
Panou decorativ furnizat cu funcţia de auto-curăţare filtru

Panou decorativ cu auto-curăţare

 MANUAL DE EXPLOATARE

BYCQ140D7GW1

Utilizarea adecvată pentru economii efective de energie
•	Vă	mulţumim	că	ați	cumpărat	panoul	cu	auto-curăţare.
•	Acest	manual	descrie	considerentele	de	siguranță	care	trebuie	
respectate	în	timpul	utilizării	produsului.	
Citiţi acest manual cu atenție pentru a vă asigura că ați 
înțeles informațiile furnizate înainte de a încerca să 
utilizați produsul.  
Păstraţi	acest	manual	într-un	loc	ușor	accesibil	după	ce	l-ați	citit.	
Dacă	produsul	urmează	a	fi	exploatat	de	un	alt	utilizator	în	viitor,	
aveţi	grijă	să	predați	acest	manual	noului	utilizator.

•	Acest	manual	de	exploatare	este	dedicat	panoului	decorativ	
prevăzut	cu	o	funcţie	de	auto-curăţare	filtru.	
Citiţi	acest	manual,	împreună	cu	manualul	de	exploatare	furnizat	
cu	telecomanda	cu	fir.
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Instrucţiunile	originale	sunt	scrise	în	limba	engleză.	
Toate	versiunile	în	alte	limbi	sunt	traducerile	
instrucţiunilor	originale.
Pentru	a	beneficia	din	plin	de	avantajele	funcţiilor	
instalaţiei	de	aer	condiţionat	şi	pentru	a	evita	
funcţionarea	defectuoasă	datorită	manipulării	greşite,	
recomandăm	citirea	cu	atenţie	a	acestui	manual	de	
instrucţiuni	înainte	de	utilizare.
Această	instalaţie	de	aer	condiţionat	este	de	clasa	
"aparate	neaccesibile	publicului".

• Precauţiile descrise aici sunt clasificate ca 
AVERTIZARE şi PRECAUŢIE. Ambele conţin 
informaţii importante privind siguranţa. Aveţi 
grijă să respectaţi toate măsurile de precauţie 
fără excepţie.

 AVERTIZARE	... 	Nerespectarea	corespunzătoare	
a	acestor	instrucţiuni	poate	
cauza	accidentări	sau	deces.

 PRECAUŢIE	..... 	Nerespectarea	corespunzătoare	
a	acestor	instrucţiuni	poate	
cauza	pagube	materiale	sau	
accidentări,	care	pot	fi	grave	
în	funcţie	de	circumstanţe.

• După citire, păstraţi acest manual într-un loc 
convenabil astfel încât să-l puteţi consulta ori 
de câte ori este necesar. Dacă echipamentul 
este transferat unui nou utilizator, aveţi grijă 
să-i predaţi şi manualul.

 AVERTIZARE
Reţineţi că expunerea directă, prelungită la aerul 
rece sau cald de la instalaţia de aer condiţionat, 
sau la aer prea rece sau prea cald poate fi nociv 
pentru starea fizică şi sănătatea dvs.
Când instalaţia de aer condiţionat funcţionează 
defectuos (emiţând miros de ars, etc.) opriţi 
alimentarea de la reţea a unităţii şi luaţi legătura 
cu distribuitorul local.
Continuarea	exploatării	în	astfel	de	condiţii	poate	
cauza	defecţiuni,	pericole	de	electrocutare,	sau	
incendiu.
Consultaţi distribuitorul local în privinţa 
instalării.
Efectuarea	lucrării	pe	cont	propriu	poate	genera	
pericole	de	scăpări	de	apă,	electrocutare	sau	
incendiu.
Consultaţi distribuitorul local în privinţa modifi-
cării, reparării şi întreţinerii instalaţiei de aer 
condiţionat.
Instalarea	necorespunzătoare	poate	cauza	scăpări	
de	apă,	pericole	de	electrocutare	sau	incendiu.

Nu introduceţi obiecte, tije, degetele etc., 
în priza de aer sau în orificiul de evacuare 
a aerului.
Contactul	cu	paletele	ventilatorului	de	turaţie	înaltă	
a	instalaţiei	de	aer	condiţionat	poate	cauza	
accidentări.
Atenţie la pericolul de incendiu în cazul unei 
scăpări de agent frigorific.
Dacă	instalaţia	de	aer	condiţionat	nu	funcţionează	
corect,	de	ex.	nu	generează	aer	rece	sau	cald,	
acest	lucru	poate	fi	cauzat	de	scăpări	de	agent	de	
frigorific.	Consultaţi	distribuitorul	pentru	asistenţă.	
Agentul	frigorific	din	interiorul	instalaţiei	de	aer	
condiţionat	este	nepericulos	şi	în	mod	normal	nu	se	
scurge.	Totuşi,	în	cazul	unei	scăpări,	contactul	cu	
flacăra	unui	arzător,	cu	un	încălzitor	sau	un	cuptor	
poate	genera	un	gaz	dăunător.	Nu	folosiţi	instalaţia	
de	aer	condiţionat	până	ce	o	persoană	autorizată	
pentru	service	nu	confirmă	remedierea	scăpărilor.
Consultaţi distribuitorul local în legătură cu 
măsurile de luat în cazul scăpărilor de agent 
frigorific.
Când	instalaţia	de	aer	condiţionat	va	fi	instalată	
într-o	încăpere	mică,	trebuie	să	luaţi	măsurile	
corespunzătoare	astfel	încât	cantitatea	de	agent	
frigorific	scurs	să	nu	depăşească	concentraţia	limită	
în	cazul	unei	scăpări.	În	caz	contrar,	acest	lucru	
poate	cauza	accidente	datorită	epuizării	oxigenului.
Luaţi legătura cu personalul de specialitate 
despre montarea accesoriilor şi aveţi grijă să 
utiliza numai accesoriile specificate de 
fabricant.
Defectele	rezultate	în	urma	lucrărilor	necorespunză-
toare	pot	cauza	scăpări	de	apă,	electrocutare	sau	
incendiu.
Consultaţi distribuitorul local în privinţa schim-
bării locului şi reinstalării instalaţiei de aer 
condiţionat.
Lucrările	necorespunzătoare	de	instalare	pot	cauza	
scăpări,	electrocutare	sau	pericole	de	incendiu.
Aveţi grijă să utilizaţi siguranţe cu amperajul 
corect.
Nu	folosiţi	siguranţe	necorespunzătoare	sau	sârmă	
din	cupru	sau	alte	materiale	în	locul	siguranţelor,	
aceasta	putând	cauza	electrocutare,	incendiu,	
accidentare	sau	deteriorarea	unităţii.
Aveţi grijă să legaţi la pământ unitatea.
Nu	conectaţi	împământarea	unităţii	la	o	conductă	de	
utilităţi,	conductorul	paratrăsnetului,	sau	o	linie	de	
împământare	telefonică.	Împământarea	incorectă	
poate	duce	la	electrocutare	sau	incendiu.	
Un	supracurent	înalt	de	la	un	fulger	sau	de	la	alte	
surse	poate	deteriora	instalaţia	de	aer	condiţionat.

Măsuri de protecţie
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Aveţi grijă să instalaţi un întreruptor pentru 
scurgere la pământ.
Neinstalarea	întreruptorului	pentru	scurgere	la	
pământ	poate	cauza	electrocutări	sau	incendii.
Consultaţi distribuitorul dacă instalaţia de aer 
condiţionat este inundată datorită unui dezastru 
natural, precum inundaţie sau taifun.
Nu	puneţi	în	funcţiune	instalaţia	da	aer	condiţionat	
în	acest	caz,	altfel	putând	rezulta	defecţiuni,	
electrocutare,	sau	incendiu.
Nu porniţi sau opriţi instalaţia de aer condiţionat 
prin cuplarea sau decuplarea întreruptorului 
reţelei de alimentare.
Altfel,	pot	rezulta	incendii	sau	scurgeri	de	apă.	
În	plus,	ventilatorul	se	va	roti	brusc	dacă	se	
activează	compensarea	în	caz	de	întrerupere	
a	alimentării	de	la	reţea,	putând	cauza	accidentări.
Nu folosiţi produsul într-o atmosferă 
contaminată cu vapori de ulei, precum vapori 
de ulei de gătit sau de ulei de maşină.
Vaporii	de	ulei	pot	cauza	fisurarea	produsului,	
electrocutare,	sau	incendiu.
Nu folosiţi produsul în locuri cu fum uleios în 
exces, precum bucătării, sau în locuri cu gaze 
inflamabile, gaze corosive, sau pulberi de metal.
Utilizarea	produsului	în	astfel	de	locuri	poate	cauza	
incendiu	sau	defecţiuni	la	produs.
Nu folosiţi lângă produs materiale inflamabile 
(de ex., spray pentru păr sau insecticide). 
Nu curăţaţi produsul cu solvenţi organici 
precum diluant.
Utilizarea	solvenţilor	organici	poate	cauza	fisurarea	
produsului,	electrocutare,	sau	incendiu.
Aveţi grijă să folosiţi un circuit de alimentare 
special alocat pentru instalaţia de aer 
condiţionat.
Utilizarea	oricărei	alte	surse	de	alimentare	poate	
cauza	incendiu	sau	defecţiuni	la	produs.

 PRECAUŢIE
Nu folosiţi instalaţia de aer condiţionat în alte 
scopuri decât cele pentru care este destinată.
Nu	folosiţi	instalaţia	de	aer	condiţionat	pentru	
răcirea	aparatelor	de	precizie,	alimentelor,	plantelor,	
animalelor	sau	lucrărilor	de	artă,	întrucât	aceasta	ar	
putea	afecta	negativ	performanţa,	calitatea	şi/sau	
durata	de	viaţă	a	obiectului	în	cauză.
Nu scoateţi apărătoarea ventilatorului unităţii 
exterioare.
Apărătoarea	protejează	faţă	de	ventilatorul	de	turaţie	
înaltă	al	unităţii,	care	poate	cauza	accidentări.

Nu plasaţi obiecte susceptibile la umezeală 
direct sub unităţile interioare sau exterioare.
În	anumite	condiţii,	condensul	de	pe	unitatea	
principală	sau	de	pe	conductele	de	agent	frigorific,	
filtrul	de	aer	sau	blocarea	golirii	pot	cauza	scurgeri	
de	apă,	având	drept	rezultat	murdărirea	sau	
defectarea	obiectului	în	cauză.
Pentru a evita epuizarea oxigenului, asiguraţi-vă 
că încăperea este aerisită adecvat dacă 
împreună cu instalaţia de aer condiţionat este 
utilizat un echipament precum un arzător.
După o utilizare de lungă durată, verificaţi dacă 
suportul unităţii şi soclurile acestuia nu sunt 
deteriorate.
Dacă	sunt	lăsate	în	stare	deteriorată,	unitatea	poate	
cădea	cauzând	accidentări.
Nu plasaţi sprayuri inflamabile şi nu folosiţi 
recipiente cu spray lângă unitate, aceasta 
putând cauza incendii.
Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că aţi scos 
unitatea din funcţiune, aţi decuplat întreruptorul 
sau aţi scos cordonul de alimentare din priză.
În	caz	contrar,	se	poate	produce	electrocutare	şi	
accidentare.
Pentru a evita electrocutarea, nu acţionaţi 
cu mâinile umede.
Nu plasaţi aparate care produc flăcări deschise 
în locuri expuse fluxului de aer din unitate, 
aceasta putând prejudicia combustia 
arzătorului.
Nu plasaţi încălzitoare direct sub unitate, 
căldura rezultată putând cauza deformarea 
acesteia.
Aveţi grijă să feriţi copiii, plantele sau animale 
de expunerea directă la fluxul de aer din unitate, 
putând surveni efecte adverse.
Nu spălaţi instalaţia de aer condiţionat sau 
telecomanda cu apă, aceasta putând cauza 
electrocutare sau incendiu.
Nu plasaţi recipiente cu apă (vaze cu flori, etc.) 
pe unitate, aceasta putând cauza electrocutare 
sau incendiu.
Nu montaţi instalaţia de aer condiţionat în locuri 
unde există pericol de scăpări de gaze 
inflamabile.
În	cazul	unei	scăpări	de	gaz,	acumularea	gazului	
lângă	instalaţia	de	aer	condiţionat	poate	genera	
pericol	de	incendiu.
Nu puneţi recipiente inflamabile, precum tuburi 
cu spray la mai puţin de 1 m de gura de suflare.
Recipientele	pot	exploda	deoarece	aerul	cald	gene	rat	
de	unitatea	interioară	sau	exterioară	le	va	afecta.

Măsuri de protecţie
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Poziţionaţi furtunul de evacuare pentru 
a asigura o evacuare completă.
Dacă	în	timpul	funcţionării	instalaţiei	de	aer	condiţio-
nat	nu	se	face	drenajul	corespunzător	din	conducta	
de	evacuare	exterioară,	este	posibilă	existenţa	unui	
blocaj	datorită	murdăriei	şi	reziduurilor	acumulate	în	
conductă.	
Aceasta	poate	cauza	scăpări	de	apă	din	unitatea	
interioară.	În	aceste	condiţii,	opriţi	instalaţia	de	aer	
condiţionat	şi	consultaţi	distribuitorul	pentru	
asistenţă.
Nu permiteţi urcarea copiilor pe unitatea 
exterioară şi nu plasaţi nici un obiect de ea.
Căderea	sau	rostogolirea	pot	genera	accidentări.
Nu blocaţi prizele şi orificiile de evacuare 
a aerului.
Fluxul	defectuos	de	aer	poate	cauza	diminuarea	
performanţei	sau	defecţiuni.
Aparatul nu este destinat utilizării de către copii 
mici sau persoane debile fără supraveghere.
Pot	rezulta	accidentări	şi	îmbolnăviri.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu-i lăsa 
să se joace cu unitatea sau cu telecomanda.
Exploatarea	accidentală	de	către	un	copil	poate	
cauza	accidentări	şi	îmbolnăviri.
Nu lăsaţi copiii să se joace pe sau în jurul 
unităţii exterioare.
Dacă	ating	unitatea	din	neatenţie,	se	pot	produce	
accidentări.
Consultaţi distribuitorul pentru curăţarea 
interiorului instalaţiei de aer condiţionat.
Curăţarea	necorespunzătoare	poate	cauza	
deteriorarea	pieselor	din	material	plastic,	scăpări	
de	apă	şi	alte	daune,	cât	şi	electrocutare.
Pentru a evita accidentarea, nu atingeţi priza 
de aer sau aripioarele din aluminiu ale unităţii.
Nu plasaţi obiectele în imediata apropiere 
a unităţii exterioare şi nu permiteţi acumularea 
de frunze şi alte reziduuri în jurul unităţii.
Frunzele	pot	atrage	animalele	mici	care	pot	
pătrunde	în	unitate.	Ajunse	în	unitate,	aceste	
animale	pot	cauza	defecţiuni,	fum	sau	incendiu	
când	contactează	piesele	electrice.
Nu atingeţi niciodată piesele interne ale 
telecomenzii.
Nu	scoateţi	panoul	frontal.	Atingerea	anumitor	
componente	interne	cauzează	electrocutare	şi	
deteriorarea	unităţii.	Vă	rugăm	să	consultaţi	
distribuitorul	cu	privire	la	controlul	şi	reglarea	
componentelor	interne.

Nu lăsaţi telecomanda în locuri unde există 
pericol de udare.
Dacă	în	telecomandă	pătrunde	apă,	există	riscul	
unor	scurgeri	de	electricitate	şi	deteriorării	
componentelor	electronice.
Procedaţi cu atenţie în timpul curăţării sau 
inspecţiei filtrului de aer.
Este	nevoie	de	lucru	la	înălţime,	ceea	ce	necesită	
atenţie	sporită.	
Dacă	schela	este	instabilă,	vă	puteţi	răsturna	sau	
cădea,	rezultând	accidentări.
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Indicator 
(verde/roşu) Clapetă basculantă

Admisia 
colectării prafului

Grila aspiraţiei

Panou 
decorativ

Capacul colţului decorativ

Indicator 
(verde/roşu)

CUTIE COMP. EL. 
a panoului

Butoanele de fixare 
a cutiei de praf 
(în două puncte)

Filtru de aer

Cutie de praf

Motor de antrenare filtru

Conductă în formă de S

Perie motor de antrenare

Unitate de perie

Capacul 
colţului decorativ

Butoanele de fixare a filtrului 
(în cinci puncte)

Şurub de fixare 
a unităţii de perie

•	 Figura	prezintă	panoul	decorativ	furnizat	cu	funcţia	de	
auto-curăţare	a	filtrului	cu	condiţia	îndepărtării	grilei	
aspiraţiei.

Indicator
Culorile	afişajului	şi	stările	indicatorului	comunică	următoarele	informaţii.

Culoarea	
indicatorului Situaţia Cuprins

Verde
Aprins Produsul	este	în	regim	de	condiţionare	a	aerului	(*)

Iluminare	
intermitentă Produsul	efectuează	auto-curăţarea	filtrului	(*)

Roşu

Iluminare	
intermitentă	la	
intervale	lungi

Este	timpul	să	colectaţi	praful	din	cutia	de	praf	
(cu	praful	detectat	de	senzorul	de	praf) A	se	vedea	la	

pagina	13.
Iluminare	

intermitentă	la	
intervale	scurte

Cutia	de	praf	este	plină	şi	auto-curăţarea	filtrului	
nu	este	disponibilă.

Apariția	funcționării	defectuoase	în	timpul	auto-curăţării	filtrului.

*	Produsul	este	setat	din	fabrică	pentru	a	nu	indica	aceste	elemente.

NOTĂ
Nu	utilizaţi	produsul	în	următoarele	locuri.
Uleiul,	gudronul	din	fumul	de	țigări	şi	aburul	cauzează	depuneri	de	praf	aderent	pe	filtru,	care	nu	mai	pot	fi	
curățate	corespunzător.	În	plus,	praful	aderent	poate	cauza	funcționarea	defectuoasă.
•	 Locuri	cu	vapori	de	ulei	....................................... Restaurante,	fabrici,	etc.
•	 Locuri	cu	fum	de	ţigări	excesiv	............................ Fumoar,	etc.
•	 Locuri	cu	umezeală	excesivă	sau	abur	............... Restaurante,	fabrici,	etc.

*		Produsul	nu	poate	fi	utilizat	în	anumite	condiții	în	afara	exemplelor	specifice	menţionate	mai	sus.	Luaţi	legătura	
cu	distribuitorul	Daikin	pentru	detalii.

Denumiri şi funcţii
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1. Butonul de selectare a modului de funcţionare
•	 Apăsaţi	acest	buton	pentru	a	selecta	modul	de	
funcţionare	după	preferinţe.
*		Modurile	disponibile	variază	în	funcţie	de	
modelul	conectat.

2. Butonul de turaţia ventilatorului/direcţia fl uxului de aer
•	 Utilizat	pentru	a	indica	ecranul	de	setare	a	
volumului	de	aer/direcţiei	fl	uxului	de	aer.
*		Turaţia	disponibilă	a	ventilatorului	şi	direcţia	fl	uxului	
de	aer	variază	în	funcţie	de	modelul	conectat.

(Pentru	detalii,	consultaţi	manualul	de	
exploatare	a	controlerului)

3. Butonul Meniu/Enter
•	 Utilizat	pentru	a	indica	meniul	principal.
•	 Utilizat	pentru	a	introduce	elementul	de	setare	selectat.

4. Butonul sus  (aveţi grijă să apăsaţi 
partea cu simbolul )
•	 Utilizat	pentru	a	mări	temperatura	setată.
•	 Vor	fi		evidențiate	următoarele	elemente	de	pe	
partea	superioară.
(Elementele	evidenţiate	vor	fi		derulate	continuu	
când	butonul	este	ținut	apăsat.)

•	 Utilizat	pentru	a	schimba	elementul	selectat.

5. Butonul jos  (aveţi grijă să apăsaţi 
partea cu simbolul )
•	 Utilizat	pentru	a	micșora	temperatura	setată.
•	 Vor	fi		evidențiate	următoarele	elemente	de	pe	
partea	inferioară.
(Elementele	evidenţiate	vor	fi		derulate	continuu	
când	butonul	este	ținut	apăsat.)

•	 Utilizat	pentru	a	schimba	elementul	selectat.

 2.  Butonul de setare a turației ventilatorului/direcţiei 
fl uxului de aer

 3.  Butonul Meniu/Enter
 8.  Buton ON/OFF

10.  Buton de anulare

 9.  Becul indicator al funcţionării

11.  LCD (cu lumină de fundal)

 4.  Buton sus 
 5.  Buton jos 
 6.  Buton dreapta 
 7.  Buton stânga 

 1.  Buton de selectare a modului de funcţionare

Funcţiile ce nu ţin de elementele exploatării de bază (adică pornire/oprire, selectorul modului de 
funcţionare, controlul turaţiei ventilatorului, şi setările de temperatură) sunt setate din ecranul meniului. 

NOTĂ
• Nu instalaţi telecomanda în locuri expuse luminii directe a soarelui.

În caz contrar, LCD (afi șajul cu cristale lichide) se poate decolora şi nu se poate afi şa nimic.
• Nu trageţi și nu răsuciţi cablul telecomenzii.

În caz contrar, telecomanda poate funcționa defectuos.
• Nu apăsaţi butoanele telecomenzii cu obiecte ascuţite.

În caz contrar, telecomanda se poate deteriora sau poate funcționa defectuos.
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6. Butonul dreapta  (aveţi grijă să 
apăsaţi partea cu simbolul )
•	 Utilizat	pentru	a	evidenţia	următorul	element	de	
pe	partea	dreaptă.

•	 Fiecare	ecran	este	derulat	spre	dreapta.
•	 Setările	"Plecat	de	acasă"	sunt	activate	cu	acest	
buton	ținut	apăsat	cel	puţin	patru	secunde.

7. Butonul stânga  (aveţi grijă să apăsaţi 
partea cu simbolul )
•	 Utilizat	pentru	a	evidenţia	următoarele	elemente	
din	partea	stângă.

•	 Fiecare	ecran	este	derulat	spre	stânga.	Setările	
"Plecat	de	acasă"	sunt	activate	cu	acest	buton	
ținut	apăsat	cel	puţin	patru	secunde.

8. Butonul ON/OFF
•	 Apăsaţi	acest	buton	şi	sistemul	va	porni.
•	 Apăsaţi	acest	buton	din	nou	şi	sistemul	se	va	opri.

9. Becul indicator al funcţionării (verde)
•	 Becul	se	luminează	în	timpul	funcţionării.
•	 Acest	bec	clipeşte	dacă	apare	o	eroare.

10. Butonul de anulare
•	 Utilizat	pentru	a	reveni	la	ecranul	anterior.

11. LCD (cu lumină de fundal)
•	 Lumina	de	fundal	va	sta	aprinsă	timp	de	circa	
30	secunde	prin	apăsarea	oricărui	buton	de	
acţionare.	Acţionaţi	butoanele	cu	excepţia	
butonului	On/Off,	în	timp	ce	lumina	de	fundal	
este	aprinsă.

•	 Dacă	sunt	utilizate	două	telecomenzi	pentru	
a	controla	o	singură	unitate	interioară,	se	
va	aprinde	lumina	de	fundal	a	telecomenzii	
acționate	prima.	
(Luminile	de	fundal	ale	celor	două	telecomenzi	
nu	se	vor	aprinde	simultan.)

1. Afişaj "Auto-curăţare filtru"
•	 Afişat	în	timp	ce	produsul	execută	auto-
curăţarea	filtrului.

2. Mesaj
Va	apare	următorul	mesaj.
"Eroare:	buton	Meniu."
"Avertizare:	buton	Meniu."
•	 Afişat	dacă	se	detectează	eroarea	sau	avertizarea.	
(A	se	vedea	la	pagina	18).

Mesajele	"Colectare	praf."	şi	"Avertizare:	Buton	
Meniu."	vor	apare	alternativ.
•	 Afişate	când	a	venit	timpul	de	a	colecta	praful	
"in	cutia	de	praf"	(A	se	vedea	la	pagina	13).

"Setare	ceas	din	meniu"
•	 Afişat	pentru	a	informa	că	ceasul	trebuie	setat	
din	nou.	(A	se	vedea	la	pagina	10)

•	 Produsul	nu	va	începe	auto-curăţarea	filtrului	în	
perioada	desemnată	decât	dacă	setările	sunt	
efectuate	din	nou.

Afişaj cu cristale lichide
•	 Există	două	tipuri	de	afişaj,	respectiv	afișaj	standard	şi	detaliat.	
Afişajul	standard	este	setat	implicit.

•	 Pentru	a	merge	la	afişajul	detaliat,	selectați	afişajul	detaliat	în	meniul	principal.	
Pentru	detalii,	consultaţi	manualul	de	exploatare	furnizat	cu	telecomanda	cu	cablu.

•	 Fiecare	din	următoarele	ecrane	explică	situația	LCD	în	privinţa	funcției	de	auto-curăţare	a	filtrului.	
Pentru	conţinutul	LCD	în	timp	ce	produsul	nu	este	în	regim	de	auto-curăţare	a	filtrului,	consultaţi	manualul	de	
exploatare	furnizat	cu	telecomanda	cu	cablu.

  Afişaj standard    Afişaj detaliat  

Auto

Colectare praf

2. Mesaj 1. Afişaj "Auto-curăţare filtru"

Set. la
Rece

Cald
28 °C
20 °C

Încăpere
Auto

Rece
Cald

Dimin.

Vi 11:03

Colectare praf

2. Mesaj 1. Afişaj "Auto-curăţare filtru"

20°C
28°C

20°C

Denumiri şi funcţii
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Metodă de exploatare

Afişajul ecranului 
de funcţionare
Descrie ecranele 
care vor fi afișate 
pe telecomanda 
în funcţiune.

Procedura de acționare
Explică o procedură de acționare a butonului 
pentru telecomandă. Acţionaţi butoanele 
în conformitate cu procedura.

Afişajul butonului de acționare
Afişează pozițiile butoanelor 
de acționat.

Funcţiile telecomenzii

1
Reven. Setare

Meniu principal
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere

1/2

Reven. Setare

09:00–12:00

Auto-curăţare filtru

Auto-curăţare filtru

• Apăsați        butoanele pentru a selecta  
  Auto-curăţare filtru  de pe ecranul meniului principal.
 Apăsați butonul Meniu/Enter pentru a afişa ecranul 
 de setări Auto-curăţare filtru.

Setarea auto-curăţării filtrului
Acest	produs	efectuează	auto-curăţarea	filtrului	o	dată	pe	zi.
Funcţionarea	în	regim	de	condiţionare	a	aerului	se	va	întrerupe	în	timp	ce	produsul	efectuează	auto-curăţarea	
filtrului.	Specificați	perioada	dorită	din	opt	perioade.

NOTĂ
•	 Este	necesară	setarea	corectă	a	ceasului.
•	 Produsul	va	efectua	auto-curăţarea	filtrului	de	la	00:00	la	03:00	(implicit	din	fabrică)	dacă	nu	se	specifică	
perioada	pentru	auto-curăţarea	filtrului.

•	 Produsul	va	efectua	auto-curăţarea	filtrului	la	o	oră	neprescrisă	dacă	nu	se	efectuează	setările	ceasului.

 �Metoda de specificare a orei de pornire

Metodă de exploatare

1 
Setare

Meniu principal
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere

1/2

Reven.

•	 Afişați	ecranul	meniului	principal.
•	 Apăsați	 	butoanele	pentru	a	selecta		Auto-curăţare	filtru		
pe	ecranul	meniului	principal	şi	apăsaţi	butonul	Meniu/Enter.

2 
Reven. Setare

Nu s-a setat ceasul   
Îl setaţi acum?

Auto-curăţare filtru

Da Nu

Data şi ora
Anul 2011
Luna 01
Ziua 01
Joi

 12:00
Reven. Setare

*	Pentru	setarea	orei	de	începere	a	auto-curăţării	filtrului	trebuie	efectuată	
setarea	ceasului.

•	 Dacă	ceasul	nu	a	fost	setat,	va	apare	un	ecran	ca	cel	din	
stânga.		
Apăsaţi	butoanele	 	 	pentru	a	selecta		Da		şi	apăsaţi	
butonul	Meniu/Enter.	
Setați	anul,	luna,	ziua	și	ora	curentă.	
(A	se	vedea	"Ceasul	și	calendarul"	la	pagina	10)

Auto-curăţarea filtrului
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3 
Reven. Setare

Auto-curăţare filtru
Auto-curăţare filtru

0:00– 3:00

•	 Perioada	se	va	modifica	ori	de	câte	ori	sunt	apăsate	
butoanele	 	de	pe	ecranul	de	setare	a	ceasului	pentru	
auto-curăţarea	filtrului.	
	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	.	
Selectați	perioada	dorită	dintre	cele	afişate.

•	 Apăsaţi	butonul	Meniu/Enter.	
Va	apare	ecranul	de	confirmare	a	setărilor.

4 
Reven. Setare

Salvaţi setările?
Auto-curăţare filtru

Da Nu

•	 Apăsaţi	butonul	 	 	pentru	a	selecta		Da		de	pe	ecranul	
de	confirmare	a	setărilor.		
Apăsaţi	butonul	Meniu/Enter	pentru	a	seta	auto-curățarea	
filtrului	şi	reveniți	la	ecranul	de	bază.	

NOTĂ
Funcţia	de	autocurăţare	a	filtrului	durează	în	jur	de	10	minute.
Executarea	funcției	de	curățare,	întotdeauna	în	timpul	intervalului	de	3	ore	programat,	va	începe	cât	de	curând	
posibil	luând	în	considerare	următoarele	condiții:
•	 în	timpul	primei	ore	
funcţia	de	curățare	va	fi	efectuată	numai	în	timpul	intervalelor	când	termostatul	este	oprit	sau	când	unitatea	nu	
funcționează;

•	 în	timpul	celei	de-a	doua	ore	
aceeaşi	condiție	ca	în	timpul	primei	ore	sau	când	cererea	de	încălzire	sau	răcire	este	destul	de	redusă;

•	 în	timpul	celei	de-a	treia	ore	
unitatea	forțează	executarea	funcției	de	curățare	chiar	când	unitatea	funcționează.	După	încheierea	funcției	de	
curățare,	unitatea	va	începe	din	nou	să	funcționeze	normal.

Unitatea	va	încerca	să	efectueze	funcţia	de	curățare	în	timpul	următorului	interval	de	3	ore	programat	în	cazul	în	
care	aceasta	nu	a	fost	executată.
Dacă	unitatea,	în	cazul	VRV,	nu	a	putut	efectua	funcţia	de	curățare	după	scurgerea	a	2	intervale	de	3	ore	
consecutive	programate,	pe	telecomandă	se	afișează	codul	de	eroare	AH09	(vezi	"NOTĂ"	de	la	la	pagina	18).	
Codul	de	eroare	rămâne	afișat	cât	timp	funcţia	nu	este	finalizată,	dar	unitatea	poate	funcționa	normal	tot	timpul.
Unitățile	Sky	Air	nu	afişează	acest	cod	de	eroare.

Auto-curăţarea filtrului
Produsul	are	următoarele	trei	moduri	de	funcţionare,	oricare	dintre	ele	putând	fi	setat	pentru	auto-curăţarea	filtrului.

Mod de 
funcţionare Descriere

Setarea 
ceasului

Disponibilitatea pentru 
desemnarea orei de 

începere a auto-curăţării 
filtrului

Funcţionare	
programată	a	
temporizării

Efectuează	auto-curăţarea	filtrului	în	timpul	
perioadei	desemnate	selectate	din	opt	
perioade.

Funcționare	de	
la	00:00	la	03:00

Efectuează	auto-curăţarea	filtrului	în	timpul	
perioadei	setate	din	fabrică	(00:00	la	03:00).

Funcționare	
cu	comandă	
automată

Efectuează	auto-curăţarea	filtrului	în	
conformitate	cu	referința	comenzii. 	sau	

Auto-curăţarea filtrului
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PREGĂTIREA
•	 La	desemnarea	perioadei	pentru	auto-curăţarea	filtrului,	evitaţi	pe	cât	posibil	selectarea	perioadelor	de	timp	
când	produsul	este	în	regim	de	condiţionare	a	aerului.	
Dacă	perioada	pentru	auto-curăţarea	filtrului	se	suprapune	cu	cea	de	funcţionare	în	regim	de	condiţionare	
a	aerului,	produsul	poate	întrerupe	forţat	condiţionarea	aerului,	pornind	auto-curăţarea	filtrului.

•	 Dacă	apare	mesajul	"Setare ceas din meniu",	efectuaţi	setarea	ceasului	din	nou	astfel	ca	auto-curăţarea	
filtrului	să	fie	efectuată	în	timpul	perioadei	desemnate.

NOTĂ
*		Produsul	va	fi	setat	la	modul	de	funcționare	cu	comandă	automată	dacă	nu	se	efectuează	setarea	ceasului	din	
nou	când	ceasul	este	resetat	dintr-un	motiv	oarecare	(de	ex.	produsul	nu	este	alimentat	cu	curent	timp	de	48	de	
ore	sau	mai	mult).
•	 Produsul	poate	genera	puţin	zgomot	când	filtrul	se	rotește	sau	praful	este	răzuit	cu	peria.
•	 Ventilatorul	se	roteşte	automat	în	timpul	auto-curăţării	filtrului.

Ceasul și calendarul

 �Setarea ceasului

Metodă de exploatare

1 
Răcire Set. la

Rece 28°C

Ecranul	de	bază

•	 Apăsaţi	butonul	Meniu/Enter.

2 
Reven. Setare

Meniu principal
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere

1/2

Ecranul	meniului	principal

•	 Va	apare	ecranul	meniului	principal.

3 
Reven. Setare

Meniu principal
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă

2/2 •	 Apăsaţi	butoanele	 	pentru	a	selecta		Ceas	şi	calendar		
pe	ecranul	meniului	principal.	
Apăsați	butonul	Meniu/Enter	pentru	a	afişa	ecranul	de	setări	
ale	ceasului.

4 Data şi ora
Anul 2011
Luna 01
Ziua 01
Joi

 12:00
Reven. Setare

•	 Selectați	"Anul"	cu	butoanele	 	 .	
Introduceți	anul	cu	butoanele	 .	
Ținerea	apăsată	a	butonului	va	cauza	modificarea	continuă	
a	numărului.
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5 Data şi ora
Anul 2011
Luna 10
Ziua 01
Joi

 12:00
Reven. Setare

•	 Selectați	"Luna"	cu	butoanele	 	 .	
Introduceți	luna	cu	butoanele	 .	
Ținerea	apăsată	a	butonului	va	cauza	modificarea	continuă	
a	numărului.

6 Data şi ora
Anul 2011
Luna  10
Ziua  07
Joi

 12:00
Reven. Setare

•	 Selectați	"Ziua"	cu	butoanele	 	 .	
Introduceți	ziua	cu	butoanele	 .	
Ținerea	apăsată	a	butonului	va	cauza	modificarea	continuă	
a	numărului.		
Zilele	săptămânii	se	schimbă	automat.	

7 Data şi ora
Anul 2011
Luna 10
Ziua 07
Joi

 12:00
Reven. Setare

•	 Selectați	"Ora"	cu	butoanele	 	 .	
Introduceți	ora	cu	butoanele	 .	
Ținerea	apăsată	a	butonului	va	cauza	modificarea	continuă	
a	numărului.

8 Data şi ora
Anul 2011
Luna 10
Ziua 07
Joi

 12:21
Reven. Setare

•	 Selectați	"Minutul"	cu	butoanele	 	 .	
Introduceți	minutul	cu	butoanele	 .	
Ținerea	apăsată	a	butonului	va	cauza	modificarea	continuă	
a	numărului.

•	 Apăsaţi	butonul	Meniu/Enter.	
Va	apare	ecranul	de	confirmare	a	setărilor.

9 Salvaţi setările?
Data şi ora

Da Nu

Reven. Setare

•	 Apăsaţi	butonul	 	 	pentru	a	selecta		Da		de	pe	ecranul	de	
confirmare	a	setărilor.		
Apăsaţi	butonul	Meniu/Enter	pentru	a	seta	ceasul	şi	reveniți	
la	ecranul	de	bază.

*	În	timpul	efectuării	setărilor	de	auto-curăţare	a	filtrului,	afişajul	va	reveni	
la	ecranul	pentru	desemnarea	perioadei	de	auto-curăţare	a	filtrului.	
(A	se	vedea	la	pagina	9.)

Auto-curăţarea filtrului



BYCQ140D7GW1	 Manual	de	exploatare
Panou	decorativ	cu	auto-curăţare
4P310442-1B	–	10.2013 12

Setări curente

 �Manipularea configurărilor curente

Metodă de exploatare

1 
Reven. Setare

Meniu principal
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă

2/2 •	 Afişați	ecranul	meniului	principal.	(A	se	vedea	la	
pagina	10).

•	 Apăsați	butoanele	 	pentru	a	selecta		Setări	curente		
pe	ecranul	meniului	principal	şi	apăsaţi	butonul	Meniu/Enter.

2 
Reven. Setare

Setări curente
Raport ventilare  Scăzut
Mod ventilare  Auto
Program  Dezact.
Mod afişare  Standard
Afişare element  Ext.
Auto-curăţare filtru  00-03

•	 Va	apare	o	listă	prezentând	situaţia	curentă	a	setării.		
Apăsaţi	butoanele	 	 	pentru	a	merge	la	următorul	element.

•	 Apăsarea	butonul	de	Anulare	vă	readuce	la	ecranul	meniului	
principal.

Raport	ventilare Mod	afişare
Mod	ventilare Afişare	element
Program Auto-curăţare	filtru
Pornire	rapidă

Elemente	de	afişaj

*	Elementele	de	afişaj	pot	diferi	în	funcţie	de	model.		
Sunt	afișate	numai	elementele	care	pot	fi	setate.	
Consultaţi	setările	"Auto-curăţare	filtru"	afişate	pentru	condiţia	prezentă	
setată	de	auto-curăţare	a	filtrului.
Exemplu:		Pentru	auto-curăţarea	filtrului	este	setată	o	perioadă	de	la	00:00	

la	03:00.	
Auto-curăţare	filtru			00-33
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Colectarea prafului din cutia de praf 
Afişajul semnului de colectare a prafului

Este	vremea	pentru	colectarea	prafului	din	cutia	de	praf	va	apare	când	a	venit	timpul.
Colectaţi	imediat	praful	când	semnul	este	confirmat.
*		Semnul	de	colectare	a	prafului	va	apare	la	intervale	de	aproximativ	jumătate	de	an	până	la	un	an.	
Intervalele	pot	deveni	mai	scurte	dacă	produsul	este	utilizat	în	locuri	cu	praf	excesiv.

Semnul	de	colectare	a	prafului	va	apare	treptat	în	conformitate	cu	cantitatea	de	praf	din	cutia	de	praf.

Locul afişajului Semnul de 
colectare 1

Semnul de 
colectare 2

Semnul de 
colectare 3

Semnul de 
colectare 4

Tele-
comandă

LCD Mesajele	"Colectare	praf"	şi	"Buton	Meniu"	vor	apare	
alternativ.

Va	apare	"AH"	
(semnul	de	
eroare)

Becul	
indicator	al	
funcţionării

Fără	indicare Becul	indicator	al	funcţionării	va	clipi.

Capacul	colţului	
decorativ

Indicator	(roșu)
Fără	indicare Indicatorul	va	clipi	

la	intervale	lungi. Indicatorul	va	clipi	la	intervale	scurte.

PREGĂTIREA
•	 Colectaţi	imediat	praful	din	cutia	de	praf	la	finalizarea	confirmării	semnului	de	colectare	a	prafului.

NOTĂ
•	 Comanda	de	a	suspenda	funcționarea	în	regim	de	condiționare	a	aerului	va	funcționa	dacă	operațiunea	
de	condiţionare	a	aerului	continuă	fără	colectarea	prafului.	
În	plus,	praful	va	cădea,	putând	cauza	o	funcționare	defectuoasă.	Prin	urmare,	aveţi	grijă	să	efectuaţi	
colectarea	prafului	cu	un	aspirator.
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Colectarea prafului cu aspiratorul

1 Trageți	cu	aspiratorul	praful	din	cutia	de	praf	la	finalizarea	confirmării	semnului	de	colectare	a	prafului.

NOTĂ
•	 Colectarea	prafului	cu	un	aspirator	nu	este	posibilă	în	timpul	auto-curăţării	filtrului.	Aveţi	grijă	ca	"	 	"	
să	nu	fie	afişat	pe	ecranul	telecomenzii	înainte	de	colectarea	prafului.	
*	Indicatorul	va	clipi	verde	dacă	indicatorul	este	setat	să	se	afişeze.	(A	se	vedea	la	pagina	5).

2 Racordați	conducta	de	legătură	şi	accesoriul	furnizat	pentru	a	se	potrivi	cu	conducta	aspiratorului.	
Introduceți	conducta	de	legătură	şi	accesoriul	în	conducta	aspiratorului.

Conductă aspirator Conductă aspirator Conductă 
de legătură

Conductă de legătură

Accesoriu

Conductă aspirator cu un diametru interior de la 32 la 38 mm. Conductă aspirator cu un diametru interior de la 38 la 42 mm.

Când	depozitați	conducta	de	legătură,	utilizaţi	banda	de	fixare	Velcro	şi	aplicați	următoarea	procedură.

Exemplul 1
1.		Decojiți	hârtia	de	pe	banda	dublu	aderentă	de	pe	
spatele	benzii	de	fixare	şi	lipiți	banda	de	fixare	pe	
o	suprafaţă	plată	la	locul	de	depozitare.

2.		Apăsaţi	banda	de	fixare	a	conductei	de	legătură	pe	
banda	de	fixare	lipită	la	pasul	1.

Suprafaţă plată 
în locul de depozitare

Conductă 
de legătură

Benzi de 
fixare Velcro

Exemplul 2
Înfășurați	benzile	de	fixare	Velcro	pe	conducta	de	
legătură	în	jurul	furtunului	sau	conductei	aspiratorului	
pentru	a	depozita	conducta	de	legătură.

Conductă 
de legătură

Furtun sau 
conductă aspirator

Benzi de 
fixare Velcro

NOTĂ
•	 Accesoriul	nu	poate	fi	racordat	la	conducta	aspiratorului	fără	un	capăt	rotunjit	(de	ex.,	un	aspirator	de	tip	
staționar	sau	portabil)	sau	o	conductă	cu	un	orificiu	la	mijloc	pentru	a	permite	scăparea	aerului.	Luaţi	
legătura	cu	distribuitorul	Daikin	dacă	accesoriul	nu	poate	fi	racordat	la	aspiratorul	dvs.

•	 Utilizați	un	aspirator	cu	puterea	minimă	de	300	W.
•	 Nu	folosiți	un	aspirator	plin	de	praf	şi	cu	putere	redusă	de	aspiraţie.	
*	Utilizarea	unui	aspirator	ca	mai	sus	poate	cauza	o	colectare	defectuoasă	a	prafului.
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3 Introduceți	capătul	conductei	de	legătură	în	admisia	colectării	prafului	a	grilei	aspiraţiei	din	dreapta	jos.	Apoi	fixaţi	prin	apăsare	capătul	pe	priza	interioară	de	aer	până	când	
capătul	face	clic.

Admisia 
colectării prafului Conductă de legătură

Creşte 
aproximativ 10 mm

Secţiunea transversală internă a admisiei colectării prafului

Priză de aer

4 Când	capătul	conductei	de	legătură	vine	în	contact	strâns,	porniți	aspiratorul	cu	puterea	de	aspirație	dată	la	maxim	şi	trageți	praful.

5 Dacă	indicatorul	de	pe	capacul	colţului	decorativ	este	roşu	intermitent,	indicatorul	se	va	stinge	sau	se	va	lumina	verde	la	finalizarea	colectării	prafului.

*	Poate	dura	maxim	30	de	secunde	până	ce	indicatorul	intermitent	roșu	se	stinge	sau	se	luminează	verde.

Colectarea prafului din cutia de praf
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Resetarea semnului de colectare a prafului

Metodă de exploatare

1 Auto

Colectare praf

Set. la
Rece

Cald
28°C

20°C

Ecran	de	bază

•	 Când	vine	vremea	pentru	colectarea	prafului	din	cutia	de	
praf,	mesajele	de	colectare	a	prafului	"Colectare	praf"	şi	
"Buton	Meniu"	vor	apare	alternativ	în	partea	de	jos	a	
ecranului	de	bază.

•	 În	momentul	acestei	situații,	apăsaţi	butonul	Meniu/Enter	
de	pe	ecranul	de	bază.

2 
Reven. Setare

Metodă colectare praf •	 Va	apare	o	ilustraţie	a	tragerii	prafului	din	admisia	colectării	
prafului.	(A	se	vedea	"Colectarea	prafului	cu	aspiratorul"	la	
pagina	14)

•	 După	înţelegere	metodei	de	colectare	a	prafului,	apăsaţi	
butonul	Meniu/Enter	în	momentul	acestei	situații.

3 
Reven. Setare

Praf colectat?
Metodă colectare praf

Da Nu

Răcire Set. la
Rece 28°C

•	 După	tragerea	prafului	din	cutia	de	praf,	apăsaţi	butoanele	 	
	de	pe	ecranul	de	confirmare	a	colectării	şi	selectaţi		Da	.

•	 Apăsaţi	butonul	Meniu/Enter	pentru	a	reseta	semnul	de	
colectare	a	prafului.

•	 Mesajele	"Colectare	praf"	şi	"Buton	Meniu"	care	apar	
alternativ	pe	ecran	vor	dispare.

*	Dacă	praful	din	cutia	de	praf	nu	este	tras	de	loc	sau	cum	trebuie	
cu	aspiratorul,	va	apărea	în	curând	semnul	de	colectare	a	prafului.
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Depanarea
Următoarele	simptome	nu	sunt	semne	de	defecţiuni.

Simptom Cauză probabilă

Sunt generate ușoare pocnituri.

"	 	"	este	afişat	sau	indicatorul	de	pe	
panou	este	verde	intermitent	(*).

Sunetul	antrenării	filtrului	de	
aer.

Este generat un zgomot de 
frecare. Sunetul	antrenării	periei.

Ventilatorul se rotește automat.
Produsul	execută	auto-
curăţarea	filtrului	şi	transferul	
prafului.

Clapeta basculantă se mişcă 
automat.

În	timpul	auto-curăţării	filtrului,	
produsul	suflă	orizontal	aerul.

Funcționarea produsului în regim de condiţionare a aerului se opreşte 
temporar.

Cutia	de	praf	este	plină	şi	
auto-curăţarea	filtrului	nu	este	
disponibilă.

*	Setările	din	fabrică	nu	vor	permite	indicatorului	să	lumineze	intermitent	verde.

Verificaţi	înainte	de	a	solicita	service.

Simptom Cauză probabilă Remediere

De filtrul de aer aderă praf 
(cădere de praf).

Încăperea	conține	temporar	o	cantitate	
mare	de	praf	ca	urmare	a	curăţeniei	
efectuate	în	cameră.

Opriţi	funcţionarea	instalaţiei	
de	aer	condiţionat	până	la	
terminarea	curățeniei	în	
încăpere.

Cutia	de	praf	este	plină. Trageți	praful	cu	aspiratorul.
(A	se	vedea	la	pagina	14).

Pe ecranul telecomenzii apare 
afișajul "AH" şi becul indicator 
al funcţionării se luminează 
intermitent.

Cutia	de	praf	este	plină. Trageți	praful	cu	aspiratorul.
(A	se	vedea	la	pagina	14).

Semnul de colectare a prafului 
apare curând după ce praful 
a fost tras cu aspiratorul.

Nu	este	aspiratorul	plin	cu	praf? Colectaţi	praful	din	aspirator.

Produsul nu funcționează 
conform setărilor 
temporizatorului.

Sunt	defectuoase	setările	controlerului	
telecomenzii?

Refaceți	din	nou	setările	din	
telecomandă.

Dacă	starea	produsului	rămâne	necorespunzătoare	după	controalele	de	mai	sus,	luaţi	legătura	cu	distribuitorul	
Daikin.	Clientul	nu	trebuie	să	încerce	să	repare	singur	produsul.

Informaţii utile
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 �Luaţi legătura cu distribuitorul Daikin în următoarele cazuri

• Când instalaţia de aer condiţionat funcţionează defectuos (de ex., degajare de miros 
de ars), opriți instalaţia de aer condiţionat şi decuplaţi alimentarea cu curent.
Continuarea	exploatării	în	astfel	de	condiţii	poate	cauza	defectare,	electrocutare	sau	
incendiu.	Luaţi	legătura	cu	distribuitorul	Daikin.

Simptom Măsuri de luat înainte a solicita service

Siguranţa se arde sau dispozitivele de siguranţă precum 
disjunctorul circuitului electric de alimentare şi întreruptorul 
pentru scurgeri la pământ se declanșează frecvent.

Nu	porniți	produsul.

Funcționarea butoanelor telecomenzii este imprecisă. Opriți	produsul.

Există alte defecţiuni sau erori. Opriţi	funcţionarea	produsului.

Răcire

Return Setting

Set. la
Rece 28°C

Eroare: buton Meniu

Oricare din următoarele mesaje 
clipeşte pe ecranul de bază al 
telecomenzii.

"Eroare: buton Meniu."
*	Indicatorul	funcționări	se	va	lumina	
intermitent.

"Avertizare: buton Meniu."
*	Indicatorul	funcționări	nu	se	va	
lumina	intermitent.

Controlați	codurile	de	defecţiuni.	
(A	se	vedea	mai	jos)

Afişarea codului de erori

Metodă de exploatare

1 
Răcire

Reven. Setare

Set. la
Rece 28°C

Eroare: buton Meniu

•	 Dacă	survine	o	eroare,	oricare	din	următoarele	elemente	
va	clipi	în	ecranul	de	bază.
"Eroare:	buton	Meniu."
*	Indicatorul	funcționări	va	clipi.

"Avertizare:	buton	Meniu."
*	Indicatorul	funcționări	nu	va	clipi.

•	 Apăsaţi	butonul	Meniu/Enter.

Becul indicator 
al funcţionării

2 
Reven.

Cod eroare:A1

Unitate interioară –––/000
Unitate exterioară –––/000

Info. contact
0123–4567–8900

•	 Codul	de	defecţiune	clipeşte	şi	apare	adresa	de	contact	
şi	denumirea	modelului.

•	 Informați	distribuitorul	Daikin	cu	privire	la	codul	de	eroare	
şi	denumirea	modelului.

NOTĂ

În	unele	cazuri,	poate	fi	afişat	AH09	pe	telecomandă.	Acest	cod	de	eroare	înseamnă	că	operaţiunea	de	curăţare	
nu	a	putut	fi	efectuată	din	cauza	suprapunerii	temporizării	operaţiunii	(răcire	sau	încălzire)	cu	programul	de	
curăţare.	Acest	lucru	poate	fi	evitat	prin	setarea	funcţiei	de	curăţare	în	afara	programului	normal	de	funcţionare.	
(de	ex.	funcţionarea	normală	se	termină	la	23:59	iar	curăţarea	începe	la	00:00).
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Informaţii utile
Service după vânzare

• Nu demontaţi, modificați, sau reparaţi unitatea.
Procedând	astfel	se	poate	produce	electrocutare	sau	incendiu.	
Luaţi	legătura	cu	distribuitorul	Daikin.

• Nu reamplasaţi sau reinstalați singuri.
Instalarea	necorespunzătoare	poate	cauza	electrocutare	sau	incendiu.	
Luaţi	legătura	cu	distribuitorul	Daikin.

• Feriţi-vă de incendiu în cazul unei scăpări de agent frigorific.
Dacă	instalaţia	de	aer	condiţionat	nu	funcţionează	corect,	de	ex.	nu	generează	aer	rece	
sau	cald,	aceasta	poate	fi	cauzată	de	scăpările	de	agent	de	frigorific.	Luaţi	legătura	
cu	distribuitorul	Daikin	pentru	asistenţă.	Agentul	frigorific	din	interiorul	instalaţiei	de	aer	
condiţionat	este	nepericulos	şi	în	mod	normal	nu	se	scurge.	Totuşi,	în	cazul	unei	scăpări,	
contactul	cu	flacăra	unui	arzător,	cu	un	încălzitor	sau	un	cuptor	poate	genera	un	gaz	
dăunător.	Nu	folosiţi	instalaţia	de	aer	condiţionat	până	ce	o	persoană	autorizată	pentru	
service	nu	confirmă	remedierea	scăpărilor.	

 �Informați reparatorul cu privire la următoarele elemente
•	 Denumirea	modelului
•	 Data	instalării
•	 Condiţiile	defectării:	Cât	mai	precis	posibil.
•	 Adresa	dvs.,	numele,	şi	numărul	de	telefon

 �Reparații după expirarea perioadei de garanție cu reparare gratuită
Luaţi	legătura	cu	distribuitorul	Daikin.
Daikin	va	efectua	reparaţii	contra	cost	dacă	produsul	este	reparabil,	cu	menținerea	funcţiilor	sale.

 �Perioada de stoc de piese de schimb pentru funcționare
Piesele	de	schimb	pentru	funcționare	sunt	componentele	care	sunt	necesare	menţinerii	funcţiei	produsului.
Daikin	are	un	stoc	de	piese	de	schimb	pentru	funcționarea	instalaţiei	de	aer	condiţionat	timp	de	nouă	ani	după	
oprirea	fabricației	instalaţiei	de	aer	condiţionat.

 �Recomandare pentru contractul de inspecţie pentru întreţinere
Interiorul	instalaţiei	de	aer	condiţionat	devine	murdar	iar	performanța	se	diminuează	dacă	instalaţia	de	aer	
condiţionat	este	utilizată	timp	de	mai	multe	sezoane.
Este	necesară	o	tehnică	specializată	pentru	revizia	sau	curăţarea	internă	a	produsului	în	afara	lucrărilor	
obișnuite	de	întreţinere.	Prin	urmare,	Daikin	recomandă	un	contract	de	inspecţie	pentru	întreţinere	plătită.
Totuşi,	acest	produs	execută	auto-curăţarea	filtrului.	Prin	urmare,	nu	mai	este	necesară	îngrijirea	zilnică	
a	produsului	de	către	client.
Va	exista	o	influenţă	negativă	asupra	produsului,	precum	colmatarea	filtrului,	în	funcţie	de	condiţiile	de	mediu	
şi	de	exploatare	a	produsului.	Prin	urmare,	Daikin	recomandă	inspecţii	de	întreţinere	la	următoarele	intervale	
de	inspecţie.
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 �Standardele estimative pentru frecvenţele de inspecţie şi întreţinere
[Rețineți	că	frecvenţele	de	întreţinere	nu	indică	perioadele	garantate	de	funcţionare	a	pieselor.]

Tabelul	1	se	aplică	sub	rezerva	următoarelor	condiţii	de	exploatare.
(1)		Produsul	este	utilizat	în	condiții	normale,	fără	porniri	şi	opriri	frecvente	la	intervale	scurte	de	timp.	

(Utilizarea	normală	a	produsului	se	referă	la	regimul	de	funcţionare	a	produsului	pornit	şi	oprit	de	maxim	
şase	ori	pe	oră,	frecvenţă	care	variază	mai	mult	sau	mai	puţin	în	funcţie	de	model.)

(2)		Produsul	este	destinat	să	funcţioneze	10	ore	pe	zi	şi	2.500	de	ore	pe	an.

•	 Tabelul	1	Frecvenţele	de	inspecţie	şi	întreţinere

Denumirea piesei principale
Perioada de 

inspecţie
Frecvenţa întreţinerii 

[înlocuire sau reparaţie]

Motor	(pentru	jaluzea,	filtru,	perie	şi	amortizor)

1	an

20.000	ore

Unitate	de	perie 3	ani

Cutie	de	praf 8	ani

Furtun	flexibil	şi	conductă	în	formă	de	S 8	ani

Indicator	LED 5	ani

Placă	cu	circuite	imprimate 25.000	ore

Notă:	1.		Acest	tabel	prezintă	piesele	principale.	Pentru	detalii,	consultaţi	contractul	de	inspecţie	pentru	
întreţinere.

2.		Frecvenţa	de	întreţinere	a	fiecărei	piese	indică	perioada	estimativă	necesară	până	când	întreținerea	
piesei	devine	necesară.	Utilizați	tabelul	pentru	proiectarea	corespunzătoare	a	întreţinerii	(de	ex.,	
stabilirea	bugetului	costului	inspecţiei	pentru	întreţinere).	
În	plus,	frecvenţele	inspecţiei	şi	întreţinerii	pot	fi	mai	scurte	decât	cele	specificate	în	tabel,	în	funcţie	
de	conţinutul	contractului	de	inspecţie	pentru	întreţinere.

3.		Produsul	necesită	o	inspecţie	regulată	dacă	produsul	este	utilizat	în	clădiri	în	care	se	aplică	Legea	
pentru	întreţinerea	instalațiilor	sanitare	din	clădiri.

4.		Frecvenţele	de	întreţinere	şi	de	înlocuire	ale	fiecărei	piese	trebuie	scurtate	în	condiţii	de	exploatare	
dure	(de	ex.,	mai	multe	ore	de	funcţionare	şi	număr	extrem	de	frecvent	de	opriri/porniri)	şi	de	mediile	
de	exploatare	dificile	(de	ex.,	medii	cu	temperaturi	ridicate,	umiditate	ridicată,	praf	excesiv	şi	
atmosfere	uleioase).

Pentru	detalii	luaţi	legătura	cu	distribuitorul	Daikin.

 �Standardele estimative pentru frecvenţa de înlocuire a pieselor
[Rețineți	că	frecvenţa	de	înlocuire	nu	indică	perioada	garantată	de	funcţionare	a	piesei.]

•	 Tabelul	2.	Frecvenţa	de	înlocuire

Denumirea piesei 
principale Perioada de inspecţie Frecvenţa de înlocuire

Filtru 1	an 5	ani

Notă:	1.		Acest	tabel	prezintă	piesele	principale.	Pentru	detalii,	consultaţi	contractul	de	inspecţie	pentru	
întreţinere.

2.		Frecvenţa	de	înlocuire	indică	o	perioadă	estimativă	necesară	până	când	înlocuirea	piesei	devine	
necesară.	Utilizați	tabelul	pentru	proiectarea	corespunzătoare	a	întreţinerii	(de	ex.,	stabilirea	bugetului	
costului	înlocuirii	piesei).

3.		Este	necesară	o	inspecţie	regulată	în	funcţie	de	mediul	de	instalare.
Pentru	detalii	luaţi	legătura	cu	distribuitorul	Daikin.	În	plus,	revizia	sau	curăţarea	internă	a	produsului	efectuată	
de	alți	reparatori	decât	cei	autorizați	de	către	Daikin	poate	să	nu	fie	în	sfera	de	aplicare	a	termenilor	garanției	
de	produs	Daikin.
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 �Reamplasarea
Luaţi	legătura	cu	distribuitorul	Daikin	deoarece	această	operațiune	necesită	o	tehnică	specializată	în	cazul	
reamplasării	şi	reinstalării	instalaţiei	de	aer	condiţionat	din	același	motiv,	de	ex.,	deplasarea	locului.

 �Cereri de oferte
Luaţi	legătura	cu	distribuitorul	Daikin	pentru	servicii	după	vânzare.

Informaţii utile
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