
MODELLEN

FTXS20K2V1B
FTXS25K2V1B
CTXS15K2V1B
CTXS35K2V1B
FTXS20K3V1B
FTXS25K3V1B
CTXS15K3V1B
CTXS35K3V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

GEBRUIKSAANWIJZING



FrontpaneelFrontpaneel

31

Zorg dragen en reinigen
 ■ Beknopte gebruiksaanwijzing

Het frontpaneel openen/sluiten

• Houd beide uiteinden van het frontpaneel vast en trek er dan aan om het te openen.
• Druk aan beide kanten op het frontpaneel om het te sluiten.

Onderdelen reinigen

Noot over de reiniging

 ■Gebruik niet de volgende materialen om schoon te maken.
• Warm water van meer dan 40°C.
• Wasbenzine, benzine, verdunner, andere vluchtige oliën.
• Boenwas.
• Schrobbers, ander hard materiaal.

 VOORZICHTIG
• Schakel de werking en de onderbreker uit, voordat u hem schoonmaakt.
• Raak de aluminiumlamellen van de binnenunit niet aan. Als u die onderdelen aanraakt, kan dit letsel tot gevolg hebben.

Luchtfi lter
• Zuig de fi lter schoon of was hem.

Om de 2 weken
 Zie  Pagina 33

Deodoriseringsfi lter uit titaniumapatiet
• Zuig de fi lter schoon of vervang deze.

[Reiniging] [Vervanging]
Eens om de 6 maanden Een maal per 3 jaar
 Zie  Pagina 34  Zie  Pagina 34

Frontpaneel
• Veeg dit met een met water 

bevochtigde doek schoon.

Bij vervuiling
 Zie  Pagina 32

Binnenunit en
afstandsbediening

• Veeg deze met een zachte 
doek schoon.

Bij vervuiling
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Zorg dragen en reinigen

 VOORZICHTIG
• Gebruik een robuust en stevig gereedschap, wanneer u het frontpaneel verwijdert of bevestigt en let goed op wat u doet.
• Ondersteun het paneel veilig met de hand, zodat het niet kan vallen, wanneer u het frontpaneel verwijdert of bevestigt.
• Controleer of het frontpaneel na de reiniging stevig is bevestigd.

1. Verwijder het frontpaneel.
• Schuif het frontpaneel naar links of naar rechts 

en trek het naar u toe.
Daardoor wordt de roterende pen aan een kant 
ontkoppeld.

• Ontkoppel de spil van het frontpaneel aan de 
andere kant op dezelfde wijze.

1) Schuiven 

2) Trekken 

2. Maak het frontpaneel 
schoon.
• Veeg dit met een met water bevochtigde doek 

schoon.
• Gebruik alleen een neutraal schoonmaakmiddel.
• Wanneer u het paneel met water wast, veeg het 

dan droog met een zachte doek en laat het na 
het wassen in de schaduw drogen.

3. Monteer het frontpaneel.
• Lijn de spillen van het frontpaneel aan de linker- 

en rechterkant van het frontpaneel uit met de 
sleuven en druk deze er dan helemaal in.

Spil frontpaneel

Sleuf

• Sluit langzaam het frontpaneel.
• Druk aan beide kanten en in het midden op het 

frontpaneel.

 ■ Voorste sierpaneel verwijderen
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Zorg dragen en reinigen

 VOORZICHTIG
• Raak de aluminiumlamellen niet met blote handen aan, wanneer u de fi lter demonteert of monteert.

1. Trek de luchtfi lters eruit.
• Open het frontpaneel.
• Druk de fi lterlip naar het midden van elke 

luchtfi lter enigszins omhoog en trek deze dan 
omlaag.

2) Omlaag trekken

1) Duwen

2. Was de luchtfi lters met 
water of reinig ze met een 
stofzuiger.
• Zorg ervoor dat u de Deodoriseringsfi lter uit 

titaniumapatiet verwijdert. Zie de 
Deodoriseringsfi lter uit titaniumapatiet op de 
volgende pagina.

• Het wordt aanbevolen om de luchtfi lters elke 
2 weken te reinigen.

Als stof niet gemakkelijk loslaat
• Was de luchtfi lters met een neutraal reinigingsmiddel 

dat is verdund met handwarmwater. Laat ze daarna in 
de schaduw drogen.

3. Plaats de fi lters terug 
zoals ze zaten en sluit het 
frontpaneel.
• Druk aan beide kanten en in het midden op het 

frontpaneel.

 ■ Luchtfi lter
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Zorg dragen en reinigen

1. Verwijder de 
Deodoriseringsfi lter uit 
titaniumapatiet.
• Open het frontpaneel en trek de luchtfi lters eruit.
• Houd de verzonken delen van het frame vast en 

haak de 4 klemmen los.

Klem

2. Reinig of vervang 
de Deodoriseringsfi lter uit 
titaniumapatiet.

[Onderhoud]
2-1 Zuig het stof weg en drenk de fi lter 

10 tot 15 minuten in koud of 
handwarmwater (gebruik geen 
warm of heet water), als er veel 
vervuiling is.
• Verwijder de fi lter niet uit het frame, wanneer 

u hem met water wast.

2-2 Schud na het wassen het 
resterende water eruit en eraf en 
laat hem drogen in de schaduw.
• Aangezien het materiaal van polyester is 

gemaakt, mag u de fi lter niet wringen, wanneer 
u het water verwijdert.

[Vervanging]
Verwijder de fi lter uit het 
fi lterframe en bevestig 
een nieuwe.

• Gooi het fi lterframe niet weg. Hergebruik het 
fi lterframe, wanneer u de Deodoriseringsfi lter uit 
titaniumapatiet vervangt.

• Gooi de oude fi lter weg als niet-ontvlambaar 
afval.

3. Plaats de fi lters terug 
zoals ze zaten en sluit 
het frontpaneel.
• Druk aan beide kanten en in het midden op 

het frontpaneel.

NOOT
• Bedrijf met vuile fi lters:

 – geur verwijderen uit de lucht is niet mogelijk,
 – reinigen van de lucht is niet mogelijk,
 – resulteert in slechte verwarming of koeling,
 – kan stank veroorzaken.

• Gooi de oude fi lters weg als niet-ontvlambaar afval. 
• Neem contact op met de serviceleverancier waar u de 

airconditioner kocht om een Deodoriseringsfi lter uit 
titaniumapatiet te bestellen.

Onderdeel Deodoriseringsfi lter uit titaniumapatiet 
(zonder frame) 1 set

Stuknr. KAF970A46

 ■ Deodoriseringsfi lter uit titaniumapatiet
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■ Controleer de units
 ■Controleer of de basis, standaard en andere bevestigingsmiddelen van de buitenunit niet zijn verteerd of gecorrodeerd.
 ■Controleer of er niets de luchtinlaten en -uitlaten van de binnen- en de buitenunit blokkeert.
 ■Controleer of het water soepel uit de afvoerslang stroomt tijdens de standen KOELEN of DROGEN.
• Als er geen afvoerwater is te zien, lekt er mogelijk water uit de binnenunit. Stop de werking en raadpleeg de 

serviceleverancier, als dat het geval is.

 ■ Voorafgaand aan een lange stilstandperiode

1. Bedien de VENTILATOR op een mooie dag slechts enkele uren 
om de binnenkant te laten drogen.
• Druk op  en selecteer "  ".

• Druk op  en start het bedrijf.

2. Schakel de onderbreker van de airconditioner in de kamer uit, 
nadat het bedrijf is gestopt.

3. Reinig de luchtfi lters en plaats deze terug.

4. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.
• Wanneer een multi-buitenunit is verbonden, controleer dan of de stand VERWARMEN niet in de andere kamer wordt 

gebruikt, voordat u de stand VENTILATOR aanzet.  Pagina 29  

 ■Wij adviseren periodiek onderhoud
• Bij bepaalde bedrijfsomstandigheden kan de binnenzijde van de airconditioner vuil worden na een aantal seizoenen te zijn 

gebruikt, wat slechte prestaties tot gevolg heeft. Het is raadzaam om periodiek onderhoud door een specialist te laten 
uitvoeren naast de regelmatige reiniging door de gebruiker. 

• Neem voor specialistisch onderhoud contact op met de serviceleverancier waar u de airconditioner hebt gekocht.
• De onderhoudskosten komen ten laste van de gebruiker.

(1) GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel) 

Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken 
zijn vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale leverancier.

Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen niet vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype:
GWP (1)-waarde: 2087,5

R410A

OPMERKING met betrekking tot tCO2eq

In Europa wordt de uitstoot van broeikasgassen van de totale koelmiddelvulling in het systeem (uitgedrukt in ton CO2 -equivalent) 
gebruikt om de onderhoudstermijnen te bepalen. Volg de toepasselijke wetgeving.

Formule om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen:
GWP-waarde van het koelmiddel × Totale koelmiddelvulling [in kg] / 1000

Zorg dragen en reinigen


