GEBRUIKSAANWIJZING
Sierpaneel met automatische filterreinigingsfunctie

Zelfreinigend sierpaneel

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Correct gebruik voor efficiënte energiebesparing
• Dank u voor uw aankoop van dit zelfreinigend paneel.
• In deze handleiding vindt u de veiligheidsvoorschriften die
moeten worden nageleefd bij gebruik van dit product.

Lees deze handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat u
de informatie begrijpt alvorens u het product in
gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding op een plaats waar u ze na het lezen
nog gemakkelijk terugvindt.
Als een andere gebruiker later het product gebruikt, dient u deze
handleiding aan de nieuwe gebruiker te geven.
• Deze gebruiksaanwijzing is voor het sierpaneel met een
automatische filterreinigingsfunctie.
Lees deze handleiding en de gebruiksaanwijzing van de
afstandsbediening met kabel.
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Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
De originele instructies zijn opgesteld in het Engels.
Alle andere talen zijn vertalingen van de
oorspronkelijke instructies.
Om optimaal te kunnen genieten van de functies van
de airconditioner en om storingen door verkeerd
gebruik te voorkomen, raden wij u aan om deze
handleiding zorgvuldig te lezen vóór gebruik.
Deze airconditioner valt onder de bepaling "toestellen
die niet toegankelijk zijn voor iedereen".
• De in deze handleiding beschreven
voorzorgsmaatregelen worden onderverdeeld in
WAARSCHUWING en VOORZICHTIG. Beide
bevatten belangrijke informatie over de veilig
heid. Leef alle voorzorgsmaatregelen altijd na.
WAARSCHUWING	Het niet goed naleven van
deze instructies kan leiden
tot persoonlijk letsel of de
dood.
VOORZICHTIG.Het niet goed naleven van deze
instructies kan leiden tot schade
aan voorwerpen of persoonlijk letsel
(afhankelijk van de omstandigheden
kan dit ernstig zijn).
• Bewaar deze handleiding op een geschikte
plaats nadat u ze heeft gelezen zodat u ze later
indien nodig nog kunt terugvinden. Als het
toestel aan een nieuwe gebruiker wordt
overgedragen, moet deze handleiding bij het
toestel blijven.
WAARSCHUWING
Langdurige rechtstreekse blootstelling aan
koude of warme lucht van de airconditioner of
aan lucht die te koud of te warm is kan slecht
zijn voor uw fysieke conditie en gezondheid.
Wanneer de airconditioner slecht werkt
(brandgeur enz.), moet u de voeding van de unit
uitschakelen en contact opnemen met uw
plaatselijke dealer.
Wanneer u de unit in dergelijke omstandigheden
toch verder blijft gebruiken, kan ze beschadigd
raken of is een elektrische schok of brand mogelijk.
Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor informatie
over installatiewerkzaamheden.
Een slechte installatie kan waterlekken, elektrische
schokken of brand veroorzaken.
Raadpleeg uw plaatselijke dealer wanneer u de
airconditioner wilt wijzigen, repareren en er
onderhoud wilt aan uitvoeren.
Een slechte installatie of reparatie kan waterlekken,
elektrische schokken of brand veroorzaken.

Steek geen voorwerpen, waaronder stokken,
vingers, enz., in de luchtinlaat of -uitlaat.
De ventilator draait met een hoge snelheid en kan
u verwonden.
Kijk uit voor brand in het geval van een
koelmiddellek.
Als de airconditioner niet goed werkt, d.w.z. geen
koele of warme lucht produceert, kan dit te wijten
zijn aan een koelmiddellek. Raadpleeg uw dealer
voor meer informatie. Het koelmiddel in de
airconditioner is veilig en lekt normaal niet. Maar
ingeval van een lek kan een schadelijk gas
vrijkomen bij contact met een naakte brander,
verwarming of fornuis. Gebruik de airconditioner
niet meer totdat iemand van de servicedienst heeft
bevestigd dat het lek gerepareerd is.
Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor informa
tie over wat u moet doen bij een koelmiddellek.
Wanneer u de airconditioner in een kleine ruimte
installeert, moet u maatregelen nemen om te
voorkomen dat de hoeveelheid lekkend koelmiddel
in het geval van een lek de toegestane concentratie
overschrijdt. Anders kan dit ongevallen veroorzaken
door zuurstofgebrek.
Neem contact op met professionele personen
voor de installatie van accessoires en gebruik
alleen de door de fabrikant voorgeschreven
accessoires.
Als u zelf accessoires hebt geïnstalleerd en dit
veroorzaakt een defect, kan dit leiden tot
waterlekken, elektrische schokken of brand.
Raadpleeg uw plaatselijke dealer wanneer u de
airconditioner wilt verplaatsen en opnieuw
installeren.
Een slechte installatie kan waterlekken, elektrische
schokken of brand veroorzaken.
Gebruik altijd zekeringen met de juiste
amperewaarde.
Gebruik geen andere zekeringen, koper of andere
draden ter vervanging, aangezien dit kan resulteren
in elektrische schokken, brand, letsels of schade
aan de unit.
Sluit de unit altijd aan op een aarding.
Aard het toestel niet op een nutsleiding, een
bliksemafleider of een telefoonaarding. Een slechte
aarding kan elektrische schokken of brand
veroorzaken.
Een stroompiek veroorzaakt door de bliksem of een
andere bron kan de airconditioner beschadigen.
Installeer een aardlekschakelaar.
Wanneer u geen aardlekschakelaar installeert,
kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
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Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
Raadpleeg de dealer als de airconditioner
waterschade heeft opgelopen door een natuur
ramp zoals een overstroming of een orkaan.
Gebruik de airconditioner in dat geval niet. Anders
kan hij defect geraken of kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Start of stop de airconditioner niet met behulp
van de spanningsschakelaar.
Anders kunnen er brand of waterlekken ontstaan.
Bovendien zal de ventilator plots beginnen draaien
als de stroomonderbrekingscompensatie is
geactiveerd, wat letsels kan veroorzaken.
Gebruik het product niet in een omgeving die
oliedampen bevat, zoals bijv. dampen van
keuken- of machineolie.
Oliedampen kunnen de onderdelen doen barsten of
kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.
Gebruik het product niet in een omgeving met
rook die veel olie bevat, zoals bijv. in een ruimte
waar gekookt wordt, of in een omgeving met
ontvlambare of corrosieve gassen of metaalstof.
Wanneer u het product in een dergelijke omgeving
gebruikt, kan er brand ontstaan of kan het product
defect geraken.
Gebruik geen ontvlambare materialen
(bijv. haarlak of insecticide) in de onmiddellijke
omgeving van het product.
Maak het product niet schoon met organische
oplosmidddelen zoals verfverdunner.
Organische oplosmiddelen kunnen barsten in het
product veroorzaken of elektrische schokken of
brand.
Gebruik een afzonderlijke voeding voor de
airconditioner.
Een gedeelde voeding kan warmteproductie of
brand doen ontstaan of het product kan defect
geraken.
VOORZICHTIG
Gebruik de airconditioner alleen voor
doeleinden waarvoor hij bedoeld is.
Gebruik de airconditioner niet voor het koelen van
precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of
kunstwerken aangezien het toestel een negatieve
invloed kan hebben op de prestaties, kwaliteit en/of
levensduur van het voorwerp in kwestie.
Verwijder de ventilatorafscherming van de
buitenunit niet.
De afscherming beschermt u tegen de snel
draaiende ventilator van de unit (deze kan
u verwonden).
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Plaats geen voorwerpen die schade kunnen
oplopen door vocht rechtstreeks onder de
binnen- of buitenunit.
In bepaalde omstandigheden kan condenswater
op de hoofdwater- of de koelmiddelleidingen, vuil op
het luchtfilter of een verstopte afvoer van de unit
druppelen, waardoor het voorwerp in kwestie vuil of
defect kan geraken.
Zorg voor een degelijke verluchting van de
ruimte als samen met de airconditioner een
brander of dergelijke wordt gebruikt, dit om
zuurstofgebrek te voorkomen.
Controleer na langdurig gebruik of de stander
en bevestigingen niet beschadigd zijn.
Als deze beschadigd zijn, kan de unit vallen en
letsel veroorzaken.
Plaats geen ontvlambare sprays of gebruik geen
sprays in de buurt van de unit aangezien dit een
brand kan veroorzaken.
Leg de unit stil, schakel de stroomonderbreker
uit of trek het voedingssnoer uit vooraleer met
het reinigen van de unit te beginnen.
Anders dreigt u elektrische schokken en letsel op
te lopen.
Bedien het toestel niet met natte handen,
dit om elektrische schokken te voorkomen.
Plaats geen toestellen die open vuur produceren
in ruimten die zijn blootgesteld aan de lucht
stroming van de unit aangezien dit een nadelige
invloed op de verbranding van de brander kan
hebben.
Plaats geen verwarmingstoestellen rechtstreeks
onder de unit aangezien de geproduceerde
warmte de unit kan vervormen.
Zorg er voor dat kinderen, planten of dieren niet
rechtstreeks blootgesteld worden aan de
luchtstroming van de unit, aangezien dit
nadelige gevolgen kan hebben.
Was de airconditioner of de afstandsbediening
niet met water, aangezien dit elektrische
schokken of brand kan veroorzaken.
Zet niets met water (bloemenvazen, enz.) op de
unit, aangezien dit elektrische schokken of
brand kan veroorzaken.
Installeer de airconditioner niet op een plaats
waar hij mogelijk wordt blootgesteld aan lekken
van een ontvlambaar gas.
Ingeval van een gaslek kan een ophoping van gas
in de buurt van de airconditioner brand
veroorzaken.
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Zet geen voorwerpen met ontvlambare gassen,
zoals bijv. een lakbus, op minder dan 1 m van de
uitblaasopening.
De bussen kunnen ontploffen door de warme lucht
die wordt uitgeblazen door de binnen- of buitenunit.
Leg de afvoer zodanig dat een vlotte afvoer
verzekerd is.
Als de afvoerleiding buiten niet goed werkt tijdens
de werking van de airconditioner, kan deze leiding
geblokkeerd zijn door vuil.
Hierdoor kan er water uit de binnenunit lekken. Leg
in dat geval de airconditioner stil en neem contact
op met uw dealer.
Laat kinderen niet op de buitenunit klimmen of
zet er geen voorwerpen op.
Als iets of iemand eraf valt, kan dit letsel
veroorzaken.
Blokkeer geen luchtinlaten of -uitlaten.
Wanneer de lucht niet vrij kan in- of uitstromen zal
de unit niet op volle capaciteit werken.

Raak de inwendige delen van de controller nooit
aan.
Verwijder het voorpaneel niet. Wanner u sommige
interne onderdelen aanraakt, kan dit elektrische
schokken veroorzaken of de unit beschadigen.
Neem contact op met uw dealer voor de controle
en afstelling van interne onderdelen.
Laat de afstandsbediening niet liggen op een
plaats waar zij nat kan worden.
Als de afstandsbediening nat wordt, is er een risico
op een elektrische lek en schade aan elektronische
componenten.
Let op waar u staat wanneer u het luchtfilter
reinigt of de unit inspecteert.
Dit vereist werken op hoogte, waarbij u heel
voorzichtig moet zijn.
Als de stelling niet stabiel is, kunt u vallen en
zodoende verwond geraken.

Het toestel is niet voorzien voor gebruik door
kleine kinderen zonder toezicht of zwakke
personen.
Anders riskeren deze personen lichamelijke letsels
en schade aan de gezondheid.
Zie erop toe dat kleine kinderen niet met het
toestel of de afstandsbediening spelen.
Wanneer een kind het toestel toevallig bedient,
kan het lichamelijke letsels of schade aan de
gezondheid oplopen.
Laat geen kinderen op of rond de buitenunit
spelen.
Wanneer zij de unit aanraken, kunnen zij verwond
geraken.
Raadpleeg uw dealer voor informatie over het
reinigen van de binnenkant van de
airconditioner.
Wanneer dit niet juist gebeurt, kunnen plastic
onderdelen breken, en kan dit leiden tot
waterlekken en andere schade of elektrische
schokken.
Raak de luchtinlaat of de aluminium ribben van
de unit niet aan, dit om letsels te voorkomen.
Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en
laat geen bladeren en ander afval zich rond de
unit ophopen.
Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit
kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke
dieren storingen, rook of brand veroorzaken
wanneer ze in contact komen met elektrische
onderdelen.
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Namen en functies
Bevestigingsknoppen
filter (vijf punten)
Sierpaneel

Draaiklep

Indicator
(groen/rood)

Aanzuigrooster

Hoeksierdeksel

Elektronische componentenkast
van paneel
Bevestigingsknoppen
stofverzameldoos
(twee punten)

Indicator
(groen/rood)
Stofverzamelbak

Bevestigingsschroef
borstelunit

Luchtfilter

Borstelunit

Inlaatopening
voor stof
verzamelen

Hoeksierdeksel

S-vormige leiding
Borstelaandrijfmotor

Filteraandrijfmotor

• In de afbeelding ziet u het sierpaneel met
automatische reinigingsfunctie met het aanzuigrooster
verwijderd.

Indicator
De kleuren van het display en de staat van de indicator geven het volgende aan.
Kleur indicator
Groen

Staat
Brandt
Knippert
Knippert langzaam

Rood
Knippert snel

Inhoud
Het product draait in airconditioning (*)
Het product voert automatische filterreiniging uit (*)
Tijd om het stof uit de stofverzamelbak te ver
wijderen (stof gedetecteerd door de stofsensor)
De stofverzamelbak is vol en de automatische
filterreiniging is niet beschikbaar.

Zie
pagina 13.

Storing tijdens de automatische filterreiniging.
* De fabrieksinstelling van het product is om deze punten niet aan te geven.

LET OP
Gebruik het product niet op de volgende plaatsen.
Olie, teer van sigaretten en stoom zorgen voor kleverig stof op het filter, dat dan niet meer goed kan worden
schoongemaakt. Bovendien kan kleverig stof ook storingen veroorzaken.
• Plaatsen met rook die olie bevat.......................... Restaurants, fabrieken, enz.
• Plaatsen met veel sigarettenrook......................... Rookkamer, enz.
• Plaatsen met veel vocht of stoom........................ Restaurants, fabrieken, enz.
* Behalve op de hier reeds vermelde plaatsen, mag het product ook in sommige andere omstandigheden niet
worden gebruikt. Neem contact op met uw Daikin-dealer voor meer details.

Gebruiksaanwijzing
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1. Bedrijfsstandkeuzetoets
11. Lcd (met achtergrondverlichting)

4. Omhoogtoets
5. Omlaagtoets
6. Rechtstoets
7. Rechtstoets
9. Bedrijfslampje
8. Aan/Uit-toets
3. Menu/Enter-toets
10. Annuleertoets

2. Toets instellen ventilatorsnelheid/luchtstroomrichting
Functies die niet tot de basisbediening behoren (d.w.z. aan/uit, keuze van de bedrijfsstand, regeling van
de ventilatorsnelheid en temperatuurinstellingen) worden in het menuscherm ingesteld.

LET OP
• Installeer de afstandsbediening niet op een plaats waar zij aan rechtstreeks zonlicht wordt blootgesteld.
Anders kan het lcd verkleuren en zal er mogelijk niets op het scherm verschijnen.
• Trek niet aan het snoer van de afstandsbediening en plooi het niet.
Anders kan de afstandsbediening mogelijk slecht werken.
• Druk niet met een voorwerp met een scherp uiteinde op de toetsen van de afstandsbediening.
Anders kan de afstandsbediening mogelijk schade oplopen of slecht werken.

1. Bedrijfsstandkeuzetoets
• Druk op deze toets om de gewenste
bedrijfsstand te selecteren.
* Welke standen beschikbaar zijn hangt af van
het aangesloten model.

2. Toets fan speed/airflow direction
• Gebruikt voor het instelscherm Air Volume/
Airflow direction.
* De beschikbare ventilatorsnelheden en luchtstroom
richtingen hangen af van het aangesloten model.
(Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
controller voor meer details)

3. Menu/Enter-toets
• Gebruikt om het hoofdmenu aan te geven.
• Gebruikt om de geselecteerde instelling in te voeren.

4. Omhoogtoets

(Druk op het deel met

)

• Gebruikt om de ingestelde temperatuur te
verhogen.
• De volgende items erboven worden
gemarkeerd.
(De gemarkeerde items blijven doorrollen
zolang u op de toets drukt.)
• Gebruikt om het geselecteerde item te veranderen.

5. Omlaagtoets

(Druk op het deel met

)

• Gebruikt om de ingestelde temperatuur te
verlagen.
• De volgende items eronder worden gemarkeerd.
(De gemarkeerde items blijven doorrollen
zolang u op de toets drukt.)
• Gebruikt om het geselecteerde item te
veranderen.
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Namen en functies
6. Rechtstoets

(Druk op het deel met

)

• Gebruikt om de volgende items rechts te
markeren.
• Elk scherm scrollt naar rechts.
• Druk minstens vier seconden op deze toets om
de instellingen voor een avondje uit te activeren.

7. Linkstoets

(Druk op het deel met

)

• Gebruikt om de volgende items links te
markeren.
• Elk scherm scrollt naar links.
• Druk minstens vier seconden op deze toets om
de instellingen voor een avondje uit te activeren.

8. Aan/Uit-toets
• Druk op deze toets om het systeem op te
starten.
• Druk opnieuw op deze toets om het systeem
te stoppen.

9. Bedrijfslampje (groen)
• Dit lampje brandt tijdens de werking.
• Dit lampje knippert in het geval van een probleem.

10. Annuleertoets
• Gebruikt om terug te keren naar het vorige
scherm.

11. Lcd (met achtergrondverlichting)
• De achtergrondverlichting werkt ongeveer
30 seconden wanneer u op een toets drukt.
Druk op de toetsen (behalve de aan-/uit-toets)
terwijl de achtergrondverlichting brandt.
• Als twee afstandsbedieningen voor één enkele
binnenunit worden gebruikt, brandt de
achtergrondverlichting van de eerst gebruikte
afstandsbediening.
(De achtergrondverlichting van de twee
afstandsbedieningen brandt niet tegelijkertijd.)

Lcd
• Er zijn twee soorten weergaven - standaard en gedetailleerd.
De standaardweergave is de standaard ingesteld.
• Selecteer gedetailleerde weergave in het hoofdmenu om naar de gedetailleerde weergave te gaan.
Zie de bij de afstandsbediening met kabel geleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
• In elk van de volgende schermen wordt de staat van het lcd uitgelegd in verband met de automatische filterreinigingsfunctie.
Zie de bij de afstandsbediening met kabel geleverde gebruiksaanwijzing voor de schermen wanneer het
product niet in de automatische filterreiniging staat.
Standaardweergave

Auto

Instellen
Koel28°C

Gedetailleerde weergave

Auto

2. Bericht

1. Weergave "Auto filterreiniging"

• Weergegeven tijdens automatische
filterreiniging door het product.

2. Bericht
Het volgende bericht verschijnt.
"Fout : Druk Toets Menu."
"Opgelet : Druk Toets Menu."
• Weergegeven als een storing of waarschuwing
is gedetecteerd.
(Zie pagina 18).
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Ruimte

28°C 20°C
20°C

Warm
Verzamel stof

1. Weergave "Auto filterreiniging"

Gebruiksaanwijzing



11:03

Herstel
Koel

Warm20°C

Verzamel stof

Vr

2. Bericht

1. Weergave "Auto filterreiniging"

De berichten "Verzamel stof." en "Opgelet : Druk
Toets Menu." worden afwisselend weergegeven.
• Geeft aan dat het tijd is om het stof in de stof
verzamelbak te verwijderen. (Zie pagina 13).
"Stel klok in via menu"
• Geeft aan dat de klok opnieuw moet worden
ingesteld. (Zie pagina 10)
• Het product begint op het ingestelde tijdstip niet
met de automatische filterreiniging als u de
instellingen niet opnieuw invoert.
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Automatische filterreiniging
Bedieningsprocedure

Functies afstandsbediening

Verklaring van een procedure voor bediening
van de toetsen voor de afstandsbediening. Druk
op de toetsen zoals beschreven in de procedure.

Bedieningsmethode

1

Weergave
bedrijfsscherm

Beschrijft schermen
die tijdens de werking
op de afstandsbediening
verschijnen.

Hoofdmenu

1/2

Snelle start
Ventilatie
Energiebesparende opties
Schema
Auto filterreinigen
Informatie onderhoud
Terug

Instelling

Weergave
bedieningstoetsen
Geeft de plaats van de toetsen
waarop u moet drukken aan.

• Druk op de
-toetsen om Auto filterreinigen op het
hoofdmenuscherm te selecteren.
Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm
instelllingen Auto filterreinigen weer te geven.

Auto filterreinigen
Auto filterreinigen

09:00–12:00
Terug

Instelling

Instelling automatische filterreiniging
Dit product reinigt één keer per dag automatisch het filter.
Het product stopt de airconditioning tijdens het reinigen van het filter. Geef de gewenste tijd in (keuze uit acht
tijden).

LET OP
• De klok moet juist ingesteld zijn.
• Het product reinigt het filter automatisch van 00:00 tot 03:00 (fabrieksinstelling) als u geen tijd voor de
automatische filterreiniging instelt.
• Als de klok niet is ingesteld, voert het product de automatische filterreiniging op een onbepaald tijdstip uit.

Methode

voor ingeven starttijd
Bedieningsmethode

1

Hoofdmenu

• Geef het hoofdmenuscherm weer.
• Druk op de
-toetsen om Auto filterreinigen te selecteren
op het hoofdmenuscherm en druk op de Menu/Enter-toets.

Instelling

Terug

2

1/2

Snelle start
Ventilatie
Energiebesparende opties
Schema
Auto filterreinigen
Informatie onderhoud

Auto filterreinigen
De klok is niet ingesteld.
Wenst u deze nu in te stellen?

Ja
Terug

Nee
Instelling

Datum & Tijd
Jaar 2011
Maand 01
Dag 01
Donderdag

* De klok moet ingesteld zijn om de starttijd voor de automatische filterreiniging
te kunnen instellen.

• Als de klok niet is ingesteld, verschijnt een scherm zoals u
links ziet staan.
Druk op de
-toetsen om Ja te selecteren en druk op de
Menu/Enter-toets.
Stel het juiste jaar, maand, dag en uur in.
(Zie "Klok & Kalender" op pagina 10)

12:00
Terug

Instelling
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Automatische filterreiniging

3

Auto filterreinigen
Auto filterreinigen

0:00– 3:00
Terug

4

Instelling

Auto filterreinigen
Sla de instellingen op?

Ja
Terug

Nee
Instelling

• De tijd verandert wanneer u op de
-toetsen drukt in het
scherm Klok instelling voor de automatische filterreiniging.
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 .
Selecteer de gewenste tijd.
• Druk op de Menu/Enter-toets.
Het scherm om de instellingen te bevestigen verschijnt.
• Druk op de
-toets om Ja te selecteren in het scherm
om de instellingen te bevestigen.
Druk op de Menu/Enter-toets om de automatische
filterreiniging in te stellen en terug te keren naar het
basisscherm.

LET OP
De automatische filterreinigingsfunctie duurt ongeveer 10 minuten.
De reinigingsfunctie wordt altijd uitgevoerd in de geplande tijdspanne van 3 uur en begint zo snel mogelijk mits
de volgende voorwaarden:
• in het eerste uur
de reinigingsfunctie wordt alleen uitgevoerd tijdens thermostaat UIT-intervallen of wanneer de unit niet werkt;
• tijdens het tweede uur
dezelfde voorwaarde als voor het eerste uur of wanneer de koel- of verwarmingsvraag vrij laag is;
• tijdens het derde uur
de unit voert de reinigingsfunctie gedwongen uit, zelfs wanneer de unit werkt. Na het beëindigen van de
reinigingsfunctie begint de unit weer normaal te werken.
Als de reinigingsfunctie niet was uitgevoerd, zal de unit deze functie tijdens de volgende geplande tijdspanne van
3 uur proberen uit te voeren.
Als de unit, in het geval van VRV, de reinigingsfunctie na 2 opeenvolgende tijdspannes van 3 uur de
reinigingsfunctie niet kon uitvoeren, verschijnt AH09 op de afstandsbediening (zie "LET OP" op pagina 18). De
foutcode blijft op de afstandsbediening staan tot de functie is uitgevoerd, maar de unit kan wel altijd normaal
worden gebruikt.
Bij Sky Air-units wordt deze foutcode niet weergegeven.

Automatische filterreiniging
Het product beschikt over de volgende drie bedrijfsstanden die allemaal kunnen worden ingesteld voor de
automatische filterreiniging.

Bedrijfsstand
Werking
met timer
Werking
00:00-tot-03:00
Werking met
automatische
besturing
Gebruiksaanwijzing
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Klok
instelling

Beschrijving

Tijd voor begin
automatische filterreiniging
kan worden ingesteld

Automatische filterreiniging tijdens de
aangegeven tijd (keuze uit acht tijden).
Automatische filterreiniging tijdens de in de
fabriek ingestelde tijd (00:00 tot 03:00).
Automatische filterreiniging volgens
besturingsreferentie.

of
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Zelfreinigend sierpaneel
4P558846-1A 2018.12

VOORBEREIDING
• Vermijd voor de tijden voor de automatische filterreiniging zoveel mogelijk de tijdstippen waarop het product
voor airconditioning wordt gebruikt.
Als de tijd voor de automatische filterreiniging overlapt met die voor airconditioning, zal het product de
airconditioning stoppen en met de automatische filterreiniging beginnen.
• Als het bericht "Stel klok in via menu" verschijnt, dient u de klok opnieuw in te stellen zodat de automatische
filterreiniging op het opgegeven tijdstip wordt uitgevoerd.

LET OP
* Wanneer de klok gereset is (bijv. omdat de stroomvoorziening van het product minstens 48 uur onderbroken
was), wordt het product op werking met automatische besturing ingesteld tenzij u de klok opnieuw instelt.
• Het product kan wat lawaai produceren wanneer het filter draait of de borstel tegen het stof komt.
• Tijdens de automatische filterreiniging draait de ventilator automatisch.

Klok & Kalender
Klok

instellen
Bedieningsmethode

1

• Druk op de Menu/Enter-toets.
Koelen

Instellen
Koel 28°C

Basisscherm

2

Hoofdmenu

1/2

• Het hoofdmenuscherm verschijnt.

Snelle start
Ventilatie
Energiebesparende opties
Schema
Auto filterreinigen
Informatie onderhoud
Terug

Instelling

Hoofdmenuscherm

3

Hoofdmenu

Terug

4

2/2

Configuratie
Huidige instelling
Klok & Kalender
Taal

Instelling

• Selecteer "Jaar" met de
-toetsen.
Voer het jaar in met de
-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal
doorlopend.

Datum & Tijd
Jaar 2011
Maand 01
Dag 01
Donderdag

12:00
Terug

• Druk op de
-toetsen om op het hoofdmenuscherm
Klok & Kalender te selecteren.
Druk op de Menu/Enter-toets om het scherm klokinstellingen
weer te geven.

Instelling

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1BGebruiksaanwijzing
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Automatische filterreiniging

5

• Selecteer "Maand" met de
-toetsen.
Voer de maand in met de
-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal
doorlopend.

Datum & Tijd
Jaar 2011
Maand 10
Dag 01
Donderdag

12:00
Terug

6

Instelling

Datum & Tijd
Jaar 2011
Maand 10
Dag
07
Donderdag

12:00
Terug

7

Instelling

• Selecteer "Uur" met de
-toetsen.
Voer de uren in met de
-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal
doorlopend.

Datum & Tijd
Jaar 2011
Maand 10
Dag
07
Donderdag

12:00
Terug

8

Instelling

Datum & Tijd
Jaar
2011
Maand 10
Dag
07
Donderdag

12:21
Terug

9

Instelling

Datum & Tijd
Sla de instellingen op?

Ja
Terug

Gebruiksaanwijzing
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• Selecteer "Dag" met de
-toetsen.
Voer de dag in met de
-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal
doorlopend.
De dagen van de week veranderen automatisch.

Nee
Instelling

• Selecteer "Minuut" met de
-toetsen.
Voer de minuten in met de
-toetsen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert het getal
doorlopend.
• Druk op de Menu/Enter-toets.
Het scherm om de instellingen te bevestigen verschijnt.

• Druk op de
-toets om Ja te selecteren in het scherm om
de instellingen te bevestigen.
Druk op de Menu/Enter-toets om de klok in te stellen en terug
te keren naar het basisscherm.
* Bij het invoeren van de instellingen voor de automatische filterreiniging,
keert het display terug naar het scherm voor het ingeven van een tijdstip
voor de automatische filterreiniging. (Zie pagina 9.)

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Zelfreinigend sierpaneel
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Huidige instellingen
Huidige

instellingen wijzigen
Bedieningsmethode

1

Hoofdmenu

Terug

2

2/2

Configuratie
Huidige Instelling
Klok & Kalender
Taal

Instelling

Huidige Instelling
Ventilatie snelheid
Ventilatie mode
Schema
Mode weergave
Weergave item
Auto filterreinigen
Terug

• Geef het hoofdmenuscherm weer. (Zie pagina 10).
• Druk op de
-toetsen om op het hoofdmenuscherm
Huidige instelling te selecteren en druk op de Menu/Entertoets.

Instelling

Laag
Auto
Uitschak
Standaard
Buiten
00-03

• Een lijst met de huidige instellingen verschijnt.
Druk op de
-toetsen om naar het volgende item te gaan.
• Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het
hoofdmenuscherm.
Weergave-items
Ventilatie snelheid
Ventilatie mode
Schema
Snelle start

Mode weergave
Weergave item
Auto filterreinigen

* De weergegeven items kunnen verschillen naar gelang van het model.
Alleen items die kunnen worden ingesteld verschijnen op het scherm.
De weergegeven instellingen voor "Auto filterreinigen" geven de actuele
stand van de automatische filterreiniging weer.
Voorbeeld: Een periode van 00:00 tot 03:00 is ingesteld voor automatische
filterreiniging.
Auto filterreinigen 00-33

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1BGebruiksaanwijzing
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Stof verwijderen uit stofverzamelbak
Weergave symbool stof verwijderen
De tijd om het stof in de stofverzamelbak te verwijderen verschijnt wanneer het tijd is.
Verwijder het stof onmiddellijk wanneer het symbool verschijnt.
* Het symbool voor verwijderen van stof verschijnt ongeveer om de zes à twaalf maanden.
Dit kan eventueel ook sneller zijn als het product op een plaats met veel stof wordt gebruikt.
Het symbool voor verwijderen van stof verschijnt op een verschillende manier naargelang van de hoeveelheid
stof in de stofverzamelbak.
Plaats van weergave

Afstands
bediening

Lcd
Werkings
lamp

Hoeksierdeksel
Indicator (rood)

Symbool
verwijderen 1

Symbool
verwijderen 2

Symbool
verwijderen 3

Symbool
verwijderen 4

De berichten "Verzamel stof." en "Druk Toets Menu" worden
afwisselend weergegeven.

"AH" (storing)
verschijnt

Geen aanduiding
Geen aanduiding

Het bedrijfslampje knippert.

De indicator
knippert
langzaam.

De indicator knippert snel.

VOORBEREIDING
• Verwijder het stof in de stofverzamelbak onmiddellijk nadat u het symbool voor verwijderen van stof hebt
bevestigd.

LET OP
• De besturing om de werking in airconditioning van het product te pauzeren is mogelijk als de airconditioning
door het product wordt voortgezet zonder stof te verwijderen.
Het stof zal bovendien naar beneden vallen en de werking van de unit zal mogelijk gestoord worden. Verwijder
het stof met een stofzuiger.

Gebruiksaanwijzing
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Stof verwijderen met stofzuiger

1

Verwijder onmiddellijk nadat u het symbool voor verwijderen van stof hebt bevestigd het
stof in de stofverzamelbak met een stofzuiger.
LET OP
• Stof verwijderen met een stofzuiger is niet mogelijk tijdens de automatische filterreiniging.
Controleer of "
" niet op het scherm van de afstandsbediening staat alvorens u het stof verwijdert.
* De indicator knippert groen als hij ingesteld is voor weergave. (Zie pagina 5).

2

Sluit de bijgeleverde aansluitleiding en het aansluitstuk voor de stofzuigerbuis aan.
Steek de aansluitleiding en het aansluitstuk in de stofzuigerbuis.
Stofzuigerbuis met een binnendiameter van 32-38 mm.

Stofzuigerbuis

Aansluitleiding

Stofzuigerbuis met een binnendiameter van 38-42 mm.

Stofzuigerbuis

Aansluitleiding

Bevestiging

Gebruik voor het opbergen van de aansluitleiding de bijgeleverde bevestigingsstrip met haak en lus en ga als volgt
te werk.
Voorbeeld 1
1. Trek het schutpapier van de dubbelzijdige
kleefband op de achterkant van de bevestigings
strip en kleef de bevestigingsstrip op een vlak
oppervlak waar u de leiding wilt opbergen.
2. Duw de bevestigingsstrip van de aansluitleiding op
de bevestigingsstrip die u in stap 1 hebt gekleefd.

Vlak oppervlak
op de plaats
van opslag

Aansluitleiding

Bevestigingsstrips
met haak en lus

Voorbeeld 2
Draai de bevestigingen met haak en lus op de
aansluitleiding rond een stofzuigerslang of -buis om
de aansluitleiding op te bergen.

Stofzuigerslang
of buis

Bevestigingsstrips
met haak en lus
Aansluitleiding

LET OP
• Het aansluitstuk kan niet worden aangesloten op een stofzuigerbuis zonder een rond uiteinde (bijv. een
staande stofzuiger of handstofzuiger) of een buis met een opening in het midden om lucht te laten
ontsnappen. Neem contact op met uw Daikin-dealer als het aansluitstuk niet op uw stofzuiger kan
worden aangesloten.
• Gebruik een stofzuiger met een minimum vermogen van 300 W.
• Gebruik geen stofzuiger die al vol stof zit en geen vermogen meer heeft.
* Met een dergelijke stofzuiger kunt u het stof niet verwijderen.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1BGebruiksaanwijzing
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Stof verwijderen uit stofverzamelbak

3

Steek het uiteinde van de aansluitleiding in de stofverwijderinlaat van het aanzuigrooster.
Duw dan het uiteinde in de interne luchtinlaat tot het vastklikt.
Luchtinlaat
Gaat ongeveer
10 mm omhoog

Inlaatopening voor
stof verzamelen

Aansluitleiding
Interne doorsnede van inlaat voor stof verzamelen

4

Schakel de stofzuiger in op maximaal vermogen en zuig het stof weg.

5

Als de indicator op het hoeksierdeksel rood knippert, wordt hij gedoofd op blijft hij groen
branden zodra het stof is verwijderd.
* Het kan tot 30 seconden duren vooraleer de rode indicator wordt gedoofd of groen brandt.

Gebruiksaanwijzing
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Symbool stof verwijderen resetten
Bedieningsmethode

1

Auto

Instellen
Koel
Warm

28°C
20°C

Verzamel stof

• Wanneer het tijd is om het stof uit de stofverzamelbak
te verwijderen, verschijnt afwisselend "Verzamel stof."
en "Druk Toets Menu." op het onderste deel van het
basisscherm.
• Druk dan op de Menu/Entertoets op het basisscherm.

Basisscherm

2

Methode stofcollectie

Terug

3

Instelling

Methode stofcollectie
Is er stof verzameld?

Ja
Terug

Koelen

Nee
Instelling

Instellen
Koel 28°C

• Er verschijnt een afbeelding van het verwijderen van stof uit de
stofverzamelinlaat. (Zie "Stof verwijderen met stofzuiger" op
pagina 14)
• Druk op de Menu/Entertoets wanneer u de procedure voor
het verwijderen van stof begrijpt.

• Druk na het stofzuigen van het stof in de stofverzamelbak op
de
-toetsen op het bevestigingsscherm en selecteer Ja .
• Druk op de Menu/Entertoets om het symbool voor
verwijderen van stof te resetten.
• De berichten "Verzamel stof." en "Druk Toets Menu." die
afwisselend op het scherm worden weergegeven,
verdwijnen.
* Als het stof in de stofverzamelbak niet goed of helemaal niet werd
verwijderd, zal het symbool voor verwijderen van stof weldra weer
verschijnen.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1BGebruiksaanwijzing
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Nuttige informatie
Storingsopsporing
De volgende symptomen wijzen niet op een storing.
Symptoom

Mogelijke oorzaak

U hoort een licht klikgeluid.

Aandrijfgeluid van het luchtfilter.

Luid geluid.

Aandrijfgeluid van de borstel.

De ventilator draait automatisch.

"
" wordt weergegeven of de
indicator op het paneel knippert
groen (*).

Het product voert de automatische
filterreiniging uit en brengt stof
over.

De draaiklep beweegt
automatisch.

Het product blaast horizontaal
lucht uit tijdens de automatische
filterreiniging.

Het product stopt tijdelijk met airconditioning.

De stofverzamelbak is vol en de
automatische filterreiniging is niet
beschikbaar.

* Door de fabrieksinstellingen kan de indicator niet groen knipperen.

Controleer alvorens service te vragen.
Symptoom

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De kamer bevat tijdelijk veel stof
door het schoonmaken van de
kamer.

Stop de werking van de
airconditioner tot de kamer
schoongemaakt is.

De stofverzamelbak is vol.

Verwijder het stof met een
stofzuiger.
(Zie pagina 14).

"AH" verschijnt op het scherm
van de afstandsbediening en het
bedrijfslampje knippert.

De stofverzamelbak is vol.

Verwijder het stof met een
stofzuiger.
(Zie pagina 14).

Het symbool voor verwijderen
van stof verschijnt niet lang
nadat het stof is verwijderd met
een stofzuiger.

Zit de stofzuiger vol stof?

Verwijder het stof uit de stofzuiger.

Het product werkt niet volgens
de programma-instellingen.

Zijn de instellingen in de
afstandsbediening verkeerd?

Voer de instellingen in de
afstandsbediening opnieuw in.

Stof kleeft aan het luchtfilter
(stof valt).

Als het product na controle van het voorgaande nog niet goed werkt, dient u contact op te nemen met uw Daikindealer. De klant mag het product niet proberen te repareren.

Gebruiksaanwijzing
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Neem

in de volgende gevallen contact op met uw Daikin-dealer
• Wanneer de airconditioner slecht werkt (bijv. een brandgeur afgeeft), legt u de
airconditioner stil en schakelt u hem uit.
Wanneer u de unit in dergelijke omstandigheden toch verder blijft gebruiken, kan ze
beschadigd raken of is een elektrische schok of brand mogelijk. Neem contact op met uw
Daikin-dealer.
Symptoom

Maatregelen voordat u service vraagt

De zekering brandt door of een veiligheidsvoorziening,
zoals de stroomonderbreker en aardlekschakelaar worden
vaak geactiveerd.

Schakel het product niet in.

De toetsen op de afstandsbediening werken niet goed.

Schakel het product uit.

Er zijn andere storingen of defecten.

Leg het product stil.

Koelen

Instellen
Koel 28°C

Return
Setting
Fout : Druk Toets
Menu

Eén van de volgende berichten
knippert op het basisscherm van de
afstandsbediening.
"Fout : Druk Toets Menu."
* De bedrijfsindicator knippert.

Controleer de storingscodes.
(Zie hieronder)

"Opgelet : Druk Toets Menu."
* De bedrijfsindicator knippert niet.

Weergave storingscodes
Bedieningsmethode

1

Koelen

Instellen
Koel 28°C

Return
Setting
Fout : Druk Toets
Menu

• In het geval van een storing knippert één van de volgende
items in het basisscherm.
"Fout : Druk Toets Menu."
* De bedrijfsindicator knippert.

Werkingslamp

"Opgelet : Druk Toets Menu."
* De bedrijfsindicator knippert niet.

• Druk op de Menu/Enter-toets.

2

Foutcode:A1
Informatie contact
0123 – 4567 – 8900
Binnenunit
Buitenunit

• De storingscode knippert en het contactadres en de
modelnaam verschijnen.
• Geef de storingscode en de modelnaam aan uw Daikin-dealer.

––– /000
––– /000

Terug

LET OP
In sommige gevallen verschijnt AH09 op de afstandsbediening. Deze storingscode betekent dat de reiniging niet
kon worden uitgevoerd omdat de werking (koelen of verwarmen) en de reiniging overlappen. Dit kan worden
voorkomen door de reinigingsfunctie buiten de normale werkingstijd in te stellen. (De normale werking stopt
bijvoorbeeld om 23:59 en de reiniging begint om 00:00).
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1BGebruiksaanwijzing
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Nuttige informatie
Dienst na-verkoop
• Demonteer, verander of repareer de unit niet.
Anders kunt u een elektrische schok of brand veroorzaken.
Neem contact op met uw Daikin-dealer.
• Verplaats of installeer de unit niet zelf.
Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
Neem contact op met uw Daikin-dealer.
• Kijk uit voor brand in het geval van een koelmiddellek.
Als de airconditioner niet goed werkt, d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, kan dit
te wijten zijn aan een koelmiddellek. Neem contact op met uw Daikin-dealer voor hulp. Het
koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt normaal niet. Maar ingeval van een lek kan
een schadelijk gas vrijkomen bij contact met een naakte brander, verwarming of fornuis.
Gebruik de airconditioner niet meer totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat
het lek gerepareerd is.

Geef

de technicus de volgende informatie
•
•
•
•

Modelnaam
Installatiedatum
Omstandigheden van de storing: Zo nauwkeurig mogelijk.
Uw adres, naam en telefoonnummer

Reparatie

buiten de garantieperiode
Neem contact op met uw Daikin-dealer.
Daikin zal het product tegen betaling repareren als het te repareren valt met behoud van alle functies.

Beschikbaarheid

van reserveonderdelen
Reserveonderdelen zijn componenten die vereist zijn om de unit te laten werken.
Daikin heeft een voorraad van reserveonderdelen voor de airconditioner voor negen jaar na het stopzetten
van de productie van de airconditioner.

Aanbeveling

voor contract voor onderhoudsinspectie
De binnenkant van de airconditioner wordt vuil en de prestaties zullen afnemen om verschillende redenen.
De revisie of interne reiniging van het product, naast het gewone onderhoud, vereist een gespecialiseerde
techniek. Daikin beveelt dan ook een extra onderhoudsinspectiecontract aan.
Dit product reinigt het filter automatisch. Dit betekent dat de klant zich niet dagelijks hoeft te bekommeren
om het product.
Afhankelijk van de omgevings- en bedrijfsomstandigheden van het product zal er een nadelige invloed
op het product zijn (bijv. het filter raakt verstopt). Daarom beveelt Daikin op de volgende intervallen een
onderhoudsinspectie aan.

Gebruiksaanwijzing
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Ruwe

maatstaven voor inspectie- en onderhoudsinterval
[Vergeet niet dat de onderhoudsintervallen niet staan voor een gegarandeerde levensduur van de onderdelen.]
Tabel 1 is van toepassing mits de volgende bedrijfsomstandigheden.
(1) Het product wordt normaal gebruikt zonder vaak te starten en stoppen.
(Bij normaal gebruik wordt het product maximaal zes keer per uur gestart en gestopt, en dit kan eventueel
nog iets verschillen afhankelijk van het model.)
(2) Het product werkt 10 uur per dag en 2500 uur per jaar.
• Tabel 1 Inspectie- en onderhoudsintervallen
Inspectie
periode

Onderdeelnaam

Onderhoudsinterval
[vervanging of reparatie]

Motor (voor klep, filter, borstel en instelklep)

20.000 uur

Borstelunit

3 jaar

Stofverzamelbak

1 jaar

Flexibele slang en S-vormige leiding
Led-indicator

8 jaar
8 jaar
5 jaar

Printplaat

25.000 uur

Opmerking: 1. In deze tabel staan de hoofdonderdelen. Raadpleeg het onderhoudsinspectiecontract
voor details.
2. H
 et onderhoudsinterval van elk onderdeel staat voor een geschatte tijdsduur waarna
onderhoud aan het onderdeel vereist is. Stel een onderhoudsschema op aan de hand van
de tabel (bijv. om het budget voor een onderhoudsinspectie te bepalen).
Het inspectie- en onderhoudsinterval kan korter zijn dan vermeld in de tabel, afhankelijk van
de bepalingen in het onderhoudsinspectiecontract.
3. Het product vereist een regelmatige inspectie als het product wordt gebruikt in een gebouw
waarvoor de Wet op onderhoud in gebouwen geldt.
4. Het onderhouds- en vervangingsinterval van elk onderdeel moet worden ingekort als de unit
onder zware omstandigheden (bijv. als het langer wordt gebruikt en vaak aan/uit wordt
geschakeld) en in moeilijke omgevingen wordt gebruikt (bijv. een omgeving met een hoge
temperatuur, hoge vochtigheidsgraad, veel stof en olie).
Neem contact op met uw Daikin-dealer voor details.

Ruwe

maatstaven voor interval voor vervangen van onderdelen
[Vergeet niet dat de vervangingsintervallen niet staan voor een gegarandeerde levensduur van het onderdeel.]
• Tabel 2. Vervangingsinterval
Onderdeelnaam
Filter

Inspectieperiode

Vervangingsinterval

1 jaar

5 jaar

Opmerking: 1. In deze tabel staan de hoofdonderdelen. Raadpleeg het onderhoudsinspectiecontract voor
details.
2. Het vervangingsinterval staat voor een geschatte tijdsduur waarna het onderdeel moet worden
vervangen. Stel een onderhoudsschema op aan de hand van de tabel (bijv. om het budget
voor vervanging van onderdelen te bepalen).
3. Regelmatige inspecties zijn vereist, afhankelijk van de omgeving waarin de unit geïnstalleerd is.
Neem contact op met uw Daikin-dealer voor details. Een revisie of interne reiniging van het product door
technici die niet door Daikin zijn goedgekeurd wordt mogelijk niet gedekt door de garantie van Daikin.
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Nuttige informatie
Verplaatsen

Neem contact op met uw Daikin-dealer omdat het verplaatsen en opnieuw installeren van de airconditioner
een gespecialiseerde techniek vereist.

Informatie

Neem contact op met uw Daikin-dealer voor de dienst na-verkoop.

Gebruiksaanwijzing
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