 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Предоставен декоративен панел с функция за автоматично
почистване на филтъра

Самопочистващ се декоративен панел

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Правилна експлоатация за ефективна икономия на енергия
• Благодарим ви за покупката на самопочистващия панел.
• Това ръководство описва мерките за безопасност, които
трябва да се спазват при употребата на продукта.

Прочетете внимателно това ръководство и се
уверете, че разбирате предоставената информация,
преди да пристъпите към експлоатация на
продукта.

Съхранявайте това ръководство на място, където ще бъде
лесно достъпно.
Ако друг потребител ще използва устройството в бъдеще,
не забравяйте да му предадете ръководството.
• Това ръководство за експлоатация е предназначено за
декоративния панел, предоставен с функция за автоматично
почистване на филтъра.
Прочетете това ръководство, заедно с ръководството
на дистанционното управление.
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BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
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Предпазни мерки
Оригиналното ръководство е написано на
английски език. Текстовете на останалите
езици са преводи на оригиналните инструкции.
За да се възползвате изцяло от възможностите на
климатика и за да избегнете неизправност поради
неправилна употреба, препоръчваме да прочетете
внимателно това ръководство за експлоатация
преди употребата.
Този климатик се отнася към категорията "уреди,
недостъпни за широката публика".

Консултирайте се с вашия доставчик относно
модифицирането, ремонта и поддръжката на
климатика.
Неправилният ремонт може да доведе до
изтичане на вода, токови удари или пожар.

• Описаните тук предпазни мерки са
класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
и ВНИМАНИЕ. Всички те съдържат важна
информация за безопасността. Спазвайте
всички предпазни мерки без изключение.

Внимавайте за опасност от пожар в случай
на изтичане на охладител.
Ако климатикът не работи правилно, т.е., не
генерира студен или топъл въздух, причината
може да е в изтичане на охладител. Обърнете
се към вашия доставчик за съдействие.
Охладителната течност в климатика е безопасна
и обикновено не изтича. В случай на изтичане,
обаче, контактът с открит нагревател, радиатор
или печка може да доведе до образуване на
отровен газ. Не използвайте климатика, докато
квалифициран сервизен техник не потвърди,
че утечката е ремонтирана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.... Неспазването на
точните инструкции
може да доведе до
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ.................. Неспазването на
точните инструкции
може да доведе до
повреда на имущество
или нараняване, които
могат да бъдат
сериозни, в зависимост
от обстоятелствата.
• След като го прочетете, запазете
ръководството на удобно място за справки
в бъдеще. Ако оборудването се прехвърли
на нов потребител, не забравяйте да му
предадете и ръководството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имайте предвид, че продължителното,
директно излагане на въздействието на
студен или топъл въздух от климатика, или
на твърде горещ или твърде студен въздух,
може да бъде вредно за вашето физическо
състояние и здраве.
Когато климатикът е неизправен (произвежда
мирис на изгоряло и др.), изключете захран
ването на уреда и се свържете с вашия
доставчик.
Продължаването на експлоатацията при такива
обстоятелства може да доведе до повреда,
токови удари или опасност от пожар.
Консултирайте се с вашия дилър относно
монтажните работи.
Самостоятелният монтаж може да доведе до
изтичане на вода, токови удари или пожар.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Не пъхайте предмети, включително пръти,
пръсти и др., в отворите за приток или
отвеждане на въздуха.
Може да се получи нараняване поради контакт
с бързо въртящите се перки на вентилатора.

Консултирайте се с вашия дилър за указания
какво да предприемете в случай на изтичане
на охладителен агент.
Когато климатикът ще се монтира в малка стая,
необходимо е да се вземат съответни мерки
така, че количеството изтекъл охладителен агент
да не превиши лимита за концентрация в случай
на утечка. В противен случай, това може да
доведе до инцидент поради недостиг на
кислород.
Обърнете се към квалифицирани професио
налисти относно монтажа на аксесоари и
използвайте само посочените от произ
водителя аксесоари.
Ако в резултат на вашата намеса възникне
дефект, той може да доведе до утечки на вода,
токов удар или пожар.
Консултирайте се с вашия доставчик относно
преместването и повторния монтаж на
климатика.
Неправилният монтаж може да доведе до
изтичане на вода, токови удари или пожар.
Използвайте предпазители със съответния
номинал.
Не използвайте неподходящи предпазители,
медни или други жици като заместител, тъй като
това може да причини токов удар, пожар,
нараняване или повреда на уреда.

Ръководство за експлоатация
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Предпазни мерки
Не забравяйте да заземите климатика.
Не заземявайте уреда към тръбопроводи,
гръмоотводи или телефонно заземяване.
Неправилно извършеното заземяване може
да доведе до токов удар или пожар.
Силният токов пик от светкавица или други
източници може да причини повреда на
климатичната инсталация.
Задължително инсталирайте детектор
за утечки на земята.
Неговата липса може да доведе до токов удар
или пожар.
Консултирайте се с дилъра, ако климатикът
бъде потопен под вода поради природно
бедствие, като наводнение или тайфун.
Не използвайте климатика в такъв случай, иначе
може да се получи токов удар, неизправност или
пожар.
Не пускайте или не спирайте климатика, ако
прекъсвачът за захранване е ВКЛ или ИЗКЛ.
В противен случай, може да възникне пожар или
изтичане на вода. Освен това, вентилаторът ще
се завърти внезапно, ако е активирано компен
сиране на прекъсване в захранването, което
може да доведе до нараняване.
Не използвайте продукта в среда, където
въздухът е замърсен с маслени пари, напр.,
от кухненски мазнини или машинно масло.
Маслените пари могат да доведат до напукване,
токов удар или пожар.
Не използвайте продукта на места
с прекомерен мазен пушек, като кухни,
или на места със запалим газ, корозивен
газ или метален прах.
Използването на продукта на такива места може
да причини пожар или неизправност на продукта.
Не използвайте запалими материали
(напр., спрей за коса или инсектицид)
в близост до продукта.
Не почиствайте продукта с органични
разтворители от рода на разредител за боя.
Използването на органични разтворители може
да причини напукване на продукта, токови удари
или пожар.
За захранване на системата задължително
използвайте отделна силова верига.
Използването на друго захранване може да
причини генериране на топлина, пожар или
неизправност на продукта.

Ръководство за експлоатация
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ВНИМАНИЕ
Не използвайте климатика за други цели,
освен предвидените.
Не използвайте климатика за охлаждане на
прецизни инструменти, храна, растения, животни
или художествени творби, тъй като това може да
се отрази неблагоприятно на характеристиките,
качествата и/или дълготрайността на засегнатия
предмет.
Не махайте решетката от вентилатора на
външния модул.
Решетката предпазва от контакт с високо
скоростния вентилатор, който може да причини
нараняване.
Не поставяйте предмети, чувствителни към
влага, директно под вътрешния или външния
модул.
При определени условия, кондензът по основния
модул или охладителните тръби, замърсяването
по въздушния филтър или запушване на
дренажа могат да причинят прокапване, което
да доведе до повреда на засегнатия предмет.
За да се избегне недостиг на кислород,
осигурете адекватно проветряване на
помещението, ако съвместно с климатика
се използва оборудване с открит пламък.
След продължително използване, проверете
закрепването и стойката на уреда за
евентуални повреди.
Ако се остави в повредено състояние, уредът
може да падне и да причини нараняване.
Не поставяйте запалими спрейове и не
използвайте контейнери със спрей в близост
до уреда, тъй като това може да причини
пожар.
Преди почистване, уверете се, че сте
изключили уреда и сте извадили щепсела
на захранващия кабел от контакта.
В противен случай е възможен токов удар и
нараняване.
За избягване на токови удари, не работете
с уреда с мокри ръце.
Не поставяйте нагреватели или горелки на
местата, подложени на въздушната струя от
уреда, тъй като това може да влоши горенето.
Не поставяйте нагреватели директно под
уреда, тъй като топлината може да причини
деформация.
Уверете се, че деца, растения или животни
не са изложени директно на въздушната
струя от уреда, тъй като това може да има
неблагоприятни последици.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Не мийте климатика или дистанционното
управление с вода, тъй като това може да
доведе до токов удар или пожар.
Не поставяйте контейнери с вода (вази
с цветя и др.) върху уреда, тъй като това
може да причини токов удар или пожар.
Не монтирайте климатичната система на
място, където има опасност от излагане на
въздействието на утечки от запалим газ.
В случай на изтичане на газ, натрупването на газ
около климатика може да доведе до опасност от
пожар.
Не поставяйте запалими контейнери, от рода
на кутии спрей, в рамките на 1 м от отвора за
духане.
Контейнерите могат да експлодират, тъй като
излизащият топъл въздух от външния или
вътрешния модул ще ги засегне.
Разположете дренажния шланг така, че да
осигурите безпрепятствено оттичане.
Ако по време на работа на климатика не се
получава правилно оттичане от дренажната
тръба на външния модул, може да има запуш
ване поради замърсяване и натрупани остатъци
в тръбата.
Това може да доведе до изтичане на вода от
вътрешния модул. При такива обстоятелства,
спрете климатика и се консултирайте с вашия
дилър.
Не позволявайте на деца да се катерят върху
външния модул и избягвайте поставянето на
предмети върху него.
Падането или преобръщането могат да доведат
до нараняване.
Не запушвайте отворите за приток или
отвеждане на въздуха.
Влошеният въздушен поток може да доведе
до недостатъчен капацитет или до проблеми.

Консултирайте се с вашия доставчик относно
почистването на вътрешността на климатика.
Неправилното почистване може да причини
счупване на пластмасови части, изтичане на
вода и други повреди, както и токови удари.
За да избегнете нараняване, не докосвайте
отвора за приток на въздух или алуминие
вите ребра на уреда.
Не разполагайте предмети в директна
близост до външния модул и не допускайте
листа и други отпадъци да се натрупват
около уреда.
Листата привличат дребни животни и насекоми,
които могат да попаднат в уреда. Веднъж
попаднали в уреда, такива насекоми и животни
могат да причинят неизправности, пушек или
пожар, ако се допрат до части на
електрооборудването.
Никога не се допирайте до вътрешните части
на контролера.
Не сваляйте предния панел. Докосването на
някои вътрешни части ще причини токови удари
и повреда на уреда. Консултирайте се с вашия
дилър относно проверката и регулирането на
вътрешни части.
Не оставяйте дистанционното управление на
места, където има опасност да се намокри.
Ако в дистанционното управление проникне
вода, има опасност от токов удар и повреда
на електронни компоненти.
Внимавайте къде стъпвате при почистване
или проверка на въздушния филтър.
Необходима е работа на височина, при което
трябва да се внимава особено.
Ако скелето е нестабилно, може да паднете
и да се нараните.

Уредът не е предвиден за използване от
малки деца или инвалиди без надзор.
Може да се получи травма и увреждане на
здравето.
Децата трябва да се наблюдават, за да не се
допуска да играят с уреда или неговото
дистанционно управление.
Случайното задействане от страна на дете може
да доведе до телесни травми и поражения върху
здравето.
Не позволявайте на деца да играят върху и
около външния модул.
Това може да доведе до нараняване.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Названия и функции
Фиксиращи бутони на филтър
(на пет места)

Ъглов декоративен капак

Въртяща се клапа

Индикатор
(зелен/червен)

Декоративен
панел

Ъглов
декоративен капак

Кутия с електрически
компоненти на панел

Бутони за фиксиране
на прахоуловител
(на две места)

Индикатор
(зелен/червен)
Прахоуловител
Закрепващ винт
за модул на четка

Въздушен
филтър

Модул на четка

Вход за събиране
на прах

Смукателна решетка

S-образна тръба
Задвижващ мотор на четка

Задвижващ мотор на филтър

• Илюстрацията показва декоративния панел
с функция за автоматично почистване на
филтъра, когато смукателната решетка е свалена.

Индикатор
Цветовете на дисплея и състоянието на индикатора показват следното съдържание.
Цвят на
индикатора

Състояние
Свети

Зелено

Мигане
Мига на дълги
интервали

Червено
Мига на къси
интервали

Съдържание
Продуктът е режим на работа като климатик (*)
Продуктът извършва автоматично почистване на филтъра (*)
Време за събиране на прахта от
прахоуловителя (установен прах от сензора за
прах)
Прахоуловителят е пълен и не е достъпно
автоматично почистване на филтъра.

Вижте
страница 13.

Възникване на неизправност по време на автоматично
почистване на филтъра.

* Продуктът е фабрично настроен да не показва тези елементи.

БЕЛЕЖКА
Не използвайте продукта на следните места.
Мазнина, катран от цигари и пара могат да доведат до образувате на лепкава прах върху филтъра, който
може да не успее да се почисти правилно. Нещо повече, лепкавата прах може да причини неизправности.
• Места с мазен пушек.......................................... Ресторанти, заводи и др.
• Места с прекомерен цигарен дим..................... Пушални и др.
• Места с прекомерна влага или пара................. Ресторанти, заводи и др.
* Продуктът не може да се използва при определени условия, освен конкретните примери, посочени
по-горе. За подробности се обърнете към вашия доставчик на Daikin.
Ръководство за експлоатация
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1. Бутон за избор на работен режим
11. LCD (с фоново осветление)

4. Бутон Нагоре
5. Бутон Надолу
6. Бутон Надясно
7. Бутон Наляво
9. Индикатор за действие
8. Бутон Вкл/Изкл
3. Бутон Меню/Потвърждение
10. Бутон Отмяна

2. Бутон за настройка на скоростта на вентилатора/
посоката на въздушната струя
Функции, различни от основните операции (т.е., Вкл/Изкл, избор на режим на работа, управление
на скоростта на вентилатора и настройки на температурата) се задават от екрана с менюто.

БЕЛЕЖКА
• Не монтирайте този продукт на места, изложени на пряка слънчева светлина.
В противен случай, LCD може да се обезцвети и да не показва нищо.
• Не дърпайте и не усуквайте кабела на дистанционното управление.
В противен случай, дистанционното управление може да се повреди.
• Не натискайте бутоните на дистанционното управление с предмети с остър връх.
В противен случай, дистанционното управление може да се повреди.

1. Бутон за избор на работен режим
• Натиснете този бутона, за да изберете
предпочитания режим на работа.
* Достъпните режими може да се различават според модела.

2. Бутон за скоростта на вентилатора/
посоката на въздушната струя
• Използва се за извикване на екрана за настройки
на силата/посоката на въздушната струя.
*Д
 остъпните скорости на вентилатора и посоки на
въздушната струя може да се различават според модела.
(За подробности, вижте ръководството за
експлоатация на контролера)

3. Бутон Меню/Потвърждение
• Използва се за извикване на главното меню.
• Използва се за въвеждане на избраната настройка.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
4P558846-1A 2018.12

4. Бутон Нагоре
с този символ

(Натискайте частта
)

• Използва се за повишаване на зададената температура.
• Следващите елементи от горната страна ще
се осветят.
(Осветените елементи ще се прелистват
постоянно, докато бутонът се държи натиснат.)
• Използва се за промяна на избрания елемент.

5. Бутон Надолу
с този символ

(Натискайте частта
)

• Използва се за понижаване на зададената температура.
• Следващите елементи от долната страна ще
се осветят.
(Осветените елементи ще се прелистват
постоянно, докато бутонът се държи натиснат.)
• Използва се за промяна на избрания елемент.
Ръководство за експлоатация
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Названия и функции
6. Бутон Надясно (Натискайте частта
с този символ )
• Използва се за осветяване на следващите
елементи от дясната страна.
• Всеки екран се прелиства в посока надясно.
• Настройките при напускане на дома се активират с този
бутон, ако се задържи натиснат за поне четири секунди.

7. Бутон Наляво
с този символ

(Натискайте частта
)

• Използва се за осветяване на следващите
елементи от лявата страна.
• Всеки екран се прелиства в посока наляво.
• Настройките при напускане на дома се активират с този
бутон, ако се задържи натиснат за поне четири секунди.

8. Бутон Вкл/Изкл
• Натиснете бутона и системата ще се стартира.
• Натиснете бутона отново и системата ще спре.

9. Светлинен индикатор за работа (зелен)
• Индикаторът свети по време на работа.
• Този индикатор мига, ако възникне грешка.

10. Бутон Отмяна
• Използва се за връщане към предишния екран.

11. LCD (с фоново осветление)
• Фоновото осветление ще свети
приблизително 30 секунди след натискане
на някой от бутоните за работа. Натискайте
бутоните, с изключение на бутона Вкл/Изклл,
когато фоновото осветление свети.
• Ако две дистанционни се използват за
управление на един вътрешен модул,
фоновото осветление на дистанционното,
задействано преди другото, ще свети.
(Фоновото осветление на двете
дистанционни няма да свети едновременно.)

Течнокристален дисплей
• Има два типа дисплей - стандартен и подробен дисплей.
Стандартният дисплей се задава по подразбиране.
• За да преминете към подробния дисплей, изберете го от главното меню.
За подробности, вижте ръководството за експлоатация, предоставено с дистанционното управление.
• Всеки от следващите екрани пояснява състоянието на LCD дисплея във връзка с функцията за автоматично почистване на филтъра.
За съдържанието на LCD дисплея, когато уредът не е в режим на автоматично почистване на филтъра,
вижте ръководството за експлоатация, предоставено с дистанционното управление.
Стандартен дисплей

Автомат.

Зад. на
Охл.28°C

Подробен дисплей
Пет

Автомат.

Отп.20°C

Събиране на прах

2. Съобщение

Събиране на прах

1. Дисплей "Авт. почиств. филтър"

1. Дисплей "Авт. почиств. филтър "
• Извежда се, когато продуктът извършва
автоматично почистване на филтъра.

2. Съобщение
Ще се изведе следното съобщение.
"Грешка: Натиснете бутон Меню."
"Предупреждение: Натиснете бутон Меню."
• Извежда се, ако се установи грешка или предупреждение.
(Вижте страница 18).
Ръководство за експлоатация
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11:03

Пониж.
Стайна
Охл.28°C
Отп.20°C 20°C

2. Съобщение

1. Дисплей "Авт. почиств. филтър"

Съобщенията "Събиране на прах " и
"Предупреждение: Натиснете бутон Меню"
ще се извеждат редуващо се.
• Извежда се, когато настъпи време за събиране
на прахта в прахоуловителя. (Вижте страница 13).
"Настр. на часовн. от менюто"
• Извежда се, за да информира, че часовникът
отново трябва да се настрои. (Вижте страница 10)
• Уредът няма да започне автоматично
почистване на филтъра в предвиденото време,
освен ако не се направят отново настройките.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
4P558846-1A 2018.12

Автоматично почистване на филтъра
Функции на дистанционното управление
Работен метод

1

Оперативен екран

Описва екраните,
които ще бъдат показани
на работещото
дистанционно
управление.

Главно меню

1/2

Бърз старт
Вентилация
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Авт. почиств. филтър
Информация за поддръжка
Връщ.

Настройка

Процедура за експлоатация
Обяснява процедурата за използване
на бутоните на дистанционното управление.
Използвайте бутоните съгласно процедурата.

Дисплей на работен бутон
Показва положението на бутона,
който трябва да се натисне.

• Натиснете бутона
за избор на
Авт. почиств. филтър от екрана с главното меню.
Натиснете бутона Меню/Потвърждение, за да се изведе
екранът за настройка на автоматично почистване
на филтъра.

Авт. почиств. филтър
Авт. почиств. филтър

09:00–12:00
Връщ.

Настройка

Настройка за автоматично почистване на филтъра
Този продукт извършва автоматично почистване на филтъра веднъж дневно.
Климатизиращата функция на уреда ще спре, докато се извършва автоматично почистване на филтъра.
Изберете желания период от осемте възможни периода.

БЕЛЕЖКА
• Часовникът трябва да е точен.
• Продуктът ще изпълни автоматично почистване на филтъра от 00:00 до 03:00 (като фабрична
настройка), ако не се посочи изрично друг период.
• Продуктът ще изпълни автоматично почистване на филтъра в не предписано време, ако не се свери
часовникът.

Начин

на задаване на начален час
Работен метод

1

Главно меню

• Извежда екрана на основното меню.
• Натиснете бутоните
за избор на Авт. почиств. филтър
от основното меню и натиснете бутона Меню/
Потвърждение.

Настройка

Връщ.

2

1/2

Бърз старт
Вентилация
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Авт. почиств. филтър
Информация за поддръжка

Авт. почиств. филтър
Часовникът не е настроен
Искате ли да го настроим сега?

Да
Връщ.

Не
Настройка

Дата и час
Година 2011
Месец 01
Ден
01
Четвъртък

* Часовникът трябва да е сверен, за да се зададе начален час на
автоматично почистване на филтъра.

• Ако часовникът не е сверен, ще се появи екран, като този
вляво.
Натиснете бутон
за избор на Да и натиснете бутона
Меню/Потвърждение.
Задайте текущата година, месец, ден и час.
(Вижте "Часовник и календар" на страница 10)

12:00
Връщ.

Настройка

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
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Автоматично почистване на филтъра

3

Авт. почиств. филтър
Авт. почиств. филтър

0:00– 3:00
Връщ.

4

Настройка

Авт. почиств. филтър
Да запиша ли настройките?

Да
Връщ.

Не
Настройка

• Периодът ще се промени при всяко натискане на
бутоните
в екрана за настройка на часовника
за автоматично почистване на филтъра.
00:00–03:00 , 03:00–06:00 , 06:00–09:00 , 09:00–12:00 ,
12:00–15:00 , 15:00–18: 00 , 18:00–21:00 , 21:00–00:00 .
Изберете желания период от показаните.
• Натиснете бутон Меню/Потвърждение.
Ще се изведе екран с потвърждение на настройките.
• Натиснете бутон
за избор на Да от екрана
с потвърждение на настройките.
Натиснете бутон Меню/Потвърждение за задаване на
автоматично почистване на филтъра и връщане към
основния екран.

БЕЛЕЖКА
Функцията за автоматично почистване на филтъра отнема около 10 минути.
Изпълнението на почистващата функция, винаги в рамките на насрочения интервал от време от 3 часа,
ще започне при първа възможност, като се отчитат следните условия:
• през първия час
почистващата функция ще се изпълнява само по време на интервалите на изключване на термостата
или когато уредът не работи;
• през втория час
същото условия, както през първия час или когато нуждата от охлаждане или отопление е достатъчно малка;
• през третия час
уредът изпълнява принудително почистващата функция, дори и при работещ уред. След приключване
на работата на почистващата функция, уредът отново започва нормална работа.
Уредът ще опита да изпълни почистващата функция по време на следващия насрочен интервал от време
от 3 часа, в случай, че тя не е била изпълнена.
Ако уредът, в случай на VRV, не може да изпълни почистващата функция след изтичане на 2 последователни насрочени интервала
от време от 3 часа, на дистанционния контролер ще се изведе код за грешка AH09 (вижте "БЕЛЕЖКА" на страница 18). Кодът за
грешка остава на дисплея до приключване на функцията, но уредът може да работи нормално през цялото време.
Sky Air модулите не показват този код за грешка.

Автоматично почистване на филтъра
Продуктът има следните три режима на работа, всеки от които може да се настройва за автоматично
почистване на филтъра.
Режим на
работа
Работа на
таймера

Настройка
на
часовник

Описание
Извършва автоматично почистване на
филтъра по време на период, избран
измежду осем възможности.

00:00-до-03:00

Извършва автоматично почистване на
филтъра по време на фабрично настроен
период от време (00:00 до 03:00).

Работа с авто
матично управление

Извършва автоматично почистване на
филтъра според контролната референция.

Ръководство за експлоатация
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Възможност за определяне на
време за начало на автоматично
почистване на филтъра

или

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
4P558846-1A 2018.12

ПОДГОТОВКА
• За определяне на период за автоматично почистване на филтъра, при възможност избягвайте да
избирате периоди, когато уредът работи като климатик.
Ако периодът за автоматично почистване на филтъра се припокрива с периода за използване на
климатика, уредът може да спре принудително работата си като климатик и да започне автоматично
почистване на филтъра.
• Ако се появи съобщението "Настр. на часовн. от менюто", сверете отново часовника, за да може
автоматичното почистване на филтъра да се извърши през специално обозначения период.

БЕЛЕЖКА
* Уредът ще се настрои в режим на автоматично управление, освен ако отново не се свери часовникът,
след като е бил нулиран по някаква причина (напр., липса на захранване на уреда над 48 часа).
• Уредът може да генерира малко шум, когато филтърът се върти или прехта се изстъргва с четката.
• Вентилаторът се върти автоматично по време на автоматичното почистване на филтъра.

Часовник и календар
Настройка

на часовника
Работен метод

1

• Натиснете бутон Меню/Потвърждение.
Охлажд.

Зад. на
Охл. 28°C

Основен екран

2

Главно меню

1/2

• Ще се появи екранът с главното меню.

Бърз старт
Вентилация
Опции за енергоспестяване
Таймер за програм.
Авт. почиств. филтър
Информация за поддръжка
Връщ.

Настройка

Екран на главно меню

3

Главно меню

Връщ.

4

2/2

Конфигурация
Текущи настройки
Часовник и календар
Език

Настройка

• Изберете "Година" с бутоните
.
Въведете годината с бутоните
.
Задържането на бутона натиснат води до едновременна
промяна на цифрите.

Дата и час
Година 2011
Месец 01
Ден
01
Четвъртък

12:00
Връщ.

• Натиснете бутона
за избор на Часовник и календар
от екрана с главното меню.
Натиснете бутона Меню/Потвърждение, за да се изведе
екранът за настройка на часовника.

Настройка

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
4P558846-1A 2018.12
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5

• Изберете "Месец" с бутоните
.
Въведете месеца с бутоните
.
Задържането на бутона натиснат води до едновременна
промяна на цифрите.

Дата и час
Година 2011
Месец 10
Ден
01
Четвъртък

12:00
Връщ.

6

Настройка

Дата и час
Година 2011
Месец 10
Ден
07
Четвъртък

12:00
Връщ.

7

Настройка

• Изберете "Час" с бутоните
.
Въведете часа с бутоните
.
Задържането на бутона натиснат води до едновременна
промяна на цифрите.

Дата и час
Година 2011
Месец 10
Ден
07
Четвъртък

12:00
Връщ.

8

Настройка

Дата и час
Година 2011
Месец 10
Ден
07
Четвъртък

12:21
Връщ.

9

Настройка

Дата и час
Да запиша ли настройките?

Да
Връщ.

Не
Настройка

Ръководство за експлоатация
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• Изберете "Ден" с бутоните
.
Въведете деня с бутоните
.
Задържането на бутона натиснат води до едновременна
промяна на цифрите.
Дните на седмицата се променят автоматично.

• Изберете "Минута" с бутоните
.
Въведете минутите с бутоните
.
Задържането на бутона натиснат води до едновременна
промяна на цифрите.
• Натиснете бутон Меню/Потвърждение.
Ще се изведе екран с потвърждение на настройките.

• Натиснете бутон
за избор на Да от екрана
с потвърждение на настройките.
Натиснете бутон Меню/Потвърждение за настройка на
часовника и връщане към основния екран.
* Докато правите настройки за автоматичното почистване на филтъра,
дисплеят ще се върне към екрана за определяне на период за
автоматичното почистване на филтъра. (Вижте страница 9.)

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
4P558846-1A 2018.12

Текущи настройки
Манипулиране

на текущите настройки
Работен метод

1

Главно меню

Връщ.

2

2/2

Конфигурация
Текущи настройки
Часовник и календар
Език

Настройка

Текущи настройки
Степен на вент.
Режим на вент.
Таймер за програм.
Режим на дисплея
Елемент на дисплея
Авт. почиств. филтър
Връщ.

Настройка

Ниска
Автомат.
Деактив.
Стандарт.
Външна
00-03

• Извежда екрана на основното меню. (Вижте
страница 10).
• Натиснете бутоните
за избор на Текущи настройки
от основното меню и натиснете бутона Меню/
Потвърждение.

• Ще се изведе списък с текущите настройки.
Натиснете бутоните
за преминаване към следващия
елемент.
• Натискането на бутона Отмяна ще ви върне към екрана
с главното меню.
Елементи на дисплей
Степен на вент.
Режим на вент.
Таймер за програм.
Бърз старт

Режим на дисплея
Елемент на дисплея
Авт. почиств. филтър

* Елементите на дисплея може да се различават според модела.
Показват се само елементите, които могат да се настройват.
Вижте показаните настройки "Авт. почиств. филтър" за текущо
зададеното състояние на автоматичното почистване на филтъра.
Пример: З
 а автоматичното почистване на филтъра е зададен периот
от 00:00 до 03:00 ч.
Авт. почиств. филтър 00-33

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
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Събиране на прах от прахоуловител
Извеждане на символ за събиране на прах
Съобщението "Време за събиране на прахта от прахоуловителя" ще се изведе, когато настъпи това време.
При извеждане на символа, съберете прахта.
* Символът за събиране на прах ще се появява на интервали от приблизително половин до една година.
Интервалите може да се скъсят, ако продуктът се използва на места с прекомерна запрашеност.
Символът за събиране на прах ще се изведе постъпково, според количеството прах в прахоуловителя.
Място на извеждане

Устройство за
дистанционно
управление

LCD
Индикатор
за
действие

Ъглов декоративен
капак
Индикатор (червен)

Символ за
събиране 1

Символ за
събиране 2

Символ за
събиране 3

Съобщенията "Събиране на прах" и "Натиснете бутон
Меню" ще се редуват.
Няма индикация

Няма индикация

Символ за
събиране 4
"AH" (знак за
грешка) ще се
изведе

Индикаторът за работа ще мига.

Индикаторът ще
мига на дълги
интервали.

Индикаторът ще мига на къси
интервали.

ПОДГОТОВКА
• След като потвърдите символа за събиране на прах, своевременно съберете прахта от прахоуловителя.

БЕЛЕЖКА
• Контролът за прекратяване на работата на климатика ще работи, ако климатикът продължи да работи
без събиране на прах.
Натрупването на прах може да доведе до неизправност. Поради това, съберете прахта с прахосмукачка.

Ръководство за експлоатация
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Събиране на прах с прахосмукачка

1

След като потвърдите символа за събиране на прах, своевременно изсмучете
прахта от прахоуловителя с прахосмукачка.
БЕЛЕЖКА
• Събиране на прах с прахосмукачка не е възможно по време на автоматично почистване на
филтъра. Уверете се, че на екрана на дистанционното управление не се показва "
",
преди да събирате прахта.
* Индикаторът ще свети в зелено, ако е зададен да се извежда. (Вижте страница 5).

2

Свържете предоставената съединителна тръба и приставка така, че да пасне
на тръбата на прахосмукачката.
Вкарайте съединителната тръба и приставка в тръбата на прахосмукачката.
Тръба на прахосмукачка с вътрешен диаметър от 32 до 38 мм.

Тръба на прахосмукачка

Съединителна тръба

Тръба на прахосмукачка с вътрешен диаметър от 38 до 42 мм.

Тръба на прахосмукачка

Съединителна тръба

Приставка

Когато прибирате съединителната тръба, използвайте предоставената привързваща ивица и
изпълнете следната процедура.
Пример 1
1. Обелете хартията от двойнозалепващата
лента на гърба на привързващата ивица и
залепете ивицата върху равна повърхност
на мястото на съхранение.
2. Притиснете привързващата ивица на
съединителната тръба върху привързващата
ивица, залепена на стъпка 1.

Плоска повърхност
в мястото за съхранение
Съединителна
тръба

Привързващи
ивици

Пример 2
Омотайте фиксаторите на съединителната тръба
около тръбата на прахосмукачката, за да
приберете съединителната тръба.

Тръба или маркуч
на прахосмукачка

Съединителна
тръба

Привързващи
ивици

БЕЛЕЖКА
• Приставката не може да се свърже към тръба на прахосмукачка без водещ край с кръгла форма (напр.,
стояща или ръчна прахосмукачка) или тръба, която има отвор по средата за изтичане на въздух. Обърнете
се към вашия доставчик на Daikin, ако приставката не може да се свърже към прахосмукачката ви.
• Използвайте прахосмукачка с минимална мощност на засмукване от 300 W.
• Не използвайте прахосмукачка, пълна с прах и с ниска смукателна мощност.
* Използването на такава прахосмукачка може да доведе до неуспешно събиране на прахта.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
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Събиране на прах от прахоуловител

3

Вкарайте водещия край на съединителната тръба в отвора на прахоуловителя на
смукателната решетка от долу вдясно. След това, притиснете водещия край върху
вътрешния входящ отвор за въздух, докато щракне.
Отвор за приток на въздух
Повдига се
приблизително с 10 мм

Вход за
събиране на прах

Съединителна тръба
Вътрешна напречна секция на входа за събиране на прах

4
5

След като водещият край на съединителната тръба влезе плътно в контакт,
включете прахосмукачката на максимална мощност и изсмучете прахта.
Ако индикаторът върху декоративния ъглов капак мига в червено, то индикаторът
ще се изключи или ще светне в зелено след приключване на изсмукването на
прахта.
* Светещият в червено индикатор ще изгасне или ще светне в зелено след максимум 30 секунди.

Ръководство за експлоатация
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Изчистване на символа за събиране на прах
Работен метод

1

Автомат.

Зад. на
Охл.
Отп.

28°C
20°C

Събиране на прах

Основен екран

2

Метод събир. прах

Връщ.

3

Настройка

Метод събир. Прах
Прахът събран ли е?

Да
Връщ.

Охлажд.

Не
Настройка

Зад. на
Охл. 28°C

• Когато настъпи време за събиране на прахта от
прахоуловителя, на долната част на основния екран
ще се извеждат с редуване съобщенията "Събиране
на прах" и "Натиснете бутон Меню".
• Когато това се случи, натиснете бутона Меню/
Потвърждение от основния екран.
• Ще се изведе картинка на изсмукване на прах от входа
на прахоуловителя. (Вижте "Събиране на прах
с прахосмукачка" на страница 14)
• След разбиране на начина за събиране на прахта,
натиснете бутон Меню/Потвърждение.

• След изсмукване на прахта от прахоуловителя, натиснете
бутоните
на екрана за потвърждение на събирането
и изберете Да .
• Натиснете бутон Меню/Потвърждение за изчистване
на символа за събиране на прах.
• Съобщенията "Събиране на прах" и "Натиснете бутон
Меню" ще изчезнат от основния екран.
* Ако прахта в прахоуловителя не се изсмуче изцяло или
правилно, символът отново ще се появи.
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Полезна информация
Отстраняване на проблеми
Следните симптоми не са признаци за неизправност.
Симптом

Вероятна причина

Генерира се лек щракащ звук.

Звукът от работата на
въздушния филтър.

Генерира се стържещ звук.

Звукът от работата на четката.

Вентилаторът се върти
автоматично.

"
" се извежда на дисплея
или индикаторът в панела мига
в зелено (*).

Продуктът извършва авто
матично почистване на филтъра.

Клапата се движи
автоматично.

Продуктът издухва въздух
хоризонтално по време на
автоматично почистване на
филтъра.

Работата на уреда като климатик временно спира.

Прахоуловителят е пълен и
не е достъпно автоматично
почистване на филтъра.

* Фабричните настройки не позволяват на индикатора да свети в зелено.

Проверете, преди да потърсите сервиз.
Симптом

Вероятна причина

Способ за ремонт

В помещението временно има
голямо количество прах в резул
тат от почистване на стаята.

Спрете работата на климатика
до приключване на
почистването.

Прахоуловителят е пълен.

Изсмучете прахта
с прахосмукачка.
(Вижте страница 14).

На екрана на дистанционното
управление се извежда "АН"
и индикаторът за работа мига.

Прахоуловителят е пълен.

Изсмучете прахта
с прахосмукачка.
(Вижте страница 14).

Символът за събиране на
прах се извежда скоро след
предишното изсмукване на
прахта.

Пълна ли е прахосмукачката
с прах?

Отстранете прахта
от прахосмукачката.

Продуктът не работи съгласно
настройките на таймера.

Неправилни ли са настройките
на дистанционното?

Направете отново настройките
на дистанционното.

Прах залепва по въздушния
филтър (пада прах).

Ако продуктът все още не е в добро състояние след проверката на горното, свържете се с вашия
доставчик на Daikin. Потребителят не трябва да се опитва да ремонтира продукта.

Ръководство за експлоатация
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Свържете

се с вашия доставчик на Daikin в следните случаи
• Когато климатикът не функционира правилно (напр., изпуска мирис на изгоряло),
спрете климатика и изключете захранването.
Продължаването на експлоатацията при такива обстоятелства може да доведе до повреда,
токови удари или опасност от пожар. Обърнете се към вашия доставчик на Daikin.
Мерки, които трябва да се пред
приемат, преди да се потърси сервиз

Симптом
Изгаря предпазител или предпазно устройство, от рода
на прекъсвач на верига на захранване и прекъсвач на
верига за утечки на земята, се задейства често.

Не включвайте продукта.

Действието на бутоните на дистанционното управление
е неточно.

Изключете уреда.

Има други неизправности или повреди.

Спрете работата на уреда.

Едно от следните съобщения
мига на основния екран на
дистанционното управление.
Охлажд.

Return
Грешка:

Зад. на
Охл.

28°C

Setting
Натисн. бутон
"Меню"

"Грешка: Натиснете бутон Меню."
* Индикаторът за работа ще мига.

Проверете кодовете за неизправност.
(Вижте по-долу)

"Предупреждение: Натиснете
бутон Меню."
* Индикаторът за работа няма да мига.

Дисплей код за грешка
Работен метод

1

Охлажд.

Зад. на
Охл. 28°C

Връщ.
Настройка
Грешка: Натисн.
бутон "Меню"

• Ако възникне грешка, един от следните елементи ще мига
на основния екран.
"Грешка: Натиснете бутон Меню."

Индикатор
за действие

* Индикаторът за работа ще мига.

"Предупреждение: Натиснете бутон Меню."
* Индикаторът за работа няма да мига.

• Натиснете бутон Меню/Потвърждение.

2

Код за грешка:A1
Контактна информация
0123–4567–8900
Вътр. модел
–––/000
Външен модел –––/000

• Кодът за грешка мига и ще се изведат адресът за контакт и
названието на модела.
• Уведомете вашия доставчик на Daikin за кода на грешката
и названието на модела.

Връщ.

БЕЛЕЖКА
В някои случаи, на дистанционното може да се изведе AH09. Тази грешка означава, че почистването не е
могло да се извърши поради припокриване на времето за работа (охлаждане или отопление) и насроченото
време за почистване. Това може да се избегне чрез задаване на функцията за почистване извън нормалния
график за работа. (Напр., нормалната работа спира в 23:59 и почистването започва в 00:00).
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Полезна информация
Следпродажбен сервиз
• Не модифицирайте, разглобявайте или ремонтирайте уреда.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Обърнете се към вашия доставчик на Daikin.
• Не премествайте и не монтирайте повторно уреда сами.
Неправилният монтаж може да доведе до токов удар или пожар.
Обърнете се към вашия доставчик на Daikin.
• Внимавайте за опасност от пожар в случай на изтичане на охладител.
Ако климатикът не работи правилно, т.е., не генерира студен или топъл въздух,
причината може да е в изтичане на охладител. За съдействие се обърнете към вашия
доставчик на Daikin. Охладителната течност в климатика е безопасна и обикновено
не изтича. В случай на изтичане, обаче, контактът с открит нагревател, радиатор
или печка може да доведе до образуване на отровен газ. Не използвайте климатика,
докато квалифициран сервизен техник не потвърди, че утечката е ремонтирана.

Съобщете

в сервизан следното
•
•
•
•

Наименование на модел
Дата на монтажа
Описание на неизправността: Възможно най-точно.
Вашият адрес, име и телефонен номер

Ремонти

след изтичане на безплатния гаранционен ремонтен период
Обърнете се към вашия доставчик на Daikin.
Daikin ще извърши платени ремонти, ако продуктът може да се ремонтира със запазване на
функционалността.

Период

на съхранение на производителни резервни части
Производителните резервни части са компоненти, които са необходими за запазване на
функционалността на продукта.
Daikin поддържа склад от производителни резервни части за климатика в продължение на девет години
след спиране на производството на климатика.

Препоръка

за договор за проверка и поддръжка
Вътрешността на климатика ще се замърси и производителността му ще се влоши, ако климатикът
се използва няколко сезона подред.
За вътрешно почистване на продукта, извън обичайната поддръжка, е необходима специализирана
техника. Поради това, Daikin препоръчва сключването на договор за платена проверка и поддръжка.
Този продукт, обаче, извършва автоматично почистване на филтъра. Поради това, ежедневно
обслужване на уреда от страна на потребителя не е нужно.
Ще има неблагоприятно въздействие върху продукта, като запушване на филтъра, в зависимост
от работните и околните условия на уреда. Поради това, Daikin препоръчва проверки на следните
интервали.

Ръководство за експлоатация
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Приблизителни

стандарти за честота на проверка и поддръжка
[Имайте предвид, че честотата на поддръжката не обозначава гарантираните работни периоди на частите.]
Таблица 1 се отнася за следните работни условия.
(1) Уредът се използва при нормални условия, без да се пуска и спира на кратки интервали.
(Нормални условия означава пускане и спиране на уреда максимум шест пъти за един час,
честотата на което варира повече или по-малко според модела.)
(2) Продуктът е предвиден да работи по 10 часа на ден и 2500 часа годишно.
• Таблица 1 Честоти на проверка и поддръжка
Название на основна част

Период на
проверка

Честота на поддръжка
[смяна или ремонт]

Двигател (за жалузи, филтър, четка и демпфер)

20.000 часа

Модул на четка

3 година

Прахоуловител

8 година

1 година

Гъвкав маркуч и S-образна тръба

8 година

LED индикатор

5 година

PCB

25.000 часа

Бележка: 1. Т
 ази таблица показва основни части. За подробности, вижте договора за проверка и поддръжка.
2. Честотата на поддръжка на всяка част показва приблизителния период, преди поддръжката
на частта да стане необходима. Използвайте таблицата за съответно планиране на
поддръжката (напр., бюджетиране на разходите за проверка и поддръжка).
Освен това, честотите на проверка и поддръжка може да са по-кратки от указаните
в таблицата, в зависимост от съдържанието на договора.
3. Продуктът изисква редовна проверка, ако се използва в сгради, към които се прилага
законът за поддръжка на хигиената в сградите.
4. Честотите на поддръжка и смяна на всяка част трябва да се скъсят при тежки експлоата
ционни условия (напр., повече работни часове и по-често спиране и пускане) и околна
среда (напр., високи температури, влажност, прекомерна запрашеност или мазни пари).
За подробности се свържете с вашия доставчик на Daikin.

Приблизителни

стандарти за честота на смяна на части
[Имайте предвид, че честотата на смяната не обозначава гарантираните работни периоди на частите.]
• Таблица 2. Честота на смяна
Название на основна част
Филтър

Период на проверка

Честота на смяна

1 година

5 година

Бележка: 1. Т
 ази таблица показва основни части. За подробности, вижте договора за проверка и
поддръжка.
2. Честотата на смяната обозначава приблизителния период, след който смяната на частта
става необходима. Използвайте таблицата за съответно планиране на поддръжката
(напр., бюджетиране на разходите за проверка и поддръжка).
3. Изисква се редовна проверка, в зависимост от околната среда на мястото на монтаж.
За подробности се свържете с вашия доставчик на Daikin. Нещо повече, ремонтът или вътрешното
почистване на уреда, извършено от други, освен оторизирани от Daikin лица, може да не влиза
в обхвата на гаранционните условия за продукта на Daikin.
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Полезна информация
Преместване

Обърнете се към вашия доставчик на Daikin, тъй като се изисква специализирана техника в случай
на преместване и повторен монтаж на климатика поради някаква причина.

Заявка

Обърнете се към вашия доставчик на Daikin за следпродажбени услуги.

Ръководство за експлоатация
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