

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel ozdobny z funkcją automatycznego czyszczenia filtru

Samoczyszczący panel ozdobny

BYCQ140D7GW1

Właściwe użytkowanie zapewniające energooszczędną eksploatację
• Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup panelu
samoczyszczącego.
• W niniejszej instrukcji opisano środki bezpieczeństwa, których
należy przestrzegać podczas użytkowania produktu.

Przed przystąpieniem do korzystania z produktu należy
uważnie zapoznać się z treścią instrukcji i upewnić się,
że wszystkie zamieszczone w niej informacje są
zrozumiałe.

Po dokładnym przeczytaniu instrukcję należy umieścić
w łatwodostępnym miejscu, na wypadek potrzeby skorzystania
z niej w przyszłości.
Jeżeli urządzenie zostanie przekazane nowemu użytkownikowi,
należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi.
• Ta instrukcja obsługi dotyczy panelu ozdobnego wyposażonego
w funkcję automatycznego czyszczenia filtru.
Należy także zapoznać się z treścią instrukcji obsługi dołączonej
do przewodowego pilota zdalnego sterowania.

Spis treści
Środki ostrożności . ................................................................................... 2
Nazwy i funkcje elementów . ..................................................................... 5
Automatyczne czyszczenie filtru ............................................................... 8
Usuwanie pyłu z modułu przeciwpyłowego . ........................................... 13
Przydatne informacje .............................................................................. 17

Instrukcja obsługi



1

BYCQ140D7GW1
Samoczyszczący panel ozdobny
4P310442-1B – 10.2013

Środki ostrożności
Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim.
Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są
tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.
W celu uniknięcia błędów w obsłudze, przed
rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora zalecane
jest zapoznanie się z tą instrukcją obsługi.
Ten klimatyzator należy do kategorii "produktów nie
będących urządzeniami ogólnodostępnymi".
• Opisane w tym dokumencie środki ostrożności
opatrzono słowem OSTRZEŻENIE i
PRZESTROGA. W sekcjach oznaczonych w ten
sposób znajdują się informacje dotyczące
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać podanych
środków ostrożności.
OSTRZEŻENIE.... Nieprzestrzeganie tych
instrukcji może spowodować
obrażenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA.... Nieprzestrzeganie tych
instrukcji może spowodować
uszkodzenie mienia lub
obrażenia ciała, które mogą,
w zależności od okoliczności,
okazać się bardzo poważne
w skutkach.
• Po przeczytaniu instrukcję obsługi należy
przechowywać w łatwo dostępnym miejscu,
aby było możliwe korzystanie z niej w razie
potrzeby. Jeśli urządzenie zostanie przekazane
nowemu użytkownikowi, należy przekazać
również instrukcję obsługi.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o tym, że długotrwałe,
bezpośrednie oddziaływanie zimnego lub
ciepłego powietrza z klimatyzatora, a także
oddziaływanie powietrza zbyt zimnego albo zbyt
gorącego, może spowodować osłabienie
organizmu i przeziębienie.
Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (wydobywa
się z niego zapach spalenizny itp.), należy
wyłączyć zasilanie urządzenia i skontaktować
się z lokalnym dealerem.
Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach
może być przyczyną awarii, porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru.
Prace instalacyjne należy skonsultować
z lokalnym dealerem.
Samodzielne wykonanie instalacji przez
użytkownika może powodować wycieki wody,
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
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Jeżeli konieczna jest modyfikacja instalacji,
naprawa lub konserwacja klimatyzatora, należy
skontaktować się z lokalnym dealerem.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy
może powodować wycieki wody, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.
Nie wolno wkładać palców, prętów ani innych
przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.
Dotknięcie szybko obracających się łopatek
wentylatora może być przyczyną obrażeń.
W wypadku wycieku czynnika chłodniczego
należy dołożyć wszelkich starań, aby nie doszło
do pożaru.
Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo, tj. nie
wytwarza chłodu lub ciepła, przyczyną może być
ubytek czynnika chłodniczego. W celu uzyskania
pomocy należy skontaktować się z dealerem. Czynnik
chłodniczy używany w klimatyzatorze jest bezpieczny
i w normalnych warunkach nie wycieka z urządzenia.
Jednak w razie wycieku kontakt z płomieniem pieca,
grzałką lub kuchenką może skutkować wytworzeniem
szkodliwych oparów. Do momentu potwierdzenia
przez wykwalifikowanego specjalistę faktu
zakończenia napraw elementów, z których nastąpił
wyciek, nie należy korzystać z klimatyzatora.
W celu uzyskania wskazówek co do postępo
wania w razie wycieku czynnika chłodniczego
należy skonsultować się z lokalnym dealerem.
Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w niewielkim
pomieszczeniu, niezbędne jest zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnego stężenia czynnika
chłodniczego w razie jego wycieku. Niewypełnienie
tego zalecenia może doprowadzić do wypadku
wskutek niedoboru tlenu w powietrzu.
W przypadku instalacji akcesoriów należy
skontaktować się z wykwalifikowanym
personelem; należy zwrócić uwagę, aby stosować
wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.
W przypadku powstania wad wskutek wykonania
prac instalacyjnych na własną rękę może dojść do
wycieków wody, porażenia prądem elektrycznym
lub pożaru.
Jeżeli konieczna jest ponowna instalacja lub
zmiana położenia klimatyzatora, należy
skontaktować się z lokalnym dealerem.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy
może powodować wycieki, porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Należy użyć bezpieczników o prawidłowej wielkości.
Nie wolno używać niewłaściwych bezpieczników, drutu
miedzianego ani innego w zastępstwie, gdyż może
to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
Instrukcja obsługi
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Środki ostrożności
Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia.
Uziemienia nie wolno wykonywać za
pośrednictwem rury, przewodu piorunochronu lub
uziemienia instalacji telefonicznej. Nieprawidłowe
uziemienie może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Przepięcia pochodzące od wyładowań
atmosferycznych lub z innych źródeł mogą
uszkodzić klimatyzator.
Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Brak detektora prądu upływowego może być
przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub
pożaru.
W przypadku zamoczenia klimatyzatora, np.
wskutek katastrofy naturalnej, takiej jak powódź
lub tajfun, należy skontaktować się z dealerem.
W takim przypadku nie wolno włączać klimatyza
tora, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycz
nym, uszkodzeniem urządzenia lub pożarem.
Wyłącznika głównego zasilania nie należy
używać do włączania i wyłączania klimatyzatora.
Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować
pożarem lub wyciekami wody. Ponadto, w przy
padku włączenia funkcji kompensacji awarii
zasilania może dojść do gwałtownego uruchomienia
się wentylatora, co może skutkować obrażeniami.
Nie należy używać tego produktu w atmosferze
zanieczyszczonej parami oleju, np. oleju
spożywczego lub maszynowego.
Opary oleju mogą być przyczyną pękania
urządzenia, porażenia elektrycznego lub pożaru.
Nie należy używać produktu w miejscach
zadymionych, takich jak kuchnie, ani
w miejscach gromadzenia się gazów palnych,
żrących lub pyłów metalicznych.
Korzystanie z produktu w tego typu miejscach może
spowodować pożar lub problemy z produktem.
Nie należy używać materiałów palnych
(np. lakierów do włosów ani środków
owadobójczych) w pobliżu produktu.
Nie czyścić produktu rozpuszczalnikami
organicznymi takimi jak rozpuszczalniki do farb.
Korzystanie z rozpuszczalników organicznych może
powodować uszkodzenie produktu, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.
Należy upewnić się, że zasilanie klimatyzatora
odbywa się za pośrednictwem osobnego,
dedykowanego obwodu.
Korzystanie z innych źródeł zasilania może
powodować gromadzenie się ciepła, pożar lub
uszkodzenie sprzętu.
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PRZESTROGA
Klimatyzatora nie należy używać do celów
niezgodnych z jego przeznaczeniem.
Klimatyzatora nie należy używać do chłodzenia
aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt
ani dzieł sztuki, ponieważ może to niekorzystnie
wpłynąć na ich wygląd, jakość i/lub żywotność.
Nie należy zdejmować osłony wentylatora
urządzenia zewnętrznego.
Wentylator urządzenia pracuje na bardzo wysokich
obrotach, co w razie kontaktu grozi obrażeniami
ciała. Zadaniem osłony jest zabezpieczanie przed
dotknięciem wentylatora.
Nie umieszczać bezpośrednio pod urządzeniem
wewnętrznym ani zewnętrznym przedmiotów
wrażliwych na wilgoć.
W pewnych warunkach skraplanie się wilgoci na
głównym urządzeniu lub przewodach czynnika
chłodniczego, zanieczyszczenie filtru powietrza albo
zablokowanie odpływu skroplin może spowodować
skapywanie wody, powodując zanieczyszczenie lub
uszkodzenie tych przedmiotów.
Aby uniknąć niedoboru tlenu, należy
odpowiednio przewietrzać pomieszczenie, jeśli
razem z klimatyzatorem używane są urządzenia
wyposażone w palniki.
Po dłuższej eksploatacji należy sprawdzić, czy
podstawa i mocowanie urządzenia nie uległy
uszkodzeniu.
Dalsza eksploatacja urządzenia może bowiem
skutkować upadkiem urządzenia, co może
spowodować obrażenia.
W pobliżu urządzenia nie należy używać
substancji palnych w postaci aerozoli, ponieważ
może to prowadzić do pożaru.
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
koniecznie wyłączyć urządzenie za pomocą
pilota i wyłącznikiem głównym albo wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka sieciowego.
W przeciwnym razie może to skutkować
porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy ustawiać urządzeń z odkrytym
płomieniem w miejscach wystawionych na
działanie strumienia powietrza z klimatyzatora,
ponieważ może on ujemnie wpływać na spalanie
w palniku.
Nie umieszczać grzejników bezpośrednio pod
urządzeniem, gdyż unoszące się ciepło może
powodować deformację urządzenia.
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Należy upewnić się, że dzieci, rośliny i zwierzęta
nie są wystawione bezpośrednio na oddziały
wanie strumienia powietrza z urządzenia, może
to bowiem mieć niepożądane skutki.
Nie myć klimatyzatora ani pilota zdalnego
sterowania wodą, ponieważ może to skutkować
porażeniem prądem elektrycznym lub
doprowadzić do pożaru.
W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać
pojemników z wodą (takich jak np. wazony),
gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Klimatyzatora nie wolno montować w miejscu,
w którym istnieje ryzyko wycieków gazów
palnych.
W razie wycieku gazu gromadzenie się go
w otoczeniu klimatyzatora może stwarzać
zagrożenie pożarem.
Nie umieszczać łatwopalnych pojemników,
takich jak puszki z aerozolem, w odległości 1 m
od otworu wylotu powietrza z urządzenia.
Pojemniki mogą eksplodować wskutek
oddziaływania ciepłego powietrza wydobywającego
się z urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego.
Należy zamontować wąż na skropliny, aby
zapewnić skuteczny odpływ skroplonej wody.
Jeśli podczas pracy klimatyzatora instalacja
odprowadzania skroplin nie działa prawidłowo,
może dojść do zablokowania w wyniku
nagromadzenia się w przewodach rurowych
zanieczyszczeń.
Może to spowodować wycieki wody z urządzenia
wewnętrznego. W przypadku emisji podczas
eksploatacji nietypowych dźwięków klimatyzator
należy zatrzymać i skonsultować się z dealerem.
Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się
na urządzenie zewnętrzne; nie należy też kłaść
na nim innych przedmiotów.
Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować
obrażeniami.
Nie należy blokować wlotów ani wylotów
powietrza.
Utrudniony przepływ powietrza może być przyczyną
niedostatecznej wydajności lub innych problemów.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez dzieci i osoby niedołężne bez nadzoru.
Niezastosowanie się do podanych zaleceń może
skutkować osłabieniem organizmu i pogorszeniem
stanu zdrowia.
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Nie należy pozostawać dzieci bez nadzoru ani
pozwalać im na zabawy klimatyzatorem lub
pilotem zdalnego sterowania.
Przypadkowe uruchomienie urządzenia przez dzieci
może skutkować osłabieniem organizmu i
pogorszeniem stanu zdrowia.
Nie wolno zezwalać dzieciom bawić się
na i wokół urządzenia zewnętrznego.
Nieostrożne dotknięcie urządzenia może
powodować obrażenia.
W przypadku konieczności przeprowadzenia
czyszczenia wnętrza klimatyzatora należy
skontaktować się z dealerem.
Czyszczenie urządzenia w niewłaściwy sposób
może spowodować uszkodzenie plastikowych
podzespołów, wycieki wody i inne szkody, oraz
może wywołać zwarcie elektryczne.
Aby uniknąć obrażeń, nie należy dotykać wlotów
powietrza ani żeber aluminiowych urządzenia.
Nie umieszczać obiektów w bezpośrednim
sąsiedztwie urządzenia zewnętrznego i nie
dopuszczać, aby liście i inne zanieczyszczenia
gromadziły się wokół urządzenia.
Liście stanowią schronienie dla małych zwierząt,
które mogą wejść do urządzenia. Po wejściu do
urządzenia w wyniku kontaktu zwierząt z częściami
elektrycznymi może dojść do uszkodzeń, powstania
dymu lub pożaru.
Nigdy nie należy dotykać wewnętrznych części
pilota.
Nie wolno zdejmować przedniego panelu.
Dotykanie niektórych wewnętrznych podzespołów
grozi porażeniem prądem elektrycznym oraz
uszkodzeniem urządzenia. W kwestiach
związanych z kontrolą lub regulacją wewnętrznych
podzespołów urządzenia należy kontaktować się
z dealerem.
Nie opuszczać pilota zdalnego sterowania,
gdy istnieje zagrożenie jego zamoczenia.
W przypadku przedostania się do pilota zdalnego
sterowania wody istnieje ryzyko wystąpienia prądu
upływowego i uszkodzenia podzespołów
elektronicznych.
Podczas czyszczenia i przeglądów filtru
powietrza należy postępować ze szczególną
ostrożnością.
Konieczna jest praca na wysokościach,
wymagająca zachowania najwyższej ostrożności.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że niestabilne
rusztowanie może być przyczyną upadku i
odniesienia obrażeń.
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Nazwy i funkcje elementów
Zaczepy mocujące filtru
(pięć miejsc)
Narożna osłona
ozdobna

Narożna osłona ozdobna
Wskaźnik
(zielony/czerwony)

Moduł podzespołów
elektrycznych panelu Zaczepy mocujące
modułu przeciwpyłowego
(dwa miejsca)

Wskaźnik
Kierownica powietrza (zielony/czerwony)
Panel
ozdobny

Moduł
przeciwpyłowy
Filtr
powietrza

Śruba do mocowania
zespołu szczotek
Zespół szczotek

Dostęp do celów
usuwania pyłu
Kratka ssąca

Przewód w kształcie S
Silnik szczotki

Silnik filtru

• Na ilustracji przedstawiono panel ozdobny
wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia
filtru w stanie po zdjęciu kratki ssącej.

Wskaźnik
Kolor i stan wskaźnika odzwierciedlają następujące stany urządzenia.
Kolor wskaźnika
Zielony

Stan
Świeci
Miga
Miga w długich
odstępach

Czerwony

Miga w krótkich
odstępach

Spis treści
Urządzenie działa w trybie klimatyzacji (*)
Urządzenie działa w trybie automatycznego czyszczenia filtru (*)
Konieczność usunięcia pyłu z modułu
przeciwpyłowego (wykrycie pyłu przez czujnik)
Zapełniony moduł przeciwpyłowy, niedostępna
funkcja automatycznego czyszczenia filtru.

Patrz
strona 13.

Wystąpienie błędu podczas automatycznego czyszczenia filtru.

* Urządzenie fabrycznie nie jest skonfigurowane do zgłaszania tych elementów.

UWAGA
Urządzenia nie należy eksploatować w warunkach podanych poniżej:
Olej, smoła papierosowa i para mogą powodować powstawanie na filtrze kleistego osadu, którego prawidłowe
usunięcie może sprawiać trudności. Ponadto obecność takiego kleistego osadu może powodować usterki.
• W miejscach charakteryzujących się występowaniem tłustego dymu: restauracje, fabryki itp.
• miejsca mocno zadymione dymem z papierosów, np. palarnie itp.
• miejsca, w których utrzymuje się wyjątkowo duże stężenie wilgoci lub pary w powietrzu, np. restauracje,
fabryki itp.
* Poza konkretnymi przykładami podanymi powyżej produkt nie może być używany również w pewnych innych
warunkach. Szczegółowe informacje można uzyskać od dealera firmy Daikin.
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1. Przycisk wyboru trybu pracy
11. Ekran LCD (z podświetleniem)

4. Przycisk W górę
5. Przycisk W dół
6. Przycisk W prawo
7. Przycisk W lewo
9. Lampka pracy
8. Przycisk włączania/wyłączania
3. Przycisk Menu/Enter
10. Przycisk anulowania

2. Przycisk prędkości wentylatora/kierunku nawiewu
Funkcje inne niż podstawowe (włączanie/wyłączanie, wybór trybu pracy, sterowanie obrotami
wentylatora, nastawy temperatury) realizuje się z ekranu menu.

UWAGA
• Nie instalować pilota zdalnego sterowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwienia ekranu LCD skutkującego brakiem elementów do wyświetlenia.
• Nie należy pociągać ani skręcać przewodu pilota zdalnego sterowania.
W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowości w działaniu pilota zdalnego sterowania.
• Nie należy naciskać przycisków na pilocie zdalnego sterowania ostro zakończonymi przedmiotami.
W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowości w działaniu pilota zdalnego sterowania lub jego uszkodzenia.

1. Przycisk wyboru trybu pracy
• Służy do wybierania trybu pracy stosownie do preferencji.
* Dostępne tryby różnią się w zależności od
podłączanego modelu.

2. Przycisk prędkości wentylatora/kierunku nawiewu
• Służy do wyboru ekranu ustawiania natężenia/
kierunku nawiewu.
* Dostępne prędkości wentylatora i kierunki nawiewu
różnią się w zależności od podłączanego modelu.
(Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania.)

3. Przycisk Menu/Enter
• Służy do przechodzenia do głównego menu.
• Służy do wprowadzania wybranego elementu
ustawień.
BYCQ140D7GW1
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4. Przycisk W górę (należy naciskać
fragment z symbolem )
• Służy do zwiększania nastawy temperatury.
• Kolejne elementy w górnej części będą
podświetlane.
(Podświetlane elementy będą przewijane w sposób
ciągły po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku.)
• Służy do zmiany wybranego elementu.

5. Przycisk W dół (należy naciskać
fragment z symbolem )
• Służy do zmniejszania nastawy temperatury.
• Kolejne elementy w dolnej części będą
podświetlane.
(Podświetlane elementy będą przewijane w sposób
ciągły po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku.)
• Służy do zmiany wybranego elementu.
Instrukcja obsługi
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Nazwy i funkcje elementów
6. Przycisk W prawo (należy naciskać
fragment z symbolem )
• Służy do podświetlania kolejnych elementów
po prawej stronie.
• Każdy ekran jest przewijany w kierunku w prawo.
• Naciskając i przytrzymując ten przycisk przez co najmniej cztery
sekundy, można włączyć ustawienia trybu wyjścia z domu.

7. Przycisk W lewo (należy naciskać
fragment z symbolem )
• Służy do podświetlania kolejnych elementów
po lewej stronie.
• Każdy ekran jest przewijany w kierunku w lewo.
• Naciskając i przytrzymując ten przycisk przez co najmniej cztery
sekundy, można włączyć ustawienia trybu wyjścia z domu.

8. Przycisk włączania/wyłączania
• Po naciśnięciu przycisku system zacznie działać.
• Po ponownym naciśnięciu przycisku system wyłączy się.

9. Lampka sygnalizacyjna pracy (zielona)
• Ta lampka świeci, gdy urządzenie działa.
• Miganie kontrolki oznacza błąd.

10. Przycisk anulowania
• Służy do powrotu do poprzedniego ekranu.

11. Ekran LCD (z podświetleniem)
• Podświetlenie włącza się na około 30 sekund
po naciśnięciu dowolnego przycisku. Przyciski
można obsługiwać, kiedy podświetlenie jest
włączone (nie dotyczy to przycisku włączania/
wyłączania).
• Jeśli jednym urządzeniem wewnętrznym sterują
dwa piloty zdalnego sterowania, wówczas
włączone będzie podświetlenie pilota zdalnego
sterowania obsługiwanego jako pierwszy.
(Podświetlenia dwu pilotów zdalnego
sterowania nie będą włączone jednocześnie.)

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• Dostępne są dwa typy ekranów: standardowy i szczegółowy.
Domyślnie wybrany jest ekran standardowy.
• Aby przejść do widoku ekranu szczegółowego, należy wybrać ekran szczegółowy w menu głównym.
Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z pilotem zdalnego sterowania.
• Każdy z poniższych ekranów zawiera wyjaśnienie statusu funkcji automatycznego czyszczenia filtru wyświetlanej na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.
Zawartość ekranów LCD wyświetlaną poza czasem aktywacji funkcji automatycznego czyszczenia filtru
zamieszczono w instrukcji obsługi dołączonej do przewodowego pilota zdalnego sterowania.
Ekran standardowy

Auto

Ustaw
Chł.28°C

Ekran szczegółowy

Auto

Grz.20°C

Zbierz kurz

2. Komunikat

1. Ekran "Auto czyszcz. filtra"

• Ekran ten jest wyświetlany, gdy w urządzeniu aktywna
jest funkcja automatycznego czyszczenia filtru.

2. Komunikat
Wyświetlany jest następujący komunikat.
"Błąd: naciśnij przycisk Menu"
"Ostrz.: naciśnij przycisk Menu"
• Komunikat jest wyświetlany po wykryciu błędu lub ostrzeżenia.
(Patrz strona 18).
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11:03

Obniż
T.wewn.
Chł.28°C
Grz.20°C 20°C

Zbierz kurz

1. Ekran "Auto czyszcz. filtra"
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Pią

2. Komunikat

1. Ekran "Auto czyszcz. filtra"

Komunikaty "Zbierz kurz" oraz "Ostrz.: naciśnij
przycisk Menu" są wyświetlane naprzemiennie.
• Komunikat jest wyświetlany, gdy nadchodzi
pora usunięcia pyłu zgromadzonego w module
przeciwpyłowym. (Patrz strona 13).
"Ust. zegar z menu"
• Komunikat ten informuje, że zegar wymaga
ponownego ustawienia. (Patrz strona 10)
• Funkcja automatycznego czyszczenia filtru
urządzenia nie zostanie uruchomiona o oznaczonej
porze, jeśli zegar nie zostanie ponownie ustawiony.
BYCQ140D7GW1
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Automatyczne czyszczenie filtru
Funkcje pilota zdalnego sterowania
Sposób obsługi

1

Ekran trybu pracy

Opisuje ekrany, które
będą wyświetlane
podczas pracy na pilocie
zdalnego sterowania.

Menu Główne

1/2

Szybki start
Wentylacja
Oszczędność energii
Harmonogram
Auto czyszcz. filtru
Informacje o konserwacji
Powrót

Ustawienie

Obsługa urządzenia
Wyjaśnia procedurę obsługi pilota zdalnego
sterowania. Przyciski należy obsługiwać zgodnie
z podaną procedurą.

Ekran przycisku pracy
Wyświetla położenie
obsługiwanych przycisków.

• Naciśnij przyciski
, aby wybrać opcję
Auto czyszcz. filtru na ekranie menu głównego.
Naciśnij przycisk Menu/Enter, aby wyświetlić ekran
Auto czyszcz. filtra.

Automatyczne czyszczenie filtru
Automatyczne czyszczenie filtru

09:00–12:00
Zatw.

Ustawienie

Ustawienie automatycznego czyszczenia filtru
W tym urządzeniu automatyczne czyszczenie filtru odbywa się raz dziennie.
Na czas automatycznego czyszczenia filtru praca urządzenia w trybie klimatyzacji zostanie przerwana.
Należy wybrać żądany okres spośród ośmiu różnych opcji.

UWAGA
• Niezbędne jest poprawne ustawienie zegara.
• Urządzenie będzie uruchamiało funkcję automatycznego czyszczenia filtru między godziną 00:00 a 03:00
(ustawienie domyślne), pod warunkiem, że nie podano innego terminu automatycznego czyszczenia filtru.
• W przypadku nieustawienia zegara urządzenie może uruchomić funkcję automatycznego czyszczenia
o zupełnie nieoczekiwanej porze.

Sposób

określania godziny rozpoczęcia
Sposób obsługi

1

Menu Główne

• Wyświetl ekran menu głównego.
• Naciśnij przycisk
, aby wybrać opcję Auto czyszcz. filtru
na ekranie menu głównego, a następnie naciśnij przycisk
Menu/Enter.

Ustawienie

Zatw.

2

1/2

Szybki start
Wentylacja
Oszczędność energii
Harmonogram
Auto czyszcz. filtru
Informacje o konserwacji

Auto czyszcz. filtru
Zegar nie został ustawiony
Czy chcesz ustawić go teraz?

Tak Nie
Zatw.

Ustawienie

Data i czas
Rok
2011
Miesiąc 01
Dzień
01
Czwartek

* Do ustawienia godziny rozpoczęcia automatycznego czyszczenia filtru
niezbędne jest ustawienie zegara.

• Jeśli zegara nie ustawiono, zostanie wyświetlony ekran
podobny do przedstawionego po lewej.
Naciśnij przyciski
, aby wybrać opcję Tak , a następnie
naciśnij przycisk Menu/Enter.
Ustaw bieżący rok, miesiąc, dzień i godzinę.
(Patrz "Zegar i kalendarz" na stronie 10)

12:00
Zatw.

Ustawienie

BYCQ140D7GW1
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Automatyczne czyszczenie filtru

3

Auto czyszcz. filtru
Auto czyszcz. filtru

0:00– 3:00
Zatw.

4

Ustawienie

Auto czyszcz. filtru
Zapisać ustawienia?

Tak Nie
Zatw.

Ustawienie

• Okres zmieni się po każdym naciśnięciu przycisków
na
ekranie ustawień zegara funkcji automatycznego czyszczenia
filtru.
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 .
Wybierz żądany okres spośród wyświetlonych opcji.
• Naciśnij przycisk Menu/Enter.
Wyświetlony zostanie ekran potwierdzania ustawień.
• Naciśnij przycisk
, aby wybrać opcję Tak na ekranie
potwierdzania ustawień.
Naciśnij przycisk Menu/Enter, aby ustawić funkcję
automatycznego czyszczenia filtru i powrócić do ekranu
podstawowego.

UWAGA
Automatyczne czyszczenie filtru trwa około 10 minut.
Proces czyszczenia, uruchamiany zawsze w zaprogramowanym okresie 3-godzinnym, zacznie się tak szybko,
jak to możliwe, z uwzględnieniem następujących warunków:
• w pierwszej godzinie
czyszczenie wykonywane będzie tylko w czasie, gdy termostat jest wyłączony lub gdy urządzenie nie działa;
• w drugiej godzinie
obowiązuje ten sam warunek, co w pierwszej, i dodatkowo czyszczenie jest możliwe przy stosunkowo małym
obciążeniu w trybie chłodzenia lub ogrzewania;
• w trzeciej godzinie
czyszczenie jest wymuszane nawet w sytuacji, gdy urządzenie działa. Po zakończeniu czyszczenia wznowiona
zostanie normalna praca urządzenia.
Jeśli czyszczenie nie zostanie wykonane, urządzenie próbuje wykonać funkcję czyszczenia w następnym
zaprogramowanym okresie 3-godzinnym.
Jeśli urządzenie (dotyczy urządzeń VRV) nie będzie w stanie wykonać czyszczenia po upływie 2 kolejnych zaprogramowanych
okresów 3-godzinnych, na pilocie zdalnego sterowania zostanie wyświetlony kod błędu AH09 (patrz "UWAGA", strona 18).
Kod błędu wyświetlany jest do czasu ukończenia funkcji, ale urządzenie może w tym czasie normalnie działać.
W urządzeniach Sky Air ten kod błędu nie jest wyświetlany.

Automatyczne czyszczenie filtru
Urządzenie wyposażono w następujące trzy tryby pracy, z których w każdym można skonfigurować funkcję
automatycznego czyszczenia filtru.

Tryb pracy

Opis

Działanie
włącznika
czasowego

Przeprowadza automatyczne czyszczenie filtru
w określonych przedziałach czasu wybranych
spośród ośmiu.

Praca w
godzinach od
00:00 do 03:00

Przeprowadza automatyczne czyszczenie filtru
w określonym fabrycznie przedziale czasu
(między godziną 00:00 a 03:00).

Sterowanie
automatyczne

Przeprowadza automatyczne czyszczenie filtru
odpowiednio do wskazań przyrządów kontrolnych.

Instrukcja obsługi
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Ustawienie
zegara

Możliwość określenia pory
uruchomienia funkcji auto
matycznego czyszczenia filtru

lub
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CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
• Określając porę automatycznego czyszczenia filtru, należy unikać wyboru okresów, w których szczególnie
zależny nam na pracy urządzenia w trybie klimatyzacji.
Jeśli pora automatycznego czyszczenia filtru pokrywa się z porą czasu pracy urządzenia, może zostać
wymuszona przerwa w pracy urządzenia i włączenie funkcji automatycznego czyszczenia filtru.
• W przypadku wyświetlenia komunikatu "Ust. zegar z menu" należy wprowadzić ustawienia zegara ponownie,
tak aby funkcja automatycznego czyszczenia filtru została wykonana o wybranej porze.

UWAGA
* Urządzenie zostanie ustawione do pracy w trybie automatycznym, chyba że po zresetowaniu się zegara
(np. w wyniku braku zasilania dłuższego niż przez 48 godzin) zostanie on ponownie ustawiony.
• Podczas obracania się filtru lub podczas szczotkowania go z urządzenia może dobiegać niewielki hałas.
• W trakcie automatycznego czyszczenia filtru wentylator obraca się automatycznie.

Zegar i kalendarz
Ustawianie

zegara
Sposób obsługi

1

• Naciśnij przycisk Menu/Enter.
Chłodz.

Ustaw
Chł. 28°C

Ekran podstawowy

2

Menu Główne

1/2

• Wyświetlony zostanie ekran menu głównego.

Szybki start
Wentylacja
Oszczędność energii
Harmonogram
Auto czyszcz. filtra
Informacje o konserwacji
Zatw.

Ustawienie

Ekran menu głównego

3

Menu Główne

Zatw.

4

2/2

Konfiguracja
Bieżące ustawienia
Zegar i Kalendarz
Język

• Naciśnij przyciski
, aby wybrać opcję Zegar i Kalendarz
na ekranie menu głównego.
Naciśnij przycisk Menu/Enter, aby wyświetlić ekran ustawień
zegara.

Ustawienie

• Wybierz rok za pomocą przycisków
.
Wprowadź rok za pomocą przycisków
.
Przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę liczb.

Data i czas
Rok
2011
Miesiąc 01
Dzień
01
Czwartek

12:00
Zatw.

Ustawienie
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Automatyczne czyszczenie filtru

5

• Wybierz miesiąc za pomocą przycisków
.
Wprowadź miesiąc za pomocą przycisków
.
Przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę liczb.

Data i czas
Rok
2011
Miesiąc 10
Dzień
01
Czwartek

12:00
Zatw.

6

Ustawienie

• Wybierz dzień za pomocą przycisków
.
Wprowadź dzień za pomocą przycisków
.
Przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę liczb.
Dni tygodnia zmieniają się automatycznie.

Data i czas
Rok
2011
Miesiąc 10
Dzień
07
Czwartek

12:00
Zatw.

7

Ustawienie

• Wybierz godzinę za pomocą przycisków
.
Wprowadź godzinę za pomocą przycisków
.
Przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę liczb.

Data i czas
Rok
2011
Miesiąc 10
Dzień
07
Czwartek

12:00
Zatw.

8

Ustawienie

Data i czas
Rok
2011
Miesiąc 10
Dzień
07
Czwartek

12:21
Zatw.

9

Ustawienie

Data i czas
Zapisać ustawienia?

Tak Nie
Zatw.

Instrukcja obsługi
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Ustawienie

• Wybierz minuty za pomocą przycisków
.
Wprowadź minuty za pomocą przycisków
.
Przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę liczb.
• Naciśnij przycisk Menu/Enter.
Wyświetlony zostanie ekran potwierdzania ustawień.

• Naciśnij przycisk
, aby wybrać opcję Tak na ekranie
potwierdzania ustawień.
Naciśnij przycisk Menu/Enter, aby ustawić zegar i powrócić
do ekranu podstawowego.
* Podczas wprowadzania ustawień automatycznego czyszczenia filtru
wyświetlacz powróci do ekranu wyboru pory automatycznego czyszczenia
filtru. (Patrz strona 9.)
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Bieżące ustawienia
Modyfikowanie

bieżących ustawień
Sposób obsługi

1

Menu Główne

Zatw.

2

2/2

Konfiguracja
Bieżące ustawienia
Zegar i Kalendarz
Język

Ustawienie

Bieżące ustawienia
Wielkość wentylacji
Tryb wentylacji
Harmonogram
Tryb wyświetlenia
Wyświetl. element
Auto czyszcz. filtra
Zatw.

• Wyświetl ekran menu głównego. (Patrz strona 10).
• Naciśnij przycisk
, aby wybrać opcję Bieżące ustawienia
na ekranie menu głównego, a następnie naciśnij przycisk
Menu/Enter.

Niska
Auto
Wyłącz
Standard
T.zewn.
00-03

Ustawienie

• Zostanie wyświetlona lista zawierająca statusy bieżących
ustawień.
Naciśnij przyciski
, aby przejść do następnego elementu.
• Naciśnięcie przycisku Cancel (Anuluj) skutkuje powrotem do
ekranu menu głównego.
Wyświetlane elementy
Wielkość wentylacji
Tryb wentylacji
Harmonogram
Szybki start

Tryb wyświetlania
Wyświetl. element
Auto czyszcz. filtra

* Wyświetlane pozycje mogą różnić się w zależności od modelu.
Wyświetlane są tylko te elementy, które można ustawić.
Bieżący stan ustawienia funkcji automatycznego czyszczenia filtru można
znaleźć w ustawieniach opcji "Auto czyszcz. filtra".
Przykład: Na potrzeby funkcji automatycznego czyszczenia filtru ustawiono
porę w godzinach od 00:00 do 03:00.
Auto czyszcz. filtra   00-33

BYCQ140D7GW1
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Usuwanie pyłu z modułu przeciwpyłowego
Symbol usuwania pyłu
Z chwilą nadejścia terminu usunięcia pyłu z modułu przeciwpyłowego na wyświetlaczu będzie wyświetlana
odpowiednia informacja.
Po potwierdzeniu informacji należy bez zwłoki usunąć nagromadzony pył.
* Symbol usuwania pyłu będzie pojawiał się w przedziałach wynoszących od około pół godziny do jednego roku.
Przedziały mogą ulec skróceniu w przypadku eksploatacji urządzenia w miejscach wyjątkowo zapylonych.
Symbol usuwania pyłu pojawia się stopniowo odpowiednio do ilości pyłu w module przeciwpyłowym.
Miejsce na
wyświetlaczu
Pilot
zdalnego
sterowania

Ekran
LCD
Lampka
pracy

Narożna osłona
ozdobna
Wskaźnik (czerwony)

Symbol
usuwania pyłu 1

Symbol
usuwania pyłu 2

Symbol
usuwania pyłu 3

Komunikaty "Zbierz kurz" oraz "Naciśnij przycisk Menu" są
wyświetlane naprzemiennie.
Brak wskaźnika
Brak wskaźnika

Wskaźnik będzie
migać w długich
odstępach.

Symbol
usuwania pyłu 4
Wyświetlany jest
symbol "AH"
(symbol błędu)

Lampka pracy będzie migać.
Wskaźnik będzie migać w krótkich
odstępach.

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
• Pył z modułu przeciwpyłowego należy usunąć bez zwłoki, po potwierdzeniu symbolu konieczności usunięcia pyłu.

UWAGA
• Jeśli praca urządzenia w trybie klimatyzacji zostanie wznowiona bez usunięcia pyłu, zostanie ona zawieszona
przez sterownik.
Co więcej, pył opadnie, a to może skutkować usterką urządzenia. Dlatego pył należy zawsze usuwać za
pomocą odkurzacza.

Instrukcja obsługi
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Usuwanie pyłu za pomocą odkurzacza

1

Pył z modułu przeciwpyłowego należy usunąć po potwierdzeniu symbolu konieczności
usunięcia pyłu.
UWAGA
• Usuwanie pyłu za pomocą odkurzacza nie jest możliwe podczas działania funkcji automatycznego
czyszczenia filtru. Należy także upewnić się, że na ekranie pilota zdalnego sterowania nie jest
wyświetlany symbol "
".
* W przypadku wyświetlania wskaźnika będzie on migał na zielono. (Patrz strona 5).

2

Podłącz dołączony przewód połączeniowy i łącznik do rury odkurzacza.
Włóż przewód połączeniowy i łącznik do rury odkurzacza.
Rura odkurzacza o średnicy wewnętrznej od 32 do 38 mm.

Rura odkurzacza o średnicy wewnętrznej od 38 do 42 mm.

Rura odkurzacza

Rura odkurzacza

Przewód łączący

Przewód łączący

Łącznik

Do przechowywania łącznika należy używać dołączonej listwy mocującej. W tym celu należy wykonać poniższą
procedurę.
Przykład 1
1. Zedrzyj warstwę ochronną z tyłu dwustronnej
taśmy klejącej, a następnie naklej taśmę klejącą
na płaską powierzchnię w miejscu
przechowywania.
2. Dociśnij taśmę klejącą listwy przewodu
połączeniowego do taśmy klejącej listwy
mocującej przyklejonej w kroku 1.

Płaska powierzchnia
w miejscu przechowywania
Przewód
łączący

Listwy mocujące

Przykład 2
Owiń listwy mocujące na przewodzie połączeniowym
wokół węża odkurzacza lub rury.

Wąż lub rura
odkurzacza

Listwy
mocujące
Przewód łączący

UWAGA
• Łącznika nie można podłączyć do rury odkurzacza bez użycia okrągłej końcówki (np. odkurzacza
stojącego lub ręcznego) lub do rury z otworem umożliwiającym ucieczkę powietrza. W przypadku
trudności z podłączeniem łącznika do posiadanego modelu odkurzacza należy skontaktować się
z dealerem firmy Daikin.
• Należy korzystać z odkurzacza o minimalnej sile ssania 300 W.
• Nie należy używać odkurzacza pełnego pyłu ani niezdolnego do wytworzenia odpowiedniej siły ssania.
* Użycie takiego odkurzacza może skutkować nieprawidłowym usunięciem pyłu.
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Usuwanie pyłu z modułu przeciwpyłowego

3

Włóż koniec przewodu połączeniowego do otworu do usuwania pyłu w kratce ssącej
od dołu, z prawej strony. Następnie wciśnij koniec przewodu do wewnętrznego wlotu
powietrza aż do usłyszenia kliknięcia.
Wlot powietrza
Wznios
o około 10 mm

Dostęp do celów
usuwania pyłu

Przewód łączący
Przekrój wewnętrzny otworu do usuwania pyłu

4

Po wykonaniu szczelnego połączenia przewodu połączeniowego włącz odkurzacz,
ustawiając siłę ssania na maksymalną, i usuń pył.

5

Jeśli wskaźnik na narożnym panelu ozdobnym miga w kolorze czerwonym, zostanie
on wyłączony lub zapalony na stałe na zielono po zakończeniu usuwania pyłu.
* Do wyłączenia migającego wskaźnika lub jego zapalenia na zielono może upłynąć maksymalnie
30 sekund.

Instrukcja obsługi
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Resetowanie symbolu usuwania pyłu
Sposób obsługi

1

Auto

Ustaw
Chł.

28°C

Grz. 20°C
Zbierz kurz

• Po nadejściu pory usunięcia pyłu z modułu przeciwpyłowego
w dolnej części ekranu podstawowego będą naprzemiennie
wyświetlane komunikaty "Zbierz kurz" oraz "Naciśnij przycisk
Menu".
• Naciśnij przycisk Menu/Enter na ekranie podstawowym.

Ekran podstawowy

2

Metoda zbierania kurzu

Zatw.

3

Ustawienie

Metoda zbierania kurzu
Czy kurz jest zebrany?

Tak Nie
Zatw.

Chłodz.

Ustawienie

Ustaw
Chł. 28°C

BYCQ140D7GW1
Samoczyszczący panel ozdobny
4P310442-1B – 10.2013

• Pojawi się rysunek ilustrujący usuwanie pyłu przez odpowiedni
otwór. (Patrz "Usuwanie pyłu za pomocą odkurzacza" na
stronie 14)
• Po zapoznaniu się z metodą usuwania pyłu naciśnij przycisk
Menu/Enter.

• Po usunięciu pyłu z modułu przeciwpyłowego naciśnij
przyciski
na ekranie potwierdzenia usuwania pyłu
i wybierz opcję Tak .
• Naciśnij przycisk Menu/Enter, aby zresetować symbol
usuwania pyłu.
• Komunikaty "Zbierz kurz" oraz "Naciśnij przycisk Menu"
są wyświetlane naprzemiennie na ekranie podstawowym.
* Jeśli pył z modułu przeciwpyłowego nie został usunięty prawidłowo
lub nie został usunięty w całości, symbol usuwania pyłu pojawi się
wkrótce ponownie.

Instrukcja obsługi
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Przydatne informacje
Rozwiązywanie problemów
Poniżej wymieniono objawy, które nie są objawami niesprawności.
Objaw

Możliwa przyczyna

Generowany jest cichy odgłos
kliknięcia.

Dźwięk poruszania się filtru
powietrza.

Generowany jest odgłos
iskrzenia.

Dźwięk poruszania się szczotki.

Wentylator obraca się
automatycznie.

Wyświetlany jest symbol "
" lub
wskaźnik na panelu miga na
zielono (*).

W urządzeniu odbywa się
automatyczne czyszczenie filtru
i przemieszczany jest pył.

Kierownica porusza się
automatycznie.

Z urządzenia podczas
automatycznego czyszczenia filtru
wydmuchiwane jest w kierunku
poziomym powietrze.

Praca urządzenia w trybie klimatyzacji jest czasowo przerywana.

Zapełniony moduł przeciwpyłowy,
niedostępna funkcja
automatycznego czyszczenia filtru.

* Ustawienia fabryczne nie umożliwią migania wskaźnika na zielono.

Sprawdź, zanim wezwiesz serwis.
Objaw

Możliwa przyczyna

Środek zaradczy

W powietrzu w pomieszczeniu
występuje duże stężenie pyłu,
na przykład na skutek sprzątania.

Zatrzymaj pracę urządzenia
w trybie klimatyzacji aż do
zakończenia sprzątania
pomieszczenia.

Moduł przeciwpyłowy jest
zapełniony.

Usuń pył za pomocą odkurzacza.
(Patrz strona 14).

Na ekranie pilota zdalnego
sterowania pojawia się symbol
"AH", zaś lampka pracy miga.

Moduł przeciwpyłowy jest
zapełniony.

Usuń pył za pomocą odkurzacza.
(Patrz strona 14).

Symbol usuwania pyłu pojawia
się krótko po usunięciu pyłu za
pomocą odkurzacza.

Czy worek odkurzacza nie jest
pełny?

Usuń pył z odkurzacza.

Urządzenie nie uruchamia
się zgodnie z ustawieniami
wyłącznika czasowego.

Czy ustawienia w pilocie zdalnego
sterowania są nieprawidłowe?

Dokonaj ponownie ustawień
w pilocie zdalnego sterowania.

Pył przywiera do filtru powietrza.

Jeśli niemożliwe jest wyeliminowanie problemu po sprawdzeniu wszystkich powyższych okoliczności, należy
skontaktować się z dealerem firmy Daikin. Klient nie może podejmować prób naprawy urządzenia samodzielnie.
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W
 następujących sytuacjach należy zasięgnąć porady dealera firmy Daikin
• Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (wydobywa się z niego zapach spalenizny itp.),
należy zatrzymać klimatyzator i wyłączyć jego zasilanie.
Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może być przyczyną problemów, porażenia
prądem elektrycznym lub pożaru. Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

Objaw

Czynności do wykonania przed
wezwaniem serwisu

Bezpiecznik jest wyłączany lub urządzenia zabezpieczające,
takie jak wyłącznik główny oraz detektor prądu upływowego
z wyłącznikiem, często się aktywują.

Nie włączaj urządzenia.

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania reagują
nieprawidłowo.

Wyłącz urządzenie.

Występują usterki lub błędy.

Zatrzymaj pracę urządzenia.

Chłodz.

Ustaw
Chł. 28°C

Return
Setting Menu
Błąd: naciśnij przycisk

Na ekranie podstawowym pilota
zdalnego sterowania miga jeden
z następujących komunikatów.
"Błąd: naciśnij przycisk Menu"
* Wskaźnik pracy miga.

Skontroluj kody usterek. (Patrz niżej)

"Ostrz.: naciśnij przycisk Menu"
* Wskaźnik pracy nie miga.

Kod błędu na wyświetlaczu
Sposób obsługi

1

Chłodz.

Ustaw
Chł. 28°C

Return
Setting Menu
Błąd: naciśnij przycisk

• W przypadku wystąpienia błędu na ekranie podstawowym
miga przynajmniej jeden z poniższych komunikatów.
"Błąd: naciśnij przycisk Menu"
* Wskaźnik pracy miga.

Lampka
pracy

"Ostrz.: naciśnij przycisk Menu"
* Wskaźnik pracy nie miga.

• Naciśnij przycisk Menu/Enter.

2

Kod awarii:A1
Kontakt
0123 – 4567 – 8900
Jedn. wewn.
Jedn. zewn.

––– /000
––– /000

• Kod błędu miga i wyświetlany jest adres kontaktowy oraz
nazwa modelu.
• Powiadom dealera firmy Daikin, podając kod błędu oraz nazwę
modelu.

Zatw.

UWAGA
W niektórych przypadkach na pilocie zdalnego sterowania może być wyświetlany kod AH09. Ten kod błędu
oznacza, ze czyszczenia nie można przeprowadzić z uwagi na zachodzące na siebie harmonogramy pracy
(w trybie chłodzenia/ogrzewania i w trybie czyszczenia). Sytuacji takiej można uniknąć, ustawiając porę
czyszczenia filtru powietrza poza godzinami normalnej pracy urządzenia. (Np. jeśli normalnie urządzenie kończy
pracę o 23:59, można ustawić rozpoczęcie czyszczenia na godzinę 00:00).
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Przydatne informacje
Obsługa posprzedażna
• Nie rozmontowywać ani nie naprawiać urządzenia na własną rękę.
Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
• Nie należy zmieniać miejsca ani modyfikować instalacji urządzenia własnymi siłami.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
• W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy zachować ostrożność z uwagi
na ryzyko wystąpienia pożaru.
Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo, tj. nie wytwarza chłodu lub ciepła, przyczyną może
być ubytek czynnika chłodniczego. Pomoc można uzyskać od dealera firmy Daikin. Czynnik
chłodniczy używany w klimatyzatorze jest bezpieczny i w normalnych warunkach nie
wycieka z urządzenia. Jednak w razie wycieku kontakt z płomieniem pieca, grzałką lub
kuchenką może skutkować wytworzeniem szkodliwych oparów. Do momentu potwierdzenia
przez wykwalifikowanego specjalistę faktu zakończenia napraw elementów, z których
nastąpił wyciek, nie należy korzystać z klimatyzatora.

Dane,

jakie należy podać serwisantowi
•
•
•
•

Nazwa modelu
Data montażu
Warunki wystąpienia usterki: tak dokładnie, jak to możliwe.
Adres, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej

Naprawy

pogwarancyjne
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
Jeśli istnieje możliwość przywrócenia pierwotnej funkcjonalności urządzenia, firma Daikin dokona odpłatnej
naprawy.

Okres

dostępności części zamiennych na magazynie
Zużywające się części zamienne są to podzespoły niezbędne do utrzymania urządzenia w dobrym stanie.
Firma Daikin prowadzi magazyn zużywających się części zamiennych do klimatyzatora przez dziewięć lat
po zakończeniu produkcji modelu.

Zalecenia

dotyczące umowy na konserwację i przegląd
Po kilku sezonach użytkowania wnętrze klimatyzatora może ulec zanieczyszczeniu, co spowoduje
pogorszenie jakości działania.
Remont oraz czyszczenie wnętrza urządzenia — czynności wykonywane obok zwykłych czynności
konserwacyjnych — wymagają zastosowania specjalnych technik. Z tego względu firma Daikin zaleca
podpisanie umowy o odpłatne wykonywanie przeglądów i konserwacji.
Urządzenie wyposażono jednak w funkcję automatycznego czyszczenia filtru. Z tego względu nie jest
konieczna codzienna pielęgnacja produktu.
W zależności od parametrów otoczenia oraz warunków eksploatacji urządzenia może dochodzić do większego
lub mniejszego pogorszenia się jakości jego pracy. Firma Daikin zaleca wykonywanie przeglądów
i konserwacji w następujących odstępach czasu.

Instrukcja obsługi



19

BYCQ140D7GW1
Samoczyszczący panel ozdobny
4P310442-1B – 10.2013

ogólne dotyczące częstotliwości wykonywania przeglądów i konserwacji
Zalecenia

[Należy pamiętać, że częstotliwości konserwacji nie wskazują gwarantowanych okresów pracy podzespołów.]
Tabela 1 dotyczy następujących warunków eksploatacyjnych.
(1) Zakłada się, że produkt jest eksploatowany w sposób normalny, bez zbyt częstego uruchamiania i wyłączania.
(Normalne warunki eksploatacji oznaczają warunki eksploatacji produktu przy założeniu maksymalnie
sześciokrotnego uruchomienia i zatrzymania urządzenia w ciągu godziny, przy czym częstotliwość waha
się w zależności od modelu.)
(2) Zakłada się, że urządzenie pracuje przez 10 godzin/dzień i 2500 godzin/rok.
• Tabela 1 Częstotliwości wykonywania przeglądów i konserwacji
Nazwa głównego podzespołu

Częstotliwość
przeglądów

Częstotliwość konserwacji
[wymiana lub naprawa]

Silnik (żaluzji, filtru, szczotki i przepustnicy)

20 000 godzin

Zespół szczotkujący

3 lata

Moduł przeciwpyłowy
Wąż elastyczny i przewód rurowy w kształcie S

8 lat

1 rok

8 lat

Dioda LED

5 lat

Płytka drukowana

25 000 godzin

Uwaga: 1. Ta tabela zawiera główne podzespoły. Szczegółowe informacje można znaleźć w umowie
dotyczącej serwisu i konserwacji.
2. Częstotliwość konserwacji każdej z części określa w przybliżeniu czas, po jakim konieczna jest
konserwacja danej części. Tabela może posłużyć jako podstawa do planowania harmonogramu
konserwacji, a także przewidywania wydatków związanych z kosztami przeglądów i konserwacji.
Ponadto częstotliwości przeglądów i konserwacji mogą okazać się krótsze od podanych w niniejszej
tabeli, odpowiednio do warunków określonych w umowie na wykonywanie przeglądów i konserwacji.
3. Urządzenia zainstalowane w budynkach podlegających przepisom amerykańskiej ustawy "Law for
Maintenance of Sanitation in Buildings" wymaga regularnych przeglądów.
4. W trudnych warunkach eksploatacyjnych częstotliwości konserwacji i wymiany wymagają skrócenia
(warunki te to m.in. dłuższy czas pracy i częstsze włączanie/wyłączanie oraz parametry otoczenia,
np. wysoka temperatura, wysoka wilgotność, nadmierne zapylenie i zaolejenie atmosfery).
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

Zalecenia

ogólne dotyczące częstotliwości wymiany części
[Należy pamiętać, że częstotliwości wymiany nie stanowią gwarantowanych okresów pracy podzespołów.]
• Tabela 2. Częstotliwość wymiany
Nazwa głównego
podzespołu
Filtr

Częstotliwość
przeglądów

Częstotliwość wymiany

1 rok

5 lat

Uwaga: 1. Ta tabela zawiera główne podzespoły. Szczegółowe informacje można znaleźć w umowie
dotyczące serwisu i konserwacji.
2. Częstotliwość wymiany określa w przybliżeniu okres czasu, w jakim konieczna jest wymiana danej
części. Tabela może posłużyć jako podstawa do planowania harmonogramu konserwacji, a także
przewidywania wydatków związanych z kosztami eksploatacji.
3. Wymagane jest regularne przeprowadzanie przeglądów z częstotliwością zależną od warunków
panujących w miejscu montażu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin. Co więcej,
remont lub czyszczenie wnętrza urządzenia przez osoby niedysponujące autoryzacją firmy Daikin mogą być
sprzeczne z warunkami gwarancji na produkt firmy Daikin.
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Przydatne informacje
Zmiana

miejsca montażu
W przypadku konieczności zmiany miejsca montażu (np. w sytuacji zmiany siedziby) należy skontaktować
się z dealerem firmy Daikin, gdyż demontaż i ponowny montaż w innym miejscu wymaga zastosowania
specjalistycznych technik.

Zapytania

Aby uzyskać informacje o obsłudze posprzedażnej, należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.
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