 EKSPLOATAVIMO VADOVAS
Apdailos skydas su filtro automatinio valymo funkcija

Savaime nusivalantis apdailos skydas

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Tinkamas naudojimas efektyviam energijos taupymui
• Dėkojame, kad įsigijote savaime nusivalantį skydą.
• Šiame vadove aprašyti saugos patarimai, kurių reikia laikytis
naudojant gaminį.

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, nes prieš mėginant
naudoti gaminį būtina suprasti jame pateikiamą
informaciją.

Perskaitę šį vadovą pasidėkite tokioje vietoje, kur jį galėtumėte
lengvai rasti.
Jei ateityje gaminį naudos kitas naudotojas, būtinai jam
perduokite šį vadovą.
• Šis eksploatavimo vadovas skirtas apdailos skydui su filtro
automatinio valymo funkcija.
Perskaitykite šį vadovą kartu su eksploatavimu vadovu, pateiktu
su laidiniu nuotoliniu valdikliu.
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Atsargumo priemonės
Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos
visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.
Kad visiškai išnaudotumėte oro kondicionieriaus
funkcijų privalumus ir išvengtumėte gedimo dėl
netinkamo naudojimo, rekomenduojame prieš
naudojimą atidžiai perskaityti instrukcijų vadovą.
Šis oro kondicionierius priklauso "prietaisų, kurių
negalima viešai įsigyti", klasei.
• Čia aprašytos atsargumo priemonės skirstomos į
ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO. Abu užrašai susiję su
svarbia saugos informacija. Nepamirškite
peržiūrėti visų atsargumo priemonių.
ĮSPĖJIMAS....... Tinkamai nesilaikydami šių
nurodymų galite susižeisti arba žūti.
DĖMESIO......... Tinkamai nesilaikydami šių
nurodymų galite sugadinti
nuosavybę arba susižeisti.
Atsižvelgiant į aplinkybes, galite
susižeisti labai sunkiai.
• Perskaitę vadovą, laikykite jį patogioje vietoje,
kad galėtumėte peržiūrėti, kai prireiks. Jei
įranga perduodama naujam vartotojui,
įsitikinkite, kad nepamiršote perduoti ir vadovo.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad ilgai būnant po tiesioginiu oro
kondicionieriaus aušinimo arba šildymo oro srautu
arba kai oras per daug šaltas arba per daug šiltas,
gali pablogėti jūsų fizinė būklė arba sveikata.
Jei oro kondicionierius veikia netinkamai
(skleidžia degėsių kvapą ir kt.), išjunkite įrenginio
maitinimą ir kreipkitės į vietinį pardavėją.
Jei tokiomis sąlygomis ir toliau naudosite
kondicionierių, įrenginys gali sugesti, gali kilti
elektros šoko ar gaisro pavojus.
Dėl montavimo pasitarkite su vietiniu pardavėju.
Jei šį darbą darysite patys, gali atsirasti vandens
nuotėkis, kilti elektros šoko arba gaisro pavojus.
Dėl oro kondicionieriaus keitimo, remonto ir
techninės priežiūros kreipkitės į vietinį pardavėją.
Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti vandens
nuotėkis, kilti elektros šoko arba gaisro pavojus.
Į oro išleidimo arba įleidimo angas nekiškite
jokių daiktų, pvz., strypų, taip pat pirštų ir pan.
Greitai besisukančios oro kondicionieriaus
ventiliatoriaus mentės gali sužeisti.
Atsiradus aušalo nuotėkiui, saugokitės gaisro.
Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, tai yra
generuoja vėsų arba šiltą orą, gali būti, kad nutekėjo
aušalas. Pagalbos kreipkitės į pardavėją. Oro
kondicionieriuje esantis aušalas yra saugus ir
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paprastai neprateka. Tačiau atsiradus nuotėkiui,
aušalui susilietus su atviru degikliu, šildytuvu ar
virykle, gali pasklisti nuodingos dujos. Nenaudokite
oro kondicionieriaus, kol atitinkamos tarnybos
specialistas nepatvirtins, kad nuotėkis sustabdytas.
Kokių veiksmų imtis įvykus aušalo nuotėkiui,
pasitarkite su pardavėju.
Jeigu oro kondicionierius yra sumontuotas
nedideliame kambaryje, įvykus nuotėkiui būtina
imtis atitinkamų priemonių, kad ištekėjusio aušalo
kiekis neviršytų koncentracijos ribos. Kitaip dėl
deguonies išnaudojimo gali įvykti nelaimė.
Dėl priedų prijungimo kreipkitės į profesionalius
darbuotojus ir įsitikinkite, kad naudojate tik
gamintojo nurodytus priedus.
Netinkamai atlikus darbą, gali atsirasti vandens
nuotėkis, kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
Dėl oro kondicionieriaus vietos keitimo ir
permontavimo kreipkitės į vietinį pardavėją.
Netinkamai atlikus montavimo darbus, gali atsirasti
nuotėkis, kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
Naudokite tik tinkamo amperažo saugiklius.
Nenaudokite netinkamų saugiklių, varinių ar kitokių
vielų kaip pakaitalo, nes galite patirti elektros smūgį,
sukelti gaisrą, susižeisti arba sugadinti įrangą.
Būtinai įžeminkite įrenginį.
Nesujunkite įrenginio įžeminimo laido su pagalbiniu
vamzdžiu, žaibolaidžiu arba telefono įžeminimo
laidu. Prastai įžeminus, galima patirti elektros smūgį
arba gali kilti gaisras.
Žaibo ar kitų šaltinių sukelta stipri smūginė srovė
gali pakenkti oro kondicionieriui.
Būtinai sumontuokite įžeminimo pertraukiklį.
Nesumontavus įžeminimo pertraukiklio kyla elektros
smūgio ir gaisro pavojus.
Pasitarkite su prekybos atstovu, jei oro
kondicionierius buvo panardintas dėl gaivalinės
nelaimės, pvz., potvynio ar taifūno.
Tokiu atveju nenaudokite oro kondicionieriaus, nes
antraip galimas gedimas, elektros smūgis arba
gaisras.
Nepradėkite arba nenutraukite oro kondicionieriaus
veikimo maitinimo pertraukikliui esant ĮJUNGTAM
arba IŠJUNGTAM.
Priešingu atveju gali kilti gaistas arba atsirasti
vandens nuotėkis. Be to, jei yra įjungtas maitinimo
nutrūkimo kompensavimas, ventiliatorius staiga ims
suktis ir gali sužeisti.
Nenaudokite gaminio aplinkoje, užterštoje alyvos,
pvz., maistinio aliejaus ar mašininės alyvos, garais.
Dėl alyvos garų gaminys gali įskilti, gali kilti elektros
arba gaisro pavojus.
Eksploatavimo vadovas
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Nenaudokite gaminio vietose, kur daug riebių
dūmų, pvz., virtuvėse, arba kur yra degių ar
ėsdinančių dujų arba metalo dulkių.
Naudojant gaminį tokiose vietose, gali kilti gaisras
arba sugesti gaminys.

Siekdami išvengti elektros smūgio, nedirbkite
šlapiomis rankomis.

Nenaudokite degių medžiagų (pvz., plaukų lako
arba apsaugos nuo vabzdžių) netoli produkto.

Nestatykite šildytuvų tiesiai po įrenginiu, nes
išsiskirianti šiluma gali sukelti deformaciją.

Nevalykite produkto organiniais tirpikliais, pvz.,
dažų skiedikliu.
Naudojant organinius tirpiklius, produktas gali įskilti,
gali kilti elektros arba gaisro pavojus.
Oro kondicionieriui būtinai naudokite tik
numatytąjį maitinimo šaltinį.
Naudojant kitą maitinimo šaltinį, gali skirtis šiluma,
kilti gaisras arba gaminys gali sugesti.
DĖMESIO
Nenaudokite oro kondicionieriaus ne pagal
paskirtį.
Nenaudokite oro kondicionieriaus tiksliesiems
prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno
kūriniams aušinti, nes gali negrįžtamai pakisti
veikimo savybės, kokybė ir (arba) ilgaamžiškumas.
Nenuimkite lauko įrenginio ventiliatoriaus
apsaugo.
Apsaugas saugo nuo įrenginio greitai besisukančio
ventiliatoriaus, kuris gali sužeisti.
Nedėkite drėgmei jautrių daiktų tiesiai po
patalpose naudojamu arba lauko įrenginiais.
Esant tam tikroms sąlygoms, dėl kondensato ant
pagrindinio įrenginio arba aušalo vamzdelių, oro
filtro purvo arba užsikimšus išleidimo angai, gali
pradėti varvėti skystis, ir sugadinti po įrenginiu
esantį daiktą.
Jei greta oro kondicionieriaus, pavyzdžiui,
naudojamas degiklis, kad išvengtumėte
deguonies išnaudojimo, pasirūpinkite tinkama
kambario ventiliacija.
Kai įrenginys naudojamas ilgą laiką, patikrinkite,
ar nepažeistas jo stovas ir jungtys.
Nepakeitus pažeistų dalių, įrenginys gali nukristi ir
sužeisti.
Greta įrenginio nedėkite ir nenaudokite
purškiklių su degiais skysčiais, nes galite
sukelti gaisrą.
Prieš valydami, nepamirškite sustabdyti
įrenginio, išjungti pertraukiklio arba ištraukti
maitinimo laido.
Kitu atveju gali kilti elektros šoko pavojus arba galite
susižeisti.

Eksploatavimo vadovas
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Po įrenginio oro srautu nestatykite prietaisų,
išskiriančių atvirą liepsną, nes tai gali turėti
įtakos degiklio veikimo kokybei.

Žiūrėkite, kad vaikų, augalų ar gyvūnų neveiktų
tiesioginis įrenginio oro srautas, nes gali
atsirasti nepageidaujamas poveikis.
Neplaukite oro kondicionieriaus ar nuotolinio
valdiklio vandeniu, nes galite patirti elektros
smūgį arba sukelti gaisrą.
Ant įrenginio nedėkite vandens talpyklių (pvz.,
gėlių vazų ir kt.), nes gali kilti elektros smūgio
arba gaisro pavojus.
Nemontuokite oro kondicionieriaus tokiose
vietose, kur kyla degiųjų dujų nuotėkio pavojus.
Dėl dujų, susikaupusių prie oro kondicionieriaus
įvykus nuotėkiui, gali kilti gaisro pavojus.
Nedėkite degių talpyklių, pvz., aerozolinių
balionėlių, 1 m atstumu nuo išleidimo angos.
Talpyklės gali sprogti, nes jas veiks iš patalpose ar
lauke naudojamo įrenginio išeinantis šiltas oras.
Nuotaką taip įrenkite, kad užtikrintumėte
sklandų išleidimą.
Jei veikiant oro kondicionieriui tinkamai
neišleidžiamas skystis iš lauko išleidimo vamzdžio,
susikaupus purvui ir nešvarumams vamzdis gali
užsikimšti.
Todėl iš vidaus įrenginio gali pradėti tekėti vanduo.
Tokiomis aplinkybėmis sustabdykite oro
kondicionierių ir kreipkitės pagalbos į pardavėją.
Neleiskite vaikui lipti ant lauke naudojamo
įrenginio ir nedėkite ant jo jokių daiktų.
Nukritus ar apsivertus galima susižeisti.
Neužblokuokite oro išleidimo ar įleidimo angų.
Dėl pablogėjusio oro srauto gali suprastėti arba
sutrikti veikimas.
Įrenginio neturėtų naudoti neprižiūrimi vaikai
arba ligoti asmenys.
Gali būti sutrikdytos kūno funkcijos ir sukelta žala
sveikatai.
Vaikams neturėtų būti leidžiama žaisti su
įrenginiu ir jo nuotoliniu valdikliu.
Vaikai netyčia gali būti sužaloti arba mirtinai
susižeisti.
Neleiskite vaikams žaisti ant arba prie lauke
naudojamo įrenginio.
Neatsargiai palietę įrenginį, jie gali susižeisti.
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Dėl oro kondicionieriaus vidaus valymo
kreipkitės į vietinį pardavėją.
Netinkamai valant, gali sulūžti plastikinės dalys,
pratekėti vanduo arba atsirasti kitų pažeidimų ir kilti
elektros smūgio pavojus.
Nelieskite įrenginio oro įleidimo angos arba
aliumininių sparnuotės menčių, kad
nesusižeistumėte.
Nedėkite daiktų tiesiai priešais išorėje
montuojama įrenginį, neleiskite aplink jį kauptis
lapams ar kitoms atliekoms.
Lapuose veisiasi smulkūs gyvūnai, kurie gali pateikti
į įrenginį. Patekę į vidų jie gali sugadinti įrenginį,
sukelti dūmus ar gaisrą prisilietę prie elektrinių dalių.
Niekada nelieskite vidinių valdiklio dalių.
Nenuimkite priekinio skydo. Palietę tam tikras
vidines dalis, patirsite elektros smūgį ir sugadinsite
įrenginį. Apie tai, kaip patikrinti ir pareguliuoti vidines
dalis, pasikonsultuokite su pardavėju.
Nepalikite nuotolinio valdiklio, kur yra pavojus,
kad jis sušlaps.
Jei į nuotolinį valdiklį pateks vandens, iškils elektros
nuotėkio ir elektroninių komponentų pažeidimo
pavojus.
Valydami arba tikrindami oro filtrą, ženkite
atsargiai.
Dirbti gali tekti aukštai nuo žemės lygio, todėl reikia
labai susikaupti.
Jei pastoliai stovi nestabiliai, galite nukristi arba
nuvirsti ir susižeisti.
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Dalių pavadinimai ir funkcijos
Filtro tvirtinimo rankenėlės
(penkiuose taškuose)
Kampinis
apdailos dangtelis

Kampinis apdailos
dangtelis

Pasukama sklendė

Indikatorius
(žalias/
raudonas)

Apdailos
skydas

Skydo EL.
KOMPON. DĖŽĖ

Indikatorius
(žalias/raudonas)

Dulkių kameros
tvirtinimo rankenėlės
(dviejuose taškuose)
Dulkių
kamera

Šepečio
bloko tvirtinimo
sraigtas
Šepečio
blokas

Oro filtras

Įsiurbimo
grotelės

Dulkių šalinimo anga

S formos vamzdis
Šepečio pavaros variklis

Filtro pavaros variklis

• Iliustracijoje parodytas apdailos skydas su filtro
automatinio valymo funkcija, esant nuimtoms
įsiurbimo grotelėms.

Indikatorius
Indikatoriaus spalvos ir būklės teikia toliau nurodytą informaciją.
Indikatoriaus
spalva
Žalia

Būklė
Šviečia
Žybsi
Žybsi ilgais
intervalais

Raudona

Žybsi trumpais
intervalais

Turinys
Gaminys veikia oro kondicionieriaus režimu (*)
Gaminys atlieka filtro automatinį valymą (*)
Laikas pašalinti dulkes iš dulkių kameros
(kai dulkių jutiklis aptinka dulkes)
Dulkių kamera pilna, filtro negalima automatiškai
išvalyti.

Žr. 13 psl..

Įvyko gedimas filtro automatinio valymo metu.

* Gaminys gamykloje nustatytas nerodyti šių punktų.

PASTABA
Nenaudokite įrenginio šiose vietose.
Dėl aliejaus, cigarečių dervų ir garų ant filtro nusės lipnios dulkės, kurių gali nepavykti tinkamai pašalinti.
Be to, lipnios dulkės gali sukelti gedimus.
• Vietos, kur susidaro riebūs dūmai........................ Restoranai, gamyklos ir kt.
• Vietos, kur daug cigarečių dūmų.......................... Rūkomieji ir kt.
• Vietos, kur daug drėgmės ar garų........................ Restoranai, gamyklos ir kt.
* Be konkrečių pirmiau minėtų pavyzdžių gaminio negalima naudoti esant tam tikroms sąlygoms. Norėdami gauti
išsamesnės informacijos, susisiekite su Daikin pardavėju.
Eksploatavimo vadovas



5

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Savaime nusivalantis apdailos skydas
4P558846-1A 2018.12

1. Veikimo režimo pasirinkimo mygtukas
11. LCD (su foniniu apšvietimu)

4. Mygtukas aukštyn
5. Mygtukas žemyn
6. Mygtukas dešinėn
7. Mygtukas kairėn
9. Veikimo lemputė
8. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
3. Meniu/įvedimo mygtukas
10. Atšaukimo mygtukas

2. Ventiliatoriaus greičio/oro krypties nustatymo
mygtukas
Funkcijos, kurios nėra baziniai veikimo elementai (t. y. Įjungimas/Išjungimas, veikimo režimo
pasirinkimas, ventiliatoriaus greičio valdymas ir temperatūros nustatymai), nustatomos meniu ekrane.

PASTABA
• Nuotolinio valdiklio nemontuokite tiesiogiai saulės apšviečiamose vietose.
Priešingu atveju LCD gali išblukti ir nieko neberodys.
• Netempkite ir nesukite nuotolinio valdiklio laido.
Priešingu atveju nuotolinis valdiklis gali rodyti klaidą.
• Nespauskite nuotolinio valdiklio mygtukų daiktais su aštriais galais.
Priešingu atveju galite pažeisti nuotolinį valdiklį arba jis gali rodyti klaidą.

1. Veikimo režimo pasirinkimo mygtukas
• Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti norimą
veikimo režimą.
* Galimi režimai skiriasi priklausomai nuo
prijungto modelio.

2. Ventiliatoriaus greičio/oro krypties mygtukas
• Naudojamas oro tūrio/oro srauto krypties
nustatymo ekranui iškviesti.
* Galimas ventiliatoriaus greitis ir oro srauto kryptis
skiriasi priklausomai nuo prijungto modelio.
(Išsamiau žr. valdiklio naudojimo vadovą)

3. Meniu/įvedimo mygtukas
• Naudojamas pagrindiniam meniu iškviesti.
• Naudojamas pasirinktam nustatymo elementui
įvesti.
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4. Mygtukas aukštyn
simboliu )

(spauskite dalį su

• Naudojamas nustatytai temperatūrai pakelti.
• Kiti elementai viršutinėje pusėje bus paryškinti.
(Laikant mygtuką paspaustą, bus nuolatos
slenkama per paryškintus elementus.)
• Naudojamas pasirinktam elementui pakeisti.

5. Mygtukas žemyn
simboliu )

(spauskite dalį su

• Naudojamas nustatytai temperatūrai sumažinti.
• Kiti elementai apatinėje pusėje bus paryškinti.
(Laikant mygtuką paspaustą, bus nuolatos
slenkama per paryškintus elementus.)
• Naudojamas pasirinktam elementui pakeisti.

Eksploatavimo vadovas
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6. Mygtukas dešinėn
simboliu )

(spauskite dalį su

• Naudojamas kitam elementui dešinėje pusėje
paryškinti.
• Per kiekvieną ekraną slenkama į dešinę.
• Bent keturias sekundes palaikius šį mygtuką
paspaudus, įjungiami išvykimo nustatymai.

7. Mygtukas kairėn
su simboliu )

(spauskite dalį

• Naudojamas kitam elementui kairėje pusėje paryškinti.
• Per kiekvieną ekraną slenkama į kairę.
• Bent keturias sekundes palaikius šį mygtuką
paspaudus, įjungiami išvykimo nustatymai.

8. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
• Paspaudus šį mygtuką, paleidžiama sistema.
• Dar kartą paspaudus šį mygtuką, sistema
sustabdoma.

9. Veikimo lemputė (žalia)
• Ši lemputė šviečia įrenginiui veikiant.
• Atsiradus klaidai, ši lemputė mirksi.

10. Atšaukimo mygtukas
• Naudojamas norint grįžti į ankstesnį ekraną.

11. LCD (su foniniu apšvietimu)
• Foninis apšvietimas įsijungia apytiksliai 30-iai
sekundžių, paspaudus bet kurį veikimo
mygtuką. Naudokite mygtukus, išskyrus
Įjungimo/Išjungimo mygtuką, kol veikia foninis
apšvietimas.
• Jei vienam vidaus įrenginiui valdyti naudojami du
nuotoliniai valdikliai, veiks to nuotolinio valdiklio foninis
apšvietimas, kuris buvo panaudotas pirmiau nei kitas.
(Dviejų nuotolinių valdiklių foninis apšvietimas neveiks
vienu metu.)

Skystųjų kristalų ekranas
• Yra dviejų tipų rodiniai, t. y. standartiniai ir išsamūs rodiniai.
Standartinis rodinys yra nustatytas pagal numatytuosius nustatymus.
• Norėdami pereiti į išsamų rodinį, pasirinkite išsamų rodinį pagrindiniame meniu.
Išsamiau žr. su laidiniu nuotoliniu valdikliu pateiktą naudojimo vadovą.
• Kiekviename iš toliau pateiktų rodinių paaiškinta LCD rodinio būsena, susijusi su filtro automatinio valymo funkcija.
Apie LCD rodinių turinį, kai gaminys neveikia filtro automatinio valymo režimu, žr. su laidiniu nuotoliniu valdikliu
pateiktą naudojimo vadovą.
Standartinis rodinys

Automatinis

Išsamus rodinys

Nustatyta
Aušinimas 28°C

Šildymas

20°C

ŠalintiPašalinkite dulkes

2. Pranešimas

1. Rodinys "Automatinis filtro valymas"

1. Rodinys "Automatinis filtro valymas"
• Rodomas, kai gaminys atlieka filtro automatinį
valymą.

2. Pranešimas
Bus rodomas toks pranešimas.
"Klaida: paspauskite meniu mygtuką."
"Įspėjimas: paspauskite meniu mygtuką."
• Rodomas aptikus klaidą arba įspėjimą.
(Žr. 18 psl..)
Eksploatavimo vadovas
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Automatinis

Pnk

11 : 03

Sumažinimas Patalpa
Aušinimas 28°C
Šildymas 20°C 20°C

Pašalinkite dulkes

2. Pranešimas

1. Rodinys "Automatinis filtro valymas"

Pakaitomis bus rodomi pranešimai "Pašalinkite
dulkes." ir "Įspėjimas: paspauskite meniu mygtuką.".
• Rodomi, atėjus laikui pašalinti dulkes iš dulkių
kameros. (Žr. 13 psl..)
"Nustatykite laikrodį iš meniu"
• Rodoma norint informuoti, kad vėl reikia
nustatyti laikrodį. (Žr. 10 psl.)
• Gaminys nepradės automatinio filtro valymo
nustatytu laikotarpiu, jei vėl nebus atlikti
nustatymai.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Automatinis filtro valymas
Eksploatavimo tvarka

Nuotolinio valdiklio funkcijos

Paaiškina nuotolinio valdiklio mygtukų
naudojimo tvarką. Naudokite mygtukus
vadovaudamiesi šia tvarka.

Veikimo būdas

Veikimo ekrano
rodinys

1

Aprašo rodinius, kurie
bus rodomi nuotoliniame
valdiklyje eksploatavimo
metu.

Pagrindinis meniu

1/2

Sparčioji paleistis
Vėdinimas
Energijos taupymo parinktys
Grafikas
Automatinis filtro valymas
Techninės priežiūros informacija
Grįžti

Nustatymas

Veikimo mygtukų rodinys
Rodo naudotinų mygtukų vietas.

• Spausdami
mygtukus, pagrindinio meniu rodinyje
pasirinkite Automatinis filtro valymas .
Paspauskite meniu/įvedimo mygtuką, kad būtų parodytas
automatinio filtro valymo nustatymų meniu.

Automatinis filtro valymas
Automatinis filtro valymas

09:00–12:00
Grįžti

Nustatymas

Automatinio filtro valymo nustatymas
Šis gaminys automatiškai valo filtrą kartą per savaitę.
Gaminio oro kondicionieriaus režimas bus sustabdytas, kol gaminys atliks automatinį filtro valymą. Nurodykite
norimą laikotarpį, pasirinkdami vieną iš aštuonių galimų.

PASTABA
• Būtina teisingai nustatyti laikrodį.
• Jei automatinio filtro valymo laikotarpis nebus nustatytas, gaminys atliks automatinį filtro valymą nuo 00:00 iki
03:00 (kaip nustatyta gamykloje).
• Jei laikrodis nebus nustatytas, gaminys atliks automatinį filtro valymą nenustatytu laiku.

Pradžios

laiko nurodymo būdas
Veikimo būdas

1

Pagrindinis meniu

• Atverkite pagrindinio meniu rodinį.
• Spausdami
mygtukus, pagrindinio meniu rodinyje
pasirinkite Automatinis filtro valymas ir paspauskite meniu/
įvedimo mygtuką.

Nustatymas

Grįžti

2

1/2

Sparčioji paleistis
Vėdinimas
Energijos taupymo parinktys
Grafikas
Automatinis filtro valymas
Techninės priežiūros informacija

Automatinis filtro valymas
Laikrodis nenustatytas.
Ar norite nustatyti?

Taip Ne
Grįžti

Nustatymas

Data ir laikas

* Laikrodžio nustatymai privalomi, norint nustatyti automatinio filtro valymo
pradžios laiką.

• Jei laikrodis nenustatytas, atsiras rodinys, kaip parodyta kairėje.
Spausdami
mygtukus pasirinkite Taip ir paspauskite
meniu/įvedimo mygtuką.
Nustatykite esamus metus, mėnesį, dieną ir laiką.
(Žr. "Laikrodis ir kalendorius", 10 psl.)

Metai 2011
Mėnuo 01
Diena 01
Ketvirtadienis

12:00
Grįžti

Nustatymas

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Automatinis filtro valymas

3

Automatinis filtro valymas
Automatinis filtro valymas

0:00–3:00
Grįžti

4

Nustatymas

Automatinis filtro valymas
Įrašyti nustatymus?

Taip Ne
Grįžti

• Automatinio filtro valymo laikotarpis keisis kaskart paspaudus
mygtukus laikrodžio nustatymo rodinyje.
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 .
Pasirinkite norimą laikotarpį iš rodomų.
• Paspauskite meniu/įvedimo mygtuką.
Bus parodytas nustatymų patvirtinimo rodinys.
• Spausdami
mygtukus, nustatymų patvirtinimo rodinyje
pasirinkite Taip .
Paspaudę meniu/įvedimo mygtuką nustatykite automatinį
filtro valymą ir grįžkite į pagrindinį rodinį.

Nustatymas

PASTABA
Automatinio filtro valymo funkcija trunka apie 10 minučių.
Valymo funkcija bus pradėta vykdyti iškart, atsižvelgiant į šias sąlygas (visada suplanuotu 3 valandų laikotarpiu):
• per pirmąją valandą
valymo funkcija bus atliekama termostato IŠJUNGIMO intervalais arba kai įrenginys neveikia;
• per antrąją valandą
ta pati sąlyga kaip per pirmąją valandą arba kaip vėsinimo ar šildymo poreikiai pakankamai maži;
• per trečiąją valandą
įrenginys priverstinai vykdo valymo funkciją, net kai pats veikia. Baigęs valymo funkciją, įrenginys vėl pradės
veikti įprastai.
Jei valymo funkcija nebuvo atlikta, įrenginys mėgins ją atlikti per kitą suplanuotą 3 valandų laikotarpį.
Jei įrenginys VRV atveju negali atlikti valymo funkcijos praėjus 2 suplanuotiems 3 valandų laikotarpiams iš eilės,
nuotoliniame valdiklyje bus rodomas klaidos kodas AH09 (žr. "PASTABĄ" 18 psl.). Kol funkcija neatliekama,
klaidos kodas yra rodomas, bet įrenginys visą laiką gali veikti įprastai.
Sky air įrenginiai šio klaidos kodo nerodo.

Automatinis filtro valymas
Gaminys turi šiuos tris veikimo režimus ir bet kuriame iš jų galima nustatyti automatinį filtro valymą.
Veikimo
režimas

Aprašas

Suplanuotas
laikmačio
veikimas

Automatinis filtro valymas atliekamas nustatytu
laikotarpiu, pasirinktu iš aštuonių galimų.

Veikimas
nuo 00:00
iki 03:00

Automatinis filtro valymas atliekamas gamykloje
nustatytu laikotarpiu (nuo 00:00 iki 03:00).

Automatinio
valdymo
veikimas

Eksploatavimo vadovas
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Laikrodžio
nustatymas

Automatinis filtro valymas atliekamas pagal
valdantį nustatymą.

Galimybė nustatyti
automatinio filtro
valymo pradžios laiką

arba

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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PASIRENGIMAS
• Nustatydami automatinio filtro valymo laikotarpį, kiek įmanoma nesirinkite tokių laikotarpių, kai gaminys veikia
oro kondicionieriaus režimu.
Jei automatinio filtro valymo laikotarpis persidengia su gaminio veikimu oro kondicionieriaus režimu, gaminys
gali priverstinai sustabdyti oro kondicionavimą ir pradėti automatinį filtro valymą.
• Jei rodomas pranešimas "Nustatykite laikrodį iš meni", vėl nustatykite laikrodį, kad automatinis filtro valymas
būtų atliktas nustatytu laikotarpiu.

PASTABA
* Gaminys bus nustatytas veikti automatinio valdymo režimu, nebent vėl bus atlikti laikrodžio nustatymai, jei jis
dėl kokios nors priežasties buvo nustatytas iš naujo (pvz., maitinimas nebuvo tiekimas gaminiui 48 valandas
ar ilgiau).
• Gaminys gali skleisti nestiprų triukšmą, sukantis filtrui arba šepečiu valant dulkes.
• Automatinio filtro valymo metu ventiliatorius sukasi automatiškai.

Laikrodis ir kalendorius
Laikrodžio

nustatymas
Veikimo būdas

1

• Paspauskite meniu/įvedimo mygtuką.
Aušinimas

Nustatyta
Aušinimas 28°C

Pagrindinis rodinys

2

Pagrindinis meniu

1/2

• Bus parodytas pagrindinio meniu rodinys.

Sparčioji paleistis
Vėdinimas
Energijos taupymo parinktys
Grafikas
Automatinis filtro valymas
Techninės priežiūros informacija
Grįžti

Nustatymas

Pagrindinio meniu rodinys

3

Pagrindinis meniu
Konfigūracija
Esami nustatymai
Laikrodis ir kalendorius
Kalba

Grįžti

4

2/2

• Spausdami
mygtukus, pagrindinio meniu rodinyje
pasirinkite Laikrodis ir kalendorius .
Paspauskite meniu/įvedimo mygtuką, kad būtų parodytas
laikrodžio nustatymų meniu.

Nustatymas

•

Data ir laikas
Metai 2011
Mėnuo 01
Diena 01
Ketvirtadienis

mygtukais pasirinkite "Metus".
Metai įvedami
mygtukais.
Laikant mygtuką paspaustą, skaičius keičiasi nuolatos.

12:00
Grįžti

Nustatymas

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Automatinis filtro valymas

5

Data ir laikas

•

mygtukais pasirinkite "Mėnesį".
Mėnuo įvedamas
mygtukais.
Laikant mygtuką paspaustą, skaičius keičiasi nuolatos.

•

mygtukais pasirinkite "Dieną".
Diena įvedama
mygtukais.
Laikant mygtuką paspaustą, skaičius keičiasi nuolatos.
Savaitės dienos pasikeičia automatiškai.

•

mygtukais pasirinkite "Valandas".
Valandos įvedamos
mygtukais.
Laikant mygtuką paspaustą, skaičius keičiasi nuolatos.

Metai 2011
Mėnuo 10
Diena 01
Ketvirtadienis

12:00
Grįžti

6

Nustatymas

Data ir laikas
Metai 2011
Mėnuo 10
Diena 07
Ketvirtadienis

12:00
Grįžti

7

Nustatymas

Data ir laikas
Metai 2011
Mėnuo 10
Diena 07
Ketvirtadienis

12:00
Grįžti

8

Nustatymas

•

Data ir laikas
Metai 2011
Mėnuo 10
Diena 07
Ketvirtadienis

12:21
Grįžti

9

Nustatymas

Data ir laikas
Įrašyti nustatymus?

Taip Ne
Grįžti

Nustatymas

Eksploatavimo vadovas
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mygtukais pasirinkite "Minutes".
Minutės įvedamos
mygtukais.
Laikant mygtuką paspaustą, skaičius keičiasi nuolatos.
• Paspauskite meniu/įvedimo mygtuką.
Bus parodytas nustatymų patvirtinimo rodinys.

• Spausdami
mygtukus, nustatymų patvirtinimo rodinyje
pasirinkite Taip .
Paspaudę meniu/įvedimo mygtuką nustatykite laikrodį ir
grįžkite į pagrindinį rodinį.
* Nustatant automatinį filtro valymą, ekranas grįš į automatinio filtro valymo
laikotarpio nustatymo rodinį. (Žr. 9 psl.).
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Esami nustatymai
Esamų

nustatymų valdymas
Veikimo būdas

1

Pagrindinis meniu

Grįžti

2

2/2

Konfigūracija
Esami nustatymai
Laikrodis ir kalendorius
Kalba

Nustatymas

Esami nustatymai
Vėdinimo intensyvumas
Vėdinimo režimas
Grafikas
Rodinio režimas
Rodinio elementas
Automatinis filtro valymas
Grįžti

• Atverkite pagrindinio meniu rodinį. (Žr. 10 psl..)
• Spausdami
mygtukus, pagrindinio meniu rodinyje
pasirinkite Esami nustatymai ir paspauskite meniu/įvedimo
mygtuką.

Nustatymas

Mažas
Automatinis
Išjungti
Standartinis
Lauko
00-03

• Bus parodytas esamų nustatymų būsenų sąrašas.
Spaudžiant
mygtukus, galima pereiti prie kito elemento.
• Paspaudus atšaukimo mygtuką, grįžtama į pagrindinio meniu
rodinį.
Rodinio elementai
Vėdinimo intensyvumas
Vėdinimo režimas
Grafikas
Sparčioji paleistis

Rodinio režimas
Rodinio elementas
Automatinis filtro valymas

* Rodomi elementai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
Rodomi tik tie elementai, kuriuos galima nustatyti.
Norėdami sužinoti, kokia dabar nustatyta automatinio filtro valymo sąlyga,
žr. rodomus "Automatinio filtro valymo" nustatymus.
Pavyzdys: filtro automatiniam valymui nustatytas laikotarpis nuo 00:00
iki 03:00.
Automatinis filtro valymas 00-33
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Dulkių šalinimas iš dulkių kameros
Dulkių šalinimo ženklų rodymas
Atėjus laikui pašalinti dulkes iš dulkių kameros, bus rodomas atitinkamas ženklas.
Patvirtinus ženklą, nedelsdami pašalinkite dulkes.
* Dulkių šalinimo ženklas bus rodomas maždaug pusės – vienerių metų intervalais.
Intervalai gali sutrumpėti, jei gaminys naudojamas itin dulkėtose vietose.
Dulkių šalinimo ženklas bus rodomas laipsniškai, priklausomai nuo dulkių kiekio dulkių kameroje.
Rodinio vieta

Nuotolinis
valdiklis

LCD
Veikimo
lemputė

Kampinis apdailos
dangtelis
Indikatorius (raudonas)

1 šalinimo
ženklas

2 šalinimo
ženklas

3 šalinimo
ženklas

Pakaitomis bus rodomi pranešimai "Pašalinkite dulkes"
ir "Paspauskite meniu mygtuką.".
Nėra indikacijos
Nėra indikacijos

4 šalinimo
ženklas
Bus rodoma "AH"
(klaidos ženklas)

Veikimo lemputė mirksės.

Indikatorius
mirksės ilgais
intervalais.

Indikatorius mirksės trumpais
intervalais.

PASIRENGIMAS
• Patvirtinę dulkių šalinimo ženklą, nedelsdami pašalinkite dulkes iš dulkių kameros.

PASTABA
• Toliau naudojant gaminį oro kondicionieriaus režimu nepašalinus dulkių, suveiks valdiklis, kuris pristabdys
oro kondicionieriaus veikimą.
Be to, kris dulkės, dėl ko gali atsirasti gedimas. Todėl dulkes būtinai šalinkite dulkių siurbliu.

Eksploatavimo vadovas
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Dulkių šalinimas dulkių siurbliu

1

Patvirtinę dulkių šalinimo ženklą, susiurbkite dulkes iš dulkių kameros.
PASTABA
• Vystant automatiniam filtro valymui, dulkių susiurbti dulkių siurbliu negalima. Prieš pradėdami siurbti
įsitikinkite, kad nuotolinio valdiklio ekrane nerodoma "
".
* Jei indikatorius nustatytas rodyti, jis mirksės žaliai. (Žr. 5 psl..)

2

Prijunkite pateiktą jungiamąjį vamzdį ir priedą, atitinkantį dulkių siurblio vamzdį.
Įstatykite jungiamąjį vamzdį ir priedą į dulkių siurblio vamzdį.
Dulkių siurblio vamzdis, kurio vidinis skersmuo 32–38 mm.

Dulkių siurblio vamzdis

Jungiamasis
vamzdis

Dulkių siurblio vamzdis, kurio vidinis
skersmuo 38–42 mm.

Dulkių siurblio vamzdis
Priedas

JungiaJungiamasis
vamzdis

Padėdami jungiamąjį vamzdį į laikymo vietą, naudokite pateiktą kibtukinę tvirtinimo juostą ir atlikite šiuos veiksmus.
1 pavyzdys
1. Nuplėškite apsauginį popierių nuo dvipusės lipnios
juostos galinėje tvirtinimo juostos pusėje ir
priklijuokite tvirtinimo juostą ant laikymo vietoje
esančio plokščio paviršiaus.
2. Prispauskite jungiamojo vamzdžio tvirtinimo juostą
prie 1 veiksmu priklijuotos tvirtinimo juostos.

Plokščias paviršius
laikymo vietoje
Jungiamasis
vamzdis

Kibtukinės
tvirtinimo juostos

2 pavyzdys
Padėdami jungiamąjį vamzdį į laikymo vietą,
apvyniokite kibtukines tvirtinimo juostas aplink
jungiamąjį vamzdį ir dulkių siurblio žarną arba
vamzdį.

Dulkių siurblio
žarna arba vamzdis

Jungiamasis
vamzdis

Kibtukinės
tvirtinimo
juostos

PASTABA
• Priedo negalima prijungti prie dulkių siurblio vamzdžio be apskrito priekinio galo (pvz., pastatomo arba
rankinio dulkių siurblio) arba prie vamzdžio, kurio viduryje yra anga, per kurią gali eiti oras. Jei priedo
negalima prijungti prie jūsų dulkių siurblio, pasikonsultuokite su Daikin pardavėju.
• Naudokite dulkių siurblį, kurio minimali siurbimo galia 300 W.
• Nenaudokite dulkių pripildyto siurblio, kurio siurbimo galia maža.
* Naudojant tokį dulkių siurblį, gali nepavykti susiurbti dulkių.
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Dulkių šalinimas iš dulkių kameros

3

Iš apačios įkiškite priekinį jungiamojo vamzdžio galą į įsiurbimo grotelių dulkių šalinimo
angą. Tada spauskite priekinį galą ant vidinės oro įleidimo angos, kol priekinis galas
užsifiksuos.
Oro įleidimas
Pakyla
apytiksliai 10 mm

Dulkių šalinimo anga

Jungiamasis
vamzdis
Dulkių Dulkių šalinimo angos vidinis skerspjūvis

4

Glaudžiai prispaudę priekinį jungiamojo vamzdžio galą, įjunkite dulkių siurblį, nustatę
didžiausią galią, ir susiurbkite dulkes.

5

Jei ant kampinio apdailos dangtelio esantis indikatorius mirksi raudonai, susiurbus dulkes
indikatorius išsijungs arba ims šviesti žaliai.
* Gali praeiti daugiausia 30 sekundžių, kol raudonai mirksėjęs indikatorius išsijungs arba ims šviesti žaliai.

Eksploatavimo vadovas
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Dulkių šalinimo ženklo nustatymas iš naujo
Veikimo būdas

1

Automatinis

Nustatyta
Aušinimas 28°C
Šildymas 20°C

Pašalinkite dulkes

• Atėjus laikui pašalinti dulkes iš dulkių kameros, apatinėje
pagrindinio rodinio dalyje pakaitomis bus rodomi pranešimai
"Pašalinkite dulkes." ir "Paspauskite meniu mygtuką.".
• Esant šiai būsenai, pagrindiniame rodinyje paspauskite
meniu/įvedimo mygtuką.

Pagrindinis rodinys

2

Dulkių šalinimo būdas

Grįžti

3

• Bus parodyta iliustracija, vaizduojanti dulkių siurbimą per dulkių
šalinimo angą. (Žr. "Dulkių šalinimas dulkių siurbliu", 14 psl.)
• Supratę dulkių šalinimo būdą, esant šiai būsenai paspauskite
meniu/įvedimo mygtuką.

Nustatymas

Dulkių šalinimo būdas
Ar dulkės pašalintos?

Taip Ne
Grįžti

Aušinimas

Nustatymas

• Susiurbę dulkes iš dulkių kameros, šalinimo patvirtinimo
rodinyje spausdami
mygtukus pasirinkite Taip .
• Paspaudę meniu/įvedimo mygtuką, iš naujo nustatykite dulkių
šalinimo mygtuką.
• Pagrindiniame rodinyje pakaitomis rodyti pranešimai
"Pašalinkite dulkes." ir "Paspauskite meniu mygtuką." dings.
* Jei dulkės iš dulkių kameros bus išvis nesusiurbtos arba susiurbtos
netinkamai, dulkių šalinimo ženklas vėl greitai atsiras.

Nustatyta
Aušinimas 28°C
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Naudinga informacija
Trikčių šalinimas
Toliau paminėti simptomai nėra veikimo sutrikimų požymiai.
Simptomas

Galima priežastis

Girdimas lengvas spragsėjimo
garsas.
Girdimas cypiantis garsas.
Automatiškai sukasi
ventiliatorius.

Oro filtro veikimo garsas.
Rodoma "
" arba skydo
indikatorius mirksi žaliai (*).

Šepečio veikimo garsas.
Gaminys atlieka filtro automatinį
valymą ir perkelia dulkes.

Automatiškai juda pasukama
sklendė.

Gaminys horizontaliai pučia orą
automatinio filtro valymo metu.

Laikinai sustabdomas gaminio oro kondicionieriaus režimas.

Dulkių kamera pilna, filtro negalima
automatiškai išvalyti.

* Gamykliniai nustatymai neleis indikatoriui mirksėti žaliai.

Patikrinkite prieš iškviesdami techninės priežiūros darbuotojus.
Simptomas

Galima priežastis

Trikties šalinimo priemonė

Valant kambarį, jame laikinai
susidarė didelis dulkių kiekis.

Kol baigsite valyti kambarį,
sustabdykite oro kondicionierių.

Dulkių kamera pilna.

Išsiurbkite dulkes.
(Žr. 14 psl..)

Nuotolinio valdiklio ekrane bus
rodoma "AH" ir mirksės veikimo
lemputė.

Dulkių kamera pilna.

Išsiurbkite dulkes.
(Žr. 14 psl..)

Netrukus po dulkių susiurbimo
vėl atsiranda dulkių šalinimo
ženklas.

Ar dulkių siurblys ne pilnas dulkių?

Pašalinkite dulkes iš dulkių
siurblio.

Gaminys veikia ne pagal
laikmačio nustatymus.

Ar nuotolinio valdiklio nustatymai
neteisingi?

Vėl atlikite reikiamus nuotolinio
valdiklio nustatymus.

Dulkės limpa prie oro filtro
(dulkės krenta).

Jei atlikus pirmesnę patikrą gaminio būklė vis tiek nėra gera, susisiekite su Daikin pardavėju. Klientui draudžiama
mėginti sutaisyti gaminį.

Eksploatavimo vadovas
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Toliau

aprašytais atvejais susisiekite su Daikin pardavėju
• Jei sutriko oro kondicionieriaus veikimas (pvz., nuo jo sklinda degėsių kvapas),
sustabdykite oro kondicionierių ir išjunkite maitinimą.
Jei tokiomis sąlygomis ir toliau naudosite gaminį, jis gali sugesti, galite patirti elektros smūgį
arba sukelti gaisrą. Susisiekite su Daikin pardavėju.

Simptomas

Priemonės, kurių reikia imtis prieš
iškviečiant techninės priežiūros darbuotojus

Dažnai perdega saugiklis arba suveikia apsaugos prietaisai,
pvz., maitinimo pertraukiklis ir įžemėjimo pertraukiklis.

Neįjunkite gaminio.

Nuotolinio valdiklio mygtukai veikia netiksliai.

Išjunkite gaminį.

Yra kitų veikimo sutrikimų ar gedimų.

Nutraukite gaminio eksploatavimą.

Nuotolinio valdiklio pagrindiniame
rodinyje mirksi vienas iš šių pranešimų.
Aušinimas

Nustatyta
Aušinimas 28°C

Klaida: paspauskite meniu mygtuką

"Klaida: paspauskite meniu mygtuką."
* Mirksės veikimo indikatorius.

Pasitikrinkite trikčių kodus. (Žr. toliau)

"Įspėjimas: paspauskite meniu
mygtuką."
* Veikimo indikatorius nemirksės.

Klaidų kodų rodymas
Veikimo būdas

1

Aušinimas

Nustatyta
Aušinimas 28°C

Klaida: paspauskite meniu mygtuką

• Įvykus klaidai, pagrindiniame rodinyje mirksės vienas iš šių
pranešimų.
"Klaida: paspauskite meniu mygtuką."
* Mirksės veikimo indikatorius.

Veikimo
lemputė

"Įspėjimas: paspauskite meniu mygtuką."
* Veikimo indikatorius nemirksės.

• Paspauskite meniu/įvedimo mygtuką.

2

Klaidos kodas: A1
Kontaktinė informacija
0123 – 4567 – 8900
Vidaus modelis ––– /000
Lauko modelis ––– /000

• Mirksės klaidos kodas ir bus rodoma kontaktinė informacija
bei modelio pavadinimas.
• Praneškite Daikin pardavėjui klaidos kodą ir modelio
pavadinimą.

Grįžti

PASTABA
Kai kuriais atvejais nuotoliniame valdiklyje gali būti rodoma AH09. Šis klaidos kodas reiškia, nes valymo
operacijos nepavyko atlikti, nes persidengė veikimo (vėsinimo arba šildymo) laikas bei valymo grafikas. To galima
išvengti, valymo funkciją nustačius ne įprasto veikimo grafiko laiku. (Pvz., įprastas veikimas sustabdomas 23:59,
o valymas prasideda 00:00.)
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Naudinga informacija
Priežiūra po pardavimo
• Įrenginio negalima ardyti, keisti ar remontuoti.
Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
Susisiekite su Daikin pardavėju.
• Patiems negalima įrenginio perkelti ar permontuoti.
Netinkamai sumontavus, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su Daikin pardavėju.
• Atsiradus aušalo nuotėkiui, saugokitės gaisro.
Jei oro kondicionierius veikia netinkamai, tai yra generuoja vėsų arba šiltą orą, gali būti, kad
nutekėjo aušalas. Pagalbos kreipkitės į Daikin pardavėją. Oro kondicionieriuje esantis aušalas
yra saugus ir paprastai neprateka. Tačiau atsiradus nuotėkiui, aušalui susilietus su atviru
degikliu, šildytuvu ar virykle, gali pasklisti nuodingos dujos. Nenaudokite oro kondicionieriaus,
kol atitinkamos tarnybos specialistas nepatvirtins, kad nuotėkis sustabdytas.

Remonto

meistrui nurodykite šią informaciją
•
•
•
•

Modelio pavadinimas
Montavimo data
Gedimo sąlygos: kaip įmanoma tiksliau.
Jūsų adresas, vardas, pavardė ir telefono numeris

Remontas

pasibaigus nemokamo garantinio remonto laikotarpiui
Susisiekite su Daikin pardavėju.
Daikin atliks mokamą remontą, jei gaminį galima sutaisyti išlaikant jo funkcijas.

Svarbių

atsarginių dalių laikymo laikotarpis
Svarbios atsarginės dalys – tai komponentai, būtini gaminio funkcijai palaikyti.
Daikin turi svarbių oro kondicionierių atsarginių dalių atsargą devyneriems metams po oro kondicionieriaus
gamybos nutraukimo.

Rekomendacija

dėl profilaktinės patikros sutarties
Oro kondicionieriaus vidus užsiteršia ir jį naudojant kelis sezonus jo eksploatacinės savybės suprastėja.
Be įprastos techninės priežiūros šiam gaminiui būtina taikyti specializuotą kapitalinio remonto ar vidaus valymo
metodą. Todėl Daikin rekomenduoja pasirašyti sutartį dėl mokamos profilaktinės patikros.
Tačiau šis gaminys atlieka automatinį filtro valymą. Todėl klientui nereikia kasdien atlikti gaminio priežiūros.
Priklausomai nuo aplinkos ir gaminio eksploatavimo sąlygų, gaminys gali patirti nepageidaujamą poveikį, pvz.,
gali užsikimšti filtras. Todėl Daikin rekomenduoja atlikti profilaktines patikras tolia nurodytais patikros
intervalais.

Eksploatavimo vadovas
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Apytikriai

patikros ir techninės priežiūros dažnio standartai
[Turėkite omenyje, kad nurodant techninės priežiūros dažnį neatsižvelgiama į dalių garantinio eksploatavimo
laikotarpius.]
1 lentelė galioja esant toliau nurodytoms eksploatavimo sąlygoms.
(1) Gaminys naudojamas įprastai, dažnai jo nepaleidžiant ir nesustabdant trumpais intervalais.
(Gaminio įprastas naudojimas suprantamas kaip gaminio eksploatavimo sąlyga, kai jis paleidžiamas ir
sustabdomas daugiausia šešis kartus per valandą; šis dažnis daugiau ar mažiau skiriasi priklausomai nuo
modelio.)
(2) Laikoma, kad gaminys veikia 10 valandų per dieną ir 2500 valandų per metus.
• 1 lentelė. Patikros ir techninės priežiūros dažnis
Pagrindinės dalies pavadinimas

Patikros
laikotarpis

Techninės priežiūros dažnis
[pakeitimas ar remontas]

Variklis (menčių, filtro, šepečio ir sklendės)

20000 val.

Šepečio blokas

3 metai

Dulkių kamera

1 metai

Lanksti žarna ir S formos vamzdis
LED indikatorius

8 metai
8 metai
5 metai

PCB

25000 val.

Pastaba: 1. Šioje lentelėje nurodytos pagrindinės dalys. Išsamios informacijos ieškokite profilaktinės patikros sutartyje.
2. Kiekvienos dalies techninės priežiūros dažnis nurodo apytikslį laikotarpį, per kurį dalies techninė
priežiūra pasidaro būtina. Naudokite šią lentelę atitinkamai rengdamiesi techninei priežiūrai (pvz.,
nustatydami profilaktinės patikros išlaidų biudžetą).
Be to, priklausomai nuo profilaktinės patikros sutarties turinio patikros ir techninės priežiūros
dažnis gali būti mažesnis nei nurodyta lentelėje.
3. Gaminį būtina reguliariai tikrinti, jei jis naudojamas pastatuose, kuriems taikomas Pastatų
sanitarijos priežiūros įstatymas.
4. Esant sunkioms eksploatavimo sąlygoms (ilgesnės eksploatavimo valandos ir itin dažnas
ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS) ir nepalankiai darbinei aplinkai (pvz., aukšta temperatūra, didelis
drėgnumas, didelis dulkėtumas ir riebalai ore), kiekvienos dalies techninės priežiūros ir keitimo
intervalai turi būti sutrumpinti.
Norėdami gauti išsamios informacijos, susisiekite su Daikin pardavėju.

Apytikriai

dalių keitimo dažnio standartai
[Turėkite omenyje, kad nurodant keitimo dažnį neatsižvelgiama į dalies garantinio eksploatavimo laikotarpį.]
• 2 lentelė. Keitimo dažnis
Pagrindinės dalies
pavadinimas
Filtras

Patikros laikotarpis

Keitimo dažnis

1 metai

5 metai

Pastaba: 1. Šioje lentelėje nurodytos pagrindinės dalys. Išsamios informacijos ieškokite profilaktinės patikros
sutartyje.
2. Keitimo dažnis nurodo apytikslį laikotarpį, per kurį tampa būtina pakeisti dalį. Naudokite šią lentelę
atitinkamai rengdamiesi techninei priežiūrai (pvz., nustatydami dalių keitimo išlaidų biudžetą).
3. Būtina reguliari patikra, priklausomai nuo montavimo aplinkos.
Norėdami gauti išsamios informacijos, susisiekite su Daikin pardavėju. Be to, jei gaminio kapitalinį remontą
ar vidinį valymą atlieka ne Daikin įgalioti remonto meistrai, gali būti nebetenkinamos Daikin gaminio garantijos
sąlygos.
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Naudinga informacija
Perkėlimas

Susisiekite su Daikin pardavėju, nes dėl tam tikros priežasties, pvz., keičiant vietą, perkeliant ar permontuojant
oro kondicionierių, būtina taikyti specializuotą metodą.

Paklausimas

Dėl priežiūros po pardavimo kreipkitės į Daikin pardavėją.

Eksploatavimo vadovas
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