
Filtri automaatse puhastamise funktsiooniga dekoratiivpaneel
Isepuhastuv dekoratiivpaneel

 KASUTUSJUHEND

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Õige kasutamine tõhusa energiasäästu saavutamiseks
• Täname, et ostsite selle isepuhastuva paneeli.
• See juhend kirjeldab ohutusabinõusid, mida tuleb selle toote 

kasutamisel järgida. 
Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja veenduge, 
et mõistate selles toodud teavet enne toote kasutamist.  
Pärast lugemist hoidke seda juhendit käepärases kohas. 
Kui tulevikus kasutab seda toodet mõni teine inimene, 
andke see juhend edasi uuele kasutajale.

• See kasutusjuhend puudutab dekoratiivpaneeli, 
millel on filtri automaatse puhastamise funktsioon. 
Lugege seda juhendit koos juhtmega kaugkontrolleriga 
kaasasoleva kasutusjuhendiga.
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Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes 
keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.
Kliimaseadme funktsioonide täielikuks kasutamiseks 
ja väärkasutamisest tingitud tõrgete ära hoidmiseks 
soovitame lugeda enne kasutamist põhjalikult seda 
kasutusjuhendit.
See kliimaseade on klassifitseeritud "seadmena, mis 
ei ole mõeldud paigaldamiseks avatud kohtadesse".

• Siin kirjeldatud ettevaatusabinõud on liigitatud 
järgmiselt: HOIATUS ja ETTEVAATUST. 
Mõlemad sisaldavad olulist ohutusteavet. 
Järgige kindlasti kõiki ettevaatusabinõusid.

 HOIATUS .............  Nende juhiste nõuetekohaselt 
järgimata jätmisega võib 
kaasneda kehavigastus või surm.

 ETTEVAATUST ...  Nende juhiste nõuetekohaselt 
järgimata jätmisega võib 
kaasneda varakahju või 
kehavigastus, mis võib 
konkreetsest olukorrast 
sõltuvalt olla raske.

• Pärast lugemist hoidke juhendit kohas, kust 
seda on vajaduse korral lihtne vaadata. Kui 
seadmed antakse üle uuele kasutajale, andke 
kindlasti kaasa ka juhend.

 HOIATUS
Arvestage, et pikaajaline otsene kokkupuude 
kliimaseadmest tuleva jaheda või sooja õhuga 
või liiga jaheda või sooja õhuga võib kahjustada 
teie füüsist ja tervist.
Kui kliimaseadmes esineb talitlushäireid 
(põlemislõhn jne), lülitage toide seadmest välja 
ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Kasutamise jätkamine sellistes tingimustes võib 
põhjustada rikke, elektrilööke või tuleohtu.
Paigaldustööde jaoks võtke ühendust kohaliku 
edasimüüjaga.
Nende tööde ise tegemine võib põhjustada 
veeleket, elektrilööke või tuleohtu.
Võtke kliimaseadme muutmise, remontimise ja 
hoolduse jaoks ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Kehv töökvaliteet võib põhjustada veeleket, 
elektrilööke või tuleohtu.
Ärge asetage midagi õhu sisse- ega 
väljalaskesse (nt varsi, sõrmi jne).
Kokkupuude kliimaseadme suure kiirusega 
ventilaatori teradega võib põhjustada vigastusi.
Kui lekib jahutusainet, võib tekkida põleng.
Kui kliimaseade korralikult ei tööta (ei tee jahedat 
või sooja õhku), võib selle põhjuseks olla 

jahutusaine leke. Pidage abi saamiseks nõu 
edasimüüjaga. Kliimaseadmes olev jahutusaine on 
turvaline ja ei leki tavaliselt. Kui see peaks aga 
lekkima, võib kokkupuude lahtise põleti, soojendi 
või pliidiga tekitada mürgist gaasi. Ärge kasutage 
kliimaseadet edasi, enne kui kvalifitseeritud 
hooldustöötaja ei ole lekke kõrvaldamist kinnitanud.
Küsige oma kohalikult edasimüüjalt, mida teha 
jahutusaine lekke korral.
Kui kliimaseade paigaldatakse väikesesse ruumi, 
tuleb rakendada vajalikke meetmeid, et jahutusaine 
kontsentratsioon ei ületaks võimaliku lekke korral 
piirväärtust. Vastasel juhul võib see põhjustada 
hapniku puudusest tingitud õnnetuse.
Lisatarvikute lisamiseks võtke ühendust 
kvalifitseeritud isikuga ja kasutage ainult tootja 
poolt ettenähtud lisatarvikuid.
Kui te teete ise neid töid, võib see põhjustada 
defekte, veelekkeid, elektrilööki või süttimist.
Küsige kohalikult edasimüüjalt teavet kliimaseadme 
ümberpaigutamise ja uuesti paigaldamise kohta.
Mitterahuldav paigaldustöö võib põhjustada 
veeleket, elektrilööke või tuleohtu.
Kasutage õige voolutugevusega sulavkaitsmeid.
Ärge kasutage sobimatuid sulavkaitsmeid, vasest 
ega muid asendusjuhtmeid, sest see võib 
põhjustada elektrilööki, süttimist, kehavigastusi või 
seadme kahjustusi.
Maandage seade.
Ärge maandage seadet tehnovõrgu toru, piksevarda 
ega telefoni maandusjuhtme külge. Nõuetele 
mittevastava maandusega võib kaasneda 
elektrilöök või süttimine. 
Välgulöögist või muudest allikatest põhjustatud 
kõrge löökvool võib kliimaseadet kahjustada.
Paigaldage kindlasti rikkevoolukaitselüliti.
Rikkevoolukaitselüliti paigaldamata jätmisega võib 
kaasneda elektrilöökide saamise või tulekahju oht.
Kui kliimaseade saab loodusõnnetuse, nagu 
üleujutus või tugev torm, käigus kahjustada, 
nt jääb vee alla, võtke abi saamiseks ühendust 
edasimüüjaga.
Sellisel juhul ärge kasutage kliimaseadet, sest see 
võib põhjustada talitlushäireid, elektrilööki või 
süttimist.
Ärge käivitage ega lülitage kliimaseadet välja 
toiteploki kaitselüliti SISSE või VÄLJA lülitamisega.
Vastasel juhul võib see põhjustada süttimist või 
veeleket. Lisaks pöörleb ventilaator äkiliselt, kui 
toitekatkestuse kompensatsioon on lubatud, mis 
võib põhjustada vigastusi.

Ohutusabinõud
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Ärge kasutage toodet kohas, kus esineb õliauru, 
nagu küpsetusõli või masinaõli aur.
Õliaur võib põhjustada mõrasid, elektrilööke või 
süttimist.
Ärge kasutage toodet kohas, kus esineb liigselt õlist 
suitsu, nt köögid, ega kohtades, kus esineb 
kergsüttivaid gaase, söövitavaid gaase ja metallitolmu.
Toote sellises kohas kasutamine võib põhjustada 
süttimist või talitlushäireid.
Ärge kasutage toote lähedal süttivaid materjale 
(nt juukselakk või putukamürgid). 
Ärge puhastage toodet orgaaniliste lahustitega, 
nagu värvilahusti.
Orgaaniliste lahustite kasutamine võib põhjustada 
tootele mõrasid, elektrilööke või süttimist.
Kasutage kliimaseadmega kindlasti ettenähtud 
toiteahelat.
Muude toiteallikate kasutamine võib tekitada 
kuumust, leeke või toote talitlushäireid.

 ETTEVAATUST
Ärge kasutage kliimaseadet muul kui ettenähtud 
otstarbel.
Ärge kasutage kliimaseadet täppisinstrumentide, 
toidu, taimede, loomade või kunstiteoste 
jahutamiseks, sest see võib mõjuda halvasti asjasse 
puutuva objekti tööle, kvaliteedile ja/või kestusele.
Ärge eemaldage välisseadme ventilaatori katet.
Kate kaitseb seadme suure kiirusega ventilaatori 
eest, mis võib põhjustada vigastusi.
Ärge pange niiskusele tundlikke esemeid otse 
sise- või välisseadme alla.
Teatud tingimustes võib kondenseerumine 
põhiseadmel või jahutusaine torudel, õhufiltrisse 
kogunenud mustus või äravoolu ummistumine 
põhjustada tilkumist, mis võib asjasse puutuva 
eseme rikkuda või lõhkuda.
Hapniku lõppemise ennetamiseks pidage 
silmas, et tuba oleks korralikult ventileeritud, kui 
koos kliimaseadmega kasutatakse seadmeid, 
nagu näiteks põletit.
Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme 
stendi ja kinnitusi, et neil ei oleks kahjustusi.
Kui need on kahjustatud, võib seade kukkuda ja 
põhjustada vigastusi.
Ärge paigutage süttivaid pihusteid ega kasutage 
pihustite anumaid seadme lähedal.
Enne puhastamist katkestage kindlasti seadme 
töö, lülitage kaitselüliti välja või eemaldage 
toitejuhe.
Muidu võivad tulemuseks olla elektrilöök ja 
vigastused.

Elektrilöökide vältimiseks ärge kasutage seadet 
märgade kätega.
Ärge pange lahtist tuld tekitavaid seadmeid 
seadme õhuvooluga kokku puutuvasse kohta, 
sest see võib kahjustada põletit.
Ärge paigutage otse seadme alla kütteseadmeid, 
sest nende soojus võib põhjustada 
deformeerumist.
Jälgige, et seadme õhuvool ei puhuks otse 
lastele, taimedele ega loomadele, sest see võib 
põhjustada negatiivseid tagajärgi.
Ärge peske kliimaseadet ega kaugkontrollerit 
veega, sest see võib põhjustada elektrilööke või 
tulekahju.
Ärge pange veeanumaid (vaase vms) seadme 
peale, sest see võib põhjustada elektrilööke või 
tuleohtu.
Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohta, 
kus on tuleohtliku gaasi lekkimise oht.
Gaasilekke korral võib gaasi kogunemine 
kliimaseadme läheduses põhjustada süttimisohtu.
Ärge pange süttivaid anumaid (nt 
aerosoolipurgid) õhu väljalaskeavale lähemale 
kui 1 m.
Anum võib lõhkeda sise- või välisseadmest väljuva 
kuuma õhu tõttu.
Paigaldage äravool, et tagada täielik äravool.
Kui kliimaseadme töötamise ajal ei toimu välimisest 
äravoolutorust korralikku äravoolu, võib kogunenud 
mustus ja praht olla toru ummistanud. 
See võib põhjustada siseseadme veeleket. Sellisel 
juhul peatage kliimaseadme töö ja võtke abi 
saamiseks ühendust edasimüüjaga.
Ärge lubage lastel ronida välisseadme peale ja 
vältige esemete paigutamist seadme peale.
Kukkumine või komistamine võib põhjustada 
vigastusi.
Ärge tõkestage sisse- ega väljalaskeavasid.
Tõkestatud õhuvool võib põhjustada jõudluse 
vähenemist või probleeme.
Seadet ei tohi kasutada lapsed ja põdura 
tervisega inimesed.
See võib kahjustada kehafunktsioone ja tervist.
Lapsi tuleb jälgida, et nad seadme ega 
kaugjuhtimispuldiga ei mängiks.
Kui laps seadet kogemata kasutab, võib see 
kahjustada kehafunktsioone ja tervist.

Ohutusabinõud
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Ärge lubage lastel mängida välisseadme peal 
ega läheduses.
Seadme hooletu puudutamine võib põhjustada 
vigastusi.
Küsige edasimüüjalt teavet kliimaseadme 
sisemuse puhastamise kohta.
Ebaõige puhastamine võib põhjustada plastosade 
purunemist, veeleket ja muid kahjustusi ning 
elektrilööke.
Vigastuste vältimiseks ärge puudutage seadme 
õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.
Ärge pange esemeid välisseadme vahetusse 
lähedusse ega laske lehtedel ja prahil seadme 
ümber koguneda.
Väikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, 
kust nad võivad sattuda seadme sisse. Seadmes 
võivad väiksed loomad elektrikomponentidega 
kokku puutudes põhjustada rikkeid, suitsu või tuld.
Ärge puudutage kunagi kontrolleri sisemisi 
detaile.
Ärge eemaldage esipaneeli. Sisemiste detailide 
puudutamine põhjustab elektrilööke ja kahjustab 
seadet. Sisemiste detailide kontrollimise ja 
reguleerimise jaoks küsige nõu edasimüüjalt.
Ärge jätke kaugkontrollerit kohta, kus see võib 
saada märjaks.
Vee kaugkontrollerisse sattumisel tekib elektrilöögi 
oht ja see võib kahjustada elektroonikakomponente.
Jälgige õhufiltri puhastamisel ja kontrollimisel 
oma jalgealust.
Kuna vajalik on kõrgel töötamine, tuleb olla ülimalt 
tähelepanelik. 
Kui platvorm on ebastabiilne, võite kukkuda maha ja 
saada kehavigastusi.
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Indikaator 
(roheline/
punane)

Pöörlev laba

Sissevõtu 
ava võre

Dekoratiivpaneel

Nurga 
dekoratiivkate

Tolmu eemaldamise 
sissevõtt

Indikaator 
(roheline/
punane)

Paneeli 
ELEKTRIKOMPONENTIDE 
KARP

Tolmukarbi 
kinnitusnupud 
(kahes kohas)

Õhufilter

Tolmukarp

Filtri mootor

S-kujuline toru

Harja mootor

Harjaseadis

Nurga 
dekoratiivkate

Filtri kinnitusnupud 
(viies kohas)

Harjaseadise 
kinnituskruvi

• Joonisel on toodud filtri automaatse 
puhastusfunktsiooniga dekoratiivpaneel olekus, 
kus sissevõtuava võre on eemaldatud.

Indikaator
Indikaatori näidiku värvid ja tingimused tähendavad järgmist.

Indikaatori 
värvus Olek Sisu

Roheline
Põleb Toode on kliimaseadme töörežiimis (*)

Vilgub Toode viib läbi filtri automaatset puhastamist (*)

Punane

Vilgub pikkade 
intervallidega

Aeg eemaldada tolmukarbist tolm (tolmuanduri 
poolt tuvastatud tolm)

Vt lk 13.

Vilgub lühikeste 
intervallidega

Tolmukarp on täis ja filtri automaatne 
puhastamine ei ole saadaval.

Tõrge filtri automaatse puhastamise ajal.

* Tehases on toode seadistatud neid tingimusi mitte näitama.

MÄRKUS
Ärge kasutage toodet järgmistes kohtades.
Õli, sigaretisuits ja aur tekitavad filtrile kleepuvat tolmu, mida ei pruugi olla võimalik piisavalt eemaldada. Lisaks 
võib kleepuv tolm põhjustada talitlushäireid.
• Õlise suitsuga kohad ........................................... restoranid, tehased jms.
• Liigse sigaretisuitsuga ruumid ............................. suitsuruumis jms.
• Liigse niiskusetaseme või auruga kohad ............. restoranid, tehased jms.

*  Lisaks ülaltoodud konkreetsetele näidetele ei ole lubatud toodet kasutada mõnedes spetsiifilistes tingimustes. 
Küsige täpsemat teavet Daikini edasimüüjalt.

Nimetused ja funktsioonid
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1. Töörežiimi valimise nupp
• Vajutage sellele nupule, et valida soovitud 
töörežiim.
*  Saadaolevad režiimid sõltuvad ühendatud 

mudelist.

2. Ventilaatori kiiruse/õhuvoolu suuna nupp
• Kasutatakse õhuhulga/õhuvoolu suuna 

määramise seadistuskuva avamiseks.
*  Saadaval ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund 

sõltuvad ühendatud mudelist.
(Vaadake lisateavet kontrolleri kasutusjuhendist)

3. Menüü-/sisestusnupp
• Kasutatakse peamenüü esile toomiseks.
• Kasutatakse valitud seadistuselementi sisenemiseks.

4. Üles-nupp  (Vajutage sümboliga  osa)
• Kasutatakse seadistatud temperatuuri 

suurendamiseks.
• Tuuakse esile ülevalt järgmine element. 

(Nupu all hoidmisel keritakse esile toodud 
elementides kiiremini.)

• Kasutatakse valitud elemendi muutmiseks.

5. Alla-nupp  (Vajutage sümboliga  osa)
• Kasutatakse seadistatud temperatuuri 

vähendamiseks.
• Tuuakse esile alt järgmine element. 

(Nupu all hoidmisel keritakse esile toodud 
elementides kiiremini.)

• Kasutatakse valitud elemendi muutmiseks.

 2.  Ventilaatori kiiruse/õhuvoolu suuna seadistamise 
nupp

 3.  Menüü-/sisestusnupp
 8.  Sisse/välja nupp

10.  Loobumisnupp

 9.  Töötuli

11.  LCD (taustavalgustusega)

 4.  Üles-nupp 
 5.  Alla-nupp 
 6.  Parem noolenupp 
 7.  Vasak noolenupp 

 1.  Töörežiimi valimise nupp

Funktsioonid, v.a põhilised kasutuselemendid (st Sisse/välja, kasutusrežiimi valija, ventilaatori kiiruse 
juhtimine ja temperatuurisätted), seadistatakse menüükuval. 

MÄRKUS
• Ärge paigaldage kaugkontrollerit otsese päikesevalgusega kohtadesse. 

Vastasel juhul võib LCD tuhmuda ja midagi ei pruugita kuvada.
• Ärge tõmmake ega väänake kaugkontrolleri juhet. 

Vastasel juhul võib tekkida kaugkontrolleril viga.
• Ärge vajutage kaugkontrolleri nuppe terava servaga esemetega. 

Vastasel juhul võib kaugkontroller kahjustuda.
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6. Parem noolenupp  (Vajutage 
sümboliga  osa)
• Kasutatakse paremalt järgmise elemendi esile 

toomiseks.
• Kuvasid keritakse paremale.
• Selle nupu vähemalt neli sekundit all 

hoidmisega lubatakse kodust lahkumise sätted.

7. Vasak noolenupp  (Vajutage 
sümboliga  osa)
• Kasutatakse vasakult järgmise elemendi esile 

toomiseks.
• Kuvasid keritakse vasakule.
• Selle nupu vähemalt neli sekundit all 

hoidmisega lubatakse kodust lahkumise sätted.

8. Sisse/välja nupp
• Selle nupu vajutamisel süsteem käivitub.
• Selle nupu uuesti vajutamisel lülitub süsteem välja.

9. Töötuli (roheline)
• Töötamise ajal see tuli põleb.
• Rikke korral see tuli vilgub.

10. Loobumisnupp
• Kasutatakse eelmisele kuvale naasmiseks.

11. LCD (taustavalgustusega)
• Taustavalgustus süttib mistahes töönupu 
vajutamisel umbes 30 sekundiks. Kasutage 
nuppe, v.a sisse/välja nupp, ajal, mil 
taustavalgustus põleb.

• Kui ühe siseseadme juhtimiseks kasutatakse kahte 
kaugkontrollerit, põleb taustavalgustus 
kaugkontrolleril, mida kasutati esimesena. 
(Kahe kaugkontrolleri taustavalgustus ei põle 
samaaegselt.)

1. Kuva "Filtri automaatne puhastamine"
• Kuvatakse, kui toode viib läbi filtri automaatset 

puhastamist.

2. Teade
Kuvatakse järgmine teade.
"Viga: vajutage menüünuppu."
"Hoiatus: vajutage menüünuppu."
• Kuvatakse vea või hoiatuse tuvastamisel. 

(Vt lk 18).

Teated "Eemaldage tolm." ja "Hoiatus: vajutage 
menüünuppu." kuvatakse vaheldumisi.
• Kuvatakse, kui on aeg eemaldada tolmukarbist 
tolm. (Vt lk 13).

"Seadistage kell menüüs"
• Kuvatakse, kui kell tuleb uuesti seadistada. 

(Vt lk 10)
• Toode ei alusta filtri automaatset puhastamist 

ettenähtud ajal enne, kui seadistused on uuesti 
tehtud.

Vedelkristallekraan
• Kasutusel on kahte tüüpi kuva, st standardne ja detailne kuva. 

Standardne kuva on vaikimisi seadistatud.
• Detailsele kuvale minemiseks valige peamenüüst detailne kuva. 

Vaadake lisateavet juhtmega kaugkontrolleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.
• Iga järgmistest kuvadest selgitab LCD-ekraani olekut seoses filtri automaatse puhastamise funktsiooniga. 
LCD-ekraani olekut olukorras, kus toode ei ole filtri automaatse puhastamise olekus, vaadake juhtmega 
kaugkontrolleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.

  Standardkuva    Üksikasjalik kuva  

Automaatne

Eemaldage tolm

2. Teade 1. Kuva "Filtri automaatne puhastamine"

Seadista väärtusele
Jahutus

Küte
28°C

20°C

Ruum

20°C

Automaatne
Jahutus
Küte

28°C

20°C

Tagasilülitus

R11:03

Eemaldage tolm

2. Teade 1. Kuva "Filtri automaatne puhastamine"

Nimetused ja funktsioonid
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Töömeetod

Ekraani 
kasutamise kuva
Kirjeldab kuvasid, mida 
kuvatakse kasutamise 
ajal kaugkontrolleril.

Kasutusprotseduur
Selgitab kaugkontrolleri nuppude kasutamist. 
Kasutage nuppe vastavalt protseduurile.

Töönuppude kuva
Kuvab kasutatavate nuppude 
asukohad.

Kaugkontrolleri funktsioonid

1
Tagasi Sätted

Peamenüü
Kiirkäivitus
Ventilatsioon
Energiasäästu valikud
Graafik
Filtri automaatne puhastamine
Hooldusteave

1/2

Tagasi Sätted

09:00–12:00

Filtri automaatne puhastamine
Filtri automaatne puhastamine

• Vajutage        nuppudele, et valida peamenüü kuvalt 
  Filtri automaatne puhastamine .
  Vajutage menüü-/sisestusnupule, et kuvada filtri 
  automaatse puhastamise kuva.

Filtri automaatse puhastamise seadistamine
Sellel tootel toimub filtri automaatne puhastamine kord nädalas.
Toote kliimaseadme töö peatub filtri automaatse puhastamise ajaks. Valige soovitud periood kaheksa perioodi 
hulgast.

MÄRKUS
• Õige kella seadistamine on vajalik.
• Kui filtri automaatse puhastamise aega ei seadistata, toimub filtri automaatne puhastamine kell 00:00 kuni 
03:00 (tehase vaikesäte).

• Toode teeb filtri automaatset puhastamist määramata ajal, kui kella ei seadistata.

 �Algusaja määramise meetod

Töömeetod

1 
Sätted

Peamenüü
Kiirkäivitus
Ventilatsioon
Energiasäästu valikud
Graafik
Filtri automaatne puhastamine
Hooldusteave

1/2

Tagasi

• Kuvage peamenüü kuva.
• Vajutage nuppe , et valida peamenüüst  Filtri automaatne 

puhastamine  ja vajutage menüü-/sisestusnupule.

2 
Tagasi Sätted

Kella ei ole seadistatud. 
Kas soovite seadistada?

Filtri automaatne puhastamine

Jah Ei

Kuupäev ja kellaaeg
Aasta  2011
Kuu    01
Päev  01
Neljapäev
 12:00

Tagasi Sätted

* Kella seadistamine on vajalik filtri automaatse puhastamise algusaja 
seadistamiseks.

• Kui kell ei ole seadistatud, kuvatakse vasakul toodud kuva.  
Vajutage nuppudele  , et valida  Jah  ja vajutage menüü-/
sisestusnupule. 
Seadistage aasta, kuu, päev ja kellaaeg. 
(Vt "Kell ja kalender" leheküljel 10)

Filtri automaatne puhastamine
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3 
Tagasi Sätted

Filtri automaatne puhastamine
Filtri automaatne puhastamine

0:00– 3:00

• Kui filtri automaatse puhastamise kella seadistamise kuval 
olles vajutatakse nuppe , muudetakse perioodi. 
 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 . 
Valige kuvatud perioodi hulgast soovitud periood.

• Vajutage nupule Menüü/sisestus. 
Ilmub sätete kinnitamise kuva.

4 
Tagasi Sätted

Salvestan sätted?
Filtri automaatne puhastamine

Jah Ei

• Vajutage nuppudele  , et valida sätete kinnituse kuval  Jah .  
Vajutage menüü-/sisestusnupule, et seadistada filtri 
automaatne puhastamine ja naasta põhikuvale. 

MÄRKUS
Filtri automaatse puhastamise funktsioon kestab umbes 10 minutit.
Puhastamisfunktsioon käivitub alati määratud 3-tunnise ajaperioodi jooksul esimesel võimalusel, arvestades 
järgmisi tingimusi:
• esimesel tunnil 
puhastamisfunktsioon toimub ainult, siis kui termostaat on VÄLJAS või kui seade ei tööta;

• teisel tunnil 
sama tingimus, mis esimesel tunnil või kui jahutus- või küttevajadus on madal;

• kolmandal tunnil 
seade sundrakendab puhastusfunktsiooni isegi siis, kui seade töötab. Pärast puhastusfunktsiooni jätkub 
seadme tavapärane töö.

Kui puhastamist ei toimunud, proovib seade teha puhastusfunktsiooni järgmisel planeeritud 3-tunnisel 
ajaperioodil.
Kui seade ei saa VRV korral teha puhastusfunktsiooni 2 järjestikusel planeeritud 3-tunnisel ajaperioodil, 
kuvatakse kaugkontrolleril veakood AH09 (vt "MÄRKUS" lk lk 18). Veakoodi kuvatakse kuni funktsiooni ei saa 
täita, kuid seade saab tavapäraselt töötada.
Sky air seadmed ei kuva seda veakoodi.

Filtri automaatne puhastamine
Tootel on järgmised kolm töörežiimi, mida saab seadistada filtri automaatsele puhastamisele.

Töörežiim Kirjeldus

Kella 
seadis-
tamine

Filtri automaatse 
puhastamise määratud 

algusaja saadavus

Programmitai-
meriga  

töötamine

Filtri automaatne puhastamine toimub 
ettenähtud perioodil, mida saab valida kaheksa 
perioodi hulgast.

00:00-kuni-
03:00  

töötamine

Filtri automaatne puhastamine toimub tehase 
seadistatud perioodil (00:00 kuni 03:00).

Automaatse 
juhtimisega  

töö

Filtri automaatne puhastamine toimub vastavalt 
juhtimisviitele.  või 

Filtri automaatne puhastamine
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ETTEVALMISTUS
• Filtri automaatse puhastamise perioodi valimisel vältige nii palju kui võimalik perioodide valimist, kus toode on 
kliimaseadme režiimis. 
Kui filtri automaatse puhastamise aeg kattub toote kliimaseadme režiimiga, võib toode lõpetada sundkorras 
kliimaseadme töö ja käivitada filtri automaatse puhastamise.

• Kui kuvatakse teade "Seadistage kell menüüs", seadistage kell uuesti, et filtri automaatne puhastamine 
toimuks ettenähtud perioodil.

MÄRKUS
*  Kui kell lähtestatakse mistahes põhjusel (nt tootel ei ole elektritoidet 48 tundi või kauem) ja kellaaega ei 
seadistata uuesti, seadistab toode automaatse juhtimisega režiimi.

• Toode võib tekitada filtri pöörlemise või harjaga tolmu eemaldamise ajal mõningast müra.
• Filtri automaatse puhastamise ajal pöörleb ventilaator automaatselt.

Kell ja kalender

 �Kella seadistamine

Töömeetod

1 
Jahutus Seadista väärtusele

Jahutus 28°C

Põhikuva

• Vajutage nupule Menüü/sisestus.

2 
Tagasi Sätted

Peamenüü
Kiirkäivitus
Ventilatsioon
Energiasäästu valikud
Graafik
Filtri automaatne puhastamine
Hooldusteave

1/2

Peamenüü kuva

• Kuvatakse peamenüü kuva.

3 
Tagasi Sätted

Peamenüü
Konfigureerimine
Kehtivad sätted
Kell ja kalender
Keel 

2/2 • Vajutage nuppudele  , et valida peamenüü 
kuval  Kell ja kalender . 
Vajutage menüü-/sisestusnupule, et kuvada kella 
seadistamise kuva.

4 Kuupäev ja kellaaeg
Aasta  2011
Kuu    01
Päev  01
Neljapäev
 12:00

Tagasi Sätted

• Valige nuppudega   "Aasta". 
Sisestage nuppudega  aasta. 
Nupu all hoidmisel vahetub number pidevalt.
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5 Kuupäev ja kellaaeg
Aasta  2011
Kuu     10
Päev   01
Neljapäev
 12:00

Tagasi Sätted

• Valige nuppudega   "Kuu". 
Sisestage nuppudega  kuu. 
Nupu all hoidmisel vahetub number pidevalt.

6 Kuupäev ja kellaaeg
Aasta 2011
Kuu    10
Päev  07
Neljapäev
 12:00

Tagasi Sätted

• Valige nuppudega   "Päev". 
Sisestage nuppudega  päev. 
Nupu all hoidmisel vahetub number pidevalt.  
Nädalapäevad muutuvad automaatselt. 

7 Kuupäev ja kellaaeg
Aasta 2011
Kuu 10
Päev 07
Neljapäev
 12:00

Tagasi Sätted

• Valige nuppudega   "Tund". 
Sisestage nuppudega  tund. 
Nupu all hoidmisel vahetub number pidevalt.

8 Kuupäev ja kellaaeg
Aasta 2011
Kuu    10
Päev  07
Neljapäev
 12:21

Tagasi Sätted

• Valige nuppudega   "Minut". 
Sisestage nuppudega  minut. 
Nupu all hoidmisel vahetub number pidevalt.

• Vajutage nupule Menüü/sisestus. 
Ilmub sätete kinnitamise kuva.

9 Salvestan sätted?
Kuupäev ja kellaaeg

Jah Ei

Tagasi Sätted

• Vajutage nuppudele  , et valida sätete kinnituse 
kuval  Jah .  
Vajutage menüü-/sisestusnupule, et seadistada kell ja naasta 
põhikuvale.

* Filtri automaatse puhastamise sätete seadistamisel naaseb ekraan filtri 
automaatse puhastamise ajaperioodi määramise kuvale. (Vt lk 9.)

Filtri automaatne puhastamine
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Kehtivad sätted

 �Kehtivate sätete muutmine

Töömeetod

1 
Tagasi Sätted

Peamenüü
Konfigureerimine
Kehtivad sätted
Kell ja kalender
Keel 

2/2 • Kuvage peamenüü kuva. (Vt lk 10).
• Vajutage nuppe , et valida peamenüüst  Kehtivad sätted  

ja vajutage menüü-/sisestusnupule.

2 
Tagasi Sätted

Kehtivad sätted
Ventilatsioonikiirus Madal
Ventilatsioonirežiim Automaatne
Graafik Keela
Kuvarežiim Standard
Kuvaelement Välimine
Filtri automaatne puhastamine 00-03

• Kuvatakse kehtivate sätete olekuga loend.  
Vajutage  , et minna järgmisele elemendile.

• Loobumisnupu vajutamine viib tagasi peamenüü kuvale.

Ventilatsioonikiirus Kuvarežiim
Ventilatsioonirežiim Kuva element
Graafik Filtri automaatne puhastamine
Kiirkäivitus

Kuva elemendid

* Sõltuvalt mudelist võivad kuvatavad elemendid olla erinevad.  
Kuvatakse ainult elemendid, mida saab seadistada. 
Filtri automaatse puhastamise kehtiva seadistuse nägemiseks vaadake 
sätet "Filtri automaatne puhastamine".
Näide:  Filtri automaatsele puhastamisele on määratud periood 00:00 

kuni 03:00. 
Filtri automaatne puhastamine   00-33
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Tolmu eemaldamine tolmukarbist
Tolmu eemaldamise ikooni kuvamine

Tolmu tolmukarbist eemaldamise aja saabumisel see kuvatakse.
Ikooni ilmumisel eemaldage kiiresti tolm.
*  Tolmu eemaldamise ikoon ilmub umbes poole aasta kuni aastase vahega. 

Intervallid võivad olla lühemad, kui toodet kasutatakse tolmustes kohtades.

Tolmu eemaldamise ikoon ilmub järk-järgult vastavalt tolmu kogusele tolmukarbis.

Kuvamise koht Eemaldamise 
ikoon 1

Eemaldamise 
ikoon 2

Eemaldamise 
ikoon 3

Eemaldamise 
ikoon 4

Kaugkont-
roller

LCD Teated "Eemaldage tolm" ja "Vajutage menüünuppu" 
kuvatakse vaheldumisi.

Kuvatakse "AH" 
(veaikoon)

Töötuli Teateta Töötuli vilgub.

Nurga dekoratiivkate
Indikaator (punane) Teateta Indikaator vilgub 

pika intervalliga. Indikaator vilgub lühikese intervalliga.

ETTEVALMISTUS
• Tolmu eemaldamise ikooni kinnitamise järel eemaldage kiiresti tolm tolmukarbist.

MÄRKUS
• Kui toote kliimaseadme töö jätkub tolmu eemaldamata, rakendatakse toote kliimaseadme režiimi peatamist. 

Lisaks võib tolm maha langeda ja põhjustada talitlushäireid. Seetõttu eemaldage kindlasti tolm tolmuimejaga.
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Tolmu eemaldamine tolmuimejaga

1 Tolmu eemaldamise ikooni kinnitamise järel eemaldage tolm tolmukarbist.

MÄRKUS
• Tolmu eemaldamine tolmuimejaga ei ole võimalik filtri automaatse puhastamise ajal. Enne tolmu 
eemaldamist veenduge, et kaugkontrolleri ekraanil ei oleks kuvatud " ". 
* Kui indikaatorile on määratud kuvamine, vilgub indikaator rohelisena. (Vt lk 5).

2 Ühendage kaasasolev ühendustoru ja tolmuimeja toruga sobiv kinnitus. 
Sisestage ühendustoru ja kinnitus tolmuimeja torusse.

Tolmuimeja toru Tolmuimeja toru ÜhendustoruÜhendustoru

Kinnitus

Tolmuimeja toru siseläbimõõduga 32 kuni 38 mm. Tolmuimeja toru siseläbimõõduga 38 kuni 42 mm.

Ühendustoru hoiustamiseks kasutage kaasasolevat takjapaelaga kinnitusriba ja järgige järgmist protseduuri.

Näide 1
1.  Eemaldage kinnitusriba tagaküljelt kahepoolse 

teibi kattepaber ja kleepige kinnitusriba hoiukoha 
lamedale pinnale.

2.  Suruge ühendustoru kinnitusriba sammus 1 
kleebitud kinnitusribale.

Lame pind 
hoiukohas

Ühendustoru

Takjaskinnitusega 
paelad

Näide 2
Keerake ühendustoru hoiustamiseks ühendustoru 
takjapael ümber tolmuimeja vooliku või toru.

Ühendustoru

Tolmuimeja 
voolik või toru

Takjaskinnitusega 
paelad

MÄRKUS
• Kinnitust ei saa ühendada tolmuimeja toruga, millel ei ole ümarat esiserva (nt varstolmuimeja või 

käsitolmuimeja) või toruga, millel on keskel õhuleket tekitav auk. Võtke ühendust Daikini edasimüüjaga, 
kui kinnitust ei saa teie tolmuimejaga ühendada.

• Kasutage tolmuimejat, millel on minimaalselt imivõimsus 300 W.
• Ärge kasutage tolmuimejat, mis on tolmu täis või millel on madal imivõimsus. 
* Ülalmainitud tolmuimeja kasutamine võib põhjustada probleeme tolmu eemaldamisel.
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3 Sisestage ühendustoru eesmine ots paremalt alt sissevõtuava võre tolmu eemaldamise 
sissevõttu. Seejärel vajutage eesmine ots sisemisse õhu sissevõttu, kuni eesmine ots 
klõpsatab kohale.

Tolmu 
eemaldamise 
sissevõtt Ühendustoru

Tõuseb umbes 
10 mm

Tolmu eemaldamise sissevõtu sisemine ristläbilõige

Õhu sisselase

4 Kui ühendustoru eesmine ots on tugevalt kontaktis, lülitage tolmuimeja sisse 
maksimaalse imivõimsusega ja eemaldage tolm.

5 Kui nurga dekoratiivkatte indikaator vilgub punasena, lülitub indikaator välja või läheb 
roheliseks, kui tolmu eemaldamine on lõppenud.

* Vilkuva punase indikaatori välja lülitumine või roheliseks muutumine võib võtta aega maksimaalselt 
30 sekundit.

Tolmu eemaldamine tolmukarbist
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Tolmu kogumise ikooni lähtestamine
Töömeetod

1 Automaatne
28°C

20°C

Eemaldage tolm

Seadista väärtusele
Jahutus

Küte

Põhikuva

• Kui on aeg eemaldada tolmukarbist tolm, kuvatakse ekraani 
alumises osas vaheldumisi teated "Eemaldage tolm." 
ja "Vajutage menüünupule".

• Selles olekus vajutage põhikuval olles menüü-/
sisestusnupule.

2 
Tagasi Sätted

Tolmu eemaldamise meetod • Kuvatakse joonis, mis näitab tolmu eemaldamist sissevõtust. 
(Vt "Tolmu eemaldamine tolmuimejaga" leheküljel 14)

• Pärast tolmu eemaldamise protseduuri mõistmist vajutage 
sellel kuval olles menüü-/sisestusnupule.

3 
Tagasi Sätted

Kas tolm eemaldati?
Tolmu eemaldamise meetod

Jah Ei

Jahutus Seadista väärtusele
Jahutus 28°C

• Pärast tolmuimejaga tolmukarbist tolmu eemaldamist 
vajutage eemaldamise kinnituskuval nuppudele   ja 
valige  Jah .

• Vajutage menüü-/sisestusnupule, et lähtestada tolmu 
eemaldamise ikoon.

• Põhikuval vaheldumisi ilmuvad teated "Eemaldage tolm." 
ja "Vajutage menüünupule." kustuvad.

* Kui tolmukarbist ei eemaldata tolmu või seda ei tehta korralikult, 
ilmub tolmu eemaldamise ikoon varsti uuesti.
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Veatuvastus
Järgmisi tunnuseid ei loeta talitlushäireteks.

Sümptom Võimalik põhjus

Kuulda on kerget klõpsatavat heli.

Kuvatud on " " või paneeli 
indikaator vilgub rohelisena (*).

Õhufiltri liikumise hääl.

Kuulda on kraapivat häält. Harja liikumise hääl.

Ventilaator pöörleb 
automaatselt.

Toode viib läbi filtri automaatset 
puhastamist ja teisaldab tolmu.

Liikuv laba liigub automaatselt.
Filtri automaatse puhastamise 
ajal puhub toode õhku välja 
horisontaalselt.

Toote kliimaseadme töö peatub ajutiselt.
Tolmukarp on täis ja filtri 
automaatne puhastamine ei 
ole saadaval.

* Tehase vaikesättena on roheline vilkuv indikaator keelatud.

Kontrollige enne hoolduse tellimist.

Sümptom Võimalik põhjus Lahendus

Tolm kleepub õhufiltri külge 
(tolm kukub maha).

Ruumis on ajutiselt suures 
koguses tolmu ruumi 
koristamise tõttu.

Peatage kliimaseadme töö kuni 
ruumi koristamine on lõppenud.

Tolmukarp on täis. Eemaldage tolm.
(Vt lk 14).

Kaugkontrolleri ekraanil 
kuvatakse "AH" ja töötuli vilgub. Tolmukarp on täis. Eemaldage tolm.

(Vt lk 14).

Tolmu kogumise ikoon ilmub 
uuesti varsti pärast tolmuimejaga 
tolmu eemaldamist.

Ega tolmuimeja ei olnud tolmu 
täis? Eemaldage tolmuimejaga tolm.

Toode ei tööta vastavalt taimeri 
sätetele.

Kas kaugkontrolleri sätted on 
korrektsed?

Seadistage kaugkontrolleri sätted 
uuesti.

Kui toode ei ole ülaltoodu kontrollimise järel endiselt heas seisukorras, võtke ühendust Daikini edasimüüjaga. 
Klient ei tohi ise proovida toodet remontida.

Kasulik teave
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 �Järgmistel juhtudel võtke ühendust Daikini edasimüüjaga
• Kui kliimaseadmel on talitlushäired (nt esineb põlemise lõhna), peatage kliimaseadme 

töö ja lülitage toide välja.
Kasutamise jätkamine sellistes tingimustes võib põhjustada rikke, elektrilööke või süttimist. 
Võtke ühendust Daikini edasimüüjaga.

Sümptom
Meetmed, mida rakendada enne 

teeninduse tellimist

Sulavkaitse põleb läbi või kaitseseadis, nagu kaitselüliti või 
rikkevoolukaitselüliti, rakendub sageli. Ärge lülitage toodet sisse.

Kaugkontrolleri nuppude töö ei ole täpne. Lülitage toode välja.

Esineb muid talitlushäireid või tõrkeid. Lõpetage toote kasutamine.

Jahutus Seadista väärtusele
Jahutus 28°C

Viga: vajutage menüünuppu

Kaugkontrolleri põhikuval vilgub 
üks järgmistest teadetest.

"Viga: vajutage menüünuppu."
* Tööindikaator vilgub.

"Hoiatus: vajutage menüünuppu."
* Tööindikaator ei vilgu.

Kontrollige tõrkekoode. (Vt allpool)

Veakoodi kuvamine

Töömeetod

1 
Jahutus Seadista väärtusele

Jahutus 28°C

Viga: vajutage menüünuppu

• Vea esinemisel vilgub põhikuval üks järgmistest 
elementidest.
"Viga: vajutage menüünuppu."
* Tööindikaator vilgub.

"Hoiatus: vajutage menüünuppu."
* Tööindikaator ei vilgu.

• Vajutage nupule Menüü/sisestus.

Töötuli

2 
Tagasi

Veakood: A1

Siseseadme mudel –––/000
Välisseadme mudel –––/000

Kontaktandmed
0123–4567–8900

• Veakood vilgub ja kuvatakse kontaktaadress ja mudeli nimi.
• Öelge Daikini edasimüüjale veakood ja mudeli number.

MÄRKUS

Mõnedel juhtudel võidakse kaugkontrolleril kuvada AH09. See viga tähendab, et puhastustoimingut ei olnud 
võimalik teha töötamise aja (jahutus või kütmine) ja puhastusgraafiku kattumise tõttu. Seda saab vältida, kui 
seadistada puhastusfunktsioon ajale, mis ei kattu tavapärase töötamise graafikuga. (Nt tavapärane töötamine 
lõppeb kell 23:59 ja puhastamine algab kell 00:00).



Kasutusjuhend BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
 Isepuhastuv dekoratiivpaneel
 4P558846-1A 2018.1219

Kasulik teave
Müügijärgne teenindus

• Ärge võtke seadet koost lahti ega muutke või remontige seda.
See võib põhjustada elektrilööke või süttimist. 
Võtke ühendust Daikini edasimüüjaga.

• Ärge paigutage ümber ega paigaldage seadet uuesti ise.
Nõuetele mittevastava paigaldamise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju. 
Võtke ühendust Daikini edasimüüjaga.

• Kui lekib jahutusainet, võib tekkida põleng.
Kui kliimaseade korralikult ei tööta (ei tee jahedat või sooja õhku), võib selle põhjuseks olla 
jahutusaine leke. Võtke abi saamiseks ühendust Daikini edasimüüjaga. Kliimaseadmes olev 
jahutusaine on turvaline ja ei leki tavaliselt. Kui see peaks aga lekkima, võib kokkupuude 
lahtise põleti, soojendi või pliidiga tekitada mürgist gaasi. Ärge kasutage kliimaseadet edasi, 
enne kui kvalifitseeritud hooldustöötaja ei ole lekke kõrvaldamist kinnitanud. 

 �Edastage remontijale järgmine teave
• Mudeli nimetus
• Paigalduskuupäev
• Tõrke kirjeldus: olge võimalikult täpne.
• Teie aadress, nimi ja telefoninumber

 �Remonttööd pärast tasuta garantiiperioodi lõppu
Võtke ühendust Daikini edasimüüjaga.
Daikin korraldab tasulise remontimise, kui toode on remonditav nii, et selle funktsioonid säilivad.

 �Funktsionaalsete varuosade laoperiood
Funktsionaalsed varuosad on vajalikud toote funktsionaalsuse säilitamiseks.
Daikin hoiab pärast kliimaseadme tootmise lõpetamist kliimaseadme funktsionaalseid varuosasid laos üheksa 
aastat.

 �Hoolduskontrolli lepingu soovitus
Kliimaseadme sisemus määrdub ja selle töövõime võib langeda, kui kliimaseadet kasutatakse mitu aastaaega 
järjest.
Lisaks tavapärasele hooldustööle on vajalikud eritehnikad toote ülevaatuseks ja sisemuse puhastamiseks. 
Seetõttu soovitab Daikin tasulist hoolduskontrolli lepingut.
Sellel tootel on automaatne filtri puhastamise funktsioon. Seega ei ole vajalik kliendi igapäevane toote 
hooldamine.
Toodet võivad negatiivselt mõjutada erinevad tegurid, nagu filtri ummistumine sõltuvalt keskkonnast ja toote 
kasutustingimustest. Seetõttu soovitab Daikin järgmiste vahedega hoolduskontrolle.
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 �Kontrollimise ja hooldussageduse ligikaudsed standardid
[Arvestage, et hooldussagedused ei näita detailide garanteeritud tööperioodi.]

Tabel 1 kehtib järgmistele kasutustingimustele.
(1)  Toote tavapärane kasutamine ilma sagedaste lühikeste intervallidega käivitamise ja peatamiseta. 

(Toote tavapärane kasutamine tähendab toote käivitamist ja peatamist maksimaalselt kuus korda tunnis; 
see sagedus võib rohkemal või vähemal määral olla erinevatel mudelitel erinev.)

(2) Toode töötab 10 tundi päevas ja 2500 tundi aastas.

• Tabel 1 Kontrollimise ja hooldamise sagedused

Põhiosa nimetus
Kontrollimise 

periood
Hooldussagedus  

[asendamine või remont]

Mootor (rest, filter, hari ja summuti)

1 aasta

20000 tundi

Harjaseadis 3 aastat

Tolmukarp 8 aastat

Painduv voolik ja S-kujuline toru 8 aastat

LED-indikaator 5 aastat

Trükkplaat 25000 tundi

Märkus:  1. Selles tabelis on toodud põhiosad. Üksikasju vt hoolduskontrolli lepingust.
2.  Iga osa hooldussagedus näitab ligikaudset perioodi, mis jääb osa nõutud hoolduseni. Kasutage 

tabelit hooldusplaani koostamiseks (nt hoolduskontrolli rahaline kulu). 
Lisaks võib sõltuvalt hoolduskontrolli lepingu sisule olla kontrollimise ja hooldamise sagedus 
tabelist toodust lühem.

3.  Toode nõuab regulaarset kontrollimist, kui toodet kasutatakse hoonetes, millele laieneb ehitiste 
hooldus- ja sanitaarnõuete seadus.

4.  Iga osa hooldus- ja asendussagedust tuleb lühendada karmides kasutustingimustes (nt pikemad 
töötunnid ja väga sage SISSE/VÄLJA lülitamine) ja kasutuskeskkondades (nt kõrge, 
temperatuuriga, kõrge niiskusega, liigselt tolmused ja õlised keskkonnad).

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Daikini edasimüüjaga.

 �Osade asendamise sageduse ligikaudne standard
[Arvestage, et asendussagedus ei näita detaili garanteeritud tööperioodi.]

• Tabel 2. Asendussagedus

Põhiosa nimetus Kontrollimise periood Asendussagedus

Filter 1 aasta 5 aastat

Märkus:  1. Selles tabelis on toodud põhiosad. Üksikasju vt hoolduskontrolli lepingust.
2.  Iga osa asendussagedus näitab ligikaudset perioodi, mis jääb osa nõutud asendamiseni. 

Kasutage tabelit hooldusplaani koostamiseks (nt osa asendamise rahaline kulu).
3.  Sõltuvalt paigalduskohast võib olla vajalik regulaarne kontrollimine.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Daikini edasimüüjaga. Toote kontrollimine või sisemuse puhastamine 
remontijate poolt, kes ei ole Daikini poolt volitatud, ei ole Daikini toote garantii tingimuste kohaselt lubatud.
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 �Asukoha vahetamine
Võtke ühendust Daikini edasimüüjaga, sest kliimaseadme asukoha muutmine ja uuesti paigaldamine, 
nt kolimise tõttu, nõuab eritehnikaid.

 �Päringud
Müügijärgse teeninduse jaoks võtke ühendust Daikini edasimüüjaga.

Kasulik teave
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