KÄYTTÖOPAS
Koristepaneelissa on suodattimen automaattinen puhdistustoiminto

Itsepuhdistuva koristepaneeli

BYCQ140D7GW1

Asianmukainen käyttö tehokasta energiansäästöä varten
• Haluamme kiittää sinua ostettuasi itsepuhdistuvan paneelin.
• Tässä oppaassa esitetään turvallisuusohjeet, joita on
noudatettava tuotteen käytön aikana.

Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät
annetut tiedot, ennen kuin yrität käyttää tuotetta.

Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä sitä paikassa, jossa se on
helposti saatavilla.
Jos tuotetta käyttää tulevaisuudessa toinen käyttäjä,
muista antaa myös tämä opas uudelle käyttäjälle.
• Tämä käyttöopas koskee vain koristepaneelia, jossa on
suodattimen automaattinen puhdistustoiminto.
Lue tämä opas yhdessä langallisen kaukosäätimen mukana
toimitetun käyttöoppaan kanssa.
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Turvaohjeet
Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki
muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.
Tämä käyttöopas kannattaa lukea huolellisesti ennen
käyttöä, jotta ilmastointilaitteen toiminnoista saadaan
täysi hyöty ja vältetään virheellisestä käsittelystä
aiheutuvat toimintahäiriöt.
Tämä ilmastointilaite luokitellaan "laitteisiin, jotka eivät
ole julkisessa käytössä".
• Alla kuvatut varotoimenpiteet ovat
VAROITUKSIA ja HUOMAUTUKSIA. Ne
molemmat sisältävät tärkeitä turvallisuutta
koskevia tietoja. Muista aina noudattaa kaikkia
varotoimenpiteitä.
VAROITUS......... Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai kuoleman.
HUOMAUTUS.... Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja tai henkilö
vahinkoja, jotka voivat olla
vakavia olosuhteiden mukaan.
• Luettuasi tämän oppaan säilytä se sopivassa
paikassa, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.
Jos laitteisto siirtyy uudelle käyttäjälle, muista
antaa myös opas hänelle.
VAROITUS
Huomaa, että pitkällinen, suora altistuminen
ilmastointilaitteesta tulevalle viileälle tai
lämpimälle ilmalle tai liian viileälle tai lämpimälle
ilmalle voi vahingoittaa fyysistä kuntoasi ja
terveyttäsi.
Jos ilmastointilaitteessa on toimintahäiriö (siitä
lähtee palavan hajua tms.), katkaise yksikön
virta ja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.
Käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon.
Kysy tietoja asennuksesta paikalliselta
edustajaltasi.
Jos teet työn itse seurauksena voi olla vesivuotoja,
sähköiskuja tai tulipaloja.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointilaitetta
täytyy muuttaa, korjata ja huoltaa.
Väärin tehty työ voi aiheuttaa vesivuotoja,
sähköiskuja tai tulipaloja.
Älä laita esineitä, kuten keppejä tai sormia,
ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkoihin.
Ilmastointilaitteen puhaltimen nopeiden siipien
koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.
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Varo tulta kylmäainevuodon sattuessa.
Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, eli se ei tuota
viileää tai lämmintä ilmaa, syynä voi olla kylmä
ainevuoto. Pyydä apua jälleenmyyjältä. Ilmastointi
laitteessa oleva kylmäaine on turvallista eikä
yleensä vuoda. Jos vuoto kuitenkin syntyy, kosketus
avopolttimen, lämmittimen tai lieden liekin kanssa
voi muodostaa myrkyllistä kaasua. Älä käytä
ilmastointilaitetta, ennen kuin pätevä huoltoteknikko
on ilmoittanut korjanneensa vuodon.
Kysy jälleenmyyjältä toimintaohjeita
kylmäainevuodon sattuessa.
Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen
huoneeseen, on huolehdittava siitä, että
kylmäainevuodon sattuessa sen määrä ei ylitä
sallittua pitoisuusrajaa. Muuten seurauksena voi
olla hapenpuutteesta aiheutuva tapaturma.
Pyydä ammattiapua lisävarusteiden
kiinnitykseen ja käytä vain valmistajan
määrittämiä lisävarusteita.
Jos vika on seurausta omasta työstäsi, seurauksena
voi olla vesivuotoja, sähköisku tai tulipalo.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointilaite
täytyy siirtää toiseen paikkaan ja asentaa
uudelleen.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vuotoja,
sähköiskuja tai tulipaloja.
Käytä vain sulakkeita, joiden ampeeriluku on
oikea.
Älä käytä sopimattomia sulakkeita tai kupari- tai
muita johtimia korvikkeena, sillä seurauksena voi
olla sähköisku, tulipalo, vamma tai yksikön
vaurioituminen.
Muista maadoittaa yksikkö.
Älä maadoita yksikköä vesijohtoon, ukkosen
johdattimeen tai puhelimen maahan. Puutteellinen
maadoitustyö voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea
syöksyvirta voi vaurioittaa ilmastointilaitetta.
Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena
voi olla sähköisku tai tulipalo.
Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ilmastointilaite
joutuu veden alle luonnonmullistuksen, kuten
tulvan tai hirmumyrskyn, takia.
Älä tällaisessa tapauksessa käytä ilmastointilaitetta,
sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö, sähköisku
tai tulipalo.
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Turvaohjeet
Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitetta
virransyöttökatkaisimella.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai vesivuoto.
Lisäksi puhallin voi pyöriä äkisti, jos sähkö
katkoksen kompensointi on käytössä, mistä voi
aiheutua vammoja.
Älä käytä tuotetta paikassa, jonka ilmassa on
öljyhöyryä, kuten ruoka- tai koneöljyhöyryä.
Öljyhöyry voi aiheuttaa murtumisvaurioita,
sähköiskun tai tulipalon.
Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on runsaasti
öljyistä savua, kuten keittiöissä, tulenarkaa tai
syövyttävää kaasua tai metallipölyä.
Tuotteen käyttäminen tällaisissa paikoissa voi
aiheuttaa tulipalon tai tuotteen vikoja.
Älä käytä tulenarkoja materiaaleja (esim.
hiussuihketta tai hyönteismyrkkyä) tuotteen
lähellä.
Älä puhdista tuotetta orgaanisilla liuottimilla,
kun tinnerillä.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi aiheuttaa tuotteen
murtumisvaurioita, sähköiskun tai tulipalon.
Ilmastointilaitteen käyttö edellyttää erillistä,
sille varattua virtalähdettä.
Muun virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa
lämmön muodostumista, tulipalon tai tuotteen
vikoja.
HUOMAUTUS
Älä käytä ilmastointilaitetta muuhun kuin sen
suunniteltuun tarkoitukseen.
Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuuskojeiden, ruoan,
kasvien, eläimien tai taideteosten jäähdytykseen,
sillä se voi vaikuttaa vahingollisesti kyseisen
kohteen suorituskykyyn, laatuun ja/tai
pitkäikäisyyteen.
Älä irrota ulkoyksikön puhaltimen suojusta.
Suojus suojaa yksikön nopeaa puhallinta, joka voi
aiheuttaa vammoja.
Älä aseta kosteudelle herkkiä esineitä suoraan
sisä- tai ulkoyksiköiden alapuolelle.
Tietyissä olosuhteissa pääyksikön tai kylmä
aineputkien kondensaatio, ilmansuodattimen
likaisuus tai poiston tukkeuma voi aiheuttaa
tippumista, josta seuraa tällaisen esineen
pilaantuminen tai vikaantuminen.
Hapenpuutteen välttämiseksi huolehdi huoneen
riittävästä tuuletuksesta, jos ilmastointilaitteen
kanssa käytetään poltinta tai vastaavaa laitetta.
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Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön
jälkeen, että sen teline ja kiinnikkeet eivät ole
vaurioituneet.
Muuten yksikkö voi pudota ja aiheuttaa vammoja.
Älä sijoita tulenarkoja suihkeita yksikön lähelle
tai käytä suihkeastioita siellä, sillä seurauksena
voi olla tulipalo.
Muista ennen puhdistusta pysäyttää yksikkö,
kääntää virtakytkin pois päältä tai irrottaa
virtajohto.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja vammoja.
Sähköiskujen välttämiseksi älä käytä laitetta,
jos kätesi ovat märät.
Älä sijoita avotulta tuottavia laitteita yksiköstä
tulevaan ilmavirtaan, sillä se voi heikentää
polttimen palamista.
Älä aseta lämmittimiä suoraan yksikön alle,
koska niiden tuottama lämpö voi aiheuttaa
muodonmuutoksen.
Varmista, että lapset, kasvit tai eläimet eivät ole
suoraan alttiina yksiköstä tulevalle ilmavirralle,
sillä sillä voi olla haittavaikutuksia.
Älä pese ilmastointilaitetta tai kaukosäädintä
vedellä, sillä seurauksena voi olla sähköiskuja
tai tulipalo.
Älä aseta vettä sisältäviä astioita
(kukkamaljakoita tms.) yksikön päälle, sillä
seurauksena voi olla sähköiskuja tai tulipalo.
Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa
se saattaa joutua alttiiksi tulenaran kaasun
vuodolle.
Kaasuvuodon sattuessa kaasun kerääntyminen
ilmastointilaitteen lähelle voi aiheuttaa palovaaran.
Älä aseta tulenarkoja astioita, kuten
spraypulloja, alle 1 m:n päähän poistoaukosta.
Astiat voivat räjähtää, koska sisä- ja ulkoyksiköstä
tuleva lämmin ilma vaikuttaa niihin.
Asenna tyhjennysletku tasaisen tyhjennyksen
varmistamiseksi.
Jos ulkoyksikön tyhjennysputki ei tyhjene kunnolla
ilmastointilaitteen käytön aikana, putkeen kertyvä
lika ja roskat voivat tukkia sen.
Tällöin sisäyksiköstä voi vuotaa vettä. Pysäytä
tällöin ilmastointilaite ja ota yhteys jälleenmyyjään.
Älä anna lasten kiivetä ulkoyksikön päälle, äläkä
laita sen päälle mitään esineitä.
Putoaminen tai tippuminen voi aiheuttaa vammoja.
Älä tuki ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkoja.
Heikentyneen ilmavirran seurauksena saattaa olla
riittämätön teho tai ongelmia.
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Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai
heikkojen henkilöiden käytettäväksi ilman
valvontaa.
Seurauksena voi olla ruumiintoimintojen
heikentymistä ja terveyshaittoja.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse
leikkimään laitteella tai sen kaukosäätimellä.
Jos lapsi käyttää laitetta sattumanvaraisesti,
seurauksena voi olla ruumiintoimintojen
heikkeneminen ja terveyshaittoja.
Älä anna lasten leikkiä ulkoyksikön päällä tai
ympärillä.
Jos he koskettavat yksikköä varomattomasti,
seurauksena voi olla vammoja.
Kysy jälleenmyyjältä tietoja ilmastointilaitteen
sisäpuolen puhdistuksesta.
Väärin suoritettu puhdistus voi aiheuttaa muoviosien
särkymisen, vesivuotoja ja muita vaurioita sekä
sähköiskuja.
Vammojen välttämiseksi älä kosketa yksikön
ilman sisäänmenoaukkoa tai alumiiniripoja.
Älä aseta esineitä ulkoyksikön välittömään
läheisyyteen äläkä anna lehtien ja muiden
roskien kerääntyä yksikön ympärille.
Lehdet ovat pesäpaikkoja pieneläimille, jotka voivat
päästä yksikön sisään. Yksikköön päästyään
tällaiset eläimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä,
savua tai tulipalon sähköosia koskettaessaan.
Älä koskaan kosketa kaukosäätimen sisäosia.
Älä irrota etupaneelia. Eräiden sisäosien
koskettaminen aiheuttaa sähköiskuja ja vahingoittaa
yksikköä. Kysy jälleenmyyjältä tietoja sisäosien
tarkistuksesta ja säädöstä.
Älä jätä kaukosäädintä paikkaan, jossa se voi
kastua.
Jos kaukosäätimeen pääsee vettä, seurauksena
voi olla sähkövuoto ja elektronisten osien
vahingoittuminen.
Ole varovainen ilmansuodattimen puhdistuksen
tai tarkastuksen aikana.
Töitä täytyy tehdä korkealla, mikä vaatii
äärimmäistä varovaisuutta.
Jos telineet ovat epävakaat, saatat pudota tai
kaatua ja loukkaantua.
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Nimet ja toiminnot
Suodattimen kiinnitysnupit
(viisi kohtaa)
Koristekulmasuojus

Koristekulmasuojus
Ilmaisin
(vihreä/punainen)

Kääntöläppä
Koristepaneeli

Paneelin
sähkökomponenttirasia

Pölyrasian
kiinnitysnupit
(kaksi kohtaa)

Ilmaisin
(vihreä/punainen)
Pölyrasia
Harjayksikön
kiinnitysruuvi

Ilmansuodatin

Harjayksikkö

Pölynkeräyksen tulo
Imusäleikkö

S-muotoinen putki
Harjan käyttömoottori

Suodattimen käyttömoottori

• Kuvassa on suodattimen automaattisella puhdistus
toiminnolla varustettu koristepaneeli imusäleikkö
irrotettuna.

Ilmaisin
Ilmaisimen värit ja tilat kertovat seuraavista asioista.
Ilmaisimen väri
Vihreä

Tila
Palaa
Vilkkuu
Vilkkuu pitkin välein

Punainen

Vilkkuu lyhyin
välein

Sisällys
Tuote on ilmastointitilassa (*)
Tuote suorittaa suodattimen automaattista puhdistusta (*)
Aika kerätä pöly pölyrasiasta (pölyanturin
tunnistama pöly)
Pölyrasia on täynnä, eikä suodatinta voi
puhdistaa automaattisesti.

Katso sivu 13.

Suodattimen automaattisen puhdistuksen aikana esiintynyt
toimintahäiriö.

* Tehdasasetuksilla tuote ei ilmoita näistä kohteista.

HUOMAA
Älä käytä tuotetta seuraavissa paikoissa.
Öljy, tupakan terva ja höyry tuottavat suodattimeen tahmeaa pölyä, jota voi olla vaikea poistaa kunnolla.
Lisäksi tahmea pöly voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joissa on öljyistä savua.................................. Ravintolat, tehtaat yms.
• Paikat, joissa on runsaasti tupakansavua................. Tupakkahuone tms.
• Paikat, joissa on runsaasti kosteutta tai höyryä........ Ravintolat, tehtaat yms.
* Yllä olevien esimerkkien lisäksi voi olla muitakin olosuhteita, joissa tuotetta ei saa käyttää. Ota yhteyttä Daikinjälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja.

Käyttöopas
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1. Toimintatilan valintapainike
11. LCD (taustavalaistu)

4. Ylös-painike
5. Alas-painike
6. Oikea-painike
7. Vasen-painike
9. Toiminnan merkkivalo
8. Virtakytkin
3. Menu/Enter-painike
10. Peruutuspainike

2. Puhallinnopeuden/ilmanvirran suunnan asetuspainike
Muut kuin peruskäyttötoiminnot (On/Off, toimintatilan valitsin, puhaltimen nopeudensäätö ja lämpötilaasetukset) asetetaan valikkonäytössä.

HUOMAA
• Älä asenna kaukosäädintä paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle.
Muuten LCD-näyttö voi haalistua, eikä siinä näy mitään.
• Älä vedä tai kierrä kaukosäätimen johtoa.
Muuten kaukosäädin voi toimia virheellisesti.
• Älä paina kaukosäätimen painikkeita teräväkärkisillä esineillä.
Muuten kaukosäädin voi vaurioitua tai toimia virheellisesti.

1. Toimintatilan valintapainike
• Valitse haluamasi toimintatila painamalla tätä
painiketta.
* Käytettävissä olevat tilat vaihtelevat liitetyn
mallin mukaan.

2. Puhallinnopeus/ilmanvirran suunta
-painike
• Käytetään ilmamäärän/ilmavirran suunnan
asetusnäytön avaamiseen.
* Käytettävissä oleva puhallinnopeus ja ilmavirran suunta vaihtelevat liitetyn mallin mukaan.
(Lisätietoja saat säätimen käyttöoppaasta)

3. Menu/Enter-painike
• Käytetään päävalikon avaamiseen.
• Käytetään valitun asetuskohteen syöttämiseen.
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4. Ylös-painike (Paina osaa,
jossa on symboli )
• Käytetään asetuslämpötilan nostamiseen.
• Seuraavat yläpuolella olevat kohteet
korostetaan.
(Korostettuja kohteita vieritetään jatkuvasti,
kun painike pidetään painettuna.)
• Käytetään valitun kohteen vaihtamiseen.

5. Alas-painike (Paina osaa,
jossa on symboli )
• Käytetään asetuslämpötilan laskemiseen.
• Seuraavat alapuolella olevat kohteet
korostetaan.
(Korostettuja kohteita vieritetään jatkuvasti,
kun painike pidetään painettuna.)
• Käytetään valitun kohteen vaihtamiseen.
Käyttöopas
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Nimet ja toiminnot
6. Oikea-painike (Paina osaa,
jossa on symboli )
• Seuraavat oikealla puolella olevat kohteet korostetaan.
• Jokaista näyttöä vieritetään oikealle.
• Poissa kotoa -asetukset otetaan käyttöön
pitämällä tämä painike painettuna vähintään
neljän sekunnin ajan.

7. Vasen-painike
on symboli )

(Paina osaa, jossa

• Seuraavat vasemmalla puolella olevat kohteet korostetaan.
• Jokaista näyttöä vieritetään vasemmalle oikealle.
• Poissa kotoa -asetukset otetaan käyttöön
pitämällä tämä painike painettuna vähintään
neljän sekunnin ajan.

8. Virtakytkin

9. Toiminnan merkkivalo (vihreä)
• Merkkivalo palaa laitteen ollessa toiminnassa.
• Merkkivalo vilkkuu, jos tapahtuu virhe.

10. Peruutuspainike
• Käytetään edelliseen näyttöön palaamiseen.

11. LCD (taustavalaistu)
• Taustavalo palaa noin 30 sekuntia, kun jotain
painiketta on painettu. Käytä painikkeita virta
kytkintä lukuun ottamatta, kun taustavalo palaa.
• Jos yhden sisäyksikön ohjaukseen käytetään kahta
kaukosäädintä, ensimmäisenä käytetyn
kaukosäätimen taustavalo palaa.
(Kahden kaukosäätimen taustavalot eivät pala yhtä
aikaa.)

• Järjestelmä käynnistyy, kun painiketta painetaan.
• Järjestelmä pysähtyy, kun painiketta painetaan uudelleen.

LCD-näyttö
• Näyttötyyppejä on kaksi, normaali ja yksityiskohtainen.
Normaali näyttö on oletusasetus.
• Jos haluat siirtyä yksityiskohtaiseen näyttöön, valitse se päävalikosta.
Lisätietoja on langallisen kaukosäätimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
• Seuraavissa näytöissä selitetään LCD-näytön tila suodattimen automaattisen puhdistustoiminnon osalta.
Tietoja LCD-näytöistä, kun tuote ei ole puhdistustoimintotilassa, on langallisen kaukosäätimen käyttöoppaassa.
Normaali näyttö

Auto

Yksityiskohtainen näyttö

Set to
Cool28°C

Auto

Heat20°C

Collect dust

2. Ilmoitus

1. Suodattimen automaattinen puhdistus -näyttö

• Näkyy, kun tuote suorittaa suodattimen
automaattista puhdistusta.

2. Ilmoitus
Seuraava ilmoitus tulee esiin.
"Error: Push Menu Button."
"Warning: Push Menu Button."
• Näytetään, jos havaitaan virhe tai varoitus.
(Katso sivu 18.)
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11:03

Setback Room
Cool28°C
Heat20°C 20°C

Collect dust

1. Suodattimen automaattinen puhdistus -näyttö
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2. Ilmoitus

1. Suodattimen automaattinen puhdistus -näyttö

Ilmoitukset "Collect dust." ja "Warning: Push Menu
Button." näkyvät vuorotellen.
• Näytetään, kun on tullut aika kerätä
pölyrasiassa oleva pöly. (Katso sivu 13.)
"Set clock from menu"
• Näytetään ilmoittamaan, että kello täytyy
asettaa uudelleen aikaan. (Katso sivu 10)
• Tuote ei aloita suodattimen automaattista
puhdistusta määritettyyn aikaan, ellei asetuksia
tehdä uudelleen.
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Suodattimen automaattinen puhdistus
Käyttömenettely

Kaukosäätimen toiminnot

Selittää kaukosäätimen painikkeiden käytön.
Käytä painikkeita menettelyn mukaan.

Toimintamenetelmä

1

Toimintanäyttö

Main Menu

Return

Kuvaa näytöt,
jotka näytetään
kaukosäätimessä
käytön aikana.

1/2

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

Käyttöpainikkeiden näyttö
Näyttää käytettävien painikkeiden
sijainnit.

• Valitse päävalikkonäytöstä Filter Auto Clean painamalla
painikkeita
.
Avaa Filter Auto Clean -asetusnäyttö painamalla
Menu/Enter-painiketta.

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

09:00–12:00
Return

Setting

Filter Auto Clean -asetus
Tämä tuote puhdistaa suodattimen automaattisesti kerran päivässä.
Tuotteen ilmastointikäyttö pysähtyy, kun suodatinta puhdistetaan automaattisesti. Valitse kahdeksasta
ajanjaksosta haluamasi.

HUOMAA
• Kellon täytyy olla oikeassa ajassa.
• Tuote suorittaa suodattimen automaattisen puhdistuksen klo 00.00–03.00 (oletusasetus), jos automaattista
puhdistusajanjaksoa ei ole määritetty.
• Tuote suorittaa automaattisen puhdistuksen määrittämättömänä aikana, jos kellon asetuksia ei ole tehty.

Aloitusajan

määrittäminen
Toimintamenetelmä

1

Main Menu

• Avaa päävalikkonäyttö.
• Valitse painikkeita
painamalla päävalikkonäytöstä
Filter Auto Clean ja paina Menu/Enter-painiketta.

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

* Suodattimen automaattisen puhdistuksen aloitusajan asettaminen edellyttää,
että kello on asetettu oikeaan aikaan.

• Jos kelloa ei ole asetettu, vasemmalla oleva näyttö tulee
esiin.
Valitse painikkeilla
Yes ja paina Menu/Enter-painiketta.
Valitse kuluva vuosi, kuukausi, päivä ja kellonaika.
(Katso "Kello ja kalenteri" sivulla 10)

Year 2011
Month 01
Day
01
Thursday

12:00
Return

Setting

BYCQ140D7GW1
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Suodattimen automaattinen puhdistus

3

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00– 3:00
Return

4

Setting

Filter Auto Clean
Save the settings?

Yes
Return

No

• Ajanjakso vaihtuu aina, kun painikkeita
painetaan
suodattimen automaattisen puhdistusajan asetusnäytössä.
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 .
Valitse näytetyistä ajanjaksoista haluamasi.
• Paina Menu/Enter-painiketta.
Asetusten vahvistusnäyttö tulee esiin.
• Valitse painamalla
asetusten vahvistusnäytössä Yes .
Aseta suodattimen automaattinen puhdistus ja palaa
perusnäyttöön painamalla Menu/Enter-painiketta.

Setting

HUOMAA
Suodattimen automaattinen puhdistustoiminto kestää noin 10 minuuttia.
Puhdistustoiminnon suorittaminen, joka tapahtuu aina ajastetun 3 tunnin aikavälin aikana, alkaa mahdollisimman
pian seuraavat olosuhteet huomioon ottaen:
• Ensimmäisen tunnin aikana puhdistustoiminto suoritetaan vain termostaatin OFF-aikoina tai kun yksikkö ei ole
käynnissä.
• Toisen tunnin aikana sama ehto kuin ensimmäisen tunnin aikana tai kun jäähdytys- tai lämmitystarve on melko
alhainen.
• Kolmannen tunnin aikana yksikkö pakottaa puhdistustoiminnon suorittamisen, vaikka yksikkö olisi käynnissä.
Puhdistustoiminnon suorittamisen jälkeen yksikkö aloittaa normaalikäytön uudelleen.
Yksikkö yrittää suorittaa puhdistustoiminnon seuraavan ajastetun 3 tunnin aikavälin aikana, mikäli toimintoa ei
suoritettu.
Jos VRV-yksikkö ei voinut suorittaa puhdistustoimintoa 2 peräkkäisen ajastetun 3 tunnin aikavälin aikana,
kaukosäätimessä näytetään virhekoodi AH09 (katso HUOMAA sivulla 18). Virhekoodi pysyy näkyvissä niin
kauan kuin toimintoa ei ole suoritettu, mutta yksikkö voi toimia normaalisti koko ajan.
Sky Air -yksiköt eivät näytä tätä virhekoodia.

Suodattimen automaattinen puhdistus
Tuotteessa on seuraavat kolme toimintatilaa, joista mikä tahansa voidaan asettaa suodattimen automaattista
puhdistusta varten.

Toimintotila
Ajastinkäyttö

Suorittaa suodattimen automaattisen
puhdistuksen yhden kahdeksasta jaksosta
valitun jakson aikana.

Toiminto
00.00–03.00

Suorittaa suodattimen automaattisen
puhdistuksen tehtaalla asetettuun aikaan
(00.00–03.00).

Automaattisesti
ohjattu toiminto

Suorittaa suodattimen automaattisen
puhdistuksen ohjausreferenssin mukaan.

Käyttöopas
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Kuvaus

Kellon
asetus

Mahdollisuus asettaa
suodattimen automaattisen
puhdistuksen aloitusaika

tai
BYCQ140D7GW1
Itsepuhdistuva koristepaneeli
4P310442-1B – 10.2013

VALMISTELUT
• Kun haluat määrittää suodattimen automaattisen puhdistusjakson, vältä mahdollisimman paljon ajanjaksoja,
jolloin tuote on ilmastointikäytössä.
Jos automaattinen puhdistusjakso menee päällekkäin ilmastointikäytön kanssa, tuote voi lopettaa väkisin
ilmastoinnin ja aloittaa suodattimen automaattisen puhdistuksen.
• Jos ilmoitus "Set clock from menu" tulee näkyviin, tee kellon asetukset uudelleen niin, että suodattimen
automaattinen puhdistus suoritetaan määritettynä aikana.

HUOMAA
* Jos kello jostain syystä nollautuu (esim. tuote ei saa virtaa vähintään 48 tunnin aikana), tuote asetetaan
automaattisesti ohjattuun toimintotilaan, jos kellon asetuksia ei tehdä uudelleen.
• Tuote voi tuottaa hieman melua, kun suodatin pyörii tai harjalla kaavitaan pölyä.
• Puhallin pyörii automaattisesti suodattimen automaattisen puhdistuksen aikana.

Kello ja kalenteri
Kellon

asetus
Toimintamenetelmä

1

• Paina Menu/Enter-painiketta.
Cool

Set to
Cool 28°C

Perusnäyttö

2

Main Menu

1/2

• Päävalikkonäyttö tulee esiin.

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

Setting

Päävalikkonäyttö

3

Main Menu

Return

4

2/2

Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

• Valitse painamalla
päävalikkonäytöstä Clock & Calendar .
Avaa kellon asetusnäyttö painamalla Menu/Enter-painiketta.

Setting

• Valitse "Year" painamalla
.
Syötä vuosi painamalla
.
Numero vaihtuu jatkuvasti, kun painike pidetään painettuna.

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day
01
Thursday

12:00
Return

Setting

BYCQ140D7GW1
Itsepuhdistuva koristepaneeli
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Suodattimen automaattinen puhdistus

5

• Valitse "Month" painamalla
.
Syötä kuukausi painamalla
.
Numero vaihtuu jatkuvasti, kun painike pidetään painettuna.

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
01
Thursday

12:00
Return

6

Setting

• Valitse "Day" painamalla
.
Syötä päivä painamalla
.
Numero vaihtuu jatkuvasti, kun painike pidetään painettuna.
Viikonpäivä vaihtuu automaattisesti.

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
07
Thursday

12:00
Return

7

Setting

• Valitse "Hour" painamalla
.
Syötä tunti painamalla
.
Numero vaihtuu jatkuvasti, kun painike pidetään painettuna.

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

Käyttöopas
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No
Setting

• Valitse "Minute" painamalla
.
Syötä minuutti painamalla
.
Numero vaihtuu jatkuvasti, kun painike pidetään painettuna.
• Paina Menu/Enter-painiketta.
Asetusten vahvistusnäyttö tulee esiin.

• Valitse painamalla
asetusten vahvistusnäytössä Yes .
Aseta kello ja palaa perusnäyttöön painamalla Menu/Enterpainiketta.
* Kun tehdään suodattimen automaattisen puhdistuksen asetuksia,
näyttö palaa puhdistusajan määritysnäyttöön. (Katso sivu 9.)

BYCQ140D7GW1
Itsepuhdistuva koristepaneeli
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Nykyiset asetukset
Nykyisten

asetusten muuttaminen
Toimintamenetelmä

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

• Avaa päävalikkonäyttö. (Katso sivu 10.)
• Valitse painikkeita
painamalla päävalikkonäytöstä
Current Settings ja paina Menu/Enter-painiketta.

Low
Auto
Disable
Standard
Outside
00-03
Setting

• Esiin tulee luettelo, jossa näkyvät nykyiset asetukset.
Siirry seuraavaan kohtaan painamalla
.
• Peruutuspainikkeen painaminen palauttaa
päävalikkonäyttöön.
Näyttökohteet
Ventilation rate
Ventilation mode
Schedule
Quick start

Display mode
Display item
Filter auto clean

* Näytettävät kohteet voivat vaihdella mallin mukaan.
Vain kohteet, jotka voidaan asettaa, näytetään.
Katso Filter auto clean -asetuksista suodattimen automaattisen
puhdistuksen vallitsevat asetukset.
Esimerkki: Automaattisen puhdistuksen ajaksi on asetettu 00.00–03.00.
Filter auto clean   00-33
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Pölynkeräys pölyrasiasta
Pölynkeräysilmoituksen näyttö
Ilmoitus pölyn keräämisestä pölyrasiasta tulee näkyviin, kun on sen aika.
Kerää pöly viipymättä, kun ilmoitus tulee näkyviin.
* Pölynkeräysilmoitus tulee näkyviin noin puolen vuoden, vuoden välein.
Väli voi olla lyhyempi, jos tuotetta käytetään paikassa, jossa on runsaasti pölyä.
Pölynkeräysilmoitus tulee näkyviin vähitellen pölyrasiassa olevan pölyn määrän mukaan.
Näyttöpaikka

Kauko
säädin

LCDnäyttö
Toiminnan
merkkivalo

Koristekulmasuojus
Merkkivalo (punainen)

Keräysilmoitus 1

Keräysilmoitus 2

Keräysilmoitus 3

Ilmoitukset "Collect dust" ja "Press Menu Button" näkyvät
vuorotellen.
Ei osoitusta
Ei osoitusta

Keräysilmoitus 4
"AH"
(virheilmoitus)
tulee näkyviin

Toiminnan merkkivalo vilkkuu.

Merkkivalo vilkkuu
hitaasti.

Merkkivalo vilkkuu nopeasti.

VALMISTELUT
• Kerää pöly pölyrasiasta viipymättä, kun pölynkeräysilmoitus on vahvistettu.

HUOMAA
• Tuotteen ilmastointikäyttö keskeytetään, jos käyttöä jatketaan ilman pölyn keräämistä.
Lisäksi pölyä laskeutuu, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriön. Muista siis poistaa pöly pölynimurilla.

Käyttöopas
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Pölyn kerääminen pölynimurilla

1

Imuroi pöly pölyrasiasta, kun pölynkeräysilmoitus on vahvistettu.
HUOMAA
• Pölyä ei voi kerätä pölynimurilla suodattimen automaattisen puhdistuksen aikana. Varmista ennen pölyn
keräämistä, että kaukosäätimen näytössä ei näy "
".
* Merkkivalo vilkkuu vihreänä, jos se on asetettu näkymään. (Katso sivu 5.)

2

Liitä toimitettu yhdysputki ja liitososa pölynimurin putken mukaan.
Aseta yhdysputki ja liitososa pölynimurin putkeen.
Pölynimurin putki, jonka sisähalkaisija on 32–38 mm.

Pölynimurin putki

Yhdysputki

Pölynimurin putki, jonka sisähalkaisija on 38–42 mm.

Pölynimurin putki

Yhdysputki

Liitososa

Käytä yhdysputken säilytykseen toimitettua tarrakiinnitysliuskaa ja toimi seuraavasti.
Esimerkki 1
1. Irrota kaksipuolisen teipin suojapaperi
kiinnitysliuskan takapuolelta ja liimaa liuska
tasaiselle pinnalle säilytyspaikassa.

Tasainen pinta
säilytyspaikassa

Yhdysputki

2. Paina yhdysputken kiinnitysliuska vaiheessa 1
liimattuun kiinnitysliuskaan.
Tarrakiinnitysliuskat

Esimerkki 2
Kiedo yhdysputken tarrakiinnittimet pölynimurin
letkun tai putken ympärille yhdysputken säilyttämistä
varten.

Pölynimurin letku
tai putki

Tarrakiinnitysliuskat
Yhdysputki

HUOMAA
• Liitososaa ei voi liittää pölynimurin putkeen, jos sen suuaukko ei ole pyöreä (matto- tai rikkaimuri),
tai putkeen, jonka puolivälissä on ilmavuotoja aiheuttava reikä. Kysy neuvoa Daikin-jälleenmyyjältä,
jos liitososaa ei voi liittää pölynimuriin.
• Käytä pölynimuria, jonka imuteho on vähintään 300 W.
• Älä käytä pölynimuria, joka on täynnä pölyä ja jolla on pieni imuteho.
* Tällaisen imurin käyttö voi aiheuttaa pölynkeräyksen epäonnistumisen.
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Pölynkeräys pölyrasiasta

3

Aseta yhdysputken suu imusäleikön pölynkeräystuloon suoraan alhaaltapäin.
Paina sitten suuta sisäiseen ilmanottoaukkoon, kunnes suu napsahtaa.
Ilman sisäänmenoaukko
Nousee noin 10 mm

Pölynkeräyksen tulo

Yhdysputki
Pölynkeräyksen tulon sisäinen poikkileikkaus

4

Kun yhdysputken suu on kunnolla kiinni, käynnistä imuri maksimiteholla ja imuroi pöly
pois.

5

Jos koristekulmasuojuksen merkkivalo vilkkuu punaisena, se sammuu tai syttyy
vihreänä, kun pöly on kerätty.
* Punaisena vilkkuvan merkkivalon sammuminen tai syttyminen vihreänä voi kestää enintään 30 sekuntia.

Käyttöopas
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Pölynkeräysilmoituksen nollaaminen
Toimintamenetelmä

1

Auto

Set to
Cool
Heat

28°C
20°C

• Kun on tullut aika kerätä pöly pölyrasiasta,
pölynkeräysilmoitukset "Collect dust." ja "Press Menu
Button." näkyvät vuorotellen perusnäytön alaosassa.
• Paina tässä tilassa Menu/Enter-painiketta perusnäytössä.

Collect dust

Perusnäyttö

2

Dust Collection Method

Return

3

• Esiin tulee kuva pölyn imuroimisesta pölynkeräysaukosta.
(Katso "Pölyn kerääminen pölynimurilla" sivulla 14)
• Kun olet ymmärtänyt pölynkeräysmenetelmän, paina tässä
tilassa Menu/Enter-painiketta.

Setting

Dust Collection Method
Was dust collected?

Yes
Return

Cool

No
Setting

• Kun pöly on imuroitu pölyrasiasta, paina keräyksen
vahvistusnäytössä painikkeita
ja valitse Yes .
• Nollaa pölynkeräysilmoitus painamalla Menu/Enterpainiketta.
• Perusnäytössä vuorotellen näkyvät ilmoitukset "Collect dust."
ja "Press Menu Button." katoavat.
* Jos pölyrasiassa olevaa pölyä ei imuroida ollenkaan tai se
imuroidaan huonosti, pölynkeräysilmoitus tulee pian näkyviin.

Set to
Cool 28°C

BYCQ140D7GW1
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Hyödyllisiä tietoja
Vianetsintä
Seuraavat oireet eivät ole merkkejä toimintahäiriöistä.
Oire

Todennäköinen syy

Vähäinen naksahtava ääni
kuuluu.

Ilmansuodattimen toimintaääni.

Raastava ääni kuuluu.

Harjan toimintaääni.

Puhallin pyörii automaattisesti.

"
" näkyy tai paneelin
merkkivalo vilkkuu vihreänä (*).

Tuote suorittaa suodattimen
automaattista puhdistusta ja siirtää
pölyä.

Kääntöläppä liikkuu
automaattisesti.

Tuote puhaltaa ilmaa
vaakasuoraan suodattimen
automaattisen puhdistuksen
aikana.

Tuotteen ilmastointikäyttö pysähtyy tilapäisesti.

Pölyrasia on täynnä, eikä
suodatinta voi puhdistaa
automaattisesti.

* Tehdasasetukset eivät salli merkkivalon vilkkua vihreänä.

Tarkista, ennen kuin pyydät huoltoa.
Oire

Todennäköinen syy

Korjausohje

Huoneessa on tilapäisesti suuri
määrä pölyä huoneen siivouksen
takia.

Lopeta ilmastointilaitteen käyttö,
kunnes huone on siivottu.

Pölyrasia on täynnä.

Imuroi pöly pois.
(Katso sivu 14.)

Ilmoitus "AH" näkyy
kaukosäätimen näytössä, ja
toiminnon merkkivalo vilkkuu.

Pölyrasia on täynnä.

Imuroi pöly pois.
(Katso sivu 14.)

Pölynkeräysilmoitus tulee
näkyviin pian pölyn imuroimisen
jälkeen.

Onko imuri täynnä pölyä?

Tyhjennä pöly imurista.

Tuote ei toimi ajastinasetusten
mukaisesti.

Ovatko asetukset
kaukosäätimessä väärin?

Tee asetukset kaukosäätimessä
uudelleen.

Pölyä tarttuu ilmansuodattimeen
(pölyä laskeutuu).

Jos tuote ei yllä olevien tarkistustenkaan jälkeen ole hyvässä kunnossa, ota yhteys Daikin-jälleenmyyjään.
Asiakas ei saa yrittää korjata tuotetta.

Käyttöopas
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Ota

yhteys Daikin-jälleenmyyjään seuraavissa tapauksissa
• Jos ilmastointilaitteessa on toimintahäiriö (esim. siitä tulee palaneen käryä),
pysäytä ilmastointilaite ja katkaise virta.
Käytön jatkaminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa särkymisen, sähköiskuja tai
tulipalon. Ota yhteys Daikin-jälleenmyyjään.

Oire

Toimenpiteet, jotka täytyy suorittaa
ennen huollon pyytämistä

Sulake palaa tai suojalaitteet, kuten päävirtakytkin ja
maavuotokytkin, laukeavat usein.

Älä käynnistä tuotetta.

Kaukosäätimen painikkeet toimivat virheellisesti.

Sammuta tuote.

Muita toimintahäiriöitä tai vikoja.

Pysäytä tuotteen käyttö.

Cool

Set to
Cool 28°C

Return
Setting
Error : Press Menu
Button

Jompikumpi seuraavista
ilmoituksista vilkkuu kaukosäätimen
perusnäytössä.
"Error: Push Menu Button."
* Käytön merkkivalo vilkkuu.

Tarkista vikakoodit. (Katso alla)

"Warning: Push Menu Button."
* Käytön merkkivalo ei vilku.

Virhekoodin näyttö
Toimintamenetelmä

1

Cool

Set to
Cool 28°C

Return
Setting
Error : Press Menu
Button

• Jos tapahtuu virhe, jompikumpi seuraavista kohteista vilkkuu
perusnäytössä.
"Error: Push Menu Button."
* Käytön merkkivalo vilkkuu.

Toiminnan
merkkivalo

"Warning: Push Menu Button."
* Käytön merkkivalo ei vilku.

• Paina Menu/Enter-painiketta.

2

• Virhekoodi vilkkuu, ja yhteysosoite ja mallin nimi tulevat
näkyviin.
• Ilmoita virhekoodi ja mallin nimi Daikin-jälleenmyyjälle.

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

––– /000
––– /000

Return

HUOMAA
Joissain tapauksissa kaukosäätimessä voi näkyä AH09. Tämä virhekoodi tarkoittaa, että puhdistusta ei voitu
suorittaa päällekkäisen käyttöajastuksen (jäähdytys tai lämmitys) ja puhdistusajastuksen takia. Tämä voidaan
välttää asettamalla puhdistustoiminto normaalin käyttöaikataulun ulkopuolelle. (Esimerkiksi normaali käyttö
päättyy klo 23.59 ja puhdistus alkaa klo. 00.00.)
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Hyödyllisiä tietoja
Huolto- ja varaosapalvelu
• Älä pura, muuta tai korjaa yksikköä.
Se voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.
Ota yhteys Daikin-jälleenmyyjään.
• Älä siirrä tai asenna uudelleen itse.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
Ota yhteys Daikin-jälleenmyyjään.
• Varo tulta kylmäainevuodon sattuessa.
Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, eli se ei tuota viileää tai lämmintä ilmaa, syynä voi olla
kylmäainevuoto. Pyydä Daikin-jälleenmyyjältä apua. Ilmastointilaitteessa oleva kylmäaine
on turvallista eikä yleensä vuoda. Jos vuoto kuitenkin syntyy, kosketus avopolttimen,
lämmittimen tai lieden liekin kanssa voi muodostaa myrkyllistä kaasua. Älä käytä
ilmastointilaitetta, ennen kuin pätevä huoltoteknikko on ilmoittanut korjanneensa vuodon.

Ilmoita

korjaajalle seuraavat tiedot
•
•
•
•

Mallin nimi
Asennuspäivä
Vikaolosuhteet: Mahdollisimman tarkasti.
Oma osoite, nimi ja puhelinnumero

Korjaukset

ilmaisen takuukorjauskauden päättymisen jälkeen
Ota yhteys Daikin-jälleenmyyjään.
Daikin suorittaa maksullisen korjauksen, jos tuote voidaan korjata sen toiminnot säilyttäen.

Suorituskykyvaraosien

saatavuus
Suorituskykyvaraosat ovat komponentteja, joita tarvitaan tuotteen toiminnallisuuden ylläpitämiseen.
Daikin pitää varastossa ilmastointilaitteen tällaisia varaosia yhdeksän vuotta sen jälkeen, kun ilmastointilaitteen
valmistus on lopetettu.

Suositeltava

huoltotarkastussopimus
Ilmastointilaitteen sisäpuoli likaantuu ja suorituskyky heikkenee, jos laitetta käytetään usean vuodenajan ajan.
Normaalin kunnossapidon lisäksi tarvitaan erikoismenetelmä tuotteen kunnostusta tai sisäosien puhdistusta
varten. Tästä syystä Daikin suosittelee maksullista huoltotarkastussopimusta.
Tämä tuote kuitenkin puhdistaa suodattimen automaattisesti. Tästä syystä asiakkaan ei tarvitse huoltaa laitetta
päivittäin.
Tuotteen ympäristö- ja käyttöolosuhteilla voi olla tuotteeseen negatiivinen vaikutus, kuten suodattimen
tukkeutuminen. Tästä syystä Daikin suosittelee seuraavia kunnossapidon tarkastusvälejä.

Käyttöopas
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Arvioidut

tarkastus- ja kunnossapitovälit
[Huomaa, että kunnossapitovälit eivät tarkoita osien taattuja käyttöjaksoja.]
Taulukko 1 koskee seuraavia käyttöolosuhteita.
(1) Tuotetta käytetään normaalisti ilman, että se käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti lyhyen ajan sisällä.
(Tuotteen normaali käyttö tarkoittaa olosuhteita, joissa tuote käynnistetään enintään kuusi kertaa tunnissa.
Kertoja voi olla enemmän tai vähemmän mallin mukaan.)
(2) Tuotteen oletetaan olevan käynnissä 10 tuntia päivässä ja 2500 tuntia vuodessa.
• Taulukko 1 Tarkastus- ja kunnossapitovälit
Pääosan nimi

Tarkastusväli

Moottori (kaihtimet, suodatin, harja ja vaimennin)

Kunnossapitoväli
[vaihto tai korjaus]
20 000 tuntia

Harjayksikkö

3 vuotta

Pölyrasia

1 vuosi

Joustava letku ja S-muotoinen putki
LED-merkkivalo

8 vuotta
8 vuotta
5 vuotta

Piirilevy

25 000 tuntia

Huom. 1. Taulukossa näytetään pääosat. Katso lisätietoja kunnossapitotarkastussopimuksesta.
2. Osien kunnossapitoväli on karkea arvio ajasta, jonka kuluttua osan kunnossapito on välttämätöntä.
Käytä taulukkoa asianmukaisen kunnossapidon suunnitteluun (esim. kunnossapitotarkastuksen
kustannusten budjetointiin).
Tarkastus- ja kunnossapitovälit voivat lisäksi olla taulukossa ilmoitettuja lyhyemmät
kunnossapitotarkastussopimuksen sisällön mukaan.
3. Tuote on tarkastettava säännöllisesti, jos sitä käytetään rakennuksia, joita koskee rakennusten
kunnossa- ja puhtaanapitolaki.
4. Osien kunnossapito- ja vaihtovälejä täytyy lyhentää vaikeissa käyttöolosuhteissa (esim. pidemmät
käyttötunnit ja erittäin usein toistuvat ON/OFF-ajat) ja käyttöympäristöissä (esim. erittäin kuumat,
kosteat, pölyiset ja öljyiset ilmat).
Kysy lisätietoja Daikin-jälleenmyyjältä.

Arvioitu

osien vaihtoväli
[Huomaa, että vaihtoväli ei tarkoita osan taattua käyttöjaksoa.]
• Taulukko 2. Vaihtoväli
Pääosan nimi
Suodatin

Tarkastusväli

Vaihtoväli

1 vuosi

5 vuotta

Huom. 1. Taulukossa näytetään pääosat. Katso lisätietoja kunnossapitotarkastussopimuksesta.
2. Vaihtoväli on karkea arvio ajasta, jonka kuluttua osan vaihto on välttämätöntä. Käytä taulukkoa
asianmukaisen kunnossapidon suunnitteluun (esim. osien vaihtokustannusten budjetointiin).
3. Säännöllinen tarkastus vaaditaan asennusympäristön mukaan.
Kysy lisätietoja Daikin-jälleenmyyjältä. Lisäksi muiden kuin Daikinin valtuuttamien korjaajien suorittama
tuotteen kunnostus tai sisäinen puhdistus ei ehkä sisälly Daikinin tuotetakuuehtoihin.
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Hyödyllisiä tietoja
Siirtäminen

Ota yhteys Daikin-jälleenmyyjään, sillä erikoismenetelmiä tarvitaan, jos ilmastointilaite täytyy jostain syystä
siirtää ja asentaa uudelleen esim. muuton takia.

Tiedustelut

Kysy Daikin-jälleenmyyjältä huolto- ja varaosapalveluita.

Käyttöopas
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