Käyttäjän käsikirja
Mitsubishi Electric DM-sarja
MSZ-DM25VA MSZ-DM35VA

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.
Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.
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Turvaohjeet
• Tuote sisältää pyöriviä osia ja komponentteja, jotka saattavat aiheuttaa
sähköiskun. Tutustu turvaohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.
• Ohjeessa annetut varoitukset ovat tärkeitä turvallisuutesi kannalta,
perehdy annettuihin ohjeisiin huolellisesti.
• Säilytä tämä ohjekirja lukemisen jälkeen siten että se on jatkossa
helposti saatavilla.

Merkinnät ja niiden merkitykset
VAROITUS :

Virheellinen käsittely saattaa aiheuttaa vaaratilanteen,
josta saattaa seurata vakava loukkaantuminen tai kuolema.

HUOMIO :

Virheellinen käsittely saattaa johtaa vakavaan vaaratilanteeseen olosuhteista riippuen.

Tässä ohjeessa käytettyjen symbolien merkitys
: Vältä tekemästä.
: Seuraa ohjeita.
: Älä koskaan työnnä sormea, keppiä jne.
: Älä koskaan nouse sisä-tai ulkoyksikön päälle,
äläkä laita mitään yksikön päälle.
: Sähköiskun vaara. Noudata varovaisuutta.
: Muista irrottaa virtajohdon pistoke pistorasiasta.
: Katkaise virta.

VAROITUS
Asennuksessa on noudatettava hyvän asennustavan mukaisia
ohjesääntöjä ja SFS-standardin asetuksia. Älä kytke laitteen
virtajohtoa välipisteeseen, käytä asennuksessa jatkojohtoa tai
käytä laitteelle varattua sähkösyöttöä muuhun tarkoitukseen.
• Tämä saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
Varmista että pistotulppa on puhdas ennen kuin kytket sen
pistorasiaan.
• Likainen pistotulppa saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä taita, vedä tai vahingoita virtajohtoa, äläkä tee siihen tarpeettomia muutoksia. Älä altista virtajohtoa kuumuudelle,
äläkä aseta sen päälle kuormaa tai esineitä.
• Viallinen virtajohto saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä tee muutoksia OFF/ON-katkaisijaan tai pois kytke virtajohtoa käytön aikana.
• Tämä saattaa aiheuttaa kipinöitä ja tulipalon vaaraa.
• Kun laite on kytketty OFF tilaan kaukosäätimestä, kytke laitteen
pääkytkin pois päältä tai irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta.
Älä altista käyttäjiä kohtisuoralle puhallukselle pitkiksi ajoiksi.
• Kohtisuora puhallus voi aiheuttaa haittaa terveydelle.

Laitteen saa asentaa, siirtää, purkaa tai korjata vain TUKES:n
valtuuttama kylmäliike tai asentaja.
• Virheellisesti käsiteltynä laite voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun,
henkilövaaran, vesivahingon tms. Lisätietoja laitteen asennuksesta saatavissa jälleenmyyjiltä.
• Jos virtajohto on vioittunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vian korjaamiseksi.
Asennuksen, siirron, ja huollon yhteydessä on varmistettava
kylmäaineiden oikeaoppinen käsittely ja varmistettava ettei
kylmäpiiriin pääse muita aineita kuin kylmäainetta. (R410A)
• Mikäli kylmäpiiriin pääsee vieraita aineita (esimerkiksi ilmaa),
seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, epänormaali paineen
nousu, räjähdys tai henkilövahinko.

• Laite on suunniteltu käytettäväksi vain R410A kylmäaineen
kanssa. Muun kylmäaineen käyttäminen laitteessa on kielletty ja
saattaa aiheuttaa laitteen vikaantumisen tai toimintahäiriön sekä
tehdä siitä vaarallisen.
Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden,
vammautuneiden tai kokemattomien henkilöiden käytettäväksi,
ellei heille ole opastettu laitteen käyttöä ja varmistettu oikeaoppisen käytön toteutuminen.
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
Älä työnnä raajoja tai vierasesineitä ilmakanaviin.
• Tuuletin pyörii suurella nopeudella, joka saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen.
Jos havaitset laitteen toiminnassa jotain poikkeavaa, sammuta
laite ja kytke laitteen virransyöttö pois.
• Ota välittömästi yhteyttä laitteen toimittajaan. Viallisen laiteen
käyttö saattaa aiheuttaa laitteen virhetoimintaa, tulipalon tai
sähköiskun.
Jos laite ei jäähdytä tai lämmitä, syynä saattaa olla kylmäaineen
vuoto. Ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Laitteessa käytetty kylmäaine on vaaratonta. Normaali tilanteessa
vuotoja ei esiinny. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ja pääsee
kosketuksiin lämmönlähteen kanssa, lämmittimen, lieden tai vastaavaan kanssa, se muodostaa haitallista kaasua.

Laitteen sisäyksikön sisäpuolinen pesu on sallittu vain valtuutetuille huoltoliikkeille. Jos sisäyksikön sisäpuoliset osat vaativat puhdistusta, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Sisäyksikön pesu tulee suorittaa siihen tarkoitetuilla pesuaineilla,
jottei laitteen osia vaurioidu. Kosteuden pääseminen laitteen
sähköosiin tai moottoriin saattaa aiheuttaa toimintahäiriön,
savua tai tulipalon.
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TURVAOHJEET
VAROITUS
Älä työnnä raajoja tai vierasesineitä ilmakanaviin.
• Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä altista laitetta syttyville nesteille tai aerosoleille.
• Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai laitteen vikaantumisen.
Älä altista lemmikkieläimiä tai huonekasveja suoralle
ilmavirtaukselle.
Älä aseta huonekaluja tai muita sähkölaitteita sitä- tai ulkoyksikön alle.
• Laitteesta saattaa tippua kondenssivettä, joka voi vaurioittaa alla
olevia esineitä.
Älä asenna laitetta epävakaalle telineelle tai seinäpinnalle.
• Laite voi pudota ja aiheuttaa onnettomuuden.
Älä asenna, puhdista tai käytä laitetta epävakaalta alustalta.
• Saatat pudota ja loukkaantua.

Kytke laitteen katkaisija pois päältä tai irrota pistotulppa
ukonilmalla.
• Laite voi vaurioitua salamaniskusta tai sen aiheuttamasta
ylijännitteestä.
Kun ilmastointilaitetta on käytetty usean kauden ajan, tarkista
ja huolla se tavallisten puhdistustoimien lisäksi.
• Yksikköön kerääntyvät lika ja pöly saattavat aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja, synnyttää sienikasvustoa, esimerkiksi hometta, tai
tukkia poistoaukon, josta saattaa olla seurauksena veden vuotaminen sisäyksiköstä. Pyydä laitteen toimittajalta neuvoja laitteen
tarkistukseen ja huoltoon, jotka vaativat erityistietämystä ja -taitoja.
Älä koske virtakytkimiin märin käsin.
• Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara.
Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä äläkä laita sen päälle
astioita, joissa on vettä, esimerkiksi maljakkoa.
Älä nouse tai laita mitään esineitä ulkoyksikön päälle.

Älä vedä virtajohtoa.
• Saatat vaurioittaa kaapelia, josta voi aiheutua tulipalo, vaaraa tai
sähköisku.
Älä lataa laitteen mukana toimitettavia paristoja tai käytä niitä
asiattomasti.
• Väärin käytettynä paristot saattavat vuotaa, aiheuttaa tulipalon
tai räjähtää.
Älä käytä yksikköä yli 4 tunnin ajan kosteusprosentin ollessa
korkea (suht. kosteus 80 % tai enemmän) ja/tai jos ikkuna tai
ulko-ovi on auki.
• Tämä voi aiheuttaa ilmastointilaitteessa veden kondensoitumista,
ja laitteesta voi tippua vettä, joka kastelee tai vahingoittaa
huonekaluja.
• Veden kondensoituminen ilmastointilaitteessa voi johtaa homeen
tai muun sienikasvuston muodostumiseen.
Älä käytä yksikköä mihinkään erikoistarkoitukseen, esimerkiksi
ruuan säilytykseen, eläinten pesänä tai kasvien kasvattamiseen
tai tarkkuusinstrumenttien tai taide-esineiden säilyttämiseen.
• Esineiden laatu saattaa kärsiä, ja eläimet tai kasvit saattavat
vahingoittua.
Älä kohdista ilmavirtaa kohti liekkiä tai polttolaitetta.
• Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä laita paristoja suuhun.
• Paristojen nieleminen aiheuttaa tukehtumis- ja myrkytysvaaran.
Kun suunnittelet laitteen puhdistamista, kytke laite pois päältä
katkaisijasta tai pistotulpasta.
• Laitteen puhdistus päällä ollessa aiheuttaa vaaran ja voi johtaa
loukkaantumiseen.
Mikäli laite on pitkään poissa käytöstä, kytke laitteen virta pois
katkaisijasta tai irrota pistotulppa.
Kaukosäätimen paristoja vaihtaessa, vaihda kaikki paristot.
• Vanhojen paristojen käyttäminen sekaisin uusien kanssa saattaa
aiheuttaa ylikuumenemista, vuotoa tai räjähdyksen.
Jos paristoneste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa,
pese iho tai vaatteet läpikotaisin puhtaalla vedellä.
• Jos paristonestettä joutuu silmiin, pese silmät tarkoin puhtaalla
vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Huolehdi siitä, että alue on hyvin ilmastoitu, jos yksikköä
käytetään samaan aikaan polttolaitteen kanssa.
• Jos alue on riittämättömästi ilmastoitu, saattaa esiintyä happikatoa.

TÄRKEÄÄ
Likaiset suodattimet voivat aiheuttaa kondensaatiota sisäyksikön
sisäpinnoille, mikä toimii kasvualustana homeitiöille. Siksi on suositeltavaa
puhdistaa suodattimet kahden (2) viikon välein.

Asennus

VAROITUS
Laitteen saa asentaan vain TUKES:n valtuuttama kylmäliike tai
asentaja.
• Käyttäjä ei saa asentaa sitä, koska sen asentamiseen vaaditaan
erikoistietämystä ja -taitoja. Väärin asennettu ilmastointilaite
saattaa aiheuttaa vesivuotoa, tulipalon tai sähköiskun.
Laitteelle tulee olla oma virransyöttö.
• Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa ylikuumentumista ja
tulipalovaaraa.
Älä asenna laitetta alueelle, jossa esiintyy tulenarkoja kaasuja.
• Jos vuotavaa kaasua kerääntyy yksikön ympärille, seurauksena
saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
Maadoita laite hyvin.
• Kytke maadoitus syöttökaapelin kautta. Maadoituksen tekeminen
kaasuputken, vesiputken tai muun rakenteen kautta on kielletty.
Väärä maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

HUOMIO
Asenna laiteen sähkösyöttöön vikavirtasuoja, mikäli asennus
sitä edellyttää.
Varmista kondenssiveden kunnollinen poisto.
• Jos vesi kerääntyy sisä- tai ulkoyksikköön se saattaa tippua
laitteen alle.
Jos laite ei toimi normaalisti
sammuta laite ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai huoltoliikkeeseen.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN
Kierrätystä varten, ota yhteyttä laitteen toimittajaan.

Huomautus:
Tämä kuvake koskee vain EU maita.
Tämä kuvake on direktiivin 2002/96/EY artiklan 10 (tietoa
käyttäjille) ja liitteen IV mukainen ja/tai direktiivin
2006/66/EY artiklan 20 (tietoa loppukäyttäjille) ja liitteen
II mukainen.
Fig. 1

MITSUBISHI ELECTRIC -tuotteesi on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan helposti kierrättää ja/tai käyttää uudelleen. Tämä
kuvake tarkoittaa sitä, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut tulee
niiden käyttöiän lopussa hävittää erillään kodin jätteistä. Jos kuvakkeen alla on
kemiallinen kuvake (Fig. 1), tämä kemiallinen kuvake tarkoittaa sitä, että paristo
tai akku sisältää raskasmetallia tietyssä väkevyydessä.
Tämä ilmoitetaan seuraavasti:
Hg: elohopea (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb: lyijy (0,004 %)
Euroopan unionin sisällä on erillisiä keräysjärjestelmiä käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkatuotteita sekä paristoja ja akkuja varten. Hävitä tämä laite sekä
paristot ja akut asianmukaisesti paikallisessa jätteenkeräys ja -hävityskeskuksessa.
Auta meitä suojelemaan ympäristöä.
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OSALUETTELO
Sisäyksikkö

Kaukosäädin
Pariston vaihdon ilmoitus Sivu 3

Signaali lähetin

Etupaneeli
Etupaneeli

Karkeasuodatin

Etupaneeli
Hienosuodatin

OFF/ON
kytkin

Vaakasiivekkeet
Vaakasiivekkeet

Hätäkytkin

Lämmönvaihdin

Sivu 4

Lämpötilan
säätö
Sivu 4

Toiminnon
valintapainike

Nimikilpi

Kaukosäätimen vastaanotin

ECONO COOL
painike
Sivu 5
Puhaltimen säätö
Sivu 4

Sivu 4

Siivekkeiden säätö

RESET painike

Ajastimen säätö

Sivu 3

Operoinnin merkkivalo

Sivu 4

Sivu 5

Ajastimen kytkentä
Sivu 5

Hätäkytkin

Kaukosäätimen
pidike (lisävaruste)

Ulkoyksikkö
Ilmansyöttö
Tyyppikilpi
Putket

Käytä vain laitteen omaa kaukösäädintä.

Ilmanpoisto

• Aseta pidike paikkaan,
josta kaukosäätimen signaali
ulottuu sisäyksikölle.

Poistoletku
Poistoaukko

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO
Ennen käyttöä: Kytke laitteeseen virta.

Kaukosäätimen paristojen asentaminen

1.

4.

Poista takakansi

Paina RESET

2.

3.

Asenna AAA
alkaliparistot
- napa edellä.
Aseta takakansi paikalleen

• Varmista että paristot on asetettu oikein.
• Älä käytä mangaaniparistoja tai vuotavia paristoja. Vialliset paristot voivat
aiheuttaa kaukosäätimen vikaantumisen.
• Älä käytä uudelleenladattavia paristoja.
• Pariston vaihtovalo vilkkuu kun paristojen vaihto on tarpeen. Noin viikon
kuluessa vaihtovalon syttymisestä kaukosäätimen toiminta loppuu.
• Vaihda kaikki paristot kerralla.
• Paristot kestävät normaalissa käytössä noin yhden vuoden.
• Vaihdettuasi paristot, paina RESET näppäintä varovasti.
Jos RESET näppäintä ei paineta, kaukosäädin ei välttämättä toimi laitteen
ohjaamiseen.
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TOIMINTATILAN VALINTA
1

COOL mode Jäähdyttää huoneilmaa haluamaasi lämpötilaan.
DRY mode Kuivattaa huoneilmaa. Huone jäähtyy samalla hieman.

Käynnistä laite painamalla

Lämpötilaa ei voi säätää DRY tilassa.

2

Valitse toimintatila
(COOL)

(DRY)

HEAT mode Lämmittää huoneilmaa haluamaasi lämpötilaan.
FAN mode Kierrättää huoneilmaa.

näppäimellä.
(HEAT)

Kaukosäädin

(FAN)

Jos kaukosäädin ei toimi

3

Lämpötilan asetus valitaan nuolinäppäimillä
Lämpötilan voi valita asteen tarkkuudella (1°C).
Sammuta laita painamalla

Asetettu lämpötila
Puhaltimen nopeus: normaali
Siivekkeet: automaattinen

Lämmitys

Merkkivalo indikoi laitteen toiminnan tilan
Tila

Huoneen lämpötila

Laite toimii saavuttaakseen
asetetun lämpötilan.

2°C tai enemmän
asetetusta lämpötilasta.

Huoneen lämpötila on tavoittamassa 1-2°C asetetusta
asetetun lämpötilan.
lämpötilasta
Standby - tila
(vain Multijärjstelmä)
Palaa

Merkkivalo

Jäähdytys

Merkkivalot
Merkkivalo

Hätätila voidaan ottaa käyttöön sisäyksikön hätäkytkimestä.
Jokainen näppäimen painallus vaihtaa laitteen tilaa alla olevassa järjestyksessä.

Automaattinen uudelleenkäynnistys

—

Vilkkuu

Huomautus:

Pois
• Hätätilan ensimmäiset 30 minuuttia on testiajoa, jolloin
päältä
lämpötilan säätö ei toimi ja puhallus on suuri.
• Lämmityksessä puhaltimen nopeus kasvaa puhaltaen ulos
lämmintä ilmaa.

Jos virta katkeaa tai päävirta kytketään pois päältä käytön aikana, automaattinen
uudelleenkäynnistys käynnistää toiminnon automaattisesti samassa
tilassa, kuin joka oli otettu käyttöön kaukosäätimellä juuri ennen päävirran
katkaisemista. Jos ajastin on asetettu, ajastinasetus peruutetaan ja yksikkö
aloittaa toiminnon, kun virta kytketään uudelleen.

Ei pala

Huomio:
Multijärjestelmät
Yksi ulkoyksikkö voi ohjata useampaa sisäyksikköä. Kun useita yksiköitä
käytetään samanaikaisesti, COOL ja HEAT toimintoja ei voida käyttää
samanaikaisesti. Tällöin viimeiseksi valittu sisäyksikkö menee valmiustilaan.

Jos et halua käyttää tätä toimintoa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, yksikön
asetusten vaihtamiseksi.

PUHALTIMEN NOPEUDEN SÄÄTÖ JA ILMAVIRRAN SUUNTAMINEN
Ilmavirran suuntaus

Valitse puhalluksen nopeus painamalla
Jokainen painallus vaihtaa nopeuttaa
seuraavassa järjestyksessä:
(AUTO)

(Low)

(Med.)

(High)

(AUTO) .........AUTO-tilassa ilmavirta leviää mahdollisimman tehokkaasti
huonetilaan.
(Super High)

• Sisäyksiköstä kuuluu kaksi peräkkäistä äänimerkkiä kun laite menee AUTO-tilaan.
• Käytä puhaltimen suurempaa nopeutta nopeammpaan jäähdtykseen/
lämmitykseen.
• Pienemmällä nopeudella puhaltimen ääni on matalampi.

Ilmavirran suuntaaminen valitaan painamalla
Jokainen painallus vaihtaa toimintoa
seuraavassa järjestyksessä:
(AUTO)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(Manual) .......MANUAL-tilassa valitse yläasento COOL ja DRY tiloissa ja
ala-asento HEAT-tilaa käytettäessä. Jos ala-asento valitaan
COOL tai DRY-tiloissa siivekkeet siirtyvät automaattisesti
ylä-asentoon 0,5-1 tunnin kuluttua, jotta kondenssivesi ei
pääse tippumaan sisäyksiköstä.
(Swing) .........Siivekkeet kääntyvät ylös ja alas vuorotellen.

Ilmavirran pystysuuntauksen säätö
Säädä siivekkeitä vain sisäyksikön ollessa OFF-tilassa.

(SWING)

• Sisäyksiköstä kuuluu kaksi peräkkäistä äänimerkkiä kun suuntaus menee
AUTO-tilaan.
• Säädä vaakasiivekkeitä ainoastaan kaukosäätimestä. Vaakasiivekkeiden käsin suuntaaminen aiheuttaa laitteen vikatilan.
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ECONO COOL TOIMINTO

Paina

ECONO COOL aktivoidaksesi

sivu 4

Sisäyksikkö säätää vaakasiivekkeitä sykleissä. Lämpötilan säätö asettuu automaattisesti 2 astetta korkeammaksi.

Peruttaaksesi ECONO COOL- toiminnon paina
• ECONO COOL toiminto voidaa peruutaa myös painamalla

Mikä on “ECONO COOL” -toiminto?
Ilmavirtauksen suuntaus (ilmavirtauksen muutos) tuntuu viileämmältä kuin paikallaan pysyvä ilmavirtaus. Joten vaikka asetettu lämpötila on automaattisesti
2°C korkeampi, jäähdyttäminen on mahdollista säilyttäen miellyttävä lämpötila.
Näin säästetään energiaa.

AJASTIMEN KÄYTTÖ
1

Ajastin toiminto kytketään painamalla
Toiminnon tilaa voidaan vaihtaa paimalla uudelleen.
Tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
(OFF TIMER)

2

(ON TIMER)

TIMER
pois päältä

Aseta ajastimen aika painammalla

Ajastimen kytketään pois päältä valitsemalla "TIMER RELEASED" tila.

Ajastimen kytketään pois päältä valitsemalla
"TIMER RELEASED" tila.

Huomautus:
• ON ja OFF ajastimia ei voi käyttää samanaikaisesti.
• Jos laitteen virta katkeaa kun ajastin on päällä, katso kohta "Automaattinen
uudelleenkäynnistys" sivu 4
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PUHDISTUS
Ohjeet:
• Kytke laitteen virta pois ennen puhdistusta.
• Älä yritä kuivata osia suorassa auringonpaisteessa tai lämmöllä tai tulella.
• Käytä puhdistamiseen kädenlämpöiseen veteen laimennettua mietoa pesuainetta. • Älä koske metalliosiin käsin.
• Älä käytä puhdistamiseen liuottimia.

Ilmansuodattimet - karkeasuodatin
•

Puhdista kahden (2) viikon välein

• Puhdista karkeasuodatin kahden viikon välein imuroimalla
tai haaleassa vedessä huuhtelemalla.
• Huuhtelun jälkeen kuivaa suodatin huolellisesti ennen takaisin asennusta.

Ilmansuodattimet - hienosuodatin
Ilmansuodattimen takaosa

Kolmen (3) kuukauden välein:
• Puhdista hienosuodatin imurilla.
Jos lika ei irtoa imurilla:
• Huuhtele suodattimet kädenlämpöisessä vedessä.
• Kuivaa suodattimet huolellisesti ennen takaisin asennusta.
Kerran vuodessa:
• Suodattimien suositeltu vaihtoväli on
yksi (1) vuosi.
• Uuden suodattimen osanumero on

Etupaneeli

Sarana
Aukko

MAC-2370FT-E
Irrota suodatin vetämällä.

1. Vedä luukkua etureunan alaosasta kunnes kuuluu naksahdus.
2. Pidä kiinni saranoista ja vedä etupaneeli pois paikaltaan yllä
olevassa kuvassa esitetyllä tavalla
• Pyyhi pehmeällä, kuivalla kankaalla tai huuhtele vedellä.
• Älä upota suodattimia veteen yli kahdeksi tunniksi.
• Kuivaa suodattimet hyvin ennen takaisin asennusta.
3. Asenna etupaneeli päinvastaisessa järjestyksessä
irrotukseen nähden. Sulje etupaneeli tiukasti ja
paina nuolilla osoitetuista kohdista.

Tärkeää
• Puhdista suodattimet säännöllisesti parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
• Likaiset suodattimet estävät ilmavirtaa ja aiheuttavat
sisäyksikössä kondensaatiota, mikä voi johtaa homeen
tai muun sienikasvuston muodostumiseen. Tästä syystä
suosittelemme ilmansuodattimien puhdistamista
kahden (2) viikon välein.
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● DM-SARJAN KÄYTTÖOHJE ●

VIKATILANTEET
Oire

Selitys ja ohjeet

Sisäyksikkö
Laitetta ei voi käyttää

• Onko virtakatkaisin käännetty päälle?
• Onko virtalähteen johto liitetty pistorasiaan?
• Onko ON-ajastin asetettu? Sivu Sivu 5

Vaakasiivekkeet eivät liiku

• Onko vaakasiiveke ja pystysiiveke asennettu
oikein?
• Onko tuulettimen suojain vaurioitunut?
• Kun virtakatkaisin kytketään käyttöön, vaakasiipien asento palautetaan minuutin kuluessa.
Kun palautus on päättynyt, vaakasiipien normaali toiminto jatkuu. Samoin tapahtuu jäähdytystoiminnon hätätilakäytön aikana

Yksikköä ei voida käyttää noin
kolmeen minuuttiin uudelleenkäynnistyksen jälkeen..

• Suojaustoiminto, odota hetki

Sisäyksikön ilmanpoistosta
tulee utua

• Yksiköstä poistuva kylmä ilma viilentää nopeasti
huoneilmassa olevan kosteuden, joka muuttuu
uduksi.

VAAKASIIVEKE lakkaa hetkeksi
kääntymästä, jonka jälkeen se
alkaa kääntyä uudelleen.

• Tämä on tavallista toimintaa
VAAKASIIVEKKEELTÄ

Ilman virtaussuunta muuttuu
käytön aikana.
Vaakasiivekkeen suuntaa ei voi
muuttaa kaukosäätimellä.

• Jos ilman puhaltaminen alaspäin jatkuu 0,5-1
tuntia, kun yksikköä käytetään COOL- tai DRY
-tilassa, ilman virtaussuunta muutetaan automaattisesti vaakatasoon. Tämä estää kondensoituvaa vettävalumasta ulos yksiköstä.
• Jos ilmavirran lämpötila on liian alhainen
lämmitettäessä tai sulatettaessa, vaakasiiveke kääntyy automaattisesti pystyasentoon

Toiminto pysähtyy noin 10
minuutin ajaksi lämmitystoiminnossa

• Ulkoyksikkö on sulatusvaiheessa. Odota.
Tähän kuluu enintään 10 minuuttia. (Jos ulkolämpötila on liian alhainen ja ilmankosteus on
liian suuri, muodostuu jäätä.)

Yksikkö käynnistää toiminnon
itsestään, kun päävirta kytketään,
mutta kaukosäätimeltä ei ole
tullut signaalia.

• Näissä malleissa on automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto. Jos päävirta katkaistaan
sammuttamatta laitetta kaukosäätimellä ja laitteeseen kytketään uudelleen virta, yksikkö jatkaa
automaattisesti toimintaa samassa tilassa, joka
oli valittu kaukosäätimellä ennen päävirran katkaisemista. Katso kohta “Automaattinen
uudelleenkäynnistystoiminto” Sivu 4

COOL/DRY-tilassa huoneen
• Kun huoneen lämpötila poikkeaa asetetusta
lämpötilan lähestyessä asetettua lämpötilasta, sisätilan tuuletin käynnistyy kaukolämpötilaa ulkoyksikkö pysähtyy säätimen asetusten mukaisesti.
ja sen jälkeen sisäyksikkö toimii
alhaisella nopeudella.
Sisäyksikön väri muuttuu ajan
kuluessa.

Oire

Selitys ja ohjeet

Kaukosäädin

• Muovi saattaa kellastua ultraviolettivalon ja
lämpötilan kaltaisten tekijöiden vaikutuksesta,
mutta tämä ei vaikuta tuotteen toimintaan

Multijärjestelmä
Sisäyksikkö, jota ei käytetä,
lämpenee, ja yksiköstä kuuluu
ääni, joka muistuttaa virtaavan
veden ääntä.

• Pieni määrä kylmäainetta virtaa edelleen sisäyksikköön, vaikka se ei olisikaan käytössä.

Kun lämmitystoiminto valitaa
toiminto ei ala välittömästi.

• Kun toiminto aloitetaan sen jälkeen, kun ulkoyksikkö on sulatettu, kuluu jokusia minuutteja
(enintään 10), ennen kuin lämmintä ilmaa alkaa
puhaltua ulos.

Kaukosäätimen näyttö on
pimeä tai himmeä. Sisäyksikkö
ei vastaa kaukosäätimen
signaaliin.

• Onko paristoissa virtaa?
Sivu 3
• Onko paristot asennettu oikein päin?
Sivu 3
• Onko kaukosäätimen tai muiden sähkölaitteiden painikkeita painettu?

Laite ei jäähdytä tai lämmitä
Laite ei jäähdytä tai lämmitä
riittävästi.

• Onko lämpötila asetettu oikein? Sivu 4
• Onko tuulettimen asetus oikea? Säädä
tuuletinta suuremmalle. Sivu 4
• Ovatko suodattimet puhtaat? Sivu 6
• Onko sisäyksikön tuuletin tai lämmönvaihdin
puhdas?
• Tukkiiko jokin sisä- tai ulkoyksikön ilmansyötön
tai -poiston?
• Onko ikkuna tai ovi auki?

Huonetta ei voida jäähdyttää
tehokkaasti.

• Jos huoneessa käytetään tuuletinta tai kaasukeitintä, jäähdytystaakka kasvaa ja laitteen
jäähdytysteho heikkenee.
• Jos ulkolämpötila on korkea, jäähdytysvaikutus
saattaa olla riittämätön

Huonetta ei voida lämmittää
riittävästi.

• Jos ulkolämpötila on alhainen, lämmitysvaikutus
saattaa olla riittämätön.

Lämmitettäessä ilmaa ei tule
heti ulos.

• Odota, yksikkö valmistautuu puhaltamaan
lämmintä ilmaa ulos.

Ilmavirta
Sisäyksiköstä tuleva ilma
haisee oudolle.

• Ovatko suodattimet puhtaat? Sivu 6
• Onko sisäyksikön tuuletin tai lämmönvaihdin
puhdas?
• Yksikkö saattaa imeä sisään hajuja seinistä,
matoista, huonekaluista, kankaista jne. ja
puhaltaa ne ulos ilman mukana.

Ääni
Kuuluu naksahdus.

• Tämän äänen synnyttää etupaneelin laajentuminen tai supistuminen, joka johtuu
lämpötilanvaihdoksesta.

Kuluu kupliva ääni.

• Tämä ääni kuuluu, kun ulkoilmaa imetään
poistoletkun kautta kääntämällä päälle suuntahuppu tai tuuletin, jolloin poistoletkussa virtaava
vesi sylkeytyy ulos. Tämä ääni kuuluu myös
silloin, kun ulkoilmaa puhaltuu sisään poistoletkuun voimakkaalla tuulella.

Sisäyksiköstä kuuluu mekaaninen ääni.

• Tämä ääni kuuluu, kun tuuletin tai kompressori
kytkeytyy käyttöön tai pois käytöstä.

Kuuluu virtaavan veden ääni.

• Tämä äänen synnyttää yksikön läpi virtaava
kylmäaine tai kondenssivesi.

Kuuluu sihisevä ääni.

• Tämä ääni kuuluu silloin silloin, kun yksikön
sisällä olevan kylmäaineen virtaussuunta vaihtuu.

Ulkoyksikkö
Ulkoyksikön tuuletin ei pyöri,
vaikka kompressori on käynnissä.
Vaikka tuuletin pyörisikin, se
lakkaa pyörimästä pian.
Ulkoyksikkö vuotaa vettä.

Ulkoyksiköstä tulee valkoista
savua.

• Kun ulkolämpötila on alhainen jäähdytyksen
aikana, tuuletin toimii pätkittäin riittävän jäähdytystehon säilyttämiseksi.
• COOL- ja DRY-toimintojen aikana putket tai
putkiliitännät jäähtyvät. Tämä aiheuttaa veden
tiivistymistä.
• Lämmitettäessä lämmönvaihtimeen tiivistynyttä
vettä saattaa valua ulos.
• Lämmitystoiminnon aikana ulkoyksikköön muodostunut jää sulaa sulatusvaiheen aikana
ja vettä saattaa valua ulos.
• Lämmityksen aikana sulatustoiminnon synnyttämä höyry näyttää valkoiselta savulta.
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VALMISTELUT LAITTEEN KÄYTÖSTÄ
POISTAMISELLE MÄÄRÄAJAKSI
1

Aseta lämpötila korkeimmalle jäähdutystilassa,
ja anna käydä 3-4 tuntia. Sivu 4
• Toiminto kuivaa sisäyksikön sisältä
• Kosteus sisäyksikössä voi altistaa sieni- ja homekasvustolle.

2

Sammuta laite.

3

Kytke laitteen virransyöttö pois.

4

Poista patterit kaukosäätimestä.

Käynnistäessäsi laitteen uudestaan:

1
2
3
4

Puhdista suodattimet. Sivu 6
Tarkista, että sisä- ja ulkoyksikön puhaltimien edessä
ei ole esteitä.
Tarkista, että laitteen sähkökytkennät ovat kunnossa.
Katso “LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO”,
ja seuraa ohjeita. Sivu 3

TEKNISET TIEDOT
Malli

Tuotekoodi

MSZ-DM25VA

Sisäyksikkö

MSZ-DM25VA

MSZ-DM35VA

Ulkoyksikkö

MUZ-DM25VA

MUZ-DM35VA

Toiminto

Jäähdytys

MSZ-DM35VA

Lämmitys

Sähkösyöttö

Jäähdytys

Lämmitys

~ /N, 230 V, 50 Hz

Teho

kW

2.5

3.15

3.15

3.6

Sähköteho

kW

0.71

0.85

1.02

0.975

Paino

Sisäyksikkö

kg

Ulkoyksikkö

kg

24

25

kg

0.70

0.72

Kylmäaine (R410A)

9

Sisäyksikkö

IP luokka

IP 20

Ulkoyksikkö

Suurin sallittu
käyttöpaine
Melutaso

IP 24

LP ps

MPa

1.64

HP ps

MPa

4.15

Sisäyksikkö (täysi/nopea/
matala/hiljainen)

dB(A)

43/37/30/22

43/37/30/23

45/38/31/22

44/37/30/23

Ulkoyksikkö

dB(A)

50

50

51

51

Taattu käyttöalue
Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

32°C DB
23°C WB

46°C DB
—

21°C DB
15°C WB

-10°C DB
—

Yläraja

27°C DB
—

24°C DB
18°C WB

Alaraja

20°C DB
—

-10°C DB
-11°C WB

Yläraja
Jäähdytys
Alaraja

Lämmitys

Huomio:
Luokitusehto
Jäähdytys — sisä:
ulko:
Lämmitys — sisä:
ulko:

27°C DB, 19°C WB
35°C DB
20°C DB
7°C DB, 6°C WB

DB: Dry Bulb
WB: Wet Bulb
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