
Dekorasjonspanel med funksjon for automatisk filterrengjøring

Selvrensende dekorasjonspanel

 DRIFTSHÅNDBOK

BYCQ140D7GW1

Riktig bruk for effektiv energisparing
•	Takk	for	at	du	kjøpte	det	selvrensende	panelet.
•	Denne	håndboken	beskriver	sikkerhetshensyn	som	skal	følges	
når	produktet	er	i	drift.	
Lese nøye gjennom håndboken, og forsikre deg om 
at du forstår informasjonen som gis før du tar i bruk 
produktet.  
Oppbevar	håndboken	lett	tilgjengelig	når	du	har	lest	gjennom	
hele.	
Hvis	en	annen	bruker	skal	betjene	produktet	ved	en	senere	
anledning,	må	du	sørge	for	å	gi	denne	håndboken	til	den	nye	
brukeren.

•	Denne	driftshåndboken	er	beregnet	på	dekorasjonspanelet	med	
funksjon	for	automatisk	filterrengjøring.	
Les	denne	håndboken	sammen	med	driftshåndboken	som	følger	
med	den	kablede	fjernkontrollen.
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Originalinstruksjonene	er	skrevet	på	engelsk.	Alle	
andre	språk	er	oversettelser	av	originalinstruksjonene.
Vi	anbefaler	at	du	leser	denne	bruksanvisningen	nøye	
før	bruk	for	å	dra	full	nytte	av	hvordan	luftkondisjone-
rings	anlegget	fungerer,	samt	for	å	unngå	funksjonsfeil	
som	følge	av	feilaktig	håndtering.
Dette	luftkondisjoneringsanlegget	er	klassifisert	
innunder	betegnelsen	"utstyr	ikke	allment	tilgjengelig".

• Forholdsreglene som beskrives her, er klassi
fisert som ADVARSEL og FARE. De inneholder 
begge viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for 
å følge alle forholdsreglene uten unntak.

 ADVARSEL	...... 	Hvis	du	ikke	følger	disse	
anvisningene	nøye,	kan	det	
forårsake	personskade	eller	
tap	av	menneskeliv.

 FARE	............... 	Hvis	du	ikke	følger	disse	
anvisningene	nøye,	kan	det	
forårsake	skade	på	eiendom	
eller	personskade,	som	kan	
være	alvorlig	avhengig	av	
omstendighetene.

• Når du har lest håndboken, skal den opp
bevares på et praktisk sted slik at du kan ta den 
frem ved behov. Hvis utstyret overleveres til en 
ny bruker, skal også håndboken følge med.

 ADVARSEL
Vær oppmerksom på at hvis du over tid 
utsettes direkte for kald eller varm luft fra 
luftkondisjonerings anlegget, eller hvis du 
utsettes for luft som er for kald eller for varm, 
kan dette være skadelig for den fysiske helsen.
Når luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer 
som det skal (avgir brent lukt e.l.), skal du slå 
av strømmen til anlegget og kontakte nærmeste 
forhandler.
Fortsatt	drift	under	slike	omstendigheter	kan	
medføre	feil,	elektrisk	støt	eller	fare	for	brann.
Kontakt nærmere forhandler om 
installeringsarbeidet.
Utføres	arbeidet	selv,	kan	dette	føre	til	vann-
lekkasje,	elektrisk	støt	eller	fare	for	brann.
Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du 
skal gjøre endringer på, reparere og vedlikeholde 
luftkondisjoneringsanlegget.
Feilaktig	utførelse	kan	medføre	vannlekkasje,	
elektrisk	støt	eller	fare	for	brann.

Stikk ikke inn gjenstander som stenger, fingrer 
eller liknende, i luftinntaket eller luftutløpet.
Det	kan	føre	til	personskade	som	følge	av	kontakt	
med	luftkondisjoneringsanleggets	hurtiggående	
vifteblader.
Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved 
kjølemedielekkasje.
Hvis	luftkondisjoneringsanlegget	ikke	fungerer	som	
det	skal,	dvs.	ikke	produserer	kald	eller	varm	luft,	
kan	dette	skyldes	kjølemedielekkasje.	Kontakt	
forhandleren	for	å	få	hjelp.	Kjølemediet	i	luft-
kondisjoneringsanlegget	er	trygt,	og	lekker	normalt	
ikke.	Ved	en	eventuell	lekkasje	kan	imidlertid	
kontakt	med	en	åpen	brenner,	et	varmeapparat	
eller	en	gasskomfyr	føre	til	at	det	dannes	giftig	
gass.	Luftkondisjoneringsanlegget	må	ikke	brukes	
før	servicepersonell	kan	bekrefte	at	lekkasjen	
er	reparert.
Kontakt forhandleren for å få vite hva som må 
gjøres i tilfelle kjølemedielekkasje.
Når	luftkondisjoneringsanlegget	skal	installeres	
i	et	lite	rom,	må	du	sørge	for	at	en	eventuell	
kjølemedielekkasje	ikke	overstiger	konsentrasjons-
grensen.	Ellers	kan	dette	forårsake	ulykke	som	
følge	av	oksygenmangel.
Kontakt fagfolk ved montering av ekstrautstyr, 
og sørg for at du bare bruker ekstrautstyr som 
er angitt av produsenten.
Hvis	du	på	egen	hånd	utfører	et	mangelfullt	arbeid,	
kan	dette	forårsake	vannlekkasje,	elektrisk	støt	eller	
brann.
Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du 
skal flytte eller installere luftkondisjonerings
anlegget på nytt.
Feilaktig	installering	kan	medføre	lekkasje,	elektrisk	
støt	eller	fare	for	brann.
Sørg for å bruke sikringer med riktig 
amperestyrke.
Bruk	ikke	feil	sikringer,	kobbertråd	eller	annet	som	
erstatning,	for	dette	kan	forårsake	elektrisk	støt,	
brann,	personskade	eller	skade	på	anlegget.
Sørg for å jorde anlegget.
Anlegget	må	ikke	jordes	til	vannrør,	lynavleder	eller	
telefonjordleder.	Feil	jording	kan	medføre	elektrisk	
støt	eller	brann.	
Spenningsstøt	fra	lynnedslag	eller	andre	kilder	kan	
medføre	skade	på	luftkondisjoneringsanlegget.
Sørg for å installere jordfeilbryter.
Det	kan	medføre	elektrisk	støt	eller	brann	hvis	
jordfeilbryter	ikke	installeres.

Sikkerhetstiltak
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Ta kontakt med forhandleren hvis luft
kondisjonerings anlegget kommer under vann 
som følge av naturkatastrofe, for eksempel flom 
eller orkan.
Luftkondisjoneringsanlegget	må	i	så	fall	ikke	
betjenes,	ellers	kan	det	forårsake	funksjonsfeil,	
elektrisk	støt	eller	brann.
Du må ikke starte eller stanse driften av 
luftkondisjoneringsanlegget ved å slå 
strømtilførselsbryteren PÅ eller AV.
Ellers	kan	det	oppstå	brann	eller	vannlekkasje.	
Viften	kan	dessuten	plutselig	rotere	hvis	det	brukes	
kompensasjon	ved	strømbrudd,	og	dermed	
forårsake	personskade.
Produktet må ikke brukes i omgivelser med 
oljedamp, for eksempel matoljedamp eller 
maskinoljedamp.
Oljedamp	kan	forårsake	sprekkskader,	elektrisk	støt	
eller	brann.
Produktet må ikke brukes på steder med mye 
oljeos, for eksempel kjøkken, eller der det finnes 
brennbar gass, etsende gass eller metallstøv.
Bruk	av	produktet	på	slike	steder	kan	forårsake	
brann	eller	skader	på	produktet.
Ikke bruk brennbare materialer (for eksempel 
hårspray eller insektmiddel) i nærheten av 
produktet. 
Ikke rengjør produktet med organiske 
løsningsmidler, for eksempel malingstynner.
Bruk	av	organiske	løsningsmidler	kan	føre	til	
sprekk	skader	på	produktet,	elektrisk	støt	eller	
brann.
Sørg for å bruke en egen strømtilførsel for 
luftkondisjoneringsanlegget.
Bruk	av	annen	strømtilførsel	kan	føre	til	varmegang,	
brann	eller	skader	på	produktet.

 FARE
Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes 
til andre formål enn det som er tilsiktet.
Luftkondisjoneringsanlegget	må	ikke	brukes	til	
å	avkjøle	presisjonsinstrumenter,	mat,	planter,	
dyr	eller	kunstverk,	fordi	dette	kan	forringe	ytelsen,	
kvaliteten	og/eller	levetiden	til	disse	gjenstandene.
Vernegitteret på viften til utendørsanlegget må 
ikke fjernes.
Gitteret	beskytter	mot	anleggets	hurtiggående	vifte,	
som	kan	forårsake	personskade.

Plasser ikke gjenstander som ikke tåler 
fuktighet, rett under innendørs eller 
utendørsanleggene.
Under	visse	forhold	kan	kondens	på	hovedanlegget	
eller	kjølemedierørene,	smuss	i	luftfilteret	eller	
dreneringsblokkering	føre	til	drypping,	slik	at	den	
aktuelle	gjenstanden	blir	skitten	eller	ødelagt.
Rommet må luftes tilstrekkelig dersom det 
brukes utstyr med brenner sammen med 
luftkondisjoneringsanlegget for å unngå 
oksygenmangel.
Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke 
er skadet etter lengre tids bruk.
Hvis	disse	er	skadet,	kan	anlegget	velte	og	
forårsake	personskade.
Plasser ikke brennbare sprayflasker eller bruk 
sprayflasker i nærheten av anlegget, fordi dette 
kan medføre brann.
Før rengjøring må du stanse anlegget, slå av 
bryteren eller trekke ut strømledningen.
Ellers	kan	det	forårsake	elektrisk	støt	eller	
personskade.
Betjen ikke anlegget med våte hender. Dette 
er for å unngå elektrisk støt.
Plasser ikke apparater med åpen flamme på 
steder som er utsatt for luftstrømmen fra 
anlegget, fordi dette kan svekke forbrenningen 
fra brenneren.
Plasser ikke varmeapparater direkte under 
anlegget, fordi varmen kan føre til deformasjon.
Sørg for at verken barn, planter eller dyr 
utsettes direkte for luftstrømmen fra anlegget, 
fordi dette kan ha en ugunstig innvirkning.
Luftkondisjoneringsanlegget eller fjern
kontrollen må ikke vaskes med vann, for 
dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser vannbeholdere (blomstervaser o.l.) 
på anlegget, fordi dette kan føre til elektrisk støt 
eller brann.
Luftkondisjoneringsanlegget må ikke installeres 
der det kan utsettes for lekkasje av brennbar 
gass.
Ved	gasslekkasje	kan	gassansamlinger	i	nærheten	
av	luftkondisjoneringsanlegget	medføre	brannfare.
Ikke plasser brennbare beholdere, for eksempel 
spraybokser, nærmere enn 1 m fra utblåsnings
åpningen.
Beholderne	kan	eksplodere	fordi	de	varmes	opp	
av	luften	som	blåses	ut	fra	innendørs-	eller	
utendørsanlegget.

Sikkerhetstiltak
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Legg dreneringen slik at du oppnår fullstendig 
drenering.
Hvis	dreneringen	fra	dreneringsrøret	utendørs	ikke	
fungerer	tilfredsstillende	når	luftkondisjonerings-
anlegget	kjøres,	kan	røret	være	blokkert	av	smuss	
og	avfall.	
Dette	kan	forårsake	vannlekkasje	fra	innendørs-
anlegget.	I	slike	situasjoner	må	du	stanse	driften	
av	luftkondisjoneringsanlegget	og	kontakte	
forhandleren	for	å	få	hjelp.
La ikke barn klatre eller plassere gjenstander 
på utendørsanlegget.
Fall	kan	medføre	personskade.
Ikke blokker luftinntak eller utløp.
Svekket	luftstrøm	kan	medføre	utilstrekkelig	
yteevne	eller	problemer.
Utstyret er ikke ment brukt av barn eller ustabile 
personer uten tilsyn.
Det	kan	forårsake	svekkede	kroppsfunksjoner	og	
være	helseskadelig.
Små barn bør ha tilsyn for å sikre at de ikke 
leker med anlegget eller fjernkontrollen.
Utilsiktet	drift	kan	føre	til	svekkede	kroppsfunksjoner	
og	være	helseskadelig.
La ikke barn leke på eller rundt utendørs
anlegget.
Hvis	de	er	uforsiktige	ved	anlegget,	kan	det	
medføre	personskade.
Kontakt forhandleren angående rengjøring 
av innsiden av luftkondisjoneringsanlegget.
Feilaktig	rengjøring	føre	til	brudd	i	plastdeler,	
vann	lekkasje	og	annen	skade,	i	tillegg	til	elektrisk	
støt.
Berør ikke luftinntaket eller aluminiumsribbene 
på anlegget, for det kan forårsake personskade.
Plasser ikke gjenstander rett i nærheten 
av utendørsanlegget, og unngå at løvverk 
og småstein samler seg rundt anlegget.
Løvverk	er	et	arnested	for	smådyr,	som	kan	komme	
inn	i	anlegget.	Når	slike	dyr	kommer	inn	i	anlegget,	
kan	de	forårsake	funksjonsfeil,	røyk	eller	brann	når	
de	kommer	i	kontakt	med	elektriske	deler.
Berør aldri de innvendige komponentene 
i kontrollen.
Ta	ikke	av	frontpanelet.	Berøring	av	enkelte	inn-
vendige	komponenter	vil	forårsake	elektrisk	støt	og	
skade	på	anlegget.	Kontakt	forhandleren	angående	
kontroll	og	justering	av	innvendige	komponenter.

Plasser ikke fjernkontrollen der det er fare for at 
den kan bli våt.
Hvis	det	kommer	inn	vann	i	fjernkontrollen,	er	det	
fare	for	elektrisk	lekkasje	og	skade	på	elektroniske	
komponenter.
Vær forsiktig når du rengjør eller inspiserer 
luftfilteret.
Det	må	vises	forsiktighet	ved	arbeid	i	høyden.	
Hvis	stillaset	ikke	står	stødig,	kan	du	falle	ned	
og	skade	deg.
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Indikator 
(grønn/rød) Svingeklaff

Inntak for 
støvoppsamling

Innsugningsrist

Dekorasjons-
panel

Dekorhjørnedeksel

Indikator 
(grønn/rød)

Strømboks til panel
Festeknotter 
til støvboks 
(to steder)

Luftfilter

Støvboks

Drivmotor for filter

S-formet rør

Drivmotor for børste

Børsteenhet

Dekorhjørnedeksel

Festeknotter for filter 
(fem steder)

Festeskrue 
for børsteenhet

•	 Illustrasjonen	viser	dekorasjonspanelet	med	funksjon	
for	automatisk	filterrengjøring	der	innsugningsristen	er	
fjernet.

Indikator
Fargen	og	statusen	til	indikatoren	angir	følgende.

Indikatorfarge Status Innhold

Grønn
Lyser Produktet	er	i	drift	med	luftkondisjonering	(*)

Blinker Produktet	foretar	automatisk	filterrengjøring	(*)

Rød

Blinker	med	lange	
intervaller

Tid	for	å	samle	opp	støvet	i	støvboksen	(støvet	
registreres	av	støvsensoren)

Se	side	13.

Blinker	med	korte	
intervaller

Støvboksen	er	full,	og	automatisk	filterrengjøring	
er	ikke	tilgjengelig.

Kan	vise	funksjonsfeil	under	automatisk	filterrengjøring.

*	Produktet	er	fabrikkinnstilt	til	ikke	å	angi	disse	elementene.

MERKNAD
Produktet	må	ikke	brukes	på	stedene	som	er	angitt	nedenfor.
Olje,	sigarettjære	og	damp	vil	forårsake	klebrig	støv	på	filteret,	som	kan	være	vanskelig	å	få	vasket	helt	rent.	
Klebrig	støv	kan	dessuten	forårsake	funksjonsfeil.
•	 Steder	med	oljeos	............................................... Restauranter,	fabrikker	osv.
•	 Steder	med	svært	mye	sigarettrøyk	.................... Røykerom	osv.
•	 Steder	med	svært	mye	fuktighet	eller	damp	........ Restauranter,	fabrikker	osv.

*		Det	kan	hende	at	produktet	ikke	kan	brukes	under	visse	forhold	i	tillegg	til	eksemplene	som	er	angitt	ovenfor.	
Kontakt	Daikin-forhandleren	for	nærmere	opplysninger.

Navn og funksjoner
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1. Knapp for driftsmodusvelger
•	 Trykk	på	denne	knappen	for	å	velge	
driftsmodusen	du	vil	ha.
*		Tilgjengelige	modi	varierer	i	forhold	til	tilkoblet	
modell.

2. Knapp for viftehastighet/luftstrømretning
•	 Brukes	til	å	angi	innstillingsskjermbildet	for	
luftmengde/luftstrømretning.
*		Tilgjengelig	viftehastighet	og	luftstrømretning	
vil	variere	i	forhold	til	tilkoblet	modell.

(Du	fi	nner	fl	ere	detaljer	i	driftshåndboken	for	
kontrolleren.)

3. Meny/Enterknapp
•	 Brukes	til	å	angi	hovedmenyen.
•	 Brukes	til	å	åpne	valgt	innstillingselement.

4. Oppknapp  (Pass på at du trykker 
på delen med symbolet )
•	 Brukes	til	å	heve	innstilt	temperatur.
•	 De	neste	elementene	øverst	vil	være	uthevet.
(De	uthevede	elementene	blas	gjennom	
kontinuerlig	når	du	holder	inne	knappen.)

•	 Brukes	til	å	endre	valgt	element.

5. Nedknapp  (Pass på at du trykker 
på delen med symbolet )
•	 Brukes	til	å	senke	innstilt	temperatur.
•	 De	neste	elementene	nederst	vil	være	uthevet.
(De	uthevede	elementene	blas	gjennom	
kontinuerlig	når	du	holder	inne	knappen.)

•	 Brukes	til	å	endre	valgt	element.

 2.  Innstillingsknapp for viftehastighet/luftstrømretning

 3.  Meny/Enterknapp
 8.  På/avknapp

10.  Avbrytknapp

 9.  Driftslampe

11.  Skjerm (med bakgrunnslys)

 4.  Oppknapp 
 5.  Nedknapp 
 6.  Høyreknapp 
 7.  Venstreknapp 

 1.  Knapp for driftsmodusvelger

Andre funksjoner enn grunnleggende drift (dvs. på/av, driftsmodusvelger, viftehastighetsstyring og 
temperaturinnstillinger) velges på Menuskjermbildet. 

MERKNAD
• Ikke installer fjernkontrollen på steder som utsettes for direkte sollys.

Ellers kan skjermen bli misfarget eller ingenting vises.
• Ikke dra i eller tvinn fjernkontrolledningen.

Ellers kan det oppstå feil på fjernkontrollen.
• Ikke trykk på knappene til fjernkontrollen med skarpe gjenstander.

Ellers kan det oppstå skade eller feil på fjernkontrollen.
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6. Høyreknapp  (Pass på at du trykker 
på delen med symbolet )
•	 Brukes	til	å	utheve	de	neste	elementene	
på	høyre	side.

•	 Hvert	skjermbilde	blas	gjennom	mot	høyre.
•	 Innstillinger	for	Favoritt-drift	aktiveres	når	du	
trykker	inn	denne	knappen	i	minst	fire	sekunder.

7. Venstreknapp  (Pass på at du trykker 
på delen med symbolet )
•	 Brukes	til	å	utheve	de	neste	elementene	
på	venstre	side.

•	 Hvert	skjermbilde	blas	gjennom	mot	venstre.
•	 Innstillinger	for	Favoritt-drift	aktiveres	når	du	
trykker	inn	denne	knappen	i	minst	fire	sekunder.

8. På/avknapp
•	 Anlegget	starter	når	du	trykker	på	denne	knappen.
•	 Trykker	du	på	knappen	én	gang	til,	stanses	anlegget.

9. Driftsindikator (grønn)
•	 Lampen	lyser	når	anlegget	er	i	drift.
•	 Lampen	blinker	hvis	det	oppstår	feil.

10. Avbrytknapp
•	 Brukes	til	å	gå	tilbake	til	forrige	skjermbilde.

11. Skjerm (med bakgrunnslys)
•	 Bakgrunnslyset	lyser	i	ca.	30	sekunder	når	du	
trykker	på	én	av	betjeningsknappene.	Du	kan	
betjene	alle	knapper	unntatt	På/av-knappen	
mens	bakgrunnslyset	er	tent.

•	 Hvis	det	brukes	to	fjernkontroller	til	å	styre	samme	
innendørsanlegg,	vil	bakgrunnslyset	tennes	på	
fjernkontrollen	som	ble	brukt	sist.	
(Bakgrunnslyset	på	de	to	fjernkontrollene	vil	ikke	
lyse	samtidig.)

1. Viser "Automatisk filterrengjøring"
•	 Vises	når	produktet	utfører	automatisk	
filterrengjøring.

2. Melding
Følgende	melding	vises.
"Error:	Push	Menu	Button."
"Warning:	Push	Menu	Button."
•	 Vises	hvis	det	er	oppdaget	en	feil	eller	advarsel.	
(Se	side	18.)

Meldingene	"Collect	dust."	og	"Warning:	Push	
Menu	Button."	vises	skiftevis.
•	 Vises	når	det	er	på	tide	å	samle	opp	støvet	
i	støvboksen.	(Se	side	13.)

"Set	clock	from	menu"
•	 Vises	for	å	varsle	om	at	klokken	må	stilles	
på	nytt.	(Se	side	10)

•	 Produktet	starter	ikke	automatisk	filterrengjøring	
til	angitt	tidsperiode	hvis	ikke	innstillingene	
gjøres	på	nytt.

LCDskjerm
•	 Det	finnes	to	visningstyper,	dvs.	standard	og	detaljerte	visninger.	
Standard	visning	er	angitt	som	standard.

•	 Vil	du	ha	detaljert	visning,	velger	du	detaljert	visning	på	hovedmenyen.	
Du	finner	flere	detaljer	om	dette	i	driftshåndboken	som	følger	med	den	kablede	fjernkontrollen.

•	 Hvert	av	skjermbildene	nedenfor	forklarer	tilstanden	til	LCD-skjermen	når	det	gjelder	funksjonen	for	automatisk	filterrengjøring.	
Du	finner	mer	om	innholdet	på	LCD-visningen	når	produktet	ikke	er	i	drift	med	automatisk	filterrengjøring	
i	driftshåndboken	som	følger	med	den	kablede	fjernkontrollen.

  Standard visning    Detaljert visning  

Auto

Collect dust

2. Melding 1. Viser "Automatisk filterrengjøring"

Set to
Cool

Heat
28°C

20°C

Room
Auto

Cool
Heat

Setback

Fri11:03

Collect dust

2. Melding 1. Viser "Automatisk filterrengjøring"

20°C
28°C

20°C

Navn og funksjoner
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Slik gjør du

Skjermvisning
Beskriver 
skjermbildene som 
vises på fjernkontrollen 
som brukes.

Driftsprosedyre
Forklarer hvordan knappene på fjernkontrollen 
brukes. Betjen knappene slik det er beskrevet.

Visning av knapper
Viser plasseringen av knappene 
som skal brukes.

Funksjoner på fjernkontrollen

1
Return Setting

Main Menu
Quick start
Ventilation
Energy S aving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Return Setting

09:00–12:00

Filter Auto Clean

Filter Auto Clean

• Trykk på knappene        for å velge  Filter Auto Clean  
 på skjermbildet med hovedmenyen.
 Trykk på Meny/Enter-knappen for å vise 
 innstillingsskjermbildet for automatisk filterrengjøring.

Innstilling for automatisk filterrengjøring
Dette	produktet	utfører	automatisk	filterrengjøring	én	gang	daglig.
Drift	med	luftkondisjonering	vil	stanse	når	produktet	foretar	automatisk	filterrengjøring.	Velg	ønsket	tidsperiode	
blant	åtte	perioder.

MERKNAD
•	 Klokken	må	være	riktig	stilt.
•	 Produktet	vil	utføre	automatisk	filterrengjøring	fra	00:00	til	03:00	(fabrikkinnstilt)	hvis	perioden	for	automatisk	
filterrengjøring	ikke	er	angitt.

•	 Produktet	vil	foreta	automatisk	filterrengjøring	på	et	ubestemt	klokkeslett	hvis	klokken	ikke	er	stilt.

 �Slik angir du starttidspunkt

Slik gjør du

1 
Setting

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

1/2

Return

•	 Vis	skjermbildet	med	hovedmenyen.
•	 Trykk	på	 -knappene	for	å	velge		Filter	Auto	Clean		
på	hovedmenyen,	og	trykk	på	Meny/Enter-knappen.

2 
Return Setting

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

Filter Auto Clean

Yes No

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Thursday

 12:00
Return Setting

*	Klokken	må	være	stilt	for	å	angi	starttidspunktet	for	automatisk	filterrengjøring.

•	 Hvis	klokken	ikke	er	stilt,	vises	det	et	skjermbilde	lik	det	til	
venstre.		
Trykk	på	 	 -knappene	for	å	velge		Yes	,	og	trykk	på	Meny/
Enter-knappen.	
Angi	gjeldende	år,	måned,	dag	og	klokkeslett.	
(Se	"Klokke	og	kalender"	på	side	10)

Automatisk filterrengjøring



Driftshåndbok	 BYCQ140D7GW1
	 Selvrensende	dekorasjonspanel
	 4P310442-1B	–	10.20139

3 
Return Setting

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00– 3:00

•	 Perioden	endres	når	 -knappene	trykkes	på	innstillings-
skjermbildet	for	klokke	for	automatisk	filterrengjøring.	
	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	.	
Velg	ønsket	periode	blant	de	som	vises.

•	 Trykk	på	Meny/Enter-knappen.	
Bekreftelsesskjermbildet	for	innstillinger	vises.

4 
Return Setting

Save the settings?
Filter Auto Clean

Yes No

•	 Trykk	på	 	 -knappen	for	å	velge		Yes		på	bekreftelses-
skjermbildet	for	innstillinger.		
Trykk	på	Meny/Enter-knappen	for	å	angi	automatisk	
filterrengjøring	og	gå	tilbake	til	det	vanlige	skjermbildet.	

MERKNAD
Funksjonen	for	automatisk	filterrengjøring	tar	ca.	10	minutter.
Rengjøringsfunksjonen	vil	alltid	utføres	innenfor	en	planlagt	tidsperiode	på	3	timer,	og	den	starter	så	raskt	som	
mulig	avhengig	av	følgende	vilkår:
•	 i	løpet	av	den	første	timen	
rengjøringsfunksjonen	vil	kun	utføres	ved	intervaller	der	termostaten	er	AV	eller	når	anlegget	ikke	kjører;

•	 i	løpet	av	den	andre	timen	
samme	vilkår	som	ved	den	første	timen	eller	når	behovet	for	kjøling	eller	oppvarming	er	forholdsvis	lavt;

•	 i	løpet	av	den	tredje	timen	
anlegget	tvinger	gjennomføring	av	rengjøringsfunksjonen,	selv	når	anlegget	kjører.	Når	rengjøringsfunksjonen	
er	utført,	vil	anlegget	gjenoppta	den	normale	driften.

Anlegget	vil	prøve	å	utføre	rengjøringsfunksjonen	i	løpet	av	neste	planlagte	tidsperiode	på	3	timer	hvis	den	ikke	
ble	utført.
Hvis	anlegget	er	VRV	og	det	fremdeles	ikke	har	utført	rengjøringsfunksjonen	etter	at	det	er	gått	2	etterfølgende	
planlagte	tidsperioder	på	3	timer,	vises	feilkoden	AH09	på	fjernkontrollen	(se	"MERKNAD"	på	side	18).	
Feilkoden	vises	så	lenge	funksjonen	ikke	er	utført,	men	anlegget	kan	hele	tiden	kjøres	som	normalt.
Denne	feilkoden	vises	ikke	på	Sky	Air-anlegg.

Automatisk filterrengjøring
Produktet	har	følgende	tre	driftsmodi,	og	alle	kan	angis	for	automatisk	filterrengjøring.

Driftsmodus Beskrivelse
Stille 

klokken

Tilgjengelighet for å angi 
tidspunkt for start av 

automatisk filterrengjøring

Drift	med	
planleggings-
tidsbryter

Foretar	automatisk	filterrengjøring	i	løpet	av	
angitt	tidsperiode	(åtte	ulike	perioder).

Drift	00:00-til-
03:00

Foretar	automatisk	filterrengjøring	i	løpet	av	
fabrikkinnstilt	tidsperiode	(00:00	til	03:00).

Drift	med	
automatisk	
kontroll

Foretar	automatisk	filterrengjøring	i	henhold	til	
kontrollreferansen. 	eller	

Automatisk filterrengjøring
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FORBEREDELSER
•	 Vil	du	angi	en	periode	for	automatisk	filterrengjøring,	bør	du	så	langt	du	kan	unngå	å	velge	de	tidsperiodene	
da	produktet	er	i	drift	med	luftkondisjonering.	
Hvis	perioden	for	automatisk	filterrengjøring	overlapper	med	når	produktet	kjører	luftkondisjonering,	
kan	produktet	stanse	luftkondisjoneringen	med	tvang	og	starte	automatisk	filterrengjøring.

•	 Hvis	meldingen	"Set clock from menu"	vises,	velger	du	klokkeinnstillinger	på	nytt	slik	at	automatisk	
filterrengjøring	utføres	i	løpet	av	angitt	periode.

MERKNAD
*		Produktet	settes	til	driftsmodus	med	automatisk	kontroll	hvis	ikke	klokkeinnstillingene	angis	på	nytt	dersom	
klokken	av	én	eller	annen	grunn	er	blitt	nullstilt	(f.eks.	ingen	strøm	til	produktet	i	minst	48	timer).
•	 Produktet	kan	forårsake	litt	støy	når	filteret	roterer	eller	børsten	skraper	sammen	støvet.
•	 Viften	roterer	automatisk	under	automatisk	filterrengjøring.

Klokke og kalender

 �Stille klokken

Slik gjør du

1 
Cool Set to

Cool 28°C

Vanlig	skjermbilde

•	 Trykk	på	Meny/Enter-knappen.

2 
Return Setting

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

1/2

Skjermbilde	med	hovedmeny

•	 Skjermbildet	med	hovedmenyen	vises.

3 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language 

2/2 •	 Trykk	på	 -knappene	for	å	velge		Clock	&	Calendar		
på	skjermbildet	med	hovedmenyen.	
Trykk	på	Meny/Enter-knappen	for	å	vise	
innstillingsskjermbildet	for	klokken.

4 Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Thursday

 12:00
Return Setting

•	 Velg	"Year"	med	 	 -knappene.	
Angi	året	med	 -knappene.	
Når	du	holder	nede	knappen,	endres	tallet	fortløpende.
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5 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 01
Thursday

 12:00
Return Setting

•	 Velg	"Month"	med	 	 -knappene.	
Angi	måneden	med	 -knappene.	
Når	du	holder	nede	knappen,	endres	tallet	fortløpende.

6 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:00
Return Setting

•	 Velg	"Day"	med	 	 -knappene.	
Angi	dagen	med	 -knappene.	
Når	du	holder	nede	knappen,	endres	tallet	fortløpende.		
Ukedagene	endres	automatisk.	

7 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:00
Return Setting

•	 Velg	"Hour"	med	 	 -knappene.	
Angi	timen	med	 -knappene.	
Når	du	holder	nede	knappen,	endres	tallet	fortløpende.

8 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:21
Return Setting

•	 Velg	"Minute"	med	 	 -knappene.	
Angi	minuttet	med	 -knappene.	
Når	du	holder	nede	knappen,	endres	tallet	fortløpende.

•	 Trykk	på	Meny/Enter-knappen.	
Bekreftelsesskjermbildet	for	innstillinger	vises.

9 Save the settings?
Date & Time

Yes No

Return Setting

•	 Trykk	på	 	 -knappen	for	å	velge		Yes		på	bekreftelses-
skjermbildet	for	innstillinger.		
Trykk	på	Meny/Enter-knappen	for	å	stille	klokken	og	gå	
tilbake	til	det	vanlige	skjermbildet.

*	Når	du	foretar	innstilling	for	automatisk	filterrengjøring,	vises	skjermbildet	
for	å	angi	en	periode	for	automatisk	filterrengjøring.	(Se	side	9.)

Automatisk filterrengjøring
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Gjeldende innstillinger

 �Styre gjeldende innstillinger

Slik gjør du

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language 

2/2 •	 Vis	skjermbildet	med	hovedmenyen.	(Se	side	10.)
•	 Trykk	på	 -knappene	for	å	velge		Current	Settings		
på	hovedmenyen,	og	trykk	på	Meny/Enter-knappen.

2 
Return Setting

Current Settings
Ventilation rate Low
Ventilation mode Auto
Schedule Disable
Display Mode Standard
Display Item Outside
Filter auto clean 00-03

•	 Det	vises	en	oversikt	over	gjeldende	innstillinger.		
Trykk	på	 	 -knappene	for	å	gå	til	neste	element.

•	 Trykker	du	på	Avbryt-knappen,	kommer	du	tilbake	til	
skjermbildet	med	hovedmenyen.

Ventilation	rate Display	mode
Ventilation	mode Display	item
Schedule Filter	auto	clean
Quick	start

Elementer	som	vises

*	Hvilke	elementer	som	vises,	kan	variere	avhengig	av	modellen.		
Det	vises	bare	elementer	som	kan	angis.	
Se	innstillingene	for	vist	"Filter	auto	clean"	om	gjeldende	status	for	
automatisk	filterrengjøring.
Eksempel:		En	periode	fra	00:00	til	03:00	er	angitt	for	automatisk	

filterrengjøring.	
Filter	Auto	Clean			00-33
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Støvoppsamling fra støvboks
Varsel om støvoppsamling

Det	vises	et	varsel	når	det	er	på	tide	å	samle	opp	støv	fra	støvboksen.
Samle	opp	støvet	straks	varselet	vises.
*		Varselet	om	støvoppsamling	vises	jevnlig	med	ca.	et	halvt	til	ett	års	mellomrom.	
Intervallene	kan	være	kortere	hvis	produktet	brukes	på	steder	med	svært	mye	støv.

Varselet	om	støvoppsamling	vises	trinnvis	ut	fra	støvmengden	i	støvboksen.

Visningsområde Oppsamlings
varsel 1

Oppsamlings
varsel 2

Oppsamlings
varsel 3

Oppsamlings
varsel 4

Fjern-
kontroll

Skjerm Meldingen	"Collect	dust"	og	"Press	Menu	Button"	vises	
skiftevis.

"AH"	(feilvarsel)	
vises

Driftslampe Ingen	indikasjon Driftslampen	vil	blinke.

Dekorhjørnedeksel
Indikator	(rød) Ingen	indikasjon

Indikatoren	vil	
blinke	med	lange	

intervaller.

Indikatoren	vil	blinke	med	korte	
intervaller.

FORBEREDELSER
•	 Samle	straks	opp	støvet	i	støvboksen	når	du	har	bekreftet	støvoppsamlingsvarselet.

MERKNAD
•	 Driften	med	luftkondisjonering	stenges	av	etter	kontroll	hvis	slik	drift	fortsettes	på	produktet	uten	at	støvet	
er	samlet	opp.	
Støvet	vil	dessuten	synke	og	dette	kan	forårsake	funksjonsfeil.	Sørg	derfor	for	at	støvoppsamlingen	gjøres	
med	støvsuger.
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Støvoppsamling med støvsuger

1 Bruk	støvsugeren	til	å	fjerne	støvet	fra	støvboksen	når	du	har	bekreftet	støvoppsamlingsvarselet.

MERKNAD
•	 Støvoppsamling	med	støvsuger	er	ikke	mulig	ved	automatisk	filterrengjøring.	Kontroller	at	"	 	"	ikke	
vises	på	skjermen	til	fjernkontrollen	før	støvoppsamling.	
*	Indikatoren	vil	blinke	grønt	hvis	det	er	angitt	at	den	skal	vises.	(Se	side	5.)

2 Fest	medfølgende	tilkoblingsrør	og	festeanordning	slik	at	de	passer	på	støvsugerrøret.	Før	tilkoblingsrøret	og	festeanordningen	inn	i	støvsugerrøret.

Støvsugerrør Støvsugerrør TilkoblingsrørTilkoblingsrør

Festeanordning

Støvsugerrør med indre diameter fra 32 til 38 mm i diameter. Støvsugerrør med indre diameter fra 38 til 42 mm i diameter.

Tilkoblingsrøret	oppbevares	med	følgende	festebånd,	som	skal	hektes	på	og	bindes	fast.	Følg	fremgangsmåten	
nedenfor.

Eksempel 1
1.		Trekk	av	papiret	fra	den	dobbeltsidige	tapen	bak	
på	festebåndet,	og	lim	festebåndet	til	en	jevn	
overflate	på	oppbevaringsstedet.

2.		Press	fast	festebåndet	for	tilkoblingsrøret	til	
festebåndet	du	limte	fast	i	trinn	1.

Jevn overflate på 
oppbevaringsstedet

Tilkoblingsrør

Festebånd som 
hektes på og bindes fast

Eksempel 2
Vikle	festebåndene	for	tilkoblingsrøret	rundt	
støvsugerslangen	eller	-røret	når	du	skal	oppbevare	
tilkoblingsrøret.

Tilkoblingsrør

Støvsugerslange 
eller -rør

Festebånd som hektes 
på og bindes fast

MERKNAD
•	 Festeanordningen	kan	ikke	festes	til	støvsugerrøret	uten	et	rundt	endestykke	(f.eks.	en	stående	eller	
håndholdt	støvsuger)	eller	et	rør	med	en	langsgående	åpning	for	å	slippe	ut	luft.	Kontakt	nærmeste	
Daikin-forhandler	hvis	festeanordningen	ikke	kan	kobles	til	støvsugeren.

•	 Bruk	en	støvsuger	med	minimum	sugestyrke	på	300	W.
•	 Ikke	bruk	en	støvsuger	som	er	full	av	støv	og	med	dårlig	sugeevne.	
*	Bruk	av	slik	støvsuger	kan	føre	til	mangelfull	støvoppsamling.
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3 Før	endestykket	på	tilkoblingsrøret	inn	gjennom	støvoppsamlingsinntaket	på	innsugningsristen	rett	på	undersiden.	Press	deretter	fast	endestykket	til	det	innvendige	
luftinntaket	til	endestykket	griper.

Inntak for 
støvoppsamling

Tilkoblingsrør

Stiger ca. 10 mm

Innvendig tverrsnitt av støvoppsamlingsinntak

Luftinntak

4 Mens	endestykket	på	tilkoblingsrøret	er	helt	nær	slår	du	på	støvsugeren	med	maksimal	
sugeeffekt	og	støvsuger	opp	støvet.

5 Hvis	indikatoren	på	dekorhjørnedekselet	blinker	rødt,	vil	indikatoren	slukke	eller	lyse	grønt	når	støvoppsamlingen	er	fullført.

*	Det	tar	maksimalt	30	sekunder	fra	indikatoren	blinker	rødt	til	den	slukkes	eller	lyser	grønt.

Støvoppsamling fra støvboks
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Tilbakestille varselet for støvoppsamling

Slik gjør du

1 Auto

Collect dust

Set to
Cool

Heat
28°C

20°C

Vanlig	skjermbilde

•	 Når	det	er	tid	for	å	samle	opp	støvet	fra	støvboksen,	vises	
meldingene	om	støvoppsamling	"Collect	dust."	og	"Press	
Menu	Button."	skiftevis	nederst	på	det	vanlige	skjermbildet.

•	 Når	dette	skjer,	skal	du	trykke	på	Meny/Enter-knappen	på	
det	vanlige	skjermbildet.

2 
Return Setting

Dust Collection Method •	 Det	vises	et	bilde	av	at	støvoppsamlingsinntaket	støvsuges.	
(Se	"Støvoppsamling	med	støvsuger"	på	side	14)

•	 Når	du	har	forstått	hvordan	du	skal	utføre	støvoppsamlingen,	
trykker	du	på	Meny/Enter-knappen	når	bildet	vises.

3 
Return Setting

Was dust collected?
Dust Collection Method

Yes No

Cool Set to
Cool 28°C

•	 Når	du	har	støvsugd	støvboksen,	trykker	du	på	 	
-knappene	på	bekreftelsesskjermbildet	for	støvoppsamling	
og	velger		Yes	.

•	 Trykk	på	Meny/Enter-knappen	for	å	tilbakestille	
støvoppsamlingsvarselet.

•	 Meldingene	"Collect	dust."	og	"Press	Menu	Button."	som	
vises	skiftevis	på	det	vanlige	skjermbildet,	vil	forsvinne.

*	Hvis	(noe	av)	støvet	i	støvboksen	ikke	støvsuges	opp,	
vil	støvoppsamlingsvarselet	snart	vises	igjen.
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Feilsøking
Følgende	symptomer	er	ikke	tegn	på	funksjonsfeil.

Symptom Sannsynlig årsak

Svak klikkelyd.

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

Lyden	når	luftfilteret	er	i	bruk.

Skrapelyd. Lyden	når	børsten	er	i	bruk.

Viften roterer automatisk. Produktet	foretar	automatisk	
filterrengjøring	og	overfører	støv.

Svingeklaffen beveger seg 
automatisk.

Produktet	blåser	ut	luften	
horisontalt	under	automatisk	
filterrengjøring.

Drift med luftkondisjonering på produktet stanser midlertidig. Støvboksen	er	full,	og	automatisk	
filterrengjøring	er	ikke	tilgjengelig.

*	Fabrikkinnstillingene	gjør	at	indikatoren	ikke	blinker	grønt.

Kontroller	følgende	før	du	ber	om	service.

Symptom Sannsynlig årsak Løsning

Støv klebrer til luftfilteret 
(støvet faller ned).

Rommet	har	for	øyeblikket	stor	
støvmengde	fordi	rommet	
rengjøres.

Stans	driften	av	luft-
kondisjonerings	anlegget	
til	rommet	er	ferdig	rengjort.

Støvboksen	er	full. Støvsug	støvboksen.
(Se	side	14.)

Symbolet "AH" vises på 
skjermen til fjernkontrollen 
og driftslampen vil blinke.

Støvboksen	er	full. Støvsug	støvboksen.
(Se	side	14.)

Støvoppsamlingsvarselet vises 
rett etter at støvboksen er 
støvsugd.

Er	støvsugeren	full	av	støv? Tøm	støvsugeren	for	støv.

Produktet kjører ikke i henhold 
til tidsbryterinnstillingene.

Er	det	foretatt	feil	innstillinger	
i	fjernkontrollen?

Foreta	innstillingene	i	fjern-
kontrollen	på	nytt.

Kontakt	nærmeste	Daikin-forhandler	hvis	produktet	fremdeles	ikke	fungerer	som	det	skal	etter	at	du	har	sjekket	
punktene	ovenfor.	Kunden	må	ikke	forsøke	å	reparere	produktet.

Nyttig informasjon
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 �Kontakt nærmeste Daikinforhandler i følgende tilfeller

• Når luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer (f.eks. avgir brent lukt), skal du stanse 
anlegget og slå av strømmen.
Fortsatt	drift	under	slike	omstendigheter	kan	føre	til	feil,	elektrisk	støt	eller	brann.	Kontakt	
Daikin-forhandleren.

Symptom
Tiltak som skal prøves før 

du ber om service

Sikringen går eller sikkerhetsanordninger som nettbryter og 
jordfeilbryter utløses ofte. Produktet	må	ikke	slås	på.

Betjening av knappene på fjernkontrollen gir feil resultater. Slå	av	produktet.

Det finnes andre funksjonsfeil eller feil. Stans	driften	av	produktet.

Cool

Return Setting

Set to
Cool 28°C

Error : Press Menu Button

Én av meldingene nedenfor blinker 
på det vanlige skjermbildet til 
fjernkontrollen.

"Error: Push Menu Button."
*	Driftsindikatoren	vil	blinke.

"Warning: Push Menu Button."
*	Driftsindikatoren	vil	ikke	blinke.

Kontroller	funksjonsfeilkodene.	
(Se	nedenfor)

Visning av feilkode

Slik gjør du

1 
Cool

Return Setting

Set to
Cool 28°C

Error : Press Menu Button

•	 Hvis	det	oppstår	feil,	vil	ett	av	følgende	elementer	blinke	
på	det	vanlige	skjermbildet.
"Error:	Push	Menu	Button."
*	Driftsindikatoren	vil	blinke.

"Warning:	Push	Menu	Button."
*	Driftsindikatoren	vil	ikke	blinke.

•	 Trykk	på	Meny/Enter-knappen.

Driftslampe

2 
Return

Error code:A1

Indoor Model –––/000
Outdoor Model –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

•	 Feilkoden	blinker,	og	kontaktadresse	og	modellnavn	vises.
•	 Varsle	Daikin-forhandleren	om	feilkoden	og	modellnavnet.

MERKNAD

Noen	ganger	kan	AH09	vises	på	fjernkontrollen.	Denne	feilkoden	betyr	at	rengjøringen	ikke	kunne	utføres	pga.	
planlagt	drift	(kjøling	eller	oppvarming)	som	overlapper	med	planlagt	rengjøring.	Dette	kan	unngås	ved	å	angi	
rengjøringsfunksjonen	til	et	tidspunkt	når	vanlig	drift	ikke	er	planlagt.	(Vanlig	drift	stanser	for	eksempel	kl.	23:59,	
og	rengjøringen	starter	kl.	00:00.)
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Nyttig informasjon
Garantiservice

• Anlegget må ikke demonteres, endres eller repareres.
Dette	kan	medføre	elektrisk	støt	eller	brann.	
Kontakt	Daikin-forhandleren.

• Ikke utfør flytting eller ny installering av anlegget på egen hånd.
Feilaktig	installering	kan	medføre	elektrisk	støt	eller	brann.	
Kontakt	Daikin-forhandleren.

• Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved kjølemedielekkasje.
Hvis	luftkondisjoneringsanlegget	ikke	fungerer	som	det	skal,	dvs.	ikke	produserer	kald	eller	
varm	luft,	kan	dette	skyldes	kjølemedielekkasje.	Kontakt	Daikin-forhandleren	for	å	få	hjelp.	
Kjølemediet	i	luftkondisjoneringsanlegget	er	trygt	og	lekker	normalt	ikke.	Ved	en	eventuell	
lekkasje	kan	imidlertid	kontakt	med	en	åpen	brenner,	et	varmeapparat	eller	en	gasskomfyr	
føre	til	at	det	dannes	giftig	gass.	Luftkondisjoneringsanlegget	må	ikke	brukes	før	
servicepersonell	kan	bekrefte	at	lekkasjen	er	reparert.	

 �Informer reparatøren om følgende opplysninger
•	 Modellnavn
•	 Installeringsdato
•	 Hva	som	er	galt:	Så	nøyaktig	som	mulig.
•	 Adresse,	navn	og	telefonnummer

 �Reparasjon etter at gratis garantiperiode for reparasjon er utløpt
Kontakt	Daikin-forhandleren.
Daikin	vil	utføre	fakturerte	reparasjoner	hvis	produktet	kan	repareres	med	funksjonene	i	behold.

 �Lagerperiode for funksjonelle reservedeler
Funksjonelle	reservedeler	er	komponenter	som	er	nødvendige	for	å	opprettholde	funksjonaliteten	til	produktet.
Daikin	oppbevarer	funksjonelle	reservedeler	til	luftkondisjoneringsanlegget	i	ni	år	etter	produksjonsstans	for	
luftkondisjoneringsanlegget.

 �Anbefaling av avtale om vedlikeholdsinspeksjon
Luftkondisjoneringsanlegget	vil	bli	skittent	innvendig	og	ytelsen	vil	bli	svekket	hvis	anlegget	brukes	over	flere	
sesonger.
Det	trengs	en	spesiell	teknikk	for	å	overhale	eller	rengjøre	produktet	innvendig,	i	tillegg	til	vanlig	
vedlikeholdsarbeid.	Daikin	anbefaler	derfor	en	avtale	om	betalt	vedlikeholdsinspeksjon.
Dette	produktet	utfører	imidlertid	automatisk	filterrengjøring.	Kundens	daglige	vedlikehold	av	produktet	er	
derfor	ikke	nødvendig.
Det	vil	få	negative	konsekvenser	for	produktet,	slik	som	tilstopping	av	filteret,	avhengig	av	miljømessige	
og	driftsmessige	forhold	for	produktet.	Daikin	anbefaler	derfor	vedlikeholdsinspeksjoner	ved	følgende	
inspeksjonsintervaller.
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 �Omtrentlig frekvens for inspeksjon og vedlikehold
[Husk	at	vedlikeholdsfrekvensen	ikke	indikerer	garantert	driftsperiode	for	delene.]

Tabell	1	forutsetter	følgende	driftsforhold.
(1)		Produktet	brukes	normalt	uten	å	bli	betjent	og	stanset	hyppig	med	korte	intervaller.	

(Med	normal	bruk	av	produktet	menes	drift	som	startes	og	stanses	maksimalt	seks	ganger	per	time,	
men	frekvensen	varierer	avhengig	av	modell.)

(2)		Produktet	skal	kunne	kjøres	10	timer	per	dag	og	2	500	timer	i	året.

•	 Tabell	1	Frekvens	for	inspeksjon	og	vedlikehold

Navn på hoveddel
Inspeksjons

periode
Vedlikeholdsfrekvens  

[utskifting eller reparasjon]

Motor	(til	lamell,	filter,	børste	og	fukter)

1	år

20	000	timer

Børsteenhet 3	år

Støvboks 8	år

Bøyelig	slange	og	S-formet	rør 8	år

LED-indikator 5	år

Kretskort 25	000	timer

Merknad:	1.		Denne	tabellen	viser	hoveddeler.	Se	i	avtalen	om	vedlikeholdsinspeksjon	for	flere	detaljer.
2.		Vedlikeholdsfrekvensen	for	hver	del	angir	en	forventet	omtrentlig	periode	før	det	blir	nødvendig	
å	vedlikeholde	delen.	Bruk	tabellen	til	å	sette	opp	riktig	vedlikehold	(f.eks.	budsjettering	av	
kostnader	til	vedlikeholdsinspeksjon).	
Inspeksjons-	og	vedlikeholdsfrekvensene	kan	dessuten	være	kortere	enn	dem	som	er	angitt	
i	tabellen,	avhengig	av	innholdet	i	avtalen	om	vedlikeholdsinspeksjon.

3.		Produktet	trenger	jevnlig	inspeksjon	hvis	det	brukes	i	bygninger	der	loven	om	vedlikehold	
av	renhold	i	bygninger	gjelder.

4.		Vedlikeholds-	og	utskiftingsfrekvensen	for	hver	del	må	kortes	ned	ved	tøffe	driftsforhold	
(f.eks.	lengre	driftstid	og	hyppig	på/av)	og	driftsomgivelser	(f.eks.	omgivelser	med	høy	temperatur,	
høy	luftfuktighet,	mye	støv	og	mye	olje).

Kontakt	Daikin-forhandleren	for	flere	detaljer.

 �Omtrentlig frekvens for utskifting av deler
[Husk	at	utskiftingsfrekvensen	ikke	indikerer	garantert	driftsperiode	for	delen.]

•	 Tabell	2.	Utskiftingsfrekvens

Navn på hoveddel Inspeksjonsperiode Utskiftingsfrekvens

Filter 1	år 5	år

Merknad:	1.		Denne	tabellen	viser	hoveddeler.	Se	i	avtalen	om	vedlikeholdsinspeksjon	for	flere	detaljer.
2.		Utskiftingsfrekvensen	angir	en	forventet	omtrentlig	periode	før	det	blir	nødvendig	å	skifte	ut	delen.	
Bruk	tabellen	til	å	sette	opp	riktig	vedlikehold	(f.eks.	budsjettering	av	kostnader	til	utskifting	av	del).

3.		Jevnlig	inspeksjon	er	nødvendig,	avhengig	av	omgivelsene	der	produktet	er	installert.
Kontakt	Daikin-forhandleren	for	flere	detaljer.	Hvis	overhaling	eller	innvendig	rengjøring	av	produktet	utføres	
av	andre	enn	Daikin-godkjente	reparatører,	kan	det	hende	at	dette	ikke	er	innenfor	vilkårene	for	Daikins	
produktgaranti.
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 �Ny plassering
Kontakt	Daikin-forhandleren	ettersom	en	spesiell	teknikk	er	påkrevd	hvis	luftkondisjoneringsanlegget	
av	én	eller	annen	årsak	må	flyttes	eller	installeres	på	nytt,	f.eks.	ved	flytting	av	anlegget.

 �Spørsmål
Kontakt	Daikin-forhandleren	angående	garantiservice.

Nyttig informasjon
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