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Algsed juhised on inglise keeles. Kõik muudes 
keeltes olevad juhised on algsete juhiste tõlked.

Oluline teave külmaaine kohta
See seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. 
ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.
Külmaaine tüüp: R410A
Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) 
väärtus: 2087,5

TEAVITUS
Kasvuhoonegaasi emissioon külmaaine 
summaarse koguse kohta süsteemis (väljendatud 
CO2-ekvivalenttonnides) kasutatakse Euroopas 
hooldusvahemike määramiseks. Järgige 
kohaldatavate õigusaktide nõudeid.
Kasvuhoonegaasi emissiooni arvutusvalem: 
külmaaine GWP väärtus × külmaaine summaarne 
kogus [kilogrammides] / 1000
Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja poole.

HOIATUS

Seadmes olev külmaaine on ohutu ja tavaliselt see 
ei leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub 
kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi 
leegiga võib moodustuda tervistkahjustav gaas.
Lülitage välja kütteainet põletavad seadmed, 
ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, 
kelle käest olete toote ostnud.
Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad 
kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

Vastavalt Euroopa ja kohaliku seadusandluse 
nõuetele võidakse nõuda külmaaine lekete 
perioodilisi kontrolltoiminguid.
Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja poole.

1. OHUTUSABINÕUD
CONVENI-PACK-i võimaluste parimaks 
ärakasutamiseks ja rikete vältimiseks 
väärkasutamise tõttu, soovitame selle juhendi enne 
seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi lugeda.
CONVENI-PACK on seade, mis pole 
juurdepääsetav kõrvalistele isikutele.

See seade on ette nähtud kasutamiseks 
asjatundjatele ja väljaõppe saanud 
kasutajatele kauplustes, 
kergetööstuses ja farmides või ärilistel 
eesmärkidel või kodumajapidamistes.

Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on 
vähemalt 8-aastased ja vanemad ning piiratud 
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete 
või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, 
kui nad tegutsevad nende ohutuse eest 
vastutava isiku järelevalve või juhendamise all, 
kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes 
kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi selle 
seadmega mängida. Ärge lubage lastel seadet 
ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Seadet ei tohi lasta kasutada laste või isikute 
poolt, kes pole tutvunud CONVENI-PACK-i 
kasutusjuhistega.
See võib põhjustada kehavigastuse või elektrilöögi.

• Selles kasutusjuhendis on esitatud 
HOIATUSED ja ETTEVAATUSABINÕUD. 
Järgige kindlasti allpool esitatud juhiseid. 
Need on olulised turvalisuse tagamiseks.

HOIATUS ..... osutab võimalikule ohuolukorrale, 
mille tagajärjeks hoiatuse eiramisel 
võib olla surm või raske vigastus.

ETTEVAATUST . osutab võimalikule 
ohuolukorrale, mille tagajärjeks 
hoiatuse eiramisel võib olla 
väike või mõõdukas vigastus.
See võib tähistada ka ohtlikku 
tööviisi.

LRYEQ16A7Y1
LCBKQ3AV1(E) CONVENI-PACK Kasutusjuhend
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• Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et 
saaksite vajaduse korral seda hiljem uuesti 
üle lugeda. Kui seade antakse edasi teisele 
kasutajale, siis andke üle ka kasutusjuhend. 

HOIATUS

Võtke arvesse, et õhukonditsioneerist 
väljuvas külmas või soojas õhuvoolus pidev 
viibimine või liiga külm või liiga kuum õhk 
võib mõjutada teie füüsilist vormi ja tervist. 
Kui CONVENI-PACK-il ilmneb rike (tunda on 
kõrbelõhna jne), siis lülitage see välja ja võtke 
ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Jätkuv kasutamine sellistes oludes võib 
põhjustada rikke, võite saada elektrilöögi või 
põhjustada tulekahju.
Pöörduge paigaldustöö tegemiseks kohaliku 
edasimüüja poole. 
Tehes seda tööd ise võite põhjustada veelekkeid, 
elektrilööke või tulekahju.
CONVENI-PACK-i asukoha muutmiseks, 
remondiks ja hoolduseks pöörduge kohaliku 
edasimüüja poole.
Ebaõige paigaldamine võib põhjustada 
veelekkeid, elektrilööke või tulekahju.
ÄRGE mingeid esemeid, kaasa arvatud vardad 
ja oma sõrmed jne pange õhu sisend- või 
väljundavadesse. 
Kui satute kokkupuutesse CONVENI-PACK-i 
suurel kiirusel pöörleva ventilaatoriga, siis võite 
saada kehavigastuse.
Ärge mingil juhul puudutage õhu väljundresti 
või horisontaalseid labasid sel ajal kui labad 
liiguvad.
Sõrmed võivad vahele kinni jääda ja seade võib 
vigastada saada.
Olge lahtise leegiga ettevaatlik, kui külmaaine lekib.
Kui CONVENI-PACK ei tööta nõuetekohaselt 
(st CONVENI-PACK-i sisetemperatuur langeb 
tunduvalt), siis võib põhjuseks olla külmaaine 
lekkimine. 
Pidage nõu oma edasimüüjaga. 
CONVENI-PACK-is olev külmaaine on ohutu ja 
tavaliselt see ei leki. 
Kui külmaaine lekib ruumi ja satub lahtise leegiga, 
küttekehaga või küpsetusahjuga kokkupuutesse, 
võib erituda tervistkahjustavat gaasi. 
Ärge kasutage CONVENI-PACK-i, kuni pädevad 
hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine 
lekkekoht on kõrvaldatud.
Küsige kohalikult edasimüüjalt, mida teha kui 
külmaaine lekib.
Kui CONVENI-PACK on paigaldatud väikesesse 
ruumi, võtke meetmeid, et hoida külmaaine 
kontsentratsiooni lubatavates piirides, juhuks kui 
külmaaine hakkab lekkima. Muidu võib see 
põhjustada õnnetuse hapnikupuuduse tõttu.
Kasutage ainult neid tarvikuid, mis on tootja 
poolt määratud, küsige pädevatelt töötajatelt 
lisaseadmete ja tarvikute kohta lisateavet.
Ebaõigest kasutusest tekkinud rike võib 
põhjustada veelekkeid, elektrilööke või tulekahju.

CONVENI-PACK-i ümber paigutamise osas 
pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.
Ebaõige paigaldustöö võib põhjustada lekkeid, 
elektrilööke või tulekahju.
Ärge asendage kaitsmeid.
Ärge kasutage mittevastavaid kaitsmeid, vasest 
või muust metallist traate kaitsme asemel, see võib 
põhjustada elektrilööki, tulekahju kehavigastuse 
või seadme vigastumist.
Veenduge, et seade on maandatud. 
Ärge ühendage seadme maandusklemmi hoone 
torude, piksekaitse ega telefoni 
maanduskontuuri külge. Nõuetevastane 
maandamine võib ajendada elektrilöögi või 
tulekahju. 
Äikesest või muust allikast põhjustatud liigvool võib 
põhjustada CONVENI-PACK-i vigastumise.
Veenduge, et toitevõrku on paigaldatud 
rikkevoolukaitselüliti.
Rikkevoolukaitse puudumisel tekib elektrilöögi- 
või tulekahjuoht.
Kui CONVENI-PACK satub loodusjõudude 
mõju, nagu üleujutus või taifuun alla, siis 
pidage nõu edasimüüjaga.
Ärge sellisel juhul käitage CONVENI-PACK-i, 
muidu võib tekkida rike, võite saada elektrilöögi 
ja võite põhjustada tulekahju.
Ärge käivitage või seisake CONVENI-PACK-i 
toitelüliti lülitamisega SISSE või VÄLJA.
Muidu võib tekkida tulekahju või vee tilkumist. 
Peale selle võib rikkekompensaator põhjustada 
ventilaatori katkendlikku pöörlemist, mis võib 
tingida kehavigastuse.
Ärge kasutage seadet keskkonnas, mis on 
saastunud õliauruga, näiteks toiduõliga või 
masinaõli auruga.
Õliaurud võivad põhjustada pragusid, vigastusi 
elektrilööki või tulekahju.
Ärge kasutage seadet sellistes kohtades, kus 
on palju õliaurusid - näiteks köögis või 
kohtades kus on põlevaid või korrodeerivaid 
gaase või metallitolmu.
Seadme kasutamine sellises kohas põhjustab 
tulekahju ja seadme rikkeid.
ÄRGE kasutage seadme läheduses süttivaid 
materjale (nt aerosoollakki või 
putukatõrjevahendeid).
Ärge kasutage seadme puhastamiseks 
orgaanilisi lahusteid näiteks värvivedeldit.
Orgaanilised lahustid võivad põhjustada 
pragusid, vigastusi, elektrilööki või tulekahju.
Ärge hoidke seadme sees lenduvaid või 
süttivaid aineid.
Muidu võite tekitada plahvatuse või tulekahju.
Kasutage ainult CONVENI-PACK-i jaoks 
ettenähtud elektritoite ahelat.
Muidu võite põhjustada ülekuumenemist, 
tulekahju või seadme rikkeid.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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HOIATUS

Ärge kasutage CONVENI-PACK-i ühekski 
otstarbeks, milleks see ei ole ette nähtud.
Ärge kasutage CONVENI-PACK-i 
täppisinstrumentide jahutamiseks ja kunstitööde 
juures, see võib neile kahjulikult mõjuda ning/või 
nende iga lühendada.

Ärge kasutage seadet vee soojendamiseks.
See võib põhjustada külmumist.

Ärge eemaldage ventilaatori kaitsekatet. 
Kaitsekate kaitseb seadme kiiresti pöörlevat 
tiivikut, mis võib kehavigastusi põhjustada. 

ÄRGE paigutage niiskusetundlikke esemeid 
vahetult välis- või siseseadme alla.
Mõningatel juhtudel võib seadmest, külmaaine 
torudelt, mustunud filtrist või ummistunud dreenist 
tilkuda vesi, mis neid esemeid kahjustab.

Kui CONVENI-PACK-iga samas ruumis on 
põleti, tuleb hapnikupuuduse vältimiseks 
ruumi piisavalt ventileerida.
Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige 
seadme alus ja kinnitusdetailid vigastuste 
suhtes üle.
Ebapiisava kinnituse tõttu võib seade alla 
kukkuda ja tekitada kehavigastusi.

Ärge hoidke seadme läheduses põlevaine 
aerosoolpudeleid, sellest võib tekkida tulekahju.
Seadme puhastamise, hooldamise ja 
teenindamise ajaks peatage töötamine ja 
lülitage toitepinge kaitselüliti abil välja.
Muidu võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Kui seadet ei kasutata pika aja kestel, siis 
lülitage toitepinge välja.
Muidu võib kogunev tolm tekitada kuumenemist 
või süttimist.

Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage 
seadet märgade kätega. 
Ärge paigutage lahtise tulega seadmeid 
väljuva õhuvoolu ette või seadme alla, sest tuli 
võib kustuda. 
Ärge pange kütteseadmeid vahetult seadme 
alla, sest muidu võib leviv kuumus tekitada 
deformeerumist.
Ärge lubage lastel välisseadme alusele ronida 
ja ärge pange seadmele mingeid esemeid.
Kukkumine või ümberminek võib põhjustada 
kehavigastusi.

Ärge tõkestage õhu sisend- ja väljundavasid.
Halvenenud õhuvool võib mõjutada seadme 
töötamist või tekitada rikke. 

Ärge peske seadet ega kaugjuhtpulti veega.
Muidu võite saada elektrilöögi või põhjustada 
põlema süttimist.
Ärge paigaldage CONVENI-PACK-i kohtadesse, 
kus võib tuleohtlikku gaasi lekkida.
Gaasilekke korral võib kogunenud gaas 
CONVENI-PACK-i juures tekitada tuleohu.

Ärge hoidke kergsüttivate ainetega nõusid, 
näiteks aerosoolpudeleid väljapuhkeavast 
lähemal kui 1 meeter.
Need nõud võivad lõhkeda sise- või 
välisseadmest väljuva sooja õhu mõju tagajärjel.

Täieliku dreenimise tagamiseks paigaldage 
dreenimistorustik.
Puuduliku dreenimise tagajärjel võib ilmneda vee 
tilkumist.

Ärge paigutage juhtpulti otsese 
päikesevalguse kätte.
Selle tulemusena võib LCD-näidik värvi muuta ja 
andmete kuvamisel võib tõrkeid olla.

Ärge kasutage juhtpuldi paneeli 
puhastamiseks bensiini, lahustit, keemilise 
pesuainega niisutatud tolmulappi jne.
Paneel võib muuta värvi ja selle kattekiht võib 
maha kooruda. Kui see on väga määrdunud, siis 
immutage lappi naturaalses pesuaines, väänake 
lapp välja ja pühkige paneel sellega puhtaks. 
Seejärel kuivatage paneel teise kuiva lapiga.

Seadet ei tohi lasta kasutada lastel või 
invaliididel.
Sellega võivad kaasneda kehaliste funktsioonide 
häired ja kehavigastused. 

Tuleb jälgida, et lapsed seadmega või 
juhtpuldiga ei mängiks.
Juhtpuldi kasutamine lapse poolt võib põhjustada 
kehavigastusi ja tervisekahjustusi.

Ärge laske lastel mängida välisseadme peal 
või selle ümbruses.
Kui nad seadet ettevaatamatult puudutavad, 
võivad saada kehavigastusi. 

Ärge pange seadme peale veega täidetud 
nõusid (lillevaasid, lillepotid jne), sest seeläbi 
võib tekkida elektrilöögi oht või tulekahju.
Kehavigastuste vältimiseks ärge puudutage 
õhu sissevõtuava ja seadme alumiiniumribisid. 
Ärge puudutage seadme alumiiniumribisid 
puhastamise ajal.
Selle tagajärjel võite saada kehavigastuse.

Ärge pange mingeid esemeid vahetult seadme 
lähedusse ja ärge laske puulehtedel ja muul 
prahil koguneda seadme ümber. 
Lehed on väikeloomade pesamaterjal ja nad 
võivad sinna pesa teha. Kui väikeloomad 
satuvad kontakti elektriliste osadega, siis võib 
seadmel tekkida rike, sellest võib väljuda suitsu 
ja tekkida tulekahju.

CONVENI-PACK-i sisepuhastuse osas pidage 
nõu oma edasimüüjaga.
Ebaõige puhastamine võib põhjustada 
plastosade murdumist, veeleket ja muid vigastusi 
ja ka elektrilööki.
Kasutusjuhend
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Ärge kasutage CONVENI-PACK-i kui ruumi on 
piserdatud putukamürki.
Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need 
võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on 
kemikaalide suhtes ülitundlikud.

Ärge vajutage juhtpuldi nuppu mingil juhul 
kõva, teravaotsalise esemega.
Juhtpult võib vigastada saada.

Ärge mingil juhul tõmmake või keerutage 
kokku juhtpuldi elektrijuhtmeid.
See võib põhjustada seadme rikke.

Ärge mingil juhul puudutage juhtpuldi siseosi.
Ärge eemaldage esipaneeli. Mõnede siseosade 
puudutamisel on suur elektrilöögi või seadme 
kahjustamise oht. Siseosade kontrollimise ja 
reguleerimise kohta küsige nõu oma 
edasimüüjalt.

Ärge jätke juhtpulti kohta, kus on selle märjaks 
saamise oht.
Kui vesi satub juhtpulti, siis võivad selles tekkida 
lekkevoolud ja elektroonilised koosteosad 
saavad kahjustusi.

Õhufiltri puhastamise või ülevaatuse ajal olge 
ettevaatlik enda püstihoidmisel.
Kui seda on vaja teha kõrges kohas, olge ülimalt 
ettevaatlik.
Kui tööplatvorm on ebakindel, siis võite alla 
kukkuda ja saada kehavigastusi.

Külmaaine lekete tuvastamine võib olla 
perioodiline kohustus ajaplaani järgi. 
Lisateabe saamiseks pöörduge oma 
kohaliku edasimüüja poole.
[Paigalduskoht]

Paigaldage seade hea ventilatsiooniga kohta, 
kus selle ümbruses pole takistusi.

Ärge paigaldage seadet järgmistesse 
kohtadesse.
a. Kohad, kus esineb minraalõli, näiteks 

lõikamisõli.
b. Kohad, mis on otseselt avatud merevee mõjule 

ja mereõhule.
c. Kohad, kus erituvad väävlisisaldusega gaasid, 

näiteks kuumaveeallikad.
d. Kohad, kus esineb suuri pingekõikumisi, näiteks 

tehased.
e. Sõidukid ja laevad.
f. Kohad, kus on õlipritsmeid või suurel hulgal 

auru, näiteks köögid.
g. Kohad, kus seadmed tekitavad 

elektromagnetlaineid.
h. Kohad, kus on happelisi või aluselisi gaase ja 

auru.
i. Kohad, kus on ebapiisav äravool.
j. Kohad, mis on plahvatusohtlikus keskkonnas.

Paigaldage seade, toitejuhtmestik, 
sisejuhtmestik ja külmaaine torustik 
vähemalt 1 meetri kaugusele teleritest, 
raadiotest ja muusikakeskustest.
Muidu võib pilt ja heli olla häiritud elektrilise müra 
tõttu.

Ettevaatusabinõud lume eest kaitsmiseks.
Üksikasjalikku teavet, nagu lumekaitse 
paigaldamise viis, küsige oma edasimüüjalt.

Vahe ümber sise- ja välisseadme torude 
läbiviikude.
Jahe õhk võib levida läbi selle vahe ja 
halvendada seadme jahutamise efektiivsust.

Nõutavad hooldusvahed.

[Elektritööd]

Ärge hakake tegema elektritöid või 
paigaldama maandust, kui teil pole selleks 
pädevust.
Pidage elektri- ja maandustööde osas nõu oma 
edasimüüjaga.

Kontrollige, kas saadaolev elektritoide sobib 
seadmele ja kasutage seadme toiteks vaid 
eraldiseisvat toiteliini.
Kontrollige saadaolevat elektrilist võimsust ja 
pinget.

2. KOOSTEOSADE NIMETUSED

2-1 Seade LRYEQ16A7Y1

2-2 Seade LCBKQ3AV1(E)

Toitejuhtmestik
(selleks ettenähtud 
rikkevoolukaitselülitile)

Maandusjuhe
Juhe, mis teeb süsteemi 
ohutuks, ühendades 
välisseadme maanduskontuuri 
külge, et vältida elektrilööke 
või tulekahju, kui tekib 
elektrivoolu leke.

Külmaaine 
torustik

Sidejuhtmestik

Õhu sisend
Soojusvaheti
(alumiiniumribi)

Õhu väljund 
Ventilaator

Toitejuhtmestik
(selleks ettenähtud 
rikkevoolukaitselülitile)

Maandusjuhe
Juhe, mis teeb süsteemi ohutuks, 
ühendades välisseadme 
maanduskontuuri külge, et 
vältida elektrilööke või tulekahju, 
kui tekib elektrivoolu leke.

Sidejuhtmestik

Külmaaine 
torustik
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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3. KASUTUSEELSED TOIMINGUD
See kasutusjuhend on välja töötatud 
järgmistele tavajuhtimisega süsteemidele. 
Enne esmakäivitust küsige oma Daikini 
edasimüüjalt millised toimingud tuleb seda 
tüüpi ja marki süsteemi puhul teha.
Kui teil on süsteemile kohaldatud 
juhtimissüsteem, küsige oma edasimüüjalt 
millised toimingud tuleb teie süsteemi puhul 
teha.

Süsteemi ühendamise näide

1 Välisseade
2 Rõhutõsteseade
3 Õhu konditsioneerimise siseseade
4 Kaugjuhtpult
5 Külmapuhur (külmutamise siseseade)
6 Külmlett (külmutamise siseseade)
7 Külmlett (jahutamise siseseade)
8 Jääsulatuse juhtpaneel

Seadmete puhul, välja arvatud välisseade ja 
rõhutõsteseade, vaadake nende komplektis 
olevaid kasutusjuhendeid.

4. KAUGJUHTPULDI JA JAHUTUSE/
KÜTMISE VALIKLÜLITI 
KOOSTEOSADE NIMETUSED JA 
FUNKTSIOONID LÜLITUSTE JA 
KUVADE KAUPA
Kui on kasutusel kaugjuhtpult BRC1E51A, siis 
juhinduge kasutusjuhendist, mis on seadme 
komplektis. (See juhend eeldab, et 
kaugjuhtpult on BRC1C62.)

Joonis 1
1. "Sees/Väljas"-nupp

Nupule vajutamine käivitab süsteemi. Nupule 
uuesti vajutamisel süsteem seiskub.

2. Töötuli (punane)
See tuli põleb töötamise ajal.

3. Märgutuli " " (juhitav ümberlülitus)
Kui see ikoon põleb, siis ei ole võimalik kütet/
jahutust kaugjuhtpuldiga ümber lülitada.

4. Märgutuli " " (õhuvoolu laba)
Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – 
Õhuvoolu suuna reguleerimine".

5. Märgutuli " " (ventileerimine /
õhupuhastus)
See märgutuli näitab, et ventilatsiooniseade 
töötab. (need on valikulistele funktsioonidele)

6. Näidik " " (sättetemperatuur)
Sellel näidikuväljal kuvatakse teie poolt 
määratud temperatuuri.

7. Märgutuled " " " " " " " " " " 
(töörežiim)
Sellel näidikuväljal kuvatakse hetkel lülitatud 
töörežiim.

8. Näidik " " (programmiga määratud aeg)
Sellel näidikuväljal kuvatakse süsteemi 
käivitamise või seiskamise programmitud aega.

1

2
3

4

5

6

7

8
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9. Näidik " " (ülevaatus-/testtoiming)
Ülevaatus-/testtoimingu nupu vajutamisel 
näitab näidikukuva režiimi, milles süsteem 
hetkel töötab.

10.Märgutuli " " (keskjuhtimise all)
Kui see märgutuli põleb, on süsteem 
keskjuhtimise all. (See ei kuulu tavakomplekti.)

11.Näidik " " (ventilaatori kiirus)
Sellel näidikuväljal kuvatakse teie poolt valitud 
ventilaatori kiirust.

12.Märgutuli " " (aeg õhufiltri 
puhastamiseks)
Vaadake juhiseid siseseadme 
kasutusjuhendist.

13.Näidik " " (jääsulatuse algus)
Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – 
Juhised kütmise kohta".

14.Taimerirežiimi käivitamise/peatamise nupp
Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – 
Süsteemi programmi käivitamine ja seiskamine 
taimeriga".

15.Nupp "Taimer sees/väljas"
Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – 
Süsteemi programmi käivitamine ja seiskamine 
taimeriga".

16.Ülevaatuse-/testimisnupp
See nupp on kasutamiseks ainult pädevatele 
teenindustöötajatele hoolduse ajal.

17.Aja programmimise nupp
Seda nuppu saab kasutada programmitud 
käivituse ja/või seiskamise aja määrmiseks.

18.Temperatuuri valimise nupp
Kasutage seda nuppu soovitud temperatuuri 
valimiseks.

19.Filtri märgutule tagastusnupp
Vaadake juhiseid siseseadme 
kasutusjuhendist.

20.Ventilaatori pöörlemiskiiruse juhtnupp
Selle nupu vajutamisega saab valida 
ventilaatori kiirust vastavalt oma eelistustele.

21.Töörežiimi valimise nupp
Selle nupu vajutamisega saab valida töörežiimi 
vastavalt oma eelistustele.

22.Õhu voolusuuna seadistamise nupp
Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – 
Õhuvoolu laba reguleerimine".

23.Režiimi "Ainult ventileerimine/Õhu 
konditsioneerimine" valikunupp
Saate valida režiimi " " ainult 
ventileerimiseks või " " kütmiseks või 
jahutamiseks.

24."Jahutus/Küte"-ümberlüliti
Saate lülitada režiimile " ", et jahutada või 
režiimile " ", et kütta.

25.Termotakisti
See tuvastab ruumi temperatuuri, mis on 
juhtpuldi ümber.

26.Need nupud on kasutusel siis, kui on 
paigaldatud ventilatsiooniseade (need on 
valikulistele funktsioonidele)
Vaadake juhiseid ventilatsiooniseadme 
kasutusjuhendist.

MÄRKUS.
• Joonisel 2 on näidatud kõik võimalikud kuvad, 

mis tegeliku töötamise ajal koos ei näidata.
• Joonisel 1 näidatakse kaugjuhtpulti avatud 

kaanega.

5. TÖÖTOIMINGUD
• Kasutusviis sõltub välisseadme ja juhtpuldi 

kombinatsioonist. Enne töö alustamist lugege 
peatükki "Toimingud enne töö alustamist".

• Seadme kaitsmiseks lülitage toide 6 tundi enne 
kasutamist sisse.

• Ärge lülitage toidet välja õhu konditsioneerimise 
hooajal, et sisselülitamine toimuks sujuvalt.

• Kui toide töötamise ajal välja lülitatakse, 
taaskäivitub seade automaatselt toite 
taastumisel.

5-1 KASUTAMINE JAHUTUSEKS, 
KÜTTEKS, AINULT VENTILEERIMISEKS 
JA AUTOMAATREŽIIMIL

Joonis 2

Vajutage töörežiimi valikunuppu mitu korda ja 
valige soovitav töörežiim.

• " " Jahutustoiming
• " " Küttetoiming
• " " Ainult ventileerimine

Vajutage nupule "Sees/Väljas".
Töötuli süttib ja süsteem hakkab tööle.

• Töörežiimi ei saa muuta juhtpuldiga, millel põleb 
märgutuli " " (juhitav ümberlülitus).
Muutke töörežiimi juhtpuldiga, millel ei põle 
märgutuli " ".

• Kui märgutuli " " (juhitav ümberlülitus) 
vilgub, juhinduge peatükist "Töötoimingud – 
Ülemjuhtpuldi seadistamine".

TEST

1

2
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• Ventilaator võib jätkata pöörlemist 1 minuti 
jooksul pärast kütmise lõpetamist, et väljutada 
sisesadme soojus.

• Õhu vooluhulk seadub automaatselt sõltuvalt 
ruumi temperatuurist, ventilaator võib järsku 
seiskuda. See pole rike.

• Süsteemi kaitseks võib õhuvoolu määr 
automaatselt muutuda.

• Õhu voolu määra muutumine võtab 
lõpetamiseks mõnikord veidi aega.
See on tavapärane.

REGULEERIMINE (vaadake joonist 2)
Temperatuuri, ventilaatori kiiruse ja õhuvoolu 
suuna reguleerimisel (ainult juhtpultidel FXC, 
FXF, FXH) juhinduge järgnevast kirjeldusest.

Vajutage temperatuuri seadistamise nuppu ja 
määrake soovitud temperatuur.

Nupu igakordsel vajutamisel 
temperatuuri sätteväärtus tõuseb või 
langeb 1°C.

MÄRKUS.
• Määrake temperatuur töövahemikus.
• Temperatuuri ei saa määrata 

ventileerimisrežiimile.

Vajutage ventilaatori kiiruse nuppu ja valige 
ventilaatori kiirus vastavalt oma eelistustele.

Vajutage õhu voolusuuna seadistamise 
nuppu.

Juhinduge üksikasjades peatükist "Õhuvoolu 
suuna reguleerimine".

SÜSTEEMI SEISKAMINE (vaadake joonist 2)

Vajutage uuesti nuppu "Sees/Väljas".
Töötuli kustub ja süsteem lõpetab töötamise.

MÄRKUS.
• Ärge lülitage toidet välja kohe pärast 

seadme seiskumist.
• Süsteem vajab aega vähemalt 5 minutit, et 

dreenimispump saaks oma töö lõpetada.
Toite kohene välja lülitamine võib 
põhjustada vee lekkimise või rikke.

JUHISED KÜTMISE KOHTA
• Kütterežiimis vajab süsteem sättepunktile 

jõudmiseks rohkem aega kui jahutusrežiimis. 
Soovitame käivitada toimingu, mida kasutati 
enne taimeriga töötamist.

• Küttevõimsuse langemise või külma õhu 
puhumise vältimiseks tuleb teha järgmised 
toimingud.

Jääsulatusrežiim
• Kütmisel välisseadme soojusvaheti 

külmumine suureneb. Küttevõime langeb 
ja süsteem lülitub sulatusrežiimile.

• Siseseadme ventilaator seiskub ja 
kaugjuhtpuldil kuvatakse " ".

• Pärast maksimaalselt 10-minutilist 
sulatamist lülitub süsteem tagasi 
kütmisele.

Kuumkäivitus
• Külma õhu sisendseadmest väljapuhumise 

vältimiseks kütterežiimi alustamisel 
seiskub siseseadme ventilaator 
automaatselt. Juhtpuldi näidikul kuvatakse 
" ".

MÄRKUS.
• Kui välistemperatuur langeb, siis küttevõime 

väheneb. Sellisel juhul tuleb teil kasutada ruumis 
mingit teist kütteseadet. (Kui kasutate avatud 
tulega seadmeid, siis tuleb ruumi pidevalt 
ventileerida).
Ärge pange mingeid seadmeid, mis töötavad 
lahtise leegiga, väljuva õhuvoolu ette või 
seadme alla.

• Ruumi üleskütmiseks, alates seadme 
käivitumisest, on vaja veidi aega, sest seade 
kasutab kogu ruumi kütmiseks sooja õhu 
ringlemist.

• Kui soe õhk tõuseb lae alla, jättes põranda kohal 
oleva piirkonna külmaks, soovitame kasutada 
ringlusventilaatorit (toaventilaator õhuringluse 
tekitamiseks). Täpsema info saamiseks võtke 
ühendust oma edasimüüjaga.

5-2 KUIVATUSREŽIIMI PROGRAMMIMINE

• Selle programmi otstarve on alandada niiskust 
teie toas, sealjuures tempeatuuri alandamata.

• Mikroprotsessor määrab temperatuuri ja 
ventilaatori kiiruse automaatselt.

• Süsteem ei käivitu kui ruumi temperatuur on 
madal.

• Mikroprotsessor määrab temperatuuri ja 
ventilaatori kiiruse automaatselt, neid ei saa 
juhtpuldiga muuta.

• See funktsioon pole kasutatav, kui ruumi 
temperatuuri on 20°C või alla selle.

3
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Joonis 3

Vajutage juhtpuldi töörežiimi valikunuppu 
mitu korda ja valige  (kuivatusrežiimi 
programmeerimine).

Vajutage nupule "Sees/Väljas".
Töötuli süttib ja süsteem hakkab tööle.

Vajutage õhuvoolu suuna reguleernuppu 
(ainult pultidel FXC, FXF, FXH). Juhinduge 
üksikasjades peatükist "Õhuvoolu suuna 
reguleerimine".

Vajutage uuesti nuppu "Sees/Väljas".
Töötuli kustub ja süsteem lõpetab töötamise.

MÄRKUS.
• Ärge lülitage toidet välja kohe pärast 

seadme seiskumist.
• Süsteem vajab aega vähemalt 5 minutit, et 

dreenimispump saaks oma töö lõpetada.
Toite kohene välja lülitamine võib 
põhjustada vee lekkimise või rikke.

5-3 ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE 
(ainult topeltvooluga, mitmikvooluga 
või laest väljaulatuv seade).

Joonis 4

Vajutage õhuvoolu suuna nuppu, 
et valida õhu suund.
Õhuvoolu suunamise laba kuva 
näitab pöördumist nagu 
parempoolsel joonisel näidatud ja 
voolu suund muutub pidevalt. 
(Automaatse pöördumise säte)

Vajutage õhuvoolu suuna 
reguleerimise nuppu, et valida õhu 
suund omal valikul.

Õhuvoolu suunamise laba kuva 
lõpetab pöördumise ja õhuvoolu 
suund on muutumatu. (Muutumatu 
õhuvoolu suuna säte)

ÕHUVOOLU SUUNAMISE LABA LIIKUMINE 
Järgmistel juhtudel juhib mikroprotsessor õhu 
voolusuunda nii, et seda võidakse kuvada näidikul 
erinevalt.

Õhuvoolu suunda saab muuta ühega järgmistest 
viisidest.
• Õhuvoolu suunamise laba muudab ise oma 

asendit.
• Õhuvoolu suunda saab muuta kasutaja.

Automaatne asend " " ja soovitud asend 
" ". 

MÄRKUS.
• Laba piirasendid on muudetavad. 

Täpsema info saamiseks võtke ühendust 
oma Daikini edasimüüjaga. (Ainult 
topeltvooluga, mitmikvooluga, nurgaga, 
laest väljaulatuva osaga või 
laepaigaldusega seadmed.)

• Vältige töötamist horisontaalasendis 
" ". See võib põhjustada 
kondensaatniiskuse või tolmu kogunemist 
laele.

Joonis 5

1

2

3

4

1

JAHUTAMINE KÜTMINE

• Töötamise käivitamisel.
• Kui ruumi õhutemperatuur on 

kõrgem kui seadistatud 
temperatuur.

• Jääsulatusrežiimil.

• Töötamisel pidevalt horisontaalse õhuvoolu suunaga.
• Kui laest väljaulatuva või laepaigaldusega seadmega toimub pidev 

jahutusel töötamine alla suunatud õhuvooluga, siis võib õhu voolusuunda 
juhtida mikroprotsessor ja siis muutub ka juhtpuldi näit.

2

Topeltvool Mitmikvool

Lakke riputatud seadmed
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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5-4 SÜSTEEMI PROGRAMMI KÄIVITAMINE 
JA SEISKAMINE TAIMERIGA 

• Taimerit saab kasutada kahel järgmisel viisil.
Seiskamisaja programmimine " ". 
Süsteem lülitub välja pärast seda, kui määratud 
aeg on möödunud.
Käivitusaja programmimine " ". Süsteem 
hakkab tööle pärast seda, kui määratud aeg on 
möödunud.

• Taimerit saab programmida maksimaalselt 
72 tunniks.

• Käivitus- ja seiskamisaega saab vaheldumisi 
programmida.

Joonis 6

Vajutage taimeri režiimi käivitus-/
seiskamisnuppu mitu korda ja valige soovitav 
režiim.

Näidiku kuva hakkab vilkuma.
• Taimeri seiskamise seadistamine " ".
• Taimeri käivitamise seadistamine " ".

Vajutage programmitud aja nuppu ja 
määrake süsteemi seiskamise või 
käivitamise aeg.

Nupu järjestikulisel vajutamisel 
muutub taimeri säte 1 tunni võrra edasi 
või tagasi.

Vajutage taimeri nupule "Sees/Väljas".
Sellega on seadistamine lõppenud. Näidiku 
kuva " " või " " muutub vilkuvast 
püsivaks.

MÄRKUS.
• Kui seadistate taimerit sisse- ja 

väljalülitamiseks samal ajal, korrake ülal 
kirjeldatud toiminguid (alates " " kuni 
" ") veelkord.

• Pärast taimeri programmimist hakatakse 
kuvama järelejäänud aega.

• Vajutage uuesti nuppu "Sees/Väljas", et 
programm tühistada. Näidiku kuva kaob.

Näide.
Kui taimer on programmitud süsteemi 
seiskamiseks pärast 3 tunni möödumist ja 
käivitamiseks pärast 4 tunni möödumist, siis 
süsteem seiskub 3 tunni pärast ja käivitub 
1 tund hiljem.

Joonis 7

5-5 GRUPIVIISILISE 
JUHTIMISSÜSTEEMIGA VÕI KAHE 
JUHTPULDIGA JUHITAVA SÜSTEEMI 
KASUTAMISE ETTEVAATUSABINÕUD

Sellel süsteemil on kaks muud juhtsüsteemi peale 
iga üksiku juhtsüsteemi (üks kaugjuhtpult igal 
siseseadmel). Küsige oma süsteemi andmeid 
Daikini edasimüüjalt.

• Grupiviisiline juhtimissüsteem
Üks kaugjuhtpult juhib kuni 16 siseseadet. 
Kõik siseseadmed on ühtemoodi seadistatud.

• Kahe juhtpuldiga juhtimissüsteem
Kaks juhtpulti juhivad ühte siseseadet 
(grupiviisilise juhtimissüsteemi korral ühte 
siseseadmete gruppi). Seadet juhitakse 
ühekaupa.

MÄRKUS.
• Kui soovite muuta grupiviisilise juhtimise 

ja kahe kaugjuhtpuldiga juhtimise 
kombinatsiooni või seadistust, siis 
pöörduge Daikini edasimüüja poole.

6. OPTIMAALNE KÄITAMINE
Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et tagada 
süsteemi nõuetekohane töötamine.
• Kui seadet ei kasutata pika aja kestel, siis 

lülitage toitepinge välja.
Seade tarbib voolu võimsusega mitu vatti kuni 
kümned vatid, kui toide on sees (vaadake 
märkust).
Seadme kaitsmiseks tuleb toide siiski sisse lülitada 
6 tundi enne seadmega töötamise jätkamist.

1

2

3

1
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Märkus. Seadme voolutarve oleneb 
töötingimustest, näiteks 
CONVENI-PACK-i mudelist.

• Kui töös tekkivate vigade tõttu võivad ruumi 
tingimused halveneda, näiteks laoruumis, siis 
paigaldage häiresüsteem.

Seadmel on klemmid häireseadise ühendamiseks. 
Kui süsteemis on rike ja häiret ei anta, siis võib 
seade jääda välja lülitatuks pikaks ajaks ja selle 
tulemusena võib laoruumide seisund halveneda. 
Sellistel juhtudel on soovitatav paigaldada 
häireseadis, et rikkest saaks teada ja saaks võtta 
vastavaid meetmeid. 
Üksikasjaliku teabe saamiseks pöörduge oma 
edasimüüja poole.

• Reguleerige õhurestid nõuetekohaselt välja ja 
vältige õhu suundumist ruumis viibijate suunas.

• Reguleerige ruumi temperatuur nõuetekohaselt 
välja, et tagada mugav keskkond. Vältige liigset 
kütmist või jahutamist.

• Tõkestage jahutamise ajal ruumi sisenevat 
otsest päikesekiirgust kardinate ja 
aknakatetega.

• Õhustage ruumi sageli.
Pikaajalise kasutamise korral pöörake 
tähelepanu ventilatsioonile.

• Ärge hoidke uksi ja aknad avatuna. Kui uksed ja 
aknad jäävad avatuks, siis õhk voolab ruumist 
välja ja põhjustab sellega jahtumise või kütmise 
efekti.

• Ärge pange mingeid esemeid õhu sissevõtuava 
või väljundava lähedusse. See võib seadme 
tööd häirida või seade võib seiskuda.

• Kui seadet ei kasutata pika aja jooksul, siis 
lülitage toitelüliti välja. Kui toitelüliti on sisse 
lülitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme 
sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toide 6 tundi 
enne kasutamist sisse. (Vaadake teavet 
siseseadme kasutusjuhendi peatükist 
"Hooldamine").

• Kui näidikul kuvatakse " " (on aeg õhufiltrit 
puhastada), siis laske filtrid asjatundjatel 
puhastada. (Vaadake teavet siseseadme 
kasutusjuhendi peatükist "Hooldamine").

• Hoidke telerid, raadiod, muusikakeskused ja 
muud sarnased seadmed siseseadmest ja 
kasutajaliidesest vähemat 1 meetri kaugusel.
Muidu võivad tekkida staatilised häired või 
pildimoonutused.

• Ärge kasutage vahetult siseseadme all teisi 
kütteseadmeid.
Muidu võib seade kuumuse tõttu deformeeruda.

• Võtke arvesse, et ruumi temperatuuri jõudmine 
määratud sättetemperatuurini võtab aega.
Soovitame käivitada toimingu, mida kasutati 
enne taimeriga töötamist.

7. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Seadme hooldamise ajaks peatage töötamine 
ja lülitage toitepinge välja (st lülitage välja 
rikkevoolukaitselüliti).

HOIATUS

Ärge seadme puhastamise ajal puudutage 
alumiiniumribisid.
Selle tagajärjel võite saada kehavigastuse.

Ärge peske seadme korpust veega.
Muidu võite saada elektrilöögi või põlema 
süttimist.

Seadme puhastamise, hooldamise ja 
teenindamise ajaks peatage töötamine ja 
lülitage toitepinge kaitselüliti abil välja.
Muidu võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Välisseadme puhastamine
• Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Siseseadme puhastamine
• See süsteem on kõik-ühes seade, mis 

võimaldab ühendada nii õhukonditsioneeri kui 
külmiku ja ventilaator võib pöörelda kütterežiimis 
isegi sisi, kui töötamine on kaugjuhtpuldiga 
seisatud.
Enne puhastamise alustamist peatage 
töötamine kaugjuhtpuldiga ja lülitage toitepinge 
kaitselüliti abil välja.
Juhinduge kasutusjuhendist, mis on 
siseseadme komplektis.

Külmleti ja jahuti puhastamine
• Juhinduge kasutusjuhenditest, mis on külmleti ja 

jahuti komplektis.

Dreenimisvanni puhastamine (lisavarustuse 
tarvik)
• Hoidke dreenimisalus puhas, nii et see ei 

ummistu ega ole tolmune.
• Kui seadet ei kasutata pika aja kestel, siis 

lülitage toitepinge välja (st lülitage 
rikkevoolukaitselüliti välja).

8. RIKKEOTSING

8-1 Järgmistel juhtumitel pole tegemist 
rikkega.

1. Seade ei tööta.
• Õhukonditsioneer ei käivitu kohe pärast 

töötamise taaskäivitamist seisaku järel või 
töörežiimi muutmise järel.
Kui režiimi märgutuli põleb, siis töötab 
süsteem tavapäraselt.
Kompressori mootori ülekoormuse 
vältimiseks käivitub õhukonditsioneer pärast 
5 minuti möödumist süsteemi seadmisest 
olekusse SEES, kui enne seda on see olnud 
olekus VÄLJAS.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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• Kui kasutajaliidesel kuvatakse 
"Keskjuhtimine", siis töörežiimi nupu 
vajutamisel vilgub näidik mõne sekundi 
jooksul.
See viitab seadme kesksele juhtimisele.
Näidiku vilkumine tähendab, et juhtpulti ei 
saa kasutada.

• Süsteem ei käivitu kohe pärast toite sisse 
lülitamist.
Oodake üks minut kuni mikroprotsessor on 
tööks valmis.

2. Seade seiskub aeg-ajalt.
• Kaugjuhtpuldil on tähis "U4" või "U5" ja 

seade seiskub mõneks minutiks, seejärel 
käivitub uuesti.
See on tingitud juhtpulti häirivast elektrilisest 
mürast, mis lähtub mujalt kui 
õhukonditsioneer ja takistab sidepidamist 
seadmete vahel, põhjustades nende 
seiskumise.
Töö taastub automaatselt pärast häiriva müra 
kadumist.

3. JAHUTUST/KÜTET ei saa ümber lülitada.
• Näidikul kuvatakse " " (juhitav 

ümberlülitus).
See tähendab, et kasutusel on alamjuhtpult.
Juhinduge jaotisest "Ülemjuhtpuldi 
seadistamine".

• Jahutus/küte ümberlüliti on paigaldatud ja 
näidikul kuvatakse " " (juhitav 
ümberlülitus).
Ümberlülitus jahutuse ja kütmise vahel 
toimub jahutuse/kütte valiklülitiga. Küsige 
Daikini edasimüüjalt, kuhu on kaugjuhtimise 
lüliti paigaldatud.

4. Ventilaator saab töötada, aga jahutamine ja 
kütmine ei tööta.
• Kohe pärast toite sisse lülitamist.

Mikroprotsesser pole jõudnud töövalmidusse.
Oodake 10 minutit.

5. Ventilaatori voolukiirus ei vasta sättele.
• Ventilaatori voolukiirus ei muutu, kui 

ventilaatori voolukiiruse reguleernuppu 
vajutada.
Kütmise ajal, kui ruumi temperatuur jõuab 
seadistatud temperatuurini, lülitub välisseade 
välja ja siseseadme ventilaator madalale 
voolukiirusele.
Sellega välditakse külma õhu puhumist 
vahetult ruumis viibijate poole.
Ventilaatori voolukiirus ei muutu, kui 
ventilaatori voolukiiruse reguleernuppu 
vajutada siis, kui teine siseseade on 
kütterežiimis.

6. Seadmest väljub valget udu.
<Õhu konditsioneerimise siseseade>
• Jahutamise ajal on niiskuse tase kõrge.

Kui siseseade on väga must, siis on 
temperatuuri jaotamine ruumis ebaühtlane. 
Vajalik on siseseadme sisemuse 
puhastamine. Pöörduge seadme 
puhastamiseks oma Daikini edasimüüja 
poole. See toiming tuleb teha pädeva 
hooldustöötaja poolt.

• Kohe pärast jahutuse seiskumist ja kui 
ruumi temperatuur ja niiskus on madalal 
tasemel.
See ilmneb, kuni soe külmaaine gaas voolab 
tagasi siseseadmesse ja tekitab auru.

<Õhu konditsioneerimise siseseade, 
välisseade>
• See ilmneb kui süsteem lülitub pärast 

jääsulatust küttele.
Jääsulatist eraldunud niiskus aurustub ja 
eraldub õhku.

7. Õhukonditsioneeri müra.

<Õhu konditsioneerimise siseseade>
• Kui süsteem töötab jahutusel või seiskub, 

on kuulda pidevat madala sagedusega 
sahinat.
Seda heli on kuulda dreenimispumba 
(lisavarustus) töötamise ajal.

• Seadme seiskumisel on kuulda sahinat ja 
solinat.
Seda heli on kuulda siis, kui töötab teine 
siseseade. Õli ja külmaaine süsteemis 
allesjäämise vältimiseks tuleb lasta väike hulk 
külmaainet läbi voolata.

<Välisseade, rõhutõsteseade>
• Seadmete töötamisel muutub nende poolt 

tekitatav heli.
See heli on põhjustatud sageduse 
muutumisest.

<Õhu konditsioneerimise siseseade, 
välisseade, rõhutõsteseade>
• Kui süsteem töötab küttel või jääsulatusel, 

on kuulda pidevat madalat sisisevat häält.
Seda tekitab külmaaine gaas, mis voolab läbi 
sise- ja välisseadme.

• Sisisevat häält on kuulda käivitamisel või 
vahetult pärast töö lõppemist või 
jääsulatusel.
Seda heli tekitab külmaaine voolu 
seiskumisel ja voolukiiruse muutumisel.

8. Seadmest väljub tolmu.
• Kui seadet pikemat aega ei kasutata.

Selle põhjuseks on tolmu kogunemine 
seadmesse.
Kasutusjuhend
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9. Seadmest võib väljuda lõhnasid.
• Töötamise ajal.

Seade võib endasse imada ruumide, mööbli, 
sigaretisuitsu jne lõhna ja seda siis väljutada.

10.Välisseadme ventilaator ei pöörle.
• Töötamise ajal.

Ventilaatori kiirust juhitakse, et tagada 
seadme optimaalne töötamine.

11.Näidikul kuvatakse " ".
• See ilmneb kohe pärast toitepinge sisse 

lülitamisest.
See tähendab, et kaugjuhtpult töötab 
nõuetekohaselt. See kestab ühe minuti.

12.Välisseadme kompressor või ventilaator ei 
seisku.
• Töö jätkumine ei jäta külmaainet 

kompressorisse. Seade seiskub 5 kuni 
10 minuti pärast.

13.Sooja õhku väljub ka pärast seadme 
seiskamist.
• Sooja õhku on tunda kui seade on 

seiskunud.
Mitu erinevat siseseadet on töötamas samas 
süsteemis, seega kui teine seade töötab, siis 
teatud hulk külmaainet voolab veelgi läbi 
seadme.

14.Ei jahuta piisavalt.
• Programmitud on kuivatustoiming.

Kuivatustoimingu programm langetab ruumi 
temperatuuri nii vähe kui võimalik. 
Juhinduge lehel 7 esitatud juhistest.

15.Siseseadme ventilaator võib töötada kui 
seade on peatatud.
• Ventilaator jääb pöörlema ka siis, kui 

töötamine on peatatud kaugjuhtpuldiga. 
See süsteem töötab kui kõik-ühes seade, mis 
võimaldab ühendada nii õhukonditsioneeri 
kui külmiku ja ventilaator võib pöörelda, et 
vältida õli ja külmaaine kogunemise õhu-
konditsioneeri sisse külmleti töötamise ajal.

8-2 Kontrolltoimingud enne pöördumist 
hoolduskeskusesse.

1. Seade ei tööta üheski režiimis.
• Kontrollige, kas toite kaitse on läbi põlenud.
Lülitage toitepinge välja. (Pidage nõu 
edasimüüjaga kaitsme asendamise suhtes.)

• Kontrollige, kas kaitselüliti on välja lülitunud.
Lülitage toide sisse, kui kaitselüliti on asendis 
VÄLJAS:
Ärge lülitage toidet 
sisse, kui nupp on 
rakendunud 
vabastatud olekus. 
(Pidage nõu oma 
edasimüüjaga.)

• Kontrollige, kas toitevõrgus on olnud 
voolukatkestus.
Oodake kuni toide on taastunud. Kui 
töötamise ajal tekkis toitehäire, siis süsteem 
käivitub automaatselt ja viivitamatult pärast 
toite taastumist.

• Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud.
Lülitage toide sisse kõikidele seadmetele.

2. Seade seiskub kohe pärast töö alustamist.
• Kontrollige, et välisseadme õhu sisend- või 
väljundavades pole ummistusi.
Eemaldage ummistus.

• Kontrollige, kas juhtpuldil kuvatakse " " 
(vajalik on õhufiltri puhastamine).
Juhinduge kasutusjuhendist, mis on 
siseseadme komplektis. Puhastage õhufilter.

3. Süsteem töötab aga jahutamine või kütmine 
pole piisav (õhu konditsioneerimine).
• Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu 
sissevõtu- või väljalaskeavad pole 
ummistunud.
Eemaldage ummistus ja kontrollige, et õhk 
saab vabalt liikuda.

• Kontrollige, kas juhtpuldil kuvatakse " " 
(vajalik on õhufiltri puhastamine).
Vaadake juhiseid siseseadme 
kasutusjuhendist. Puhastage õhufilter.

• Kontrollige temperatuuri sätet.
Vaadake osa "Töötoimingud".

• Kontrollige ventilaatori kiiruse sätet 
kaugjuhtpuldis.
Vaadake osa "Töötoimingud".

• Kontrollige, kas mõni uks või aken on avatud.
Sulgege uksed ja aknad, et vältida tuule sisse 
puhumist.

• Kontrollige, kas jahutamise ajal pole ruumis 
liiga palju inimesi.

• Kontrollige, kas jahutamise ajal pole ruumi 
küte liiga suurel võimsusel.

• Kontrollige, kas jahutamise ajal pole ruumis 
otsest päikesevalgust.
Kasutage kardinaid või aknakatteid.

• Kontrollige, kas õhuvoolu suund on õige.
Vaadake osa "Töötoimingud".

4. Seade ei jahuta piisavalt.
• Kontrollige, kas siseseadmel (jahuti või 
külmlett) on väga palju jääd.
Tehke käsitsi jääsulatus või lühendage 
jääsulatustoimingu intervalli.

• Kontrollige kas külmletis on liiga palju kaupa.
Vähendage kauba kogust.

• Kontrollige, kas siseseadmes (jahuti või 
külmlett) toimub õhu ringlemine.
Muutke kaupade paigutust.

ON

OFF
Kaitselüliti

Vabastatud 
olek

Lüliti
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• Kas siseseadme soojusvahetile on 
kogunenud palju tolmu.
Pühkige tolm harjaga ära või eemaldage 
tolmuimejaga, ärge kasutage vett, vajadusel 
pidage nõu edasimüüjaga.

• Kontrollige, kas külm õhk lekib välja.
Kõrvaldage külma õhu leke.

• Kontrollige, kas siseseadme (jahuti või 
külmlett) temperatuurisäte on liiga kõrge.
Muutke vajadusl sättetemperatuuri.

• Kontrollige, kas püütakse hoida kõrgel 
temperatuuriga kaupa.
Kõrvaldage need pärast maha jahutamist.

• Kontrollige, kas suletavat külmletti hoitakse 
liiga kaua avatud olekus.
Avage külmletti lühikeseks ajaks.

8-3 Järgmistel juhtudel võtke ühendust 
edasimüüjaga.

HOIATUS

Kui CONVENI-PACK-il ilmneb rike (tunda on 
kõrbelõhna jne), siis lülitage see välja ja 
võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Jätkuv kasutamine sellistes oludes võib 
põhjustada rikke, võite saada elektrilöögi või 
põhjustada tulekahju.

1. Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või 
rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või 
töölüliti RUN ei lülitu stabiilselt.
Lülitage toide välja ja pöörduge oma 
edasimüüja poole.

2. Lülitage toitepinge välja ja pöörduge oma 
edasimüüja poole, kui ilmnevad muud 
rikketunnused, kui ülal mainitud või seade 
ei hakka tavapäraselt tööle pärast 
toiminguid, mida on kirjeldatud jaotises 8-2.

9. ÜLEVAATUS

Toodete kahjustamise vältimiseks tuleb 
äritegevuses kasutatavatele seadmetele teha 
ennetav hooldus. Pöörduge ülevaatuse 
tegemiseks oma edasimüüja poole.
Lisateavet ülevaatuse kohta vaadake 
hooldusjuhiste lehelt 15.
Kasutusjuhend
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10. TOOTE MUDELID JA PEAMISED TEHNILISED ANDMED

10-1 Mudelid ja peamised tehnilised andmed.

Märkus.
• Töötingimused on järgmised.

Välisseade
(Õhu konditsioneerimise pool) Sisetemperatuur: 27°C DB / 19°CWB, välistemperatuur: 32°C DB, 
torustiku pikkus: 7,5 m, kõrguste vahe: 0 m (Jahutust eelistav režiim)
(Jahutuse seadmete pool) Aurustumise temperatuur: –10°C, välistemperatuur: 32°C DB, imipool SH: 
10°C (Jahutust eelistav režiim)
(Küttetingimused) Sisetemperatuur: 20°C DB, välistemperatuur: 7°C DB / 6°C WB, jahutuse seadmete 
võimsus: 18 kW, 
Torustiku pikkus: 7,5 m, kõrguste vahe: 0 m
Küllastunud temperatuuri ekvivalent imirõhule (Jahutuse seadmete pool): –10°C (Jahutatud olekus),
Õhukonditsioneer siseseadme ühendusvõimsus: 10 hj, kui soojustagastus on 100%
Helirõhu tase on alla 70 dB (A).

Rõhutõsteseade
Aurustumise temperatuur: –35°C, välistemperatuur: 32°C, imipool SH: 10°C, küllastunud temperatuur, 
et tõsta rõhutõsteseadmes rõhku: – 10°C

• Need välisseadme mudelite väärtused on mõõdetud 1 m kaugusel esipaneelist kõrgusel 1,5 meetrit.
Paigaldatud mudelites mõõdetud väärtused on tavaliselt kõrgemad, kui näidatud väärtused, tingituna 
ümbritsevast mürast ja peegeldustest.
Kui välisseadme temperatuur on madal, võib temperatuuri väärtus olla allpool aurustumise 
sihttemperatuuri, mis on seadistatud seadme kaitsmiseks.

• Väärtusi võidakse ilma teatamata muuta parendatud toodetel.
• Täht "E" tähendab korrosioonikindlat mudelit.

Mudel LRYEQ16A7Y1 LCBKQ3AV1 (E)
Toitepinge 3-faasiline, 380~415 V, 50Hz 1-faasiline, 220~240 V, 50Hz
Külmaaine R410A

Rakendumise 
tingimused

Aurustumise temperatuur –20°C~10°C (külmik) –45°C kuni –20°C

Välistemperatuu
r

Külmik –15°C~43°C DB

–15°C~43°C DB
Jahuti –5°C~43°C DB

Küte
–15°C~21°C DB

–15°C~15,5°C WB

Võimsus (kW)

Jahuti
Õhu konditsioneerimine 14 -
Külmik 21,8 -
Sügavkülmik - 3,35

Küte
Õhukonditsioneer 27 -
Külmutus 21,8 -
Külmutamine - 3,35

Välismõõtmed (kõrgus × laius × sügavus) 1680 × 1240 × 765 480 × 680 × 310
Seadme mass (kg) 370 47
Helirõhu tase (dB(A)) 62 49

Arvutuslik rõhk
Kõrgrõhupool

(bar) 40 38
(MPa) 4,0 3,8 

Madalrõhupool
(bar) 25 25
(MPa) 2.5 2.5
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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11. MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS JA 
GARANTII

11-1 Müügijärgne teenindus

HOIATUS

CONVENI-PACK asukoha muutmiseks, 
remondiks ja hoolduseks pöörduge 
kohalikele edasimüüja poole.
Ebaõige paigaldamine võib põhjustada 
veelekkeid, elektrilööke või tulekahju.

CONVENI-PACK ümber paigutamise osas 
pidage nõu kohalikele edasimüüjaga.
Ebaõige paigaldustöö võib põhjustada lekkeid, 
elektrilööke või tulekahju.

Olge lahtise leegiga ettevaatlik, kui külmaaine 
lekib.
Kui CONVENI-PACK ei tööta nõuetekohaselt (st 
CONVENI-PACK-i sisetemperatuur langeb 
tunduvalt), siis võib põhjuseks olla külmaaine 
lekkimine. 
Pidage nõu oma edasimüüjaga. 
CONVENI-PACK-is olev külmaaine on ohutu ja 
tavaliselt see ei leki. 
Kui külmaaine lekib ruumi ja satub lahtise 
leegiga, küttekehaga või küpsetusahjuga 
kokkupuutesse, võib erituda tervistkahjustavat 
gaasi. 
Ärge kasutage CONVENI-PACK-i, kuni pädevad 
hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine 
lekkekoht on kõrvaldatud.

1. Remonditellimuses esitage oma 
edasimüüjale järgmised andmed.
• Mudeli nimi Näidatud garantiikaardil
• Seerianumber ja paigaldamise kuupäev

Näidatud garantiikaardil.
• Rikke kirjeldus, nii üksikasjalikult kui võimalik
• Teie aadress, nimi ja telefoni number

2. Remonditööd pärast garantiiaja lõppemist
Pidage nõu oma edasimüüjaga. 
Suuremahuline remontimine on võimalik, kui 
seadmel töötavad põhifunktsioonid pärast 
tehtud remonditöid.

3. Ülevaatus
Kui seadet on kasutatud mitut hooaega, siis võib 
CONVENI-PACK-i sisemus mustuda ja selle 
töövõime langeda.
Seadme lahtivõtmine ja sisepuhastus vajab 
eritehnoloogiat. Seetõttu soovitame tellida 
tavalistele hooldustöödele lisaks üldine 
ülevaatus.
Üksikasjaliku teabe saamiseks pöörduge oma 
edasimüüja poole.
Võtke arvesse, et edasimüüja garantii ei kata 
rikkeid, mis on tingitud seadme lahtivõtmisest 
või sisepuhastusest, mida on teinud 
edasimüüja poolt volitamata ettevõtted.

4. Ümber paigutamine ja utiliseerimine
• CONVENI-PACK-i mahavõtmiseks ja 
ümberpaigutamiseks pöörduge oma 
edasimüüja poole, sest see nõuab tehnilisi 
eriteadmisi.

• CONVENI-PACK-i süsteem kasutab 
fluorsüsiniku põhist külmaainet.
CONVENI-PACK-i kasutusest 
kõrvaldamiseks pöörduge edasimüüja poole, 
sest külmaaine kogumine, transportimine ja 
utiliseerimine peab vastama kasutuskohal ja 
riigis kehtivatele eeskirjadele.

• Mõlemal juhul pöörduge oma edasimüüja 
poole.

5. Päringud
Müügijärgseks teeninduseks pöörduge oma 
edasimüüja poole.

11-2 Remonditööd pärast garantiiaja 
lõppemist

11-2-1 Õnnetused, mis tulenevad 
normidele mittevastavast 
kasutamisest

• Kasutamine väljaspool kasutusparameetreid.
• Mittesihtpärane kasutamine või seadme 

ümberehitamine.

Kasutuspiirkonna normid
Kasutuspiirkonna normid

Nimetus Välisseade Rõhutõsteseade
Toitepinge kõikumine Nimipinge hälve ±10%
Välistemperatuuri 
piirkond (jahutus) –5°C~+43°C DB

–15°C~+43°C DBVälistemperatuuri 
piirkond (küte)

–15°C~21°C DB
–15°C~15,5°C WB

Jahutustorustiku 
pikkus

Kuni 130 m 
(Siseseadme ja 
välisseadme vaheline 
torustik)

Kuni 30 m 
(Siseseadme ja 
rõhutõsteseadme 
vaheline torustik)

Kõrguste vahe 
siseseadme ja 
välisseadmete vahel

Kuni 35 m 
(kuni 10 m, kui 
välisseade on 
madalamal)

Kuni 10 m 
(kuni 0 m, kui 
rõhutõsteseade on 
madalamal)

Kõrguste erinevus 
välisseadme ja 
rõhutõsteseadme 
vahel

Kuni 35 m (kuni 10 m, kui välisseade on 
madalamal)

Kõrguste vahe 
siseseadmete vahel 
(õhu konditsio-
neerimise pool)

Kuni 0,5 m —

Kõrguste vahe 
siseseadmete vahel 
(külmleti pool)

Kuni 5 m —
Kasutusjuhend
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11-2-2 Seadme valimine, paigaldamine, 
ülalmainitud rikked ja muud rikked

Märkus. Tärniga tähistatud punktid tähendavad 
konkreetseid näiteid.

1. Mudeli valimise vead
• Valitud on ebasobivad seadmed 
laoruumidele.
∗ Jahutusseade ei saavuta lao 

sihttemperatuuri.
• Jahutuse ülekoormamine või alakoormamine, 
mis on hinnatud meie edasimüüja poolt.
∗ Seiskumine toimub 6 või rohkem korda 

tunnis ja seadistatud jahutustemperatuuri 
ei saavutata.

2. Paigaldusvead (paigalduse ja töökeskkonna 
probleemid)
• Seade pole paigaldatud püsivale 
horisontaalsele tasandile.
∗ Seade pole turvaliselt kinnitatud.

• Töötingimused paigalduskohas erinevad 
tavalistest atmosfääritingimustest.
∗ Meretuulega keskkond, rannikuala, õliuduga 

küllastunud keskkond, köögi väljalaskekanali 
ümbrus, korrodeerivaid gaase või 
kleeepainete udu sisaldav keskkond.

• Paigalduskohas on puudulik ventilatsioon ja 
toimub soojuse hajumine.
∗ Seade imeb sisse heitgaase.

3. Kasutusvead
• Torustikule pole tehtud piisavat 
vaakumkuivatust.
∗ Jäätumisest tingitud madala 

läbilaskevõimega kohad torustikus on 
ummistunud.

• Torustik pole piisavalt õhutihe.
∗ Külmaaine gaasitorustik lekib.

• Torustiku sisemus on saastunud võõrainega.
∗ Madala läbilaskevõimega kohad torustikus 

on ummistunud.
• Seadmel on tehtud muudatusi objektil.

∗ Seadet on kasutatud väljaspool 
töötemperatuuri objektil tehtud muudatuste 
tulemusena.

• Ebaõige paigaldustöö tulemusena toimub 
õnnetus.
∗ Väliskatte lõtvumine või võnkumine või 

torustiku katkemine või torustiku 
vigastumine.

4. Kasutamisest tingitud vead
• Laoruumi sättetemperatuur on vale.

∗ Juurviljade hoidmine temperatuuril alla 0°C.
• Seadet pole perioodiliselt hooldatud.

∗ Soojusvaheti ummistumine, rooste 
tekkimine osade vahele, gaasileke ja 
siseseadme (külmleti ja jahuti) jäätumine.

5. Muud
• Edasimüüja poolt soovitatud parendused pole 
kasutusele võetud.
∗ Mitme seadme üheaegne käivitamine ja 

seiskamine.
• Õnnetus, mis on põhjustatud loodusjõudude 
või tulekahju tõttu.
∗ Äikesest tingitud elektrisüsteemi vigastus.

• Muud paigaldus- ja kasutusvead, mis on kaine 
mõistuse vastased.
∗ Seadme kasutamine ilma torustiku 

isolatsioonita.
• Kasutamisel pole arvestatud külmletile 
kehtivaid piiranguid.
<Külmleti piirangud>
· Siseseadme arvutuslik rõhk on 2,5 MPa või 

üle selle.
· Termostaatilise paisuklapi ja vedeliku 

etteande magntklapi paigaldamine 
(mõlemad külmaainele R410A) külmletil.
Termostaatilise paisuklapi sond peab olema 
soojusisolatsiooniga.

· Paigaldage külmletid samale korrusele, kui 
külmletid on ühendatud ühe välisseadmega.

· Veenduge, et torustiku väljund on 
soojusvahetil suunatud alla (nagu näidatud 
järgneval joonisel).

Soojusvaheti

Väljund 
(alumine pool)

Sisend 
(ülemine pool)
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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