankare för
befintliga tak, och en nedsänkning, nedsänkt ankare eller
annan del, som ska anskaffas lokal, för att förstärka taket för
att klara enhetens vikten. (Se bild 4.)

 Alla ovanstående delar anskaffas lokalt.

Bocka för  
efter kontroll

 Är inomhusenheten ordentligt monterad?
Enheten kan droppa, vibrera eller ge ifrån sig buller.

 Är kabeldragningen korrekt?
Enheten kan sluta fungera och komponenter brännas ut.

 Ingenting blockerar luftut- eller luftinloppen för varken 
inomhus- eller utomhusenheterna?

Det kan resultera i otillräcklig kylning eller uppvärmning.

 Har alla tillbehör, kartong och tejp tagits bort från 
enhetens insida?

Det kan annars leda till funktionsfel.

1 Inomhusenhet

2 Tillvalssats för automatisk rengöring

3 Flänsanslutning

4 Upphängningar

5 Kopplingsbox

1 Fabriksmonterade upphängningar

2 Frontinstallation - ta tillfälligt bort skyddsnätet före 
installationen.

3 Installation på sidan

OBS! Upphängningen på kopplingsboxens sida går inte att
ändra.

1 Ankare

2 Takskiva

3 Lång mutter eller spännmutter

4 Upphängningsbult

5 Tillvalssats för automatisk rengöring
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Installation av upphängningsbulten
Använd kartongen som levereras med enheten för att avgöra korrekt
bultplacering.

1 Klipp kartongen efter de tryckta instruktionerna.

2 Placera den klippta delen av kartongen bredvid den redan
installerade kanalen.
Placera kartongens kant efter den prickiga parallella linjen.

3 Placera trianglarna på kartongen efter höljets kant (prickiga
linjer).

4 Markera hålens placering för upphängningsbultarna.

Installation av tillvalssats för automatisk 
rengöring
1 Ta bort flänsen från tillvalsenheten och installera den på

inomhusenhetens sugsida.

- Använd skruvarna i tillbehörspåsen till flänsen (skruvar med 
sexkanthuvud).

- Den andra flänsen måste sitta kvar på tillvalssatsen.

2 Ta tillfälligt bort 4 skruvar genom att hålla i båda vagnarna.
(Skruvarna används endast i transportsyfte.)

3 Ta bort kartongen från undersidan på vagnarna. 
(Se bild 3 - objekt 1.)

4 Installera tillvalssatsen tillfälligt.
- Flytta tillvalssatsen från undersidan till inomhusenheten för 

att fixera ihop flänsarna.
- Fäst upphängningskonsolen vid upphängningsbulten. Se till 

att fästa det ordentligt med hjälp av en mutter och en bricka 
från överdelen och nederdelen av upphängningskonsolen. 
(Se bild 5)

5 Kontrollera att enheten är horisontellt inriktad.

6 Dra åt den övre muttern.

7 Skruva samman båda flänsarna från sidan och undertill.
Använd skruvar med runt huvud (tillbehör). (Se bild 6.)

8 Anslut tillvalssatsen för automatisk rengöring till
inomhusenheten med en kabelstam (tillbehör) enligt bild 7 och
enligt kapitel "Elektrisk ledningsdragning".

9 Slå PÅ strömmen till inomhusenheten för att initiera vagnarna
och flytta dem till parkeringsläge (vänta tills vagnarna flyttas till
kopplingsboxens sida = parkeringsläge).

10 Ta tillfälligt bort skyddsnätet genom att lossa på alla skruvar
(antal skruvar skiljer sig åt beroende på höljets storlek) på den
undre sidan.

11 Ta bort kartong ursprungligen täckt bakom båda vagnarna -
kopplingsboxens motsatta sida. (Se bild 3 - objekt 2.)

12 Montera luftfiltret enligt kapitlet "Manuell rengöring av filter"
- Ta bort filtrets infästningsplatta och sätt i luftfiltret i enheten.
- Tygremsorna som sitter på filtret ska vara underifrån. 
- Montera tillbaka infästningsplattan.

13 Placera tillbaka skyddsnätet.

Utför testdrift av enheten för automatisk rengöring enligt kapitlet
"Testdrift"

Installation av dekorpanel
Se bild 8

1 Anslut slangen från tillbehörssetet till anslutningsporten
på tillvalssatsen för automatisk rengöring. 
Slangens andra ände ska anslutas till dekorpanelmonteringen.

1 Skyddsnät

1 Mutter (anskaffas lokalt)

2 Bricka till upphängningskonsolen (tillbehör)

3 Dra åt (dubbelmutter)

OBS! Det går inte att installera filtret invändigt i enheten om
inte vagnarna är parkerade.

1 Dekorpanel
2 Dekorpanelens anslutningsport
3 Anslutningsport till tillvalssats för automatisk rengöring
4 Slang
5 Fjäder
3



4PSV470901-1B.book  Page 4  Friday, September 22, 2017  9:28 AM
 

2 Välj rätt placering i taket för dekorpanelen med tanken på
slangens längd. 

3 Gör ett hål i undertaket. (Längd 104×183 mm)

4 Koppla från slangen från dekorationspanelen.

5 Fäst dekorpanelen i taket med fjädrar.

6 Anslut slangen till dekorpanelens port igen.

Elektrisk ledningsdragning

Allmänna instruktioner

 All elinstallation måste utföras av behörig elinstallatör och
installationen måste följa aktuella europeiska och nationella
regler inom området.

 Följ det "Kopplingsschema" som sitter på enheten för att koppla
in inomhusenheten och tillvalssatsen för automatisk rengöring.

 Allt kablage som går in i enheten måste fixeras med buntband
eller liknande (tillbehör).

 Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren,
en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att
undvika faror.

Anslutning av kablage
Ta bort locken till kopplingsboxen enligt bild 7 och anslut
inomhusenheten till tillvalsenheten med en kabelstam (tillbehörsset)

 Koppla alla anslutningar enligt bild 7.
 Se till att alla anslutningar är ordentligt anslutna.
 Kabelstammen måste fästas med buntband (tillbehörsset).

Använd fixeringspunkten som visas i bild 7.
 När du fäster locket till kopplingsboxen ska du se till att inga

kablar hamnar i kläm.
 Se till att alla kablar som går in i enheterna har denna form vilket

förhindrar att vatten flödar in.

 När alla anslutningar har gjorts ska du täppa till alla glipor i höljet
vid kabelingångarna med spackel eller isoleringsmaterial
(anskaffas lokalt) för att förhindra att smådjur eller smuts tränger
in i enheten och orsakar kortslutning i kopplingsboxen.

TESTDRIFT

Utför testdrift av enheten för tillvalssats för automatisk rengöring när 
inomhusenhetens testdrift är slutförd.
Testdrift av tillvalssatsen för automatisk rengöring är inte möjlig när 
inomhusenheten är i drift.
 Kontrollera att locken till kopplingsboxen på inomhusenheten,

utomhusenheten och tillvalssatsen för automatisk rengöring är
stängda var för sig

 Slå på strömmen till inomhusenheten
 Tillvalssatsen för automatisk rengöring utför initiering (om

vagnar inte befinner sig i parkeringsläget) vilket kan ta upp till
5 minuter.

 Utför testdrift för automatisk rengöring
 Bekräfta filtrets rengöringsfunktion via fjärrkontrollen.

Metod för testdrift via fjärrkontrollen

1 Stoppa driften av inomhusenheten.

2 Håll Cancel-knappen intryckt i minst 4 sekunder när
bakgrundsbelysningen lyser. Serviceinställningsmenyn visas.

3 Välj Testa automatisk rengöring av filter i serviceinställnings-
menyn och tryck på Meny/Enter-knappen.

4 " " visas på grundskärmen. 
Visningen försvinner när testdriften är avslutad.
Tiden som krävs för testdrift är cirka 5-10 minuter (beroende
på höljets storlek).

LCD-skärmens bakgrundsbelysning
Tryck på valfri knapp så tänds bakgrundsbelysningen i cirka
30 sekunder.

1 Lock till kopplingsboxen
2 Ingång för lågspänningskabel i kopplingsboxen
3 Ingång för högspänningskabel i kopplingsboxen
4 Kopplingsschema för tillvalssats
5 Kopplingsbox till tillvalssats
6 Kabelstam (tillbehörsset)
7 Fästpunkt

OBS! Vid kombinationen tillvalssats för automatisk rengöring
med inomhusenhet FXDQ-A2/P2, kontakta din Daikin-
återförsäljare för att erhålla kabelstam BAE20WH för
korrekt anslutning mellan inomhusenhet och
tillvalssats för automatisk rengöring.

1
2

3

4

Kyla Ställ in
Kyla 28°C

Tryck på och håll in 
Cancel-knappen under 
minst 4 sekunder när 
bakgrundsbelysningen 
lyser.

Återgå Inställning

Serviceinställningar
Status inomhusenhet
Status utomhusenhet
Tvingad fläkt PÅ
Växla huvudsaklig underkontroll
Filterindikering  AV
Testa automatisk rengöring av filter 

2/3

Tryck på Meny/
Enter-knappen.

Kyla Ställ in
Kyla 28°C

Samla damm
4
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Testposter under testdrift

UNDERHÅLL

Underhållsintervallet för tillvalssatsen för automatisk rengöring är 1 år.

Manuell rengöring av filtret

Om det är omöjligt att få bort smutsen, måste luftfiltret bytas.
(Luftfilter för utbyte finns som extra tillbehör.)

1 Ta bort en skruv och skjut infästningsplattan åt sidan där
kopplingsboxen finns.

2 Ta bort luftfiltret.

3 Gör rent filtret.
Använd dammsugare (A) eller tvätta filtret med vatten (B).

Om luftfiltret är mycket smutsigt används en mjuk borste och milt
diskmedel.
Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på en skuggig plats.

4 Sätt tillbaka det rengjorda filtret genom att fästa det med
infästningsplattan och skruva i skruven. 

Rengöra invändigt

1 Ta bort skyddsnätet. 

2 Rengör höljet invändigt med dammsugare eller en fuktig trasa. 

3 Utför en testkörning. 

4 Använd dammsugare för att ta bort smuts från dammlådan.
Tryck dammsugarslangen mot dammlådans utlopp i minst
30 sekunder, när vagnen rör sig.

Bocka 
för  
efter 

kontroll Testposter

 Rör sig båda vagnarna?

 Hörs något onormalt ljud?

 Körs båda vagnarna samtidigt?

 Rör sig båda vagnarna till höljets slut?

 Återgår båda vagnarna till startposition?

Försiktigt
 Följande poster ska utföras vid underhåll.
 Endast en behörig servicetekniker får utföra underhåll.
 Innan man gör kontaktdon åtkomliga, måste alla

strömkretsar brytas.

1 Infästningsplatta

(A) Använda dammsugare (B) Tvätta med vatten

1×

1 Borstenhet med dammlåda 
2 Dammsugarslang

1

2

5
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KOPPLINGSSCHEMA

Förklaring av symboler och beteckningar i kopplingsschemat
För tillämpliga delar och numrering, se dekalen med kopplingsschemat som medföljer på enheten. Artikelnumren anges med arabiska siffror i stigande ordning för varje del 

och representeras i översikten nedan av symbolen "*" i delens beteckning.

: STRÖMBRYTARE : SKYDDSJORD

: ANSLUTNING : SKYDDSJORD (SKRUV)

, : KONTAKT : LIKRIKTARE

: JORD : RELÄKONTAKT

: KABELDRAGNING : KORTSLUTEN KONTAKT

: SÄKRING : KOPPLING

: INOMHUSENHET : KOPPLINGSLIST

: UTOMHUSENHET : KABELKLÄMMA

BLK : SVART GRN : GRÖN PNK : ROSA WHT : VIT

BLU : BLÅ GRY : GRÅ PRP, PPL : LILA YLW : GUL

BRN : BRUN ORG : ORANGE RED : RÖD

A*P : KRETSKORT PS : SWITCHAT KRAFTAGGREGAT

BS* : TRYCKKNAPP PÅ/AV, FUNKTIONSBRYTARE PTC* : TERMISTOR PTC

BZ, H*O : SUMMER Q* : BIPOLÄR TRANSISTOR MED ISOLERAD GATE 
(IGBT)

C* : KONDENSATOR Q*DI : JORDFELSBRYTARE

AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, 
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, 
W, X*A

: ANSLUTNING, KONTAKT Q*L : ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

D*, V*D : DIOD Q*M : TERMOBRYTARE

DB* : DIODBRYGGA R* : RESISTOR

DS* : DIP-SWITCH R*T : TERMISTOR

E*H : VÄRMARE RC : MOTTAGARE

F*U, FU* (SE KRETSKORTET INUTI 
DIN ENHET AVSEENDE EGENSKAPER)

: SÄKRING S*C : GRÄNSBRYTARE

FG* : KONTAKT (RAMJORD) S*L : FLOTTÖR

H* : KABLAGE S*NPH : TRYCKSENSOR (HÖG)

H*P, LED*, V*L : PILOTLAMPA, LYSDIOD S*NPL : TRYCKSENSOR (LÅG)

HAP : LYSDIOD (SERVICEÖVERVAKNING GRÖN) S*PH, HPS* : HÖGTRYCKSBRYTARE

HÖG SPÄNNING : HÖG SPÄNNING S*PL : LÅGTRYCKSBRYTARE

IES : INTELLIGENT ÖGONSENSOR S*T : TERMOSTAT

IPM* : INTELLIGENT STRÖMMODUL S*W, SW* : FUNKTIONSBRYTARE

K*R, KCR, KFR, KHuR : MAGNETRELÄ SA* : ÖVERBELASTNINGSSKYDD

L : STRÖMFÖRANDE SR*, WLU : SIGNALMOTTAGARE

L* : KONVEKTOR SS* : BRYTARE

L*R : REAKTOR SHEET METAL : KOPPLINGSLIST, FAST PLATTA

M* : STEGMOTOR T*R : TRANSFORMATOR

M*C : KOMPRESSORMOTOR TC, TRC : SÄNDARE

M*F : FLÄKTMOTOR V*, R*V : VARISTOR

M*P : DRÄNERINGSPUMPMOTOR V*R : DIODBRYGGA

M*S : SVÄNGMOTOR WRC : TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNETRELÄ X* : KOPPLING

N : NEUTRAL X*M : KOPPLINGSLIST (PLINT)

n =           :* ANTAL PASSAGER GENOM FERRITKÄRNA Y*E : ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTILSPOLE

PAM : PULSAMPLITUD Y*R, Y*S : REVERSERINGSSOLENOIDVENTIL

Kretskort* : KRETSKORT Z*C : FERRITKÄRNA

PM* : KRAFTMODUL ZF, Z*F : BULLERFILTER
6
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NAMN OCH FUNKTIONER

 I bilden visas tillvalssatsen för automatisk rengöring med
genomskinlig övre plåt.

Andra funktioner än grundläggande funktioner (t.ex. PÅ/AV, val av
driftläge, fläkthastighet och temperaturinställningar) ställs in från
menyskärmen.

Indikator

FÖR ANVÄNDAREN

1 Filter

2 Cylinderenhet

3 Borstenhet med dammlåda

4 Slang

5 Dekorpanel

6 Kopplingsbox

7 Sugning

8 Utlopp

OBS!  Installera inte fjärrkontrollen där den kan utsättas
för direkt solljus. Det kan leda till missfärgning
eller fel på displayen.

 Dra eller vrid inte på fjärrkontrollens sladd. 
Det finns risk för att det blir fel på fjärrkontrollen.

 Tryck inte på fjärrkontrollens knappar med vassa
föremål. Det kan resultera i skada eller felaktig
visning.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Knapp för val av driftläge
-  Tryck på denna knapp för att välja önskat driftläge. (De driftlägen 
som finns tillgängliga varierar efter anslutningsmodell.)

2 Knapp för fläkthastighet
-  Används för att visa inställningsskärmen för luftvolym. (De 
fläkthastigheter som finns tillgängliga varierar med ansluten modell.) 
Se kontrollens användarhandbok för mer information.

3 Knapp Meny/Enter
-  Används för att välja huvudmenyn.
-  Används för att mata in den valda inställningen.

4 Knapp Upp 
-  Används för att höja den inställda temperaturen.
-  Nästakommande objekt ovanför på skärmen markeras. (Markerade 
objekt bläddras oavbrutet så länge som knappen hålls intryckt.)
-  Används för att ändra det markerade objektet.

5 Knapp Ner 
-  Används för att sänka den inställda temperaturen.
-  Markerar objektet nedanför på skärmen.
(Markerade objekt bläddras oavbrutet så länge som knappen 
hålls intryckt.)
-  Används för att ändra det markerade objektet.

6 Knapp Höger 
-  Markerar objektet till höger på skärmen.
-  Bläddringen sker åt höger på skärmen. 
-  Om denna knapp hålls intryckt under mer än fyra sekunder 
kommer inställningarna för frånvaro att utföras.

7 Knapp Vänster 
-  Markerar objektet till vänster på skärmen.
-  Bläddringen sker åt vänster på skärmen. 
-  Om denna knapp hålls intryckt under mer än fyra sekunder 
kommer  inställningarna för frånvaro att utföras.

8 Knapp PÅ/AV
-  Tryck på denna knapp för att starta systemet.
-  Tryck på knappen igen för att stänga av systemet.

9 Driftlampa (grön)
-  Lampan lyser under drift.
-  Om ett fel inträffar kommer lampan att blinka.

10 Knapp Avbryt
-  Används för att återgå till föregående skärm.

11 LCD-skärm (med belysning)
-  Belysningen är tänd under cirka 30 sekunder när en funktionsknapp 
tryckts in.
Andra funktionsknappar än PÅ/AV medan bakgrundsbelysningen är tänd.
-  Om två fjärrkontroller används för att styra en inomhusdel kommer 
belysningen att tändas tidigare på den som knappen tryckts på. 
(De två fjärrkontrollernas bakgrundsbelysning lyser inte samtidigt.)

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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LCD-skärm

 Det finns två olika typer av skärmvisningar dvs. standard och
detaljerad visning.
Standardvisningen är inställd som standard.

 För att ta fram den detaljerade visningen väljs detta
i huvudmenyn.
Information finns i bruksanvisningen till den trådbundna
fjärrkontrollen.

 Var och en av följande skärmar förklarar LCD-skärmens status
gällande funktionen för automatisk rengöring av filter.
Se bruksanvisningen som medföljer den trådbundna
fjärrkontrollen för innehåll på LCD-skärmen när produkten inte
befinner sig i läget för automatisk rengöring av filter.

INSTÄLLNING FÖR AUTOMATISK RENGÖRING 
AV FILTER

Denna produkt utför automatisk rengöring av filter en gång i veckan
som fabriksinställd standard.

Automatisk rengöring utförs när enheten inte är i drift och vid angiven
tid. Enbart som skydd kan rengöringsfunktionen med tvång stoppa
driften och utföra en rengöringscykel.

Om t.ex. luftkonditioneringen körs en viss tid efter att symbolen för
rengöring av dammlåda visas.

Metod för att ange starttid

Driftmetod

Standardvisning Detaljerad visning

1 Skärmen "Rengöring"

Visas när produkten utför automatisk rengöring av filter.

Samla in damm från dammlådan. (Se sidan 10.)

2 Meddelande
Följande meddelande visas:
"Fel: Tryck på Meny-knappen."
"Varning: Tryck på Meny-knappen."
-  Visas om felet eller varningen detekteras. (Se sidan 13.)
"Ställ in klockan via menyn"
-  Visas när klockan behöver ställas. (Se sidan 9.)
-  Produkten startar inte automatiskt rengöring av filter 
vid tidsbestämda intervaller om inte inställningar görs.

OBS!  Korrekt inställning av klockan krävs.
 Produkten utför automatisk rengöring av filter från

12:00 till 15:00 (som fabriksinställd standard) om
perioden för automatisk rengöring av filter inte
anges.

 Produkten utför automatiskt rengöring av filter
vid obestämda tidsintervaller om inga
klockinställningar görs.

Auto

1. Skärmen "Rengöring"

Ställ in
Kyla

Värme
28°C

20°C

Rum

20°C

Auto
Kyla

Värme
28°C

20°C

Setback

Fre11:03

1. Skärmen "Rengöring"

1

 Ta fram huvudmenyn.

 Tryck på  för att välja Automatisk rengoring
av filter från huvudmenyn och tryck sedan på Meny/
Enter-knappen.

2

 Om klockan inte är ställd kommer skärmen att se ut
som den till vänster. 
Tryck på  för att välja Ja och tryck sedan på
Meny/Enter-knappen. 
Ställ in år, månad, dag och tid.
(Se "Klocka och kalender" på sidan 9.)

* Inställning av klockan krävs för att ställa in starttiden för
automatisk rengöring av filter.

3
 Perioden ändras när -knapparna trycks in på

skärmen för klockinställning vid automatisk rengöring
av filter.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00
Välj den period som önskas bland de som visas.

 Tryck på Meny/Enter-knappen.
Skärmen för att bekräfta inställningen visas.

4

 Tryck på -knappen för att välja Ja på skärmen
för att bekräfta inställningarna.
Tryck på Meny/Enter-knappen för att ställa in
automatisk rengöring av filter och återgå till
grundskärmen.

Inställning

Huvudmeny
Snabbstart
Ventilation
Energisparläge
Schema
Automatisk rengöring av filter 
Underhållsinformation

1/2

Återgå

Återgå Inställning

Klockan är inte inställd. 
Vill du ställa in klockan?

Automatisk rengöring av filter

Ja Nej

Datum och tid
År  2011
Månad  01
Dag  01
Torsdag

 12:00
Återgå Inställning

Återgå Inställning

Automatisk rengöring av filter
Automatisk rengöring av filter

0:00 – 3:00

Återgå Inställning

Spara inställningarna?
Automatisk rengöring av filter

Ja Nej
8
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OBS!
Funktionen för automatisk rengöring av filter tar cirka 5-10 minuter.
Beroende på höljets storlek. Vid omgivningar med mycket damm tar
rengöringscykeln 10~20 minuter.
Rengöringsfunktionen startar så fort som möjligt under
det schemalagda tidsintervallet på 3 timmar, med hänsyn till följande:

- under den första timmen utförs endast rengöringsfunktionen 
om enheten inte är i drift;

- under den andra och tredje timmen gäller samma villkor 
som under den första timmen eller när enheten är i läget 
termostat AV.

Enheten försöker utföra rengöringsfunktionen under nästkommande
schemalagda tidsintervall på 3 timmar om den inte utfördes under
den första.
Om enheten, i händelse av VRV, inte kunde utföra
rengöringsfunktionen efter 2 efterföljande schemalagda tidsintervaller
på 3 timmar, visas felkod AH09 på fjärrkontrollen (se "OBS!" på sidan
8). Felkoden visas så länge funktionen inte genomförs, men enheten
kan hela tiden utföra normal drift. 
På Sky air-enheter visas inte den felkoden.

Automatisk rengöring av filter

Produkten har följande tre funktionslägen, som alla kan ställas in för
automatisk rengöring av filter. 

Förberedelse

 Undvik, så långt det går, när du ska bestämma en period för
automatisk rengöring av filter.att välja tidsperioder när produkten
utför luftkonditionering.
Om perioden för automatisk rengöring av filter överlappar tiden
för luftkonditionering kan det hända att produkten stoppar
luftkonditioneringen och startar automatisk rengöring av filter.

 Om meddelandet "Ställ in klockan i menyn" visas ställer du in
klockan igen så att automatisk rengöring av filter utförs under
den angivna perioden.

KLOCKA OCH KALENDER

Ställa in klockan

Driftmetod

Driftläge Beskrivning Klockin
ställning

Tillgänglighet 
för att ange 
tid att starta 
automatisk 
rengöring 
av filter

Schemalagd 
drift

Utför automatisk rengöring 
av filter under tidsbestämd 

period som valts bland 
8 perioder.

Drift 12:00 
till 15:00

Utför automatisk rengöring 
av filter vid fabriksinställd 

tidsperiod (12:00 till 15:00).

Drift med 
automatisk 

kontroll

Utför automatisk rengöring av 
filter enligt kontrollreferens. eller

OBS!  Produkten ställs in på automatisk kontrolldrift om
inte klockinställningarna görs igen om klockan av
någon anledning återställs (t.ex. om strömavbrott
till produkten sker under minst 48 timmar).

 Det kan hända att det hörs ett oljud från produkten
när borsten skrapar bort damm.

1

Grundskärm

 Tryck på Meny/Enter-knappen.

2

Huvudmenyn
 Huvudmenyn visas.

3

 Tryck på för att välja Klocka och kalender på
huvudmenyns skärm.
Tryck på Meny/Enter-knappen för att visa skärmen
för klockinställning.

4

 Välj "År" med -knapparna.
Ange året med -knapparna.
Håll knappen intryckt för att bläddra kontinuerligt.

5

 Välj "Månad" med -knapparna.
Ange månaden med -knapparna.
Håll knappen intryckt för att bläddra kontinuerligt.

Kyla Ställ in
Kyla 28°C

Återgå Inställning

Huvudmeny
Snabbstart
Ventilation
Energisparläge
Schema
Automatisk rengöring av filter
Underhållsinformation

1/2

Återgå Inställning

Huvudmeny
Konfiguration
Aktuella inställningar
Klocka och kalender
Språk 

2/2

Datum och tid
År  2011
Månad  01
Dag  01
Torsdag

 12:00
Återgå Inställning

Datum och tid
År  2011
Månad  10
Dag  01
Torsdag

 12:00
Återgå Inställning
9
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AKTUELL INSTÄLLNING

Justera de aktuella inställningarna

Driftmetod

DAMMINSAMLING FRÅN DAMMLÅDA

Visning av symbolen för damminsamling

Symbolen för insamling av damm från dammlådan visas när det är dags.
Samla direkt in damm när symbolen visas.

* Symbolen för insamling av damm visas efter 1 månad
(fabriksinställning).
Det går att välja kortare intervaller om produkten används på platser
där det är mycket damm. Intervallerna som går att ställa in är: ingen
indikering, 672 tim., 168 tim. och 24 tim.

6

 Välj "Dag" med -knapparna.
Ange månaden med -knapparna.
Håll knappen intryckt för att bläddra kontinuerligt. 
Veckodagar ändras automatiskt. 

7

 Välj "Timme" med -knapparna.
Ange timmar med -knapparna.
Håll knappen intryckt för att bläddra kontinuerligt.

8

 Välj "Minut" med -knapparna.
Ange minuter med -knapparna.
Håll knappen intryckt för att bläddra kontinuerligt.

 Tryck på Meny/Enter-knappen.
Skärmen för att bekräfta inställningarna visas.

9
 Tryck på -knappen för att välja Ja på skärmen

för att bekräfta inställningarna. 
Tryck på Meny/Enter-knappen för att ställa klockan
och återgå till grundskärmen.

När inställningar för automatisk rengöring av filter görs
återgår visningen till skärmen för att ange en period för
automatisk rengöring av filter. (Se sidan 8.)

Datum och tid
År  2011
Månad  10
Dag  07
Torsdag

 12:00
Återgå Inställning

Datum och tid
År  2011
Månad  10
Dag  07
Torsdag

 12:00
Återgå Inställning

Datum och tid
År  2011
Månad  10
Dag  07
Torsdag

 12:21
Återgå Inställning

Spara inställningarna?
Datum och tid

Ja Nej

Återgå Inställning

1

 Ta fram huvudmenyn. (Se sidan 8.)

 Tryck på -knapparna för att välja Aktuella
inställningar från huvudmenyn och tryck sedan på
Meny/Enter-knappen.

2

 En lista med aktuell inställningsstatus visas. 
Tryck på -knapparna för att gå till nästa objekt.

 Tryck på Cancel-knappen för att gå tillbaks till
huvudmenyn.

Det som visas kan skilja sig beroende på modell. 
Endast det som kan ändras visas.
Se inställningarna för "Automatisk rengöring av filter"
som visas för aktuell inställning av automatisk rengöring
av filter.

Exempel: En period från 12:00 till 15:00 har ställts in för
automatisk rengöring av filter.
Automatisk rengöring av filter   12-15

OBS!  Kontakta din Daikin-installatör för att ändra
fabriksinställt intervall för damminsamlingssymbolen.

Visningsplats
Insamlings-

symbol 1
Insamlings-

symbol 2
Insamlings-

symbol 3

Fjärrkontroll
LCD-skärm

Symbolen

visas

Symbolen

visas

"AH-05" 
(felsymbol)

visas

Driftlampa Lyser Blinkar Blinkar

OBS!
 Samla in dammet i lådan när  visas.

Felfunktion kan ske på enheten om dammet
inte tas bort.

Återgå Inställning

Huvudmeny
Konfiguration
Aktuella inställningar
Klocka och kalender
Språk

2/2

Återgå Inställning

Aktuella inställningar
Ventilationsförhållande  Lågt
Ventilationsläge  Auto
Schema Av
Visningsläge  Standard
Visningsobjekt  Utvändigt
Automatisk filterrengöring  00-03
10
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DAMMINSAMLING MED DAMMSUGARE

1 Dammsug dammet i dammlådan när symbolen för insamling av
damm bekräftas.

2 Anslut medföljande anslutningsrör samt tillbehör som passar
dammsugarröret.
För in anslutningsröret samt tillbehör i dammsugarröret.

Använd det medföljande remsor till krok-och-ögelfästet och gör
följande när anslutningsröret ska förvaras.

Exempel 1

1 Ta bort pappret på baksidan av den dubbelhäftande tejpen på
remsan och klistra fast remsan på en jämn yta vid
förvaringsstället.

2 Tryck fast anslutningsrörets fästremsa på remsan du klistrade
fast i steg 1.

Exempel 2

Vira krok-och-ögelfästena på anslutningsröret runt en
dammsugarslang eller -rör vid förvaring av anslutningsröret.

3 Sätt i anslutningsrörets ledande ände i insuggallrets inlopp för
damminsamling rakt underifrån. Tryck sedan på den ledande
änden på det invändiga inloppet tills den ledande änden klickar
på plats.

4 När anslutningsrörets ledande ände kommer i kontakt startar du
dammsugaren med maximal sugkapacitet och suger upp
dammet i minst 10 sekunder.
Ta bort slangen och sätt tillbaka den flera gången under
dammsugningen.

OBS!  Det går inte att samla in damm med dammsugare
när automatisk rengöring av filter pågår. Se till att
" " inte visas på fjärrkontrollens skärm innan
dammet samlas in.

OBS! Anslutningsrör finns att köpa separat som tillbehör
BAEVACEP. Det levereras inte tillsammans med
tillvalssatsen för automatisk rengöring.

1 Dammsugarrör med en innerdiameter på 32 till 38 mm i diameter

2 Dammsugarrör med en innerdiameter på 38 till 42 mm i diameter

3 Dammsugarrör

4 Anslutningsrör

5 Tillbehör

1 Exempel 1

2 Exempel 2

3 Anslutningsrör

4 Dammsugarslang eller -rör

5 Jämn yta vid förvaringsstället

6 Remsor till krok-och-ögelfästet

1

3 4

2

3 5 4

3

4

6

6

5

1 2

OBS!  Det går inte att ansluta tillbehöret till ett
dammsugarrör utan en rund ledände (t.ex. en
stående dammsugare eller handdammsugare)
eller ett rör som har ett hål mitt på för luftläckage.
Rådfråga din Daikin-återförsäljare om det inte går
att ansluta tillbehöret till din dammsugare.

 Använd en dammsugare med en sugkapacitet på
minst 300 W.

 Använd inte en dammsugare som är full med
damm eller har låg sugkapacitet.

* Om du använder en dammsugare enligt ovan kan det
leda till fel vid damminsamling.

1 Damminsamlingsinlopp

2 Luftintag

3 Anslutningsrör

4 Höjs cirka 10 mm

1 3

2

4

11
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Återställa symbolen för insamling av damm

Driftmetod

FELSÖKNING
Följande symptom är inte tecken på något fel.

* Fabriksinställningen tillåter inte indikatorn att blinka grön.

Kontrollera innan du begär service.

Kontakta din Daikin-återförsäljare om produkten fortfarande inte fungerar som
den ska efter att du kontrollerat ovanstående. Kunden får inte själv försöka
reparera produkten.

Kontakta din Daikin-återförsäljare i följande fall

1

 När det är dags att samling in damm från dammlådan
visas insamlingssymbolen " " växelvis längst ner
på grundskärmen.

 Tryck på Meny/Enter-knappen på grundskärmen
i detta läge. 

2

 Tryck på -knapparna på bekräftelseskärmen för
insamling när du sugit upp dammet i dammlådan och
välj Ja 

 Tryck på Meny/Enter-knappen för att återställa
symbolen för damminsamling.

Symptom Möjlig orsak

Ett klickande ljud hörs. " " visas eller 
indikatorn på panelen 
blinkar grön (*).

Ljudet av vagnar 
som dras.

Ett brännande 
ljud hörs. Ljudet från borsten.

Luftkonditioneringen stoppas tillfälligt.

Dammlådan är full 
och funktionen för 
automatisk rengöring 
av filter är ej tillgänglig.

Symptom Möjlig orsak Åtgärd

Damm fastnar på 
luftfiltret (dammet 
faller).

Rummet har tillfälligt en 
hög grad damm som ett 
resultat av att rummet 
städas.

Stoppa driften på 
luftkonditioneringen tills 
rummet är färdigstädat. 
Rengör vid behov 
luftfiltret.

Dammlådan är full.
Sug upp dammet 
med dammsugaren. 
(Se sidan 11.)

"AH" visas på 
fjärrkontrollens skärm 
och driftlampan blinkar.

Dammlådan är full.

Sug upp dammet 
med dammsugaren 
och bekräfta på 
fjärrkontrollen.
(Se sidan 12.)

Symbolen för insamling 
av damm visas direkt 
efter att dammet 
sugits upp.

Kontrollera 
rengöringsintervallen 
för dammlådan.

Ställ in önskad tid.

Produkten körs inte 
enligt inställd tid.

Är inställningarna 
i fjärrkontrollen 
felaktiga?

Utför inställningarna 
i fjärrkontrollen igen.

Auto
28°C

20°C

Samla damm

Ställ in
Kyla

Värme

Återgå Inställning

Samlades damm in?
Damminsamlingsmetod

Ja Nej

Kyla Ställ in
Kyla 28°C

Felkoden AH-14 visas 
på fjärrkontrollens 
skärm.

En eller båda vagnarna 
anlände inte från den ena 
till den andra sidan inom 
tidsbegräns-ningen på 
300 sekunder.

Kontrollera om de 
4 skruvarna som 
fäster vagnarna och 
kartongen från 
undersidan och 
baksidan på vagnarna 
tagits bort.

Stoppa
rengöringsfunktionen,
stäng av strömmen till
inomhusenheten, vänta
10 sekunder. Slå på
strömmen till inomhus-
enheten och kontrollera
så att det inte finns
något föremål som
blockerar vagnen att nå
begränsningsbrytaren.

 Om luftkonditioneringen slutar fungera (t.ex. och
det luktar bränt) måste den stängas av och
strömmen till den brytas.
Fortsatt drift under sådana förhållanden kan resultera
i haveri, elektrisk stöt eller brand. 

Symptom
Åtgärder att vidta innan 

service efterfrågas
Säkringen går eller skyddsutrustning, t.ex. 
strömbrytare och jordfelsbrytare löser ofta ut. Slå inte PÅ produkten.

Knapparnas funktion på fjärrkontrollen 
är felaktiga. Stäng AV produkten.

Det finns andra funktionsfel eller problem. Sluta använda produkten.
Något av följande meddelanden blinkar 
på fjärrkontrollens grundskärm.
"Fel: Tryck på Meny-knappen."
* Driftlampan blinkar.
"Varning: Tryck på Meny-knappen."
* Driftlampan blinkar inte.

Kontrollera 
felfunktionskoderna. 
(Se nedan)

Symptom Möjlig orsak Åtgärd

Kyla

Return Inställning

Ställ in
Kyla 28°C

Fel: Tryck på Menu-knappen
12
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Felkodsvisning

Driftmetod

EFTERMARKNADSSERVICE

Informera reparatören om följande
 Modellnamn
 Installationsdatum
 Felets beskaffande: Så noga som möjligt.
 Din adress, namn och telefonnummer

Lagringsperiod för reservdelar

Reservdelar är komponenter som krävs för att bibehålla produktens
funktion.
Daikin håller ett lager med reservdelar till luftkonditionering i nio år
efter att luftkonditioneringen inte längre tillverkas.

Grov standard för underhållsintervall av delar

Kontakta Daikin-återförsäljaren för mer information. Översyn eller
intern rengöring av produkten som utförs av andra reparatörer än de
som är auktoriserade av Daikin kan dessutom hamna utanför
villkoren i Daikins produktgaranti.

Förfrågning 

Kontakta din Daikin-återförsäljare för service efter köp.

BORTSKAFFNINGSKRAV

När det gäller batterier kan en kemisk symbol vara
tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol
innebär att innehållet av en tungmetall överskrider en
viss koncentration i batteriet. Tänkbara kemiska
symboler är:
Pb: bly (>0,004%)

Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av produkten,
hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras av en
behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Kasserade enheter och batterier måste omhändertas för
återanvändning, återvinning och energiutvinning.

Genom att se till att denna produkt bortskaffas korrekt bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.

Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

1  Om ett fel inträffar kommer något av följande att
blinka på grundskärmen.

"Fel: Tryck på Meny-knappen."
* Driftlampan blinkar.

"Varning: Tryck på Meny-knappen."
* Driftlampan blinkar inte.

 Tryck på Meny/Enter-knappen.

2

 Felkoden blinkar och skärmen med kontaktadress och
modellnamn visas.

 Informera din Daikin-återförsäljare om felkod och modellnamn.

 Ta inte isär, modifiera eller försök reparera enheten.
Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
Kontakta din Daikin-återförsäljare.

 Flytta eller installera inte om själv.
En felaktig installation kan leda till elektrisk stöt eller
brand.
Kontakta din Daikin-återförsäljare.

 Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande
köldmedium.
Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte
genererar kall eller varm luft, kan läckande kylmedium
vara orsaken. Kontakta din Daikin-återförsäljare för
hjälp. Det köldmedium som finns i luftkonditioneringen
är säkert och läcker vanligtvis inte. Men om det
uppstår ett köldmediumläckage kan det skapa en
giftig gas om det kommer i kontakt med öppen eld,
eller en het yta. Sluta använda luftkonditioneringen
och kontakta en fackman som ser till att läckaget
åtgärdas. 

Kyla

Return Inställning

Ställ in
Kyla 28°C

Fel: Tryck på Menu-knappen

Driftlampa

Återgå

Felkod:A1

Inomhusmodell –––/000
Utomhusmodell –––/000

Kontaktinfo
0123–4567–8900

Namn på 
huvuddel Inspektionsperiod

Filter 1 år

OBS!  I denna tabell visas huvuddelar. Utförlig
information finns i underhålls-/inspektionsavtalet.

 Bytesintervall beror på filtrets kondition vid årligt
underhåll. Byt filtret om det är omöjligt att få bort
dammet.

 Regelbunden inspektion krävs beroende på
installationsmiljön.
13
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