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Ważne informacje dotyczące używanego czynnika 
chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte
uzgodnieniami Protokołu z Kioto.

Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A

Wskaźnik GWP(1): 1975

(1) GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego

W zależności od obowiązujących przepisów UE lub lokalnych może
być konieczne przeprowadzanie okresowych kontroli pod kątem
szczelności. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się
z lokalnym dealerem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu uniknięcia błędów w obsłudze, przed rozpoczęciem
korzystania z klimatyzatora zalecane jest zapoznanie się z tą
instrukcją obsługi.

Ten klimatyzator należy do kategorii "produktów nie będących
urządzeniami ogólnodostępnymi".

■ Uwagi podane tutaj zaklasyfikowano do dwu kategorii.
Obie kategorie uwag zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa. Należy dopilnować ich przestrzegania.

■ Po przeczytaniu instrukcję należy umieścić w miejscu łatwo
dostępnym dla każdego użytkownika. Ponadto, należy upewnić
się, że w przypadku przekazania sprzętu instrukcja trafi do rąk
nowego użytkownika.

Ostrzeżenie

■ Długotrwałe przebywanie w strumieniu powietrza jest szkodliwe
dla zdrowia.

■ Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub
obrażeń ciała, w przypadku wystąpienia nietypowych objawów,
takich jak swąd, należy wyłączyć zasilanie urządzenia i
skontaktować się z dealerem w celu uzyskania instrukcji.

■ W celu zainstalowania urządzenia należy skontaktować się
z dealerem.
Niekompletna instalacja wykonana samodzielnie może
spowodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.

■ W celu rozbudowy, naprawy i konserwacji klimatyzatora należy
skontaktować się z dealerem.
Niekompletna rozbudowa, naprawa lub konserwacja może
spowodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.

■ Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do
wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia
ciała, gdyż wentylator obraca się z dużą szybkością.

■ Czynnik chłodniczy używany w systemie jest bezpieczny i
w normalnych warunkach nie wycieka z urządzenia. W przy-
padku wycieku czynnika do pomieszczenia, kontaktu z ogniem
pieca, grzałką lub kuchenką może spowodować powstanie
groźnych gazów.
Do momentu potwierdzenia zakończenia napraw elementów,
z których nastąpił wyciek nie należy korzystać z systemu.

■ W przypadku wycieków należy skontaktować się z dealerem.
Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w niewielkim pomiesz-
czeniu, niezbędne jest zabezpieczenie się przed przekrocze-
niem dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego w razie
jego wycieku. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia czynnika
w powietrzu może spowodować niedobór tlenu.

■ Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i akcesoriów
może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcia,
wycieki, pożar lub inne uszkodzenia sprzętu. Należy stosować
wyłącznie akcesoria produkcji firmy Daikin, zaprojektowane
specjalnie z myślą o wykorzystaniu z opisywanymi urządze-
niami; akcesoria powinny być instalowane przez odpowiednio
wykwalifikowaną osobę.

■ W celu przeniesienia i ponownego zainstalowania urządzenia
należy skontaktować się z dealerem.
Niekompletna instalacja może spowodować wycieki wody,
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■ Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, nie wolno używać
bezpieczników o niewłaściwym prądzie znamionowym ani
naprawiać ich zastępując drutem miedzianym lub stalowym.

■ Należy koniecznie zapewnić uziemienie.
Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury,
piorunochronu lub uziemienia instalacji telefonicznej.
Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną porażenia
elektrycznego lub pożaru.
Przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych lub
z innych źródeł mogą uszkodzić klimatyzator.

■ Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

FXMQ125MFV1
FXMQ200MFV1
FXMQ250MFV1

Zespół obróbki świeżego powietrza VRVII
Typ kanałowy sufitowy Instrukcja obsługi

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup
klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie
się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do
eksploatacji klimatyzatora. Instrukcja zawiera informacje na
temat prawidłowego korzystania z urządzenia i może być
pomocna w przypadku wystąpienia problemów. Ta
instrukcja dotyczy wyłącznie urządzenia wewnętrznego.
Należy korzystać również z instrukcji obsługi urządzenia
zewnętrznego. Po przeczytaniu instrukcję należy
zachować, tak, aby było można do niej sięgnąć
w przyszłości.

Niezastosowanie się do OSTRZEŻEŃ z dużym prawdo-
podobieństwem spowoduje tragiczne w skutkach
konsekwencje, w tym poważne (nawet śmiertelne) urazy.

Niezastosowanie się do PRZESTRÓG może w niektórych
sytuacjach spowodować obrażenia lub uszkodzenie
urządzeń.
FXMQ125~250MFV1
Zespół obróbki świeżego powietrza VRVII
Typ kanałowy sufitowy
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■ W przypadku zamoczenia klimatyzatora, np. wskutek katastrofy
naturalnej, takiej jak powódź lub tajfun, należy skontaktować się
z dealerem.
W takim przypadku nie wolno włączać klimatyzatora, gdyż grozi
to porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem urządzenia
lub pożarem.

Przestroga

■ Systemu nie należy używać do celów niezgodnych
z przeznaczeniem.
Nie należy używać urządzenia do chłodzenia aparatury
precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt ani dzieł sztuki – może to
być dla nich szkodliwe.

■ Nie wolno zdejmować osłony wentylatora urządzenia
zewnętrznego.
Wentylator wirujący z dużą prędkością bez osłony jest bardzo
niebezpieczny.

■ Aby uniknąć niedoboru tlenu, należy odpowiednio przewietrzać
pomieszczenie, jeśli razem z klimatyzatorem używane są
urządzenia wyposażone w palniki.

■ Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy podstawa i
mocowanie urządzenia nie uległy uszkodzeniu.
Uszkodzenia grożą upadkiem urządzenia i mogą stać się
przyczyną obrażeń.

■ W pobliżu urządzenia nie wolno używać substancji palnych
w postaci aerozolu, takich jak lakiery do włosów, farby itp.
Może to spowodować pożar.

■ Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć
urządzenie pilotem i wyłącznikiem głównym.
W przeciwnym razie może to skutkować porażeniem prądem
elektrycznym i obrażeniami.

■ Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękoma.
Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

■ Nie umieszczać przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu
w wyniku działania wilgoci, pod urządzeniem wewnętrznym;
w przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia przez wodę.
Jeśli wilgotność przekracza 80%, a odpływ bądź filtr jest
niedrożny, może dochodzić do skraplania się pary.

■ Nie należy umieszczać urządzeń wytwarzających otwarty
płomień w strumieniu powietrza z klimatyzatora, ani pod
urządzeniem. Może to spowodować niecałkowite spalanie lub
deformację urządzenia pod wpływem temperatury.

■ Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie
zewnętrzne; nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów.
Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować obrażeniami.

■ Nigdy nie należy narażać małych dzieci, roślin lub zwierząt na
bezpośrednie działanie strumienia powietrza.
Może to mieć niekorzystny wpływ na małe dzieci, rośliny i
zwierzęta.

■ Myjąc urządzenie, nie wolno go nadmiernie zawilgacać.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub
pożarem.

■ Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie może
dochodzić do wycieku palnych gazów.
W wypadku nieszczelności gaz gromadzący się wokół
urządzenia może się zapalić.

■ Należy zamontować wąż na skropliny, aby zapewnić swobodny
odpływ skroplonej wody. W przypadku niecałkowitego
odprowadzenia skroplin może dojść do zamoczenia elementów
budynku, mebli itp.

■ Nie wolno zezwalać dzieciom bawić się na i wokół urządzenia
zewnętrznego.
Nieostrożne dotknięcie urządzenia może spowodować
obrażenia.

■ Nie umieszczać na urządzeniu wazonów z kwiatami ani innych
naczyń z wodą.
Woda może przedostać się do wnętrza urządzenia, powodując
porażenia elektryczne lub pożar.

■ Nie wystawiać pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Wyświetlacz LCD może wyblaknąć, uniemożliwiając
wyświetlanie danych.

■ Nie należy przecierać panelu operacyjnego pilota zdalnego
sterowania benzyną, rozpuszczalnikiem, chemicznym środkiem
odkurzającym, itp.
Panel może wyblaknąć lub może zostać starta powierzchnia
pokrycia. W przypadku silnego zabrudzenia należy zwilżyć
ściereczkę neutralnym środkiem czyszczącym rozcieńczonym
wodą, wykręcić i wytrzeć panel. Należy wytrzeć go inną, suchą
ściereczką.

■ Nigdy nie należy dotykać wewnętrznych części pilota zdalnego
sterowania.
Nie wolno zdejmować przedniego panelu. Niektóre części
wewnętrzne stwarzają niebezpieczeństwo w wyniku dotknięcia,
może też wystąpić problem z urządzeniem. Aby skontrolować i
wyregulować części wewnętrzne, należy skontaktować się
z dealerem.

■ Unikać umieszczania pilota zdalnego sterowania w miejscach,
gdzie może być rozpryskiwana woda.
Woda przedostająca się do wnętrza maszyny może powodować
upływ prądu lub uszkodzenia wewnętrznych podzespołów
elektronicznych urządzenia.

■ Nie wolno dopuścić do zmoczenia urządzenia wewnętrznego
lub pilota zdalnego sterowania.
Urządzenia zewnętrznego nie należy myć wodą.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.

■ Nie należy naciskać przycisków pilota zdalnego sterowania
twardymi, ostro zakończonymi przedmiotami.
Może to spowodować uszkodzenie pilota.

■ Nie należy ciągnąć ani skręcać przewodu elektrycznego pilota
zdalnego sterowania.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

■ Urządzenia nie należy uruchamiać, jeśli w pomieszczeniu
używany jest środek przeciw owadom unoszący się
w powietrzu.
Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować
nagromadzenie środków chemicznych w urządzeniu, co
spowoduje zagrożenie zdrowia osób nadwrażliwych na
chemikalia.

■ Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wlotu lub wylotu
powietrza.
Zetknięcie się przedmiotów z szybko wirującym wentylatorem
może być niebezpieczne.

■ Nie należy dokonywać samodzielnych przeglądów ani napraw
urządzenia.
Należy w tym celu wezwać wykwalifikowanego technika
serwisu.

■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby
niedołężne bez nadzoru.

■ Małe dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.

■ W przypadku konieczności przeprowadzenia czyszczenia
wnętrza klimatyzatora należy skontaktować się z pod-
wykonawcą instalacji.
Nieprawidłowo przeprowadzone czyszczenie może być
przyczyną uszkodzenia części z tworzyw sztucznych, wycieku
wody albo porażenia prądem elektrycznym.

■ Nie należy dotykać wlotów powietrza ani żeber aluminiowych
klimatyzatora.
W przeciwnym przypadku może dojść do obrażeń.

■ Wyłącznika głównego zasilania nie należy używać do włączania
i wyłączania klimatyzatora.
Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować pożarem lub
wyciekami wody.
Ponadto, w przypadku włączenia funkcji kompensacji awarii
zasilania może dojść do gwałtownego uruchomienia się
wentylatora, co może skutkować obrażeniami.
Instrukcja obsługi
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■ Nie umieszczać obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie
urządzenia zewnętrznego i nie dopuszczać, aby liście i inne
zanieczyszczenia gromadziły się wokół urządzenia.
Liście stanowią schronienie dla małych zwierząt, które mogą
wejść do urządzenia. Po wejściu do urządzenia w wyniku
kontaktu zwierząt z częściami elektrycznymi może dojść do
uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru.

■ Podczas czyszczenia i przeglądów filtru powietrza należy
postępować ze szczególną ostrożnością.
Konieczna jest praca na wysokościach, wymagająca
zachowania najwyższej ostrożności.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że niestabilne rusztowanie może
być przyczyną upadku i odniesienia obrażeń.

Zespół obróbki świeżego powietrza: nazwa 
każdej z części (Patrz rysunek 1)

Pilot zdalnego sterowania: nazwy i funkcje 
poszczególnych przełączników i 
wskaźników (Patrz rysunek 2)

1. Przycisk włączania/wyłączania
Po naciśnięciu przycisku system zacznie działać. Po ponownym
naciśnięciu przycisku system wyłączy się.

2. Lampka sygnalizacyjna pracy (czerwona)
Ta lampka świeci, gdy urządzenie działa.

3. Wskaźnik " " (ogrzewanie/chłodzenie pod
kontrolą)
Gdy widoczna jest ta ikona, nie można przełączać między
ogrzewaniem a chłodzeniem.

4. Wskaźniki " " " " " " " " (tryb pracy)
Te wskaźniki informują o bieżącym trybie pracy.

5. Wskaźnik " " (zaprogramowany czas)
Wskaźnik pokazuje zaprogramowaną godzinę włączenia lub
wyłączenia systemu.

6. Wskaźnik " " (tryb kontroli/testowania)
Po naciśnięciu przycisku trybu kontroli/testowania na
wyświetlaczu wskazywany jest tryb, w którym faktycznie
znajduje się system.

7. Wskaźnik " " (sterowanie centralne)
Pojawienie się tego wskaźnika oznacza, że system jest
centralnie sterowany.
(Nie jest to funkcja standardowa).

8. Wskaźnik " " (pora wyczyścić filtr powietrza)
Pojawienie się tego wskaźnika oznacza, że należy wyczyścić
filtr powietrza.
(Filtr powietrza należy do wyposażenia opcjonalnego.)

9. Wskaźnik " " (odszranianie/eliminacja nawiewu zimnego
powietrza)
Patrz "Praca w trybie ogrzewania – wyjaśnienia" na stronie 4.

10. Przycisk włączania/wyłączania trybu programowania czasu
Patrz "Programowanie włączania i wyłączania systemu za
pomocą wyłącznika czasowego" na stronie 4.

11. Przycisk włączania/wyłączania wyłącznika czasowego
Patrz "Programowanie włączania i wyłączania systemu za
pomocą wyłącznika czasowego" na stronie 4

12. Przycisk pracy w trybie kontroli/testowania
Ten przycisk jest używany wyłącznie przez wykwalifikowanych
techników serwisu podczas konserwacji.

13. Przycisk programowania godziny
Służy do programowania czasu włączenia i/lub wyłączenia.

14. Przycisk zerowania sygnału filtra
Patrz "Konserwacja" na stronie 6.

15. Przycisk wyboru trybu pracy
Służy do wybierania trybu pracy stosownie do preferencji.

Warunki eksploatacji
Aby zagwarantować bezpieczną i efektywną eksploatację, należy
używać systemu w podanych niżej przedziałach temperatury i
wilgotności.

Chłodzenie

Ogrzewanie

W temperaturze lub wilgotności spoza podanych przedziałów mogą
uaktywnić się urządzenia zabezpieczające i urządzenie może nie
działać.

1 Wylot powietrza

2 Pilot zdalnego sterowania

3 Filtr powietrza (wyposażenie opcjonalne)

4 Przewód uziemiający

5 Skrzynka elektryczna

6 Wlot świeżego powietrza

7 Przewody czynnika chłodniczego i kabel łączący urządzenia

8 Przewód zasilający

9 Przewód na skropliny

10 Wymiennik ciepła

11 Wentylator

12 Zestaw pompy skroplin (wyposażenie opcjonalne)

TEST

UWAGA ■ Wyświetlacz przedstawiony na ilustracji
(rysunek 2) ma włączone wszystkie wskaźniki;
w rzeczywistości podczas pracy sytuacja taka nie
występuje.

■ Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik " "
(pora wyczyścić filtr powietrza), wyczyść filtr
powietrza zgodnie z opisem w sekcji
"Konserwacja" na stronie 6. Po wyczyszczeniu i
ponownym zamontowaniu filtru należy nacisnąć
przycisk zerowania wskaźnika filtru na pilocie
zdalnego sterowania. Lampka wskaźnika filtru na
wyświetlaczu zgaśnie.

■ Ta instrukcja dotyczy zespołu obróbki świeżego
powietrza.
Szczegółowych informacji dotyczących urządzeń
wewnętrznych w systemach klimatyzacyjnych
należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia
zewnętrznego.

Temperatura zewnętrzna

Temperatura Wilgotność

19~43°C t.such.(*)

(*) Patrz uwaga poniżej.

30~90% (długotrwała eksploatacja przy 
wilgotności powyżej 90% może 
spowodować kondensację we wnętrzu 
urządzenia, a tym samym wycieki)

≤32°C t.wilg.

UWAGA ■ W trybie NAWIEWU automatycznie przyjmowana
jest nastawa ≤19°C t.such.

■ Nie należy korzystać z trybu CHŁODZENIA ani
z trybu NAWIEWU przy temperaturze
zewnętrznej 5°C i niższej. Urządzenie przerwie
pracę z uwagi na ryzyko zamarzania. W takim
wypadku należy przełączyć się do trybu
AUTOMATYCZNEGO LUB OGRZEWANIA.

Temperatura zewnętrzna

–5~15°C t.such.(*)

(*) Patrz uwaga poniżej.

UWAGA W trybie NAWIEWU automatycznie przyjmowana jest
nastawa co najmniej 15°C t.such.
FXMQ125~250MFV1
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Obsługa urządzenia

■ W celu odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia należy
włączyć je za pomocą wyłącznika zasilania na 6 godzin przed
uruchomieniem.

■ W przypadku wyłączenia zasilania podczas pracy urządzenie
zostanie automatycznie ponownie uruchomione po włączeniu
zasilania.

■ To urządzenie nie ma funkcji sterowania temperaturą
w pomieszczeniu.
W przypadku potrzeby sterowania temperaturą w pomiesz-
czeniu należy zainstalować sterownik współpracujący
z urządzeniem wewnętrznym układu klimatyzacji.

■ W procesie projektowania urządzenia dążono do tego, aby
uzyskiwana podczas jego pracy temperatura powietrza na
wylocie była możliwie najbliższa wartości nastawy.
Może to być jednak niewykonalne, na przykład w sytuacji, gdy
temperatura powietrza zewnętrznego jest zbyt wysoka.
Fabrycznie nastawa temperatury wynosi 18°C dla trybu
chłodzenia oraz 25°C dla trybu ogrzewania.
Nastawę temperatury można zmienić na wartości z przedziału
od 13 do 25°C dla trybu chłodzenia oraz odpowiednio od 18 do
30°C dla trybu ogrzewania, wybierając nastawę lokalną za
pośrednictwem pilota zdalnego sterowania. W celu uzyskania
informacji na temat nastawy temperatury oraz sposobu jej
modyfikacji należy skontaktować się z dealerem.
Nastawa temperatury nie jest wyświetlana na pilocie zdalnego
sterowania.

Praca w trybie chłodzenia, ogrzewania, automatycznym i 
nawiewu (Patrz rysunek 3)

■ Gdy na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik " "
(ogrzewanie/chłodzenie pod kontrolą), nie jest możliwe
przełączanie między ogrzewaniem a chłodzeniem.

■ Jeśli wskaźnik " " (ogrzewanie/chłodzenie pod
kontrolą) miga, należy przejść do punktu "Wybór nadrzędnego
pilota zdalnego sterowania" na stronie 5.

■ Wentylator może działać jeszcze przez około 1 minutę po
wyłączeniu ogrzewania.

■ Wentylator może również zatrzymać się natychmiast — nie
oznacza to usterki.

Uruchamianie układu

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy i wybierz
żądany tryb

" " chłodzenie

" " ogrzewanie

" " tryb automatyczny

" " tylko nawiew

2 Naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

Lampka wskaźnika pracy zapali się i urządzenie zacznie
działać.

Wyłączanie systemu

3 Ponownie naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

Lampka wskaźnika pracy zgaśnie i urządzenie przestanie
działać.

Praca w trybie ogrzewania – wyjaśnienia

Tryb odszraniania

■ W trybie ogrzewania wężownica urządzenia zewnętrznego
pokrywa się większą ilością szronu. Wydajność ogrzewania
spada i system przełącza się w tryb odszraniania.

■ Wentylator urządzenia wewnętrznego wyłącza się, a na

wyświetlaczu pilota pojawia się symbol " ".

■ Odszranianie trwa nie więcej niż 12 minut, po czym system
powraca do trybu ogrzewania.

Eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas rozruchu

■ Aby zapobiec wydmuchiwaniu zimnego powietrza z urządzenia
wewnętrznego bezpośrednio po włączeniu ogrzewania,
wentylator wewnętrzny jest automatycznie wyłączany. Na

wyświetlaczu pilota pojawia się symbol " ".

Programowanie włączania i wyłączania systemu za 
pomocą wyłącznika czasowego (Patrz rysunek 4)

■ Wyłącznik czasowy może działać na dwa sposoby.

Programowanie czasu wyłączenia " ": System wyłączy
się po upływie zadanego czasu.

Programowanie czasu włączenia " ": System włączy się
po upływie zadanego czasu.

■ Wyłącznik można zaprogramować z maksymalnym wyprzedze-
niem 72 godzin.

■ Istnieje możliwość jednoczesnego zaprogramowania czasu do
włączenia i wyłączenia.

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk trybu programowania czasu
włączania/wyłączania i wybierz tryb na wyświetlaczu.

Wskaźnik będzie pulsował.

■ Ustawianie czasu wyłączenia " "

■ Ustawianie czasu włączenia " "

2 Naciśnij przycisk programowania czasu i ustaw czas wyłączenia
lub włączenia systemu.

Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje skrócenie
lub wydłużenie czasu o 1 godzinę.

3 Naciśnij przycisk włączania/wyłączania wyłącznika
czasowego.

Na tym kończy się procedura programowania czasu. Wskaźnik

" " lub " " przestaje pulsować i świeci stale.

UWAGA ■ Tryb chłodzenia/ogrzewania
Powietrze zewnętrzne jest chłodzone lub
ogrzewane i wprowadzane do pomieszczeń.

■ Tryb automatyczny
W tym trybie pracy urządzenie automatycz-
nie przełącza się między chłodzeniem a
ogrzewaniem.

■ Tylko nawiew
Powietrze zewnętrzne jest wprowadzane do
pomieszczeń bez zmiany parametrów.

UWAGA Nie należy wyłączać zasilania natychmiast po
zatrzymaniu urządzenia – należy odczekać co
najmniej 5 minut.
Instrukcja obsługi
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Przykład: (Patrz rysunek 5)

Jeśli zaprogramowane zostanie wyłączenie systemu po 3 godzinach
oraz jego uruchomienie po 4 godzinach, to system wyłączy się po
upływie 3 godzin, a następnie włączy się po upływie kolejnej
1 godziny.

Wybór nadrzędnego pilota zdalnego sterowania (Patrz
rysunek 6)

■ Gdy system jest zainstalowany w sposób przedstawiony na
rysunkach (rysunek 7 i rysunek 8), to konieczne jest
wyznaczenie jednego z pilotów zdalnego sterowania do roli
pilota nadrzędnego.

■ W przypadku, gdy urządzenie zewnętrzne podłączono do kilku
zespołów obróbki świeżego powietrza, należy dokonać wyboru
nadrzędnego pilota zdalnego sterowania. (Patrz rysunek 7)

■ W przypadku, gdy urządzenie zewnętrzne podłączono do
zespołów obróbki świeżego powietrza oraz urządzeń
wewnętrznych układu klimatyzacji, należy dokonać wyboru
pilota nadrzędnego spośród pilotów zdalnego sterowania
urządzeń wewnętrznych. (Patrz rysunek 8)
W przeciwnym wypadku tryb działania urządzenia będzie ulegał
zmianie wskutek działania funkcji sterujących w trybie automa-
tycznym urządzenia zewnętrznego układu klimatyzacji.

■ Tryb ogrzewania, chłodzenia lub tryb automatyczny można
wybrać wyłącznie za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania
(tylko, jeśli jako pilota nadrzędnego wybrano pilota zdalnego
sterowania zespołu obróbki świeżego powietrza).

■ Na wyświetlaczach pilotów podrzędnych widoczny jest symbol

" " (ogrzewanie/chłodzenie pod kontrolą) i automa-
tycznie dostosowują się one do trybu wybranego pilotem
nadrzędnym.

■ Możliwe jest jednak przełączenie do trybu samego nawiewu za
pośrednictwem pilotów podrzędnych.

Wyznaczanie nadrzędnego pilota zdalnego sterowania (Patrz
rysunek 6)

1 Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk wyboru trybu na
aktualnie wybranym pilocie nadrzędnym.

Zacznie pulsować wskaźnik " " (ogrzewanie/
chłodzenie pod kontrolą) na wszystkich pilotach podrzędnych
podłączonych do tego samego urządzenia zewnętrznego.

2 Naciśnij przycisk wyboru trybu na pilocie, który ma stać się
nowym pilotem nadrzędnym. Na tym kończy się procedura
wyboru. Pilot został wyznaczony do roli pilota nadrzędnego, a

wskaźnik " " (ogrzewanie/chłodzenie pod kontrolą)
znika z wyświetlacza.

Na wyświetlaczach pozostałych pilotów pojawia się wskaźnik

" " (ogrzewanie/chłodzenie pod kontrolą).

Informacje dotyczące systemu sterowania grupowego i 
systemu sterowanego dwoma pilotami

Oprócz sterowania niezależnego (jeden pilot steruje jednym
urządzeniem wewnętrznym). Jeśli używane urządzenie jest
sterowane w opisany sposób, to należy sprawdzić, co następuje.

■ System sterowania grupowego
Jeden pilot steruje maksymalnie 16 urządzeniami wewnętrz-
nymi. Wszystkie urządzenia wewnętrzne są regulowane
jednakowo.

■ System sterowany dwoma pilotami
Jednym urządzeniem wewnętrznym sterują dwa piloty
(w przypadku systemu sterowania grupowego – jedną grupą
urządzeń wewnętrznych). Urządzenie jest sterowane
niezależnie.

Optymalna eksploatacja

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, należy przestrzegać
poniższych zaleceń.

■ Należy właściwie ustawić wylot powietrza i unikać bez-
pośredniego kierowania strumienia powietrza na osoby
przebywające w pomieszczeniu.

■ Temperaturę w pomieszczeniu należy odpowiednio
wyregulować, aby uzyskać komfortowe warunki. Unikać
nadmiernego nagrzewania lub schładzania.

■ Podczas chłodzenia należy zapobiegać przedostawaniu się do
pomieszczenia promieni słonecznych, stosując żaluzje lub
zasłony.

■ Należy często przeprowadzać wentylację.
Intensywna eksploatacja wymaga zwrócenia szczególnej uwagi
na wentylację.

■ Drzwi i okna powinny być zamknięte. Przy otwartych drzwiach i
oknach powietrze z pomieszczenia będzie wypływało na
zewnątrz, a w rezultacie pogorszy się skuteczność chłodzenia i
ogrzewania.

■ Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wlotu i
wylotu powietrza. Może to spowodować pogorszenie wydajności
lub wyłączenie urządzenia.

■ Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
wyłączyć zasilanie urządzenia. Gdy wyłącznik główny jest
włączony, urządzenie zużywa energię elektryczną. Aby
zapewnić sprawne działanie urządzenia, na 6 godzin przed jego
uruchomieniem należy włączyć zasilanie. (Patrz "Obsługa
urządzenia" na stronie 4.)

■ Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol " " (pora wyczyścić

filtr powietrza), należy wezwać wykwalifikowanego technika
serwisu w celu wyczyszczenia filtrów. (Patrz "Konserwacja" na
stronie 6.)

■ Urządzenie wewnętrzne oraz pilot zdalnego sterowania muszą
znajdować się w odległości co najmniej 1 m od telewizorów,
odbiorników radiowych, wież stereo i podobnych sprzętów.
Niezastosowanie się to tego zalecenia może być przyczyną
interferencji i zakłóceń obrazu.

■ Zanim w pomieszczeniu zostanie osiągnięta temperatura
nastawy, musi minąć pewien czas.
Zaleca się uruchomienie urządzenia z wyprzedzeniem; jest to
możliwe w przypadku zastosowania wyłącznika czasowego.

UWAGA ■ Chcąc zaprogramować jednocześnie czas do
zatrzymania i do uruchomienia, należy
powtórzyć powyższą procedurę od kroku 1
do kroku 3.

■ Po zaprogramowaniu wyłącznika czasowego
na wyświetlaczu widoczny jest pozostały
czas.

■ Ponowne naciśnięcie przycisku włączania/
wyłączania wyłącznika czasowego
spowoduje anulowanie programowania.
Wskaźnik zniknie z wyświetlacza.

UWAGA W przypadku zmiany kombinacji lub ustawień
w systemie sterowania grupowego albo
w systemie sterowanym dwoma pilotami, należy
zwrócić się do dealera firmy Daikin.
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Konserwacja

Jak czyścić filtr powietrza

Informacje na temat filtru zamiennego o przedłużonej
trwałości firmy Daikin

Wyczyść filtr powietrza, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

" " (pora wyczyścić filtr powietrza) (filtr powietrza należy do
akcesoriów opcjonalnych).

Filtr powinien być czyszczony częściej, jeśli urządzenie jest
zainstalowane w pomieszczeniu, w którym powietrze jest bardzo
silnie zanieczyszczone.

(Jako ogólną zasadę można przyjąć czyszczenie filtru raz na pół
roku.)

1 Wyjmij filtry powietrza.

2 Wyczyść filtr powietrza.

Użyj odkurzacza lub umyj filtr powietrza wodą.

Do czyszczenia filtru powietrza użyj miękkiej szczotki i
obojętnego detergentu.
Usuń wodę i wysusz filtr w miejscu zacienionym.

3 Założyć filtr powietrza.

4 Naciśnij PRZYCISK ZEROWANIA WSKAŹNIKA FILTRU na
pilocie.

Wskaźnik " " (PORA WYCZYŚCIĆ FILTR POWIETRZA)
zniknie.

Informacje o pozostałych filtrach powietrza

Oczyść filtr powietrza, korzystając z odpowiedniej metody.

Czyszczenie panelu wylotu powietrza

1 Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki.

2 W przypadku trudności z usunięciem plam, należy użyć wody
lub obojętnego detergentu.

Objawy, które nie świadczą o 
niesprawności systemu

System nie działa

■ System nie uruchamia się niezwłocznie po naciśnięciu przycisku
włączania/wyłączania na pilocie.
Jeśli lampka wskaźnika pracy świeci, to system znajduje się
w normalnym stanie.
Aby zapobiec przeciążeniu silnika sprężarki, system uruchamia
się po 5 minutach od ponownego włączenia, jeśli tuż przedtem
został wyłączony. To samo opóźnienie występuje po użyciu
przycisku wyboru trybu.

■ W przypadku wyświetlenia wskaźnika " "
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chłodzeniem) po
naciśnięciu przycisku pracy wyświetlacz będzie migać przez
kilka sekund.
Oznacza to, że układem steruje urządzenie centralne.
Migotanie wyświetlacza oznacza, że nie można użyć pilota.

■ System nie włącza się natychmiast po włączeniu zasilania.
Należy odczekać jedną minutę, aż mikrokomputer będzie gotów
do działania.

Nie można przełączyć między ogrzewaniem a 
chłodzeniem

■ Wskaźnik " " (ogrzewanie/chłodzenie pod kontrolą)
na wyświetlaczu oznacza, że dany pilot zdalnego sterowania
jest pilotem podrzędnym.

■ Po zainstalowaniu zdalnego przełącznika ogrzewania/
chłodzenia, na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik

" " (ogrzewanie/chłodzenie pod kontrolą).
W takim przypadku przełączanie między ogrzewaniem a
chłodzeniem odbywa się za pomocą zdalnego przełącznika.
Dealer firmy Daikin poinformuje o lokalizacji tego przełącznika.

Możliwa jest praca wentylatora, ale chłodzenie ani 
ogrzewanie nie działają.

■ W przypadku, gdy temperatura na zewnątrz nie mieści się
w zakresie roboczym, urządzenie jest automatycznie prze-
łączane do trybu nawiewu z trybu chłodzenia lub ogrzewania.

Powietrze nie jest nawiewane

■ Temperatura na zewnątrz spadła do poziomu 0°C lub niższego,
gdy urządzenie działało w trybie chłodzenia lub nawiewu.
Wentylator jest wówczas zatrzymywany automatycznie ze
względu na temperaturę powietrza zewnętrznego.

Z urządzenia wydobywa się biała para

Zespół obróbki świeżego powietrza

■ Podczas chłodzenia panuje duża wilgotność.
Jeśli wnętrze urządzenia jest silnie zanieczyszczone, rozkład
temperatury w jego wnętrzu staje się nierównomierny. Należy
wyczyścić wnętrze urządzenia. Szczegółowe informacje na
temat czyszczenia urządzenia można uzyskać od dealera firmy
Daikin. Operację tę powinien wykonywać wykwalifikowany
technik serwisu.

■ Natychmiast po wyłączeniu chłodzenia i przy niskiej tempera-
turze oraz wilgotności powietrza zewnętrznego.
Ciepły gazowy czynnik chłodniczy wraca do urządzenia i
wytwarza parę.

■ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE MOŻE
WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY
TECHNIK SERWISU.

■ NA CZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZY
ZŁĄCZACH WSZYSTKIE OBWODY ZASILANIA
MUSZĄ BYĆ ODŁĄCZONE.

■ DO CZYSZCZENIA FILTRÓW POWIETRZA NIE
NALEŻY UŻYWAĆ WODY ANI POWIETRZA O
TEMPERATURZE 50°C LUB WYŻSZEJ.

UWAGA Filtru nie należy demontować bez potrzeby. Częste
wyjmowanie i zakładanie może spowodować jego
uszkodzenie.

UWAGA ■ Nie należy używać benzyny, benzenu, rozcień-
czalnika, proszków ściernych, ani płynnych
środków owadobójczych. Mogą one spowodować
odbarwienia lub marszczenie się materiału.

■ Nie wolno dopuścić do zamoknięcia urządzenia.
Może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Instrukcja obsługi

6
FXMQ125~250MFV1

Zespół obróbki świeżego powietrza VRVII
Typ kanałowy sufitowy

4PW39237-2



Zespół obróbki świeżego powietrza, urządzenie zewnętrzne

■ Po przełączeniu w tryb ogrzewania po zakończeniu operacji
odszraniania.
Wilgoć powstała w wyniku odszraniania zamienia się w parę i
ulatnia się.

Hałas podczas działania

Zespół obróbki świeżego powietrza

■ Wizg słyszalny bezpośrednio po włączeniu zasilania.
Elektroniczny zawór rozprężny w urządzeniu zaczyna działać i
wytwarza ten dźwięk. Jego natężenie zmniejszy się po upływie
około jednej minuty.

■ Ciągły, niski szum słyszalny w trybie chłodzenia lub po
wyłączeniu.
Ten dźwięk wytwarza działająca pompa do skroplin
(wyposażenie opcjonalne).

■ Popiskiwanie słyszalne po zatrzymaniu systemu, który działał
w trybie ogrzewania.
Dźwięk ten jest spowodowany rozszerzaniem się i kurczeniem
plastikowych elementów pod wpływem zmian temperatury.

■ Niski szum i chrobot słyszalny w czasie wyłączania urządzenia.
Ten dźwięk jest słyszalny, gdy działa inne urządzenie. Aby
zapobiec zatrzymywaniu się oleju i czynnika chłodniczego w
systemie, podtrzymywany jest przepływ niewielkiej ilości
czynnika.

Zespół obróbki świeżego powietrza, urządzenie zewnętrzne

■ Ciągłe, niskie syczenie w trybie chłodzenia lub podczas operacji
odszraniania.
Wydaje go czynnik chłodniczy przepływający przez urządzenie.

■ Syczenie słyszalne na zaraz po uruchomieniu lub po wyłączeniu
albo po zakończeniu odszraniania.
Jest to dźwięk spowodowany zatrzymywaniem lub zmianami
przepływu czynnika chłodniczego.

Urządzenie zewnętrzne

■ Zmiana wysokości dźwięku słyszalnego podczas pracy.
Jest to spowodowane zmianą częstotliwości.

Z urządzenia wydostaje się kurz.

■ Jeśli urządzenie zostało uruchomione po raz pierwszy od
dłuższego czasu.
Przyczyną jest kurz, który dostał się do wnętrza urządzenia.

Z urządzeń mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy

■ Urządzenie może pochłaniać zapachy pochodzące z zewnątrz.

Nie obraca się wentylator urządzenia zewnętrznego.

■ Podczas pracy.
Prędkość wentylatora jest sterowana w celu optymalizacji
eksploatacji urządzenia.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol " "

■ Dzieje się tak natychmiast po włączeniu zasilania wyłącznikiem
głównym; oznacza to, że pilot zdalnego sterowania funkcjonuje
normalnie. Stan taki trwa przez jedną minutę.

Sprężarka urządzenia zewnętrznego nie zatrzymuje się 
po krótkotrwałym chłodzeniu

■ Zapobiega to zastojowi oleju i czynnika chłodniczego
w sprężarce. Urządzenie wyłączy się po 5 - 10 minutach.

Wnętrze urządzenia wewnętrznego nagrzewa się, mimo 
że urządzenie jest zatrzymane

■ Dzieje się tak, ponieważ grzejnik podgrzewa obudowę
sprężarki, co umożliwia jej płynne uruchomienie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi jedna z poniższych usterek, należy podjąć środki
zaradcze opisane poniżej i skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

System musi zostać naprawiony przez wykwalifikowanego
technika serwisu.

■ Jeśli często uaktywnia się urządzenie zabezpieczające, takie jak
bezpiecznik, wyłącznik awaryjny lub detektor prądu upływowego
albo wyłącznik nie działa prawidłowo.
Środek zaradczy: Wyłącz zasilanie.

■ Jeśli z urządzenia cieknie woda.
Środek zaradczy: Wyłącz urządzenie.

■ Jeśli na wyświetlaczu pojawia się symbol " ", numer
urządzenia i kod usterki, a lampka wskaźnika pracy pulsuje.
(Patrz rysunek 9)

Środek zaradczy: Powiadom dealera firmy Daikin, podając mu
kod usterki.

Jeśli system nie działa prawidłowo (poza przypadkami
opisanymi powyżej) i nie można jednoznacznie stwierdzić
żadnej z wymienionych wyżej usterek, należy skontrolować
system, postępując według poniższych procedur.

1. Jeśli system w ogóle nie działa.

■ Sprawdź, czy nie wystąpiła przerwa w zasilaniu.
Poczekaj do ponownego włączenia zasilania. Jeśli wystąpi
przerwa w zasilaniu podczas pracy, system automatycznie
uruchomi się ponownie natychmiast po ponownym włączeniu
zasilania.

■ Sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik albo czy nie
zadziałał wyłącznik awaryjny. W razie potrzeby wymień
bezpiecznik albo ustaw wyłącznik awaryjny.

2. Jeśli system działa tylko w trybie nawiewu, ale wyłącza się
natychmiast po włączeniu ogrzewania lub chłodzenia.

■ Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów lub wylotów powietrza
urządzenia zewnętrznego 
ani zespołu obróbki świeżego powietrza.
Usuń przeszkodę i zapewnij dopływ powietrza.

■ Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie pojawił się wskaźnik

" " (pora wyczyścić filtr powietrza). (Patrz "Konserwacja"

na stronie 6.)

3. System działa, ale wydajność chłodzenia lub ogrzewania nie
jest wystarczająca.

■ Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotów lub wylotów powietrza
urządzenia zewnętrznego lub zespołu obróbki świeżego
powietrza.
Usuń przeszkodę i zapewnij dopływ powietrza.

■ Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zatkany. (Patrz
"Konserwacja" na stronie 6.)

1 Wskaźnik kontroli

2 Numer urządzenia, w którym występuje usterka

3 Lampka pracy

4 Kod usterki

TEST
FXMQ125~250MFV1
Zespół obróbki świeżego powietrza VRVII
Typ kanałowy sufitowy
4PW39237-2

Instrukcja obsługi
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