BETJENINGSVEJLEDNING
Frontpanel med automatisk filterrensning

Selvrensende frontpanel

BYCQ140D7GW1
BYCQ140D7GFW1

Korrekt anvendelse med effektiv energibesparelse
• Vi takker for dit køb af det selvrensende frontpanel.
• Denne vejledning beskriver de sikkerhedsaspekter, som man
skal være opmærksom på ved brug af dette prod ukt.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du forstår
oplysningerne heri, før du anvender produktet.

Opbevar denne manual på et sted, hvor den er let tilgængelig,
når du har læst den.
Husk også at overdrage denne vejledning til den nye bruger,
hvis dette produkt skal anvendes af en anden person.
• Denne betjeningsvejledning omhandler frontpanelet med
automatisk filterrensning.
Læs denne vejledning sammen med den betjeningsvejledning,
der følger med den ledningsforbundne fjernbetjening.
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Sikkerhedsforanstaltninger
Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog
er oversættelser af den originale vejledning.
For at få den fulde fordel af klimaanlæggets funktioner
og for at undgå funktionsfejl på grund af forkert
håndtering anbefaler vi, at du læser denne
betjeningsvejledning omhyggeligt før brug.
Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der
udelukkende skal håndteres af fagfolk.
• Forholdsreglerne i denne manual markeres med
ADVARSEL og PAS PÅ. Begge advarselstyper
indeholder vigtig information om sikkerheden.
Man skal følge samtlige anvisninger.
ADVARSEL..... Hvis ikke man følger disse
anvisninger nøje, kan det medføre
personskade eller dødsfald.
PAS PÅ........... Hvis man ignorerer disse
anvisninger, kan det medføre
tingsskade eller personskade,
som kan være alvorlig alt efter
omstændighederne.
• Opbevar denne manual et tilgængeligt sted,
så du kan få fat på den, når det er nødvendigt.
Hvis udstyret overdrages til en ny bruger, skal
manualen følge med.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at langvarig, direkte
påvirkning af kold eller varm luft fra klima
anlægget, eller påvirkning af luft, der er for
kold eller for varm, kan være skadeligt for dit
helbred.
Hvis der forekommer funktionsfejl på klima
anlægget (brændt lugt el. lign.), skal du slukke
for strømmen til enheden og kontakte din lokale
forhandler.
Fortsat drift under disse omstændigheder kan
medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler vedrørende
installationsarbejde.
Forkert installationsarbejde kan medføre
vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler i tilfælde af
ændring, reparation og vedligeholdelse af
klimaanlægget.
Forkert installationsarbejde kan medføre
vandlækage, elektrisk stød eller brand.
Stik ikke objekter, inklusive stænger, dine fingre
osv., ind i luftindtaget eller -udtaget.
Det kan medføre tilskadekomst på grund af kontakt
med klimaanlæggets ventilatorvinger, der kører med
høj hastighed.
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Pas på brandfaren i tilfælde af
kølemiddellækage.
Hvis ikke klimaanlægget kører, som det skal, dvs.
at det ikke danner kold eller varm luft, kan det
skyldes kølemiddellækage. Kontakt forhandleren
for at få hjælp. Kølemidlet i klimaanlægget er
sikkert, og lækage forekommer normalt ikke.
I tilfælde af lækage kan der dog dannes skadelige
gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med en
åben brænder, et varmeapparat eller et komfur.
Du skal lade være med at bruge anlægget, indtil
en kvalificeret montør har bekræftet, at lækagen
er blevet repareret.
Søg råd hos din forhandler i tilfælde af,
at anlægget lækker kølemiddel.
Når klimaanlægget installeres i et lille rum, skal
man sørge for, at den mængde kølemiddel, som
eventuelt kan lække, ikke overskrider grænse
værdien, selv hvis lækage forekommer. Ellers kan
det medføre tilskadekomst på grund af iltsvind.
Kontakt en professionel montør vedrørende
montering af tilbehør. Der må kun benyttes
tilbehør, som fabrikanten har godkendt.
Hvis du selv udfører arbejde på anlægget, og der
sker en fejl, kan det medføre vandlækage, elektrisk
stød eller brand.
Kontakt din lokale forhandler i tilfælde af
flytning og ny montering af klimaanlægget.
Forkert installationsarbejde kan medføre lækage,
elektrisk stød eller brand.
Brug sikringer med korrekt strømstyrke.
Brug ikke forkerte sikringer, kobbertråd eller anden
tråd i stedet for sikringer, da dette kan medføre
elektrisk stød, brand, tilskadekomst eller
beskadigelse af enheden.
Enheden skal have jordforbindelse.
Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør,
en lynafleder eller en telefon-jordforbindelse.
Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere
i elektrisk stød eller brand.
Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre
kilder kan medføre skader på klimaanlægget.
Der skal installeres en fejlstrømsafbryder.
Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder,
kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt forhandleren, hvis klimaanlægget
oversvømmes på grund af en naturkatastrofe
såsom en oversvømmelse eller en tyfon.
I dette tilfælde må du ikke anvende klimaanlægget,
da det ellers kan medføre defekt, elektrisk stød eller
brand.
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Sikkerhedsforanstaltninger
Start eller stands ikke klimaanlægget ved at slå
afbryderen til strømforsyningen TIL eller FRA.
Ellers kan det medføre brand eller vandlækage.
Endvidere vil ventilatoren rotere pludseligt, hvis
kompensation for manglende strømforsyning
aktiveres, hvilket kan medføre tilskadekomst.
Anvend ikke anlægget i en atmosfære forurenet
med oliedamp, såsom damp fra olie til
madlavning eller fra maskinolie.
Oliedamp kan forårsage revner, elektrisk stød eller
brand.
Anvend ikke anlægget på steder, hvor der er
overdreven olietåge, såsom køkkener, eller på
steder med antændelig gas, ætsende dampe
eller metalstøv.
Hvis man anvender anlægget sådanne steder,
kan det medføre brand eller produktfejl.
Brug ikke antændelige materialer (f.eks.
hårspray eller insekticider) tæt ved anlægget.
Rengør ikke anlægget med organiske
opløsningsmidler såsom fortynder til maling.
Anvendelsen af organiske opløsningsmidler kan
medføre revnedannelse på anlægget, elektrisk stød
eller brand.
Husk at bruge en særskilt strømkreds til
klimaanlægget.
Hvis du anvender en anden strømforsyning, kan det
medføre varmedannelse, brand eller produktfejl.
PAS PÅ
Brug ikke klimaanlægget til andre formål end de
tiltænkte.
Brug ikke klimaanlægget til køling af præcisions
instrumenter, fødevarer, planter, dyr eller kunst
genstande, da dette kan påvirke disse genstandes
ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.
Fjern ikke ventilatorafskærmningen på
udendørsenheden.
Afskærmningen beskytter mod enhedens ventilator,
som kører med høj hastighed og som kan forårsage
tilskadekomst.
Placér ikke objekter, der er modtagelige over for
fugt, direkte ved siden af indendørsenheden
eller udendørsenheden.
Under visse omstændigheder kan der dannes
kondens på hovedenheden eller på kølerørene, og
tilsmudsning af luftfilteret eller blokering af drænet
kan medføre, at det drypper, hvilket vil afsted
komme tilsmudsning eller beskadigelse af
førnævnte objekter.

Betjeningsvejledning



3

For at undgå, at der er for lidt ilt i et rum, skal du
sikre dig, at rummet er tilstrækkeligt ventileret,
hvis der anvendes udstyr såsom en brænder
sammen med klimaanlægget.
Efter længere tids brug skal du kontrollere,
om der er beskadigelse på enhedens ramme
eller montagedele.
Hvis der er fejl, kan enheden vælte og forårsage
tilskadekomst.
Placér ikke spraydåser med brændbart indhold,
og brug ikke spraydåser tæt ved enheden, da
dette kan medføre brand.
Før rengøring skal du standse driften, slå
afbryderen fra og trække forsyningsstikket ud.
Ellers kan det medføre elektrisk stød og
tilskadekomst.
For at undgå elektrisk stød skal du undlade at
betjene anlægget med våde hænder.
Placér ikke brændere med åben flamme på
steder, hvor der forekommer luftstrømme fra
enheden, da dette kan forringe forbrændingen
på brænderen.
Placér ikke varmeapparater direkte under
enheden, da varmen herfra kan medføre
deformation.
Man skal sikre sig, at børn, planter eller dyr ikke
udsættes direkte for luftstrømme fra enheden.
Vask ikke klimaanlægget eller fjernbetjeningen
med vand, da dette kan medføre elektrisk stød
eller brand.
Placér ikke vandbeholdere (blomstervaser osv.)
på enheden, da dette kan medføre elektrisk stød
eller brand.
Installér ikke klimaanlægget på et sted, hvor
der er fare for, at anlægget kan udsættes for
udtrængende, letantændelig gas.
Ved gaslækage kan ophobning af gas tæt på
klimaanlægget medføre brand.
Placér ikke brændbare beholdere såsom spray
dåser inden for 1 m fra udblæsningsåbningen.
Beholderne kan eksplodere, hvis de påvirkes af den
varme luft fra indendørsenheden eller
udendørsenheden.
Montér drænet, så vandet afledes uden hindring.
Hvis ikke vandet løber uhindret ud af det udendørs
drænrør, når klimaanlægget kører, kan røret være
blokeret på grund af smuds og urenheder.
Dette kan medføre vandlækage på indendørs
enheden. Hvis dette er tilfældet, skal du standse
klimaanlægget og kontakte din forhandler.
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Børn må ikke komme i nærheden af udendørs
enheden, og man må ikke placere objekter på
udendørsenheden.
Hvis man falder ned fra udendørsenheden, kan det
medføre tilskadekomst.
Blokér ikke luftindtagene og -udtagene.
Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller
problemer.
Udstyret må ikke benyttes af børn eller
svagelige personer uden overvågning.
Følgerne kan være reducerede kropsfunktioner og
dårligere sundhedstilstand.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de
ikke leger med enheden eller med
fjernbetjeningen.
Hvis et barn utilsigtet kommer til at betjene
enheden, kan følgerne kan være reducerede
kropsfunktioner og dårligere sundhedstilstand.
Børn må ikke lege på eller omkring
udendørsenheden.
Hvis de ved et uheld berører enheden, kan de
komme til skade.
Kontakt forhandleren med henblik på rensning
af klimaanlægget indvendigt.
Utilstrækkelig rengøring kan medføre, at plasticdele
brækker, at der forekommer vandlækage eller
anden beskadigelse samt elektrisk stød.
Rør ikke ved luftindtaget eller ved
aluminiumribberne på enheden.
Placér ikke objekter i nærheden af
udendørsenheden og sørg for, at blade og andet
affald ikke samler sig omkring enheden.
I blade kan der være små dyr, som så trænger ind
i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden,
kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis
de kommer i berøring med elektriske dele.
Berør aldrig styreenhedens indvendige dele.
Fjern ikke frontpanelet. Hvis man berører visse
interne dele, kan man få stød, og enheden kan
blive beskadiget. Kontakt din forhandler med
hensyn til kontrol og justering af interne dele.
Efterlad ikke fjernbetjeningen, hvis der er risiko
for, at den bliver våd.
Hvis der trænger vand ind i fjernbetjeningen,
kan det medføre krybestrøm, og elektroniske
komponenter kan blive beskadiget.
Vær forsigtig, når du rengør eller inspicerer
luftfilteret.
Det er nødvendigt at arbejde i højden, og du skal
derfor være meget forsigtig.
Hvis stilladset er ustabilt, kan du risikere at falde ned
eller at få overbalance og derved komme til skade.
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Betegnelse og funktioner
Knopper til fastgørelse
af filter (fem steder)
Hjørnekappe

EL. COMPO. BOX
ved panel

Hjørnekappe

Indikator
(grøn/rød)

Svingklap

Knopper til
fastgørelse
af støvboks
(to steder)

Indikator
(grøn/rød)
Støvboks

Frontplade Montageskrue
til børsteenhed

Luftfilter

Børsteenhed

Støvsamlingsåbning
Indsugningsgitter

S-formet rør
Børstemotor

Filtermotor

• Billedet viser frontpanelet med automatisk
filterrensning forudsat at indsugningsgitteret er
afmonteret.

Indikator
De viste farver og betingelser på indikatoren viser følgende.
Indikatorfarve
Grøn

Tilstand
Lyser
Blinker
Blinker i lange
intervaller

Rød

Blinker i korte
intervaller

Indhold
Anlægget kører med klimaregulering (*)
Anlægget udfører automatisk filterrensning (*)
Tid til tømning af støvboks for støv (støv
detekteret af støvføleren)
Støvboksen er fuld, og automatisk filterrensning
er ikke mulig.

Se side 13.

Driftsfejl under automatisk filterrensning.

* Enheden er fabriksindstillet til ikke at vise disse elementer.

BEMÆRK
Anvend ikke anlægget på følgende steder.
Olietåge, cigaretrøg og damp vil danne klæbende støv på filteret, og det kan muligvis ikke rengøres korrekt.
Endvidere kan klæbende støv medføre driftsfejl.
• Steder med olietåge............................................. restauranter, fabrikker osv.
• Steder med megen cigaretrøg.............................. rygelokaler osv.
• Steder med megen fugt eller damp...................... restauranter, fabrikker osv.
* Anlægget bør ikke anvendes under visse betingelser, ud over de specifikke eksempler nævnt ovenfor. Kontakt
Daikin-forhandleren for detaljer.

Betjeningsvejledning
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1. Knap til valg af driftsmåde
11. LCD (med skærmlys)

4. Op-knap
5. Ned-knap
6. Højre-knap
7. Venstre-knap
9. Driftsindikator
8. Tænd/sluk-knap
3. Menu/Enter-knap
10. Knap til afbrydelse

2. Knap til styring af ventilatorhastighed/luftstrømmens
retning
Funktioner ud over de grundlæggende betjeningsfunktioner (eksempelvis On/Off, valg af driftstilstand,
styring af ventilatorhastighed og temperaturindstillinger) indstilles på menu-skærmbilledet.

BEMÆRK
• Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys.
Ellers kan LCD-skærmen blive misfarvet, og man kan ikke se visningerne på skærmen.
• Undlad at trække i eller at vride fjernbetjeningens ledning.
Ellers kan fjernbetjeningen blive defekt.
• Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med et spidst objekt.
Ellers kan fjernbetjeningen blive beskadiget eller defekt.

1. Knap til valg af driftsmåde
• Tryk på denne knap for at vælge den
driftsmåde, som du ønsker.
* Tilgængelige driftsmåder varierer alt efter den
tilsluttede model.

2. Knap til styring af ventilatorhastighed/luftstrømmens retning
• Anvendes til visning af skærmbillede med
indstilling af luftmængde/luftstrømmens retning.
* Mulig ventilatorhastighed og luftstrømsretning
varierer alt efter den tilsluttede model.
(For yderligere detaljer se betjenings
vejledningen til styreenheden)

3. Menu/Enter-knap

4. Op-knap (man skal trykke på delen
med symbolet )
• Til forøgelse af den indstillede temperatur.
• Det næste element opad fremhæves.
(Hvis man holder knappen nede, rulles der
konstant gennem de markerede elementer).
• Til ændring af det valgte element.

5. Ned-knap (man skal trykke på delen
med symbolet )
• Til reduktion af den indstillede temperatur.
• Det næste element nedad fremhæves.
(Hvis man holder knappen nede, rulles der
konstant gennem de markerede emner).
• Til ændring af det valgte element.

• Visning af hovedmenu.
• Til aktivering af den valgte indstillingsfunktion.
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Betegnelse og funktioner
6. Højre-knap (man skal trykke på delen
med symbolet )
• Til fremhævning af det næste element i højre side.
• Der rulles gennem hvert skærmbillede mod højre.
• Når man holder denne knap nede i mindst fire
sekunder, aktiveres Home leave-indstillinger.

7. Venstre-knap (man skal trykke på
delen med symbolet )
• Til fremhævning af det næste element i venstre side.
• Der rulles gennem hvert skærmbillede mod
venstre.
• Når man holder denne knap nede i mindst fire
sekunder, aktiveres Home leave-indstillinger.

8. Tænd/sluk-knap
• Tryk på knappen for at starte systemet.
• Tryk på knappen igen for at slukke systemet.

9. Driftslampe (grøn)
• Denne lampe lyser under drift.
• Denne lampe blinker ved driftsfejl.

10. Knap til afbrydelse
• Tilbage til forrige skærmbillede.

11. LCD (med skærmlys)
• Skærmlyset tændes i ca. 30 sekunder, når man
trykker på en vilkårlig knap. Brug knapperne,
når skærmlyset er tændt, med undtagelse af
On/Off-knappen.
• Hvis der anvendes to fjernbetjeninger til styring
af en enkelt indendørsenhed, tændes skærm
lyset på den fjernbetjening, der aktiveres først.
(Skærmlyset tændes ikke samtidigt i begge
fjernbetjeninger).

Flydende krystaldisplay
• Der er to typer af visning, standard og detaljeret visning.
Standardvisning er indstillet fra start.
• For at gå til detaljeret visning skal du vælge detaljeret visning i hovedmenuen.
Læs betjeningsvejledningen, der følger med den ledningsforbundne fjernbetjening.
• Hvert af de følgende skærmbilleder beskriver tilstanden på LCD-displayet vedrørende funktionen til automatisk filterrensning.
Se betjeningsvejledningen, der følger med den trådløse fjernbetjening, vedrørende visninger på LCD-displayet,
når anlægget ikke kører med automatisk filterrensning.
Standard visning

Auto

Set to
Cool28°C

Detaljeret visning

Auto

Heat20°C

Collect dust

2. Meddelelse

11:03

Setback Room
Cool28°C
Heat20°C 20°C

Collect dust

1. Visning af "Filter auto cleaning"

1. Visning af "Filter auto cleaning"
• Vises, når anlægget udfører automatisk
filterrensning.

2. Meddelelse
Følgende meddelelse vises.
"Error: Push Menu Button."
"Warning: Push Menu Button."
• Vises, hvis der registreres en fejl eller advarsel.
(Se side 18).
Betjeningsvejledning
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Fri

2. Meddelelse

1. Visning af "Filter auto cleaning"

Meddelelserne "Collect dust." og "Warning: Push
Menu Button." vises skiftevis.
• Vises, når støvboksen skal tømmes for støv.
(Se side 13).
"Set clock from menu"
• Vises for at gøre opmærksom på, at uret skal
indstilles igen. (Se side 10)
• Anlægget starter ikke automatisk filterrensning
på det ønskede tidspunkt, hvis ikke uret
indstilles igen.
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Automatisk filterrensning
Driftsprocedure

Fjernbetjeningsfunktioner

Forklaring af brugen af en knap på fjernbetjeningen.
Brug knapperne i henhold til beskrivelsen.

Anvendelse

1

Skærm med
visning af drift

Beskriver det
skærmbillede, der vises
på fjernbetjeningen
under drift.

Main Menu

1/2

Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Return

Setting

Visning af driftsknap
Viser placeringen af de knapper,
der skal aktiveres under drift.

• Tryk på
knapperne for at vælge Filter Auto Clean
på skærmbilledet med hovedmenuen.
Tryk på Menu/Enter knappen for at få vist Filter Auto Clean
skærmbilledet med indstillinger.

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

09:00–12:00
Return

Setting

Indstilling af automatisk filterrensning
Dette anlæg foretager en automatisk filterrensning en gang om dagen.
Klimaanlægget standes, når der foretages automatisk filterrensning. Angiv den ønskede periode. Der kan vælges
mellem otte perioder.

BEMÆRK
• Uret skal være indstillet.
• Anlægget foretager automatisk filterrensning fra 00:00 til 03:00 (standardindstilling fra fabrikken), hvis ikke man
angiver en periode for automatisk filterrensning.
• Anlægget foretager automatisk filterrensning på et ikke-indstillet tidspunkt, hvis ikke uret er indstillet.

Specifikation

af starttidspunkt
Anvendelse

1

Main Menu

• Få vist hovedmenuen.
• Tryk på
knapperne for at vælge Filter Auto Clean på
skærmbilledet med hovedmenuen, og tryk på Menu/Enterknappen.

Setting

Return

2

1/2

Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

Filter Auto Clean
Clock setting is not carried
out. Do you want to set?

Yes
Return

No
Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day
01
Thursday

* Indstilling af ur er påkrævet for at indstille starttidspunktet for automatisk
filterrensning.

• Hvis ikke uret er indstillet, vises et skærmbillede som det til
venstre.
Tryk på
knapperne for at vælge Yes , og tryk på Menu/
Enter-knappen.
Indstilår, måned, dato og klokkeslæt.
(Se "Ur og kalender" på side 10)

12:00
Return

Setting
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Automatisk filterrensning

3

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00– 3:00
Return

4

Setting

Filter Auto Clean
Save the settings?

Yes
Return

No

• Perioden skifter, når man trykker på
knapperne på
skærmbilledet til indstilling af klokkeslæt for automatisk
filterrensning.
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 .
Angiv den ønskede periode mellem de viste.
• Tryk på Menu/Enter-knappen.
Skærmbilledet til bekræftelse af indstillingerne vises.
• Tryk på
knappen for at vælge Yes på skærmbilledet
til bekræftelse af indstillingerne.
Tryk på Menu/Enter knappen for at indstille automatisk
filterrensning og gå tilbage til hovedskærmbilledet.

Setting

BEMÆRK
Automatisk filterrensning varer ca. 10 minutter.
Rensefunktionen køres altid inden for den planlagte tidsramme på 3 timer, og den startes så hurtigt som muligt
efter følgende betingelser:
• inden for den første time
rensefunktionen køres kun i termostatens OFF-intervaller, eller når enheden ikke kører;
• inden for den anden time
samme betingelser som inden for den første time, eller når køle- eller varmebehovet er relativt lavt;
• inden for den tredje time
enheden gennemtvinger kørsel af rensefunktionen, selv når enheden kører. Efter endt rensning skifter
enheden til normal drift igen.
Enheden vil forsøge at køre rensefunktionen inden for den næste planlagte tidsramme på 3 timer, hvis rensning
ikke er blevet foretaget.
Hvis enheden, hvis det er et VRV-system, ikke har kunnet køre rensefunktionen i 2 på hinanden følgende
planlagte tidsrammer på 3 timer, vises fejlkoden AH09 på fjernbetjeningen (se "BEMÆRK" på side 18).
Fejlkoden vises konstant, indtil rensning har fundet sted, men enheden kan fortsat køre som normalt.
Denne fejlkode vises ikke på Sky Air enheder.

Automatisk filterrensning
Enheden har følgende tre driftstilstande, og man kan frit vælge en af dem til automatisk filterrensning.

Driftstilstand
Anvendelse af
timer-indstilling

Der foretages automatisk filterrensning i den
valgte periode, valgt ud af otte perioder.

Drift fra 00:00til-03:00

Der foretages automatisk filterrensning i den
fabriksindstillede periode (00:00 til 03:00).

Automatisk
styring
Betjeningsvejledning
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Beskrivelse

Der foretages automatisk filterrensning i
henhold til kontrol af filteret.

Indstilling af
klokkeslæt

Angivelse af tidspunkt
for start af automatisk
filterrensning

eller
BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Selvrensende frontpanel
4P310442-1C – 2015.05

FORBEREDELSE
• Når du vælger en periode til automatisk filterrensning, skal du så vidt muligt undgå at vælge tidspunkter,
hvor klimaanlægget kører.
Hvis perioden til automatisk filterrensning overlapper med det tidspunkt, hvor klimaanlægget kører,
kan anlægget standse klimareguleringen og påbegynde den automatiske filterrensning.
• Hvis meldingen "Set clock from menu" vises, skal du indstille tidspunktet igen, så den automatiske
filterrensning sker i den ønskede periode.

BEMÆRK
* Anlægget indstilles til automatisk styring, med mindre at man indstiller klokkeslættet igen, hvis uret af en eller
anden grund er blevet nulstillet (eksempelvis strømforsyning til anlægget afbrudt i 48 timer eller mere).
• Anlægget kan danne en anelse støj, når filteret roterer, eller når støvet skrabes ud med børsten.
• Ventilatoren roterer automatisk under den automatiske filterrensning.

Ur og kalender
Indstilling

af uret
Anvendelse

1

• Tryk på Menu/Enter-knappen.
Cool

Set to
Cool 28°C

Basis skærmbillede

2

Main Menu

1/2

• Skærmbilledet med hovedmenuen vises.

Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Return

Setting

Skærmbillede med hovedmenu

3

Main Menu

Return

4

2/2

Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

• Tryk på
knapperne for at vælge Clock & Calendar
på skærmbilledet med hovedmenuen.
Tryk på Menu/Enter knappen for at få vist skærmbilledet
med indstilling af klokkeslæt.

Setting

• Vælg "Year" (år) med
knapperne.
Indtast år med
knapperne.
Hvis man holder knappen nede, ændres tallet kontinuerligt.

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day
01
Thursday

12:00
Return

Setting

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Selvrensende frontpanel
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Automatisk filterrensning

5

• Vælg "Month" (måned) med
knapperne.
Indtast måned med
knapperne.
Hvis man holder knappen nede, ændres tallet kontinuerligt.

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
01
Thursday

12:00
Return

6

Setting

• Vælg "Day" (dag) med
knapperne.
Indtast dag med
knapperne.
Hvis man holder knappen nede, ændres tallet kontinuerligt.
Ugedag ændres automatisk.

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
07
Thursday

12:00
Return

7

Setting

• Vælg "Hour" (time) med
knapperne.
Indtast time med
knapperne.
Hvis man holder knappen nede, ændres tallet kontinuerligt.

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
07
Thursday

12:00
Return

8

Setting

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
07
Thursday

12:21
Return

9

Setting

Date & Time
Save the settings?

Yes
Return

Betjeningsvejledning
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No
Setting

• Vælg "Minute" (minut) med
knapperne.
Indtast minut med
knapperne.
Hvis man holder knappen nede, ændres tallet kontinuerligt.
• Tryk på Menu/Enter-knappen.
Skærmbilledet til bekræftelse af indstillingerne vises.

• Tryk på
knappen for at vælge Yes på skærmbilledet til
bekræftelse af indstillingerne.
Tryk på Menu/Enter knappen for at indstille uret og gå tilbage
til hovedskærmbilledet.
* Når man foretager indstillinger for automatisk filterrensning, vender
displayet tilbage til skærmbilledet, hvor der kan angives en periode for
automatisk filterrensning. (Se side 9.)

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Selvrensende frontpanel
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Aktuelle indstillinger
Ændring

af aktuelle indstillinger
Anvendelse

1

Main Menu

Return

2

2/2

Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

Setting

Current Settings
Ventilation rate
Ventilation mode
Schedule
Display Mode
Display Item
Filter auto clean
Return

• Få vist hovedmenuen. (Se side 10).
• Tryk på
knapperne for at vælge Current Settings på
skærmbilledet med hovedmenuen, og tryk på Menu/Enterknappen.

Low
Auto
Disable
Standard
Outside
00-03

• Der vises en liste med status for aktuel indstilling.
Tryk på
knapperne for at gå til næste element.
• Tryk på Cancel-knappen for at komme tilbage til
skærmbilledet med hovedmenuen.

Setting

Visning af elementer
Ventilation rate
Ventilation mode
Schedule
Quick start

Display mode
Display item
Filter auto clean

* De viste elementer kan afvige afhængigt af modellen.
Der vises kun de elementer, som kan indstilles.
Se de viste "Filter auto clean" indstillinger for at se den aktuelle indstilling
for automatisk filterrensning.
Eksempel: Der er indstillet en periode fra 00:00 til 03:00 til automatisk
filterrensning.
Filter Auto Clean   00-33

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
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Støvsamling fra støvboks
Visning af støvindsamling
Tid til tømning af støvboks for støv vises, når det er relevant.
Tøm straks støvboksen, når du har bekræftet meldingen.
* Symbolet for støvindsamling vises i intervaller af ca. et halvt til et helt år.
Intervallerne kan være kortere, hvis anlægget anvendes på steder med meget støv.
Symbolet for støvindsamling vises trinvist, alt efter mængden af støv i støvboksen.
Visningens placering
Fjern
betjening

LCDdisplay
Driftslampe

Hjørnekappe
Indikator (rød)

Støvindsamling
symbol 1

Støvindsamling
symbol 2

Støvindsamling
symbol 3

Meddelelserne "Collect dust." og "Press Menu Button" vises
skiftevis.
Ingen visning
Ingen visning

Indikatoren blinker
i lange intervaller.

Støvindsamling
symbol 4
"AH" (fejlsymbol)
vises

Driftslampen blinker.
Indikatoren blinker i korte intervaller.

FORBEREDELSE
• Tøm straks støvboksen for støv, når du har bekræftet symbolet for støvindsamling.

BEMÆRK
• Styring af afbrydelse af klimaregulering fungerer, hvis anlægget kører videre med klimaregulering uden
støvindsamling.
I dette tilfælde vil støvet lægge sig, hvilket kan medføre driftsfejl. Man skal derfor huske at fjerne støv med
en støvsuger.

Betjeningsvejledning
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Fjernelse af støv med støvsuger

1

Tøm støvboksen for støv med en støvsuger, når du har bekræftet symbolet for
støvindsamling.
BEMÆRK
• Man kan ikke tømme støvboksen med en støvsuger, når automatisk filterrensning kører.
" ikke vises på fjernetjeningens skærm, før du fjerner støv.
Kontrollér, at "
* Indikatoren blinker grønt, hvis den er indstillet til at skulle vises. (Se side 5).

2

Tilslut det medfølgende forbindelsesrør og tilbehøret, så det passer til støvsugerens rør.
Sæt forbindelsesrøret og tilbehøret, ind i støvsugerens rør.
Støvsugerrør med en indvendig diameter på 32 til 38 mm.

Støvsugerrør

Rørforbindelse

Støvsugerrør med en indvendig diameter på 38 til 42 mm.

Støvsugerrør

Rørforbindelse

Redskab

Ved opbevaring af forbindelsesrøret skal man bruge den medfølgende holdestrop og gøre følgende.
Eksempel 1
1. Tag papiret af det dobbeltklæbende tape på
bagsiden af holdestroppen, og fastgør
holdestroppen på en plan flade, der hvor røret skal
opbevares.
2. Tryk holdestroppen på forbindelsesrøret fast på
den holdestrop, der blev fastgjort under trin 1.

Flad overflade
ved opbevaring
Rørforbindelse

Holdestropper

Eksempel 2
Bind holdestropper på forbindelsesrøret omkring
støvsugerslangen eller -røret ved opbevaring af
forbindelsesrøret.

Støvsugerslange
eller -rør

Hægte- og
strop holdestrips
Rørforbindelse

BEMÆRK
• Tilbehøret kan ikke forbindes med et støvsugerrør uden et rundt endestykke (f.eks. på en stående eller
håndholdt støvsuger), eller et rør med et hul midtvejs, der lader luft trænge ud. Kontakt din Daikinforhandler, hvis ikke du kan forbinde tilbehøret med din støvsuger.
• Brug en støvsuger med en minimum sugeeffekt på 300 W.
• Brug ikke en støvsuger med fuld pose eller med ringe sugeevne.
* Hvis man anvender ovennævnte støvsuger, kan opsugningen af støv være utilstrækkelig.

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
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Støvsamling fra støvboks

3

Før den anden ende af forbindelsesrøret ind i støvsamlingsåbningen på indsugnings
gitteret for neden til højre. Pres så enden på det indvendige luftindtag, indtil enden går
i indgreb.
Luftindtag
Stiger
ca. 10 mm

Støvsamlingsåbning

Rørforbindelse
Indvendigt tværsnit af støvsamlingsåbning

4

Mens enden af forbindelsesrøret langsomt glider på plads, skal du starte støvsugeren
med sugestyrken på maksimum og suge støvet ud.

5

Hvis indikatoren på hjørnekappen blinker rødt, så vil den slukkes eller skifte til grøn,
når støvet er suget ud.
* Det varer maksimalt 30 sekunder, før indikatoren, der blinker rødt, enten slukkes eller skifter til grøn.

Betjeningsvejledning
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Nulstilling af symbol for støvindsamling
Anvendelse

1

Auto

Set to
Cool
Heat

28°C
20°C

Collect dust

• Når det er tid til at tømme støvboksen for støv, vises
meldingerne "Collect dust" og "Press Menu Button" på skift
for neden på hovedskærmbilledet.
• I denne tilstand skal du trykke på Menu/Enter-knappen på
hovedskærmbilledet.

Hovedskærmbillede

2

Dust Collection Method

Return

3

• Der vises en gengivelse af udsugning af støv fra støvsamlings
åbningen. (Se "Fjernelse af støv med støvsuger" på side 14)
• Når du er klar til at indsamle støv, skal du trykke på Menu/
Enter-knappen, mens anlægget er i denne tilstand.

Setting

Dust Collection Method
Was dust collected?

Yes
Return

Cool

No
Setting

• Når du har tømt støvboksen med en støvsuger, skal du
trykke på
knapperne på skærmbilledet med bekræftelse
af støvindsamling og vælge Yes .
• Tryk på Menu/Enter knappen for at nulstille symbolet for
støvindsamling.
• Meddelelserne "Collect dust." og "Press Menu Button",
der vises skiftevis på hovedskærmbilledet, forsvinder.

Set to
Cool 28°C

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Selvrensende frontpanel
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* Hvis ikke støvboksen tømmes helt for støv med en støvsuger,
vises symbolet for støvindsamling hurtigt igen.
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Nyttig information
Fejlfinding
Følgende symptomer er ikke tegn på driftsfejl.
Symptom

Mulig årsag

Der høres en lav klikkende lyd.

Støj, når luftfilteret roterer.

Der høres en skurrende lyd.

Støj, når børsten kører.

Ventilatoren drejer automatisk.

" vises, eller indikatoren på
"
panelet blinker grønt (*).

Anlægget udfører automatisk
filterrensning og overfører støv.

Svingklappen bevæges
automatisk.

Anlægget blæser luft ud vandret
under den automatiske
filterrensning.

Anlægget standser klimareguleringen midlertidigt.

Støvboksen er fuld, og automatisk
filterrensning er ikke mulig.

* Fabriksindstillingerne gør, at indikatoren ikke blinker grønt.

Kontrol før kontakt til serviceafdelingen.
Symptom

Mulig årsag

Afhjælpning

Der findes midlertidigt en stor
mængde støv i rummet som en
følge af, at rummet rengøres.

Stands klimaanlægget, indtil
rengøringen af rummet er afsluttet.

Støvboksen er fuld.

Tøm den med støvsugeren.
(Se side 14).

Visningen "AH" vises på
fjernbetjeningens skærmbillede,
og driftslampen blinker.

Støvboksen er fuld.

Tøm den med støvsugeren.
(Se side 14).

Symbolet for støvindsamling
vises hurtigt igen, efter at
støvboksen er blevet tømt med
en støvsuger.

Er støvsugeren fuld af støv?

Tøm støvsugeren for støv.

Anlægget kører ikke i forhold til
tidsindstillingerne.

Er indstillingerne på
fjernbetjeningen forkerte?

Foretag indstillingerne på
fjernbetjeningen igen.

Støv klæber til luftfilteret
(støvet lægger sig).

Hvis ikke anlægget er i en korrekt stand efter kontrol af ovennævnte punkter, skal du kontakte din Daikinforhandler. Kunden må ikke forsøge at reparere anlægget.

Betjeningsvejledning
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Kontakt

din Daikin-forhandler i følgende tilfælde
• Hvis der forekommer funktionsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), skal du
standse klimaanlægget og afbryde strømmen.
Fortsat drift i denne tilstand kan medføre defekter, elektrisk stød eller brand. Kontakt Daikinforhandleren.

Symptom

Forholdsregler, før man kontakter
serviceafdelingen

Sikringen springer, eller sikkerhedsindretninger såsom
HFI-relæet eller fejlstrømsafbryderen aktiveres ofte.

Anlægget må ikke startes.

Knapperne på fjernbetjeningen kan ikke betjenes korrekt.

Stands klimaanlægget.

Der er andre driftsfejl.

Stands klimaanlægget.

Cool

Set to
Cool 28°C

Return
Setting
Error : Press Menu
Button

En af følgende meddelelser blinker
på fjernbetjeningens
hovedskærmbillede.
"Error: Push Menu Button."
* Driftslampen blinker.

Kontrollér fejlkoderne. (Se nedenfor)

"Warning: Push Menu Button."
* Driftslampen blinker ikke.

Visning af fejlkoder
Anvendelse

1

Cool

Set to
Cool 28°C

• Hvis der forekommer en fejl, blinker et af følgende elementer
på hovedskærmbilledet.
"Error: Push Menu Button."
* Driftslampen blinker.

Driftsindikator

"Warning: Push Menu Button."

Return
Setting
Error : Press Menu
Button

* Driftslampen blinker ikke.

• Tryk på Menu/Enter-knappen.

2

• Fejlkoden blinker, og kontaktadressen og modelnavnet vises.
• Giv Daikin-forhandleren besked om fejlkode og modelnavn.

Error code:A1
Contact Info
0123 – 4567 – 8900
Indoor Model
Outdoor Model

––– /000
––– /000

Return

BEMÆRK
I visse tilfælde vises AH09 på fjernbetjeningen. Denne fejlkode betyder, at der ikke kunne foretages en rengøring
på grund af overlappende driftstid (køling eller opvarmning) i forhold til planlagt rengøring. Dette kan undgås ved
at indstille rengøringsfunktionen, så rengøring foretages uden for anlæggets normale driftstid. (Normal drift
standser eksempelvis 23:59, og rengøring starter 00:00).

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
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Nyttig information
Service efter salg
• Man må ikke selv adskille, ændre eller reparere enheden.
Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt Daikin-forhandleren.
• Lad være med selv at flytte eller genmontere anlægget.
Forkert installation kan medføre elektrisk stød eller brand.
Kontakt Daikin-forhandleren.
• Pas på brandfaren i tilfælde af kølemiddellækage.
Hvis ikke klimaanlægget kører, som det skal, dvs. at det ikke danner kold eller varm luft,
kan det skyldes kølemiddellækage. Kontakt din Daikin-forhandler for at få hjælp. Kølemidlet
i klimaanlægget er sikkert, og lækage forekommer normalt ikke. I tilfælde af lækage kan
der dog dannes skadelige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med en åben brænder,
et varmeapparat eller et komfur. Du skal lade være med at bruge anlægget, indtil en
kvalificeret montør har bekræftet, at lækagen er blevet repareret.

Giv

reparatøren besked om følgende
•
•
•
•

Modelbetegnelse
Dato for installation
Fejltilstand: Så præcist, som muligt.
Dit navn, din adresse og dit telefonnummer

Reparation

efter garantiperiodens udløb
Kontakt Daikin-forhandleren.
Daikin kan udføre betalt reparationsarbejde, hvis anlægget kan repareres og efterfølgende køre uden fejl.

Periode

for lagerføring af originale reservedele
Originale reservedele er komponenter, som er påkrævede, for at anlægget kan fungere korrekt.
Daikin lagerfører originale reservedele til klimaanlægget i ni år, efter at den pågældende model ikke længere
produceres.

Anbefalinger

vedrørende en aftale om service og inspektion
Klimaanlæggets indvendige dele bliver tilsmudsede, og anlæggets effekt reduceres, når klimaanlægget har
været brugt i flere år.
Det kræver en særlig teknik at renovere eller rense komponenter i anlægget, og dette adskiller sig fra alminde
lig vedligeholdelse. Derfor anbefaler Daikin, at man indgår en aftale om service og inspektion mod betaling.
Dette anlæg udfører dog automatisk filterrensning. Derfor behøver brugeren ikke at foretage daglig
vedligeholdelse.
Anlæggets ydeevne kan blive påvirket negativt, eksempelvis kan filtrene tilstoppe, afhængigt af miljø- og
driftsbetingelserne. Derfor anbefaler Daikin, at man får foretaget service og inspektion i følgende intervaller.

Betjeningsvejledning
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Overordnet

angivelse af intervaller for service og vedligeholdelse
[Husk på, at serviceintervallerne ikke er en garanti for, at delene fungerer fejlfrit.]
Tabel 1 er baseret på følgende driftsbetingelser.
(1) Anlægget anvendes normalt uden hyppig start og stop i korte intervaller.
(Normal anvendelse af anlægget er baseret på start og stop maksimalt seks gange i timen, og denne
frekvens varierer mere eller mindre afhængigt af modellen).
(2) Anlæggets driftstid ansættes til 10 timer pr. dag og 2.500 timer pr. år.
• Tabel 1 Intervaller for service og vedligeholdelse
Inspektions
periode

Betegnelse af primær komponent

Serviceinterval [udskiftning
eller reparation]

Motor (for luftgæller, filter, børster og
dæmpningsenhed)

20.000 timer

Børsteenhed

3 år

Støvboks

8 år

1 år

Fleksibel slange og S-formet slange

8 år

LED indikator

5 år

Printkort

25.000 timer

Bemærk: 1. Denne tabel viser primære komponenter. For detaljer, se aftalen om service og inspektion.
2. Vedligeholdelsesintervallet for hver enkelt del er angivet som en cirka-værdi og udtrykker
tidsrummet, indtil det er nødvendigt at vedligeholde delen. Brug tabellen, så vedligeholdelsen
foretages på det rigtige tidspunkt (kan eksempelvis sænke omkostninger ved vedligeholdelse
og inspektion).
Endvidere kan det være nødvendigt at anvende kortere intervaller for inspektion og vedlige
holdelse end anført i denne tabel. Dette afhænger af indholdet af service- og inspektionsaftalen.
3. Anlægget skal kontrolleres regelmæssigt, hvis det anvendes i bygninger omfattet af lovgivning om
vedligeholdelse af sanitetsinstallationer.
4. Intervallerne for vedligeholdelse og udskiftning for hver enkelt komponent skal afkortes, hvis
driftsbetingelserne er belastende (f.eks. længere driftsperioder og hyppig til- og frakobling), og
hvis det omgivende miljø er belastende (f.eks. omgivelser med høj temperatur, høj luftfugtighed,
meget støv og olieholdig luft).
Kontakt Daikin-forhandleren for at få oplysninger herom.

Overordnet

angivelse af intervaller for udskiftning af dele
[Husk på, at udskiftningsintervallerne ikke er en garanti for, at delene fungerer fejlfrit.]
• Tabel 2. Interval for udskiftning
Betegnelse af primær komponent
Filter

Inspektionsperiode

Interval for udskiftning

1 år

5 år

Bemærk: 1. Denne tabel viser primære komponenter. For detaljer, se aftalen om service og inspektion.
2. Udskiftningsintervallet er angivet som en cirka-værdi og udtrykker tidsrummet, indtil det er
nødvendigt at udskifte den enkelte del. Brug tabellen, så vedligeholdelsen foretages på det rigtige
tidspunkt (kan eksempelvis sænke omkostninger ved udskiftning af dele).
3. Det er nødvendigt at foretage regelmæssig inspektion afhængigt af miljøet på opstillingsstedet.
Kontakt Daikin-forhandleren for at få oplysninger herom. Endvidere kan Daikins produktgaranti bortfalde,
hvis renovering eller indvendig rengøring af anlægget udføres af montører, der ikke er autoriseret af Daikin.
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Nyttig information
Flytning

Kontakt din Daikin-forhandler, da det kræver en særlig teknik i tilfælde af, at anlægget skal flyttes og installeres
igen, eksempelvis hvis man skifter adresse.

Forespørgsel

Kontakt din Daikin-forhandler vedrørende service efter salg.

Betjeningsvejledning
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