

PRIROČNIK ZA UPORABO

Okrasna plošča, priložena funkciji samodejnega čiščenja filtra

Samočistilna okrasna plošča

BYCQ140D7GW1

Pravilna uporaba učinkovitega varčevanja z energijo
• Hvala, ker ste kupili samočistilno ploščo.
• V tem priročniku so opisani varnostni postopki, ki jih je treba
upoštevati med uporabo izdelka.

Skrbno preberite ta priročnik in se prepričajte, da ste
razumeli vse informacije v njem, preden skušate
uporabljati izdelek.

Ko ga preberete, priročnik shranite na priročnem mestu.
Če bo izdelek v prihodnje uporabljal drugi operater, priročnik
zagotovo izročite novemu uporabniku.
• Ta priročnik za uporabo je namenjen okrasni plošči, opremljeni
s filtrom s funkcijo samodejnega čiščenja.
Priročnik preberite skupaj s priročnikom za uporabo, priloženem
z ožičenim daljinskim krmilnikom.
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Varnostni ukrepi
Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila
v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem
jeziku.
Da bi lahko popolnoma izkoristili funkcije klimatske
naprave in se izognili okvaram zaradi napačne rabe,
vam svetujemo, da pred uporabo skrbno preberete
ta priročnik.
Klimatska naprava je dobavljena pod pogojem, da
"naprave niso dostopne javnosti in nepooblaščenim
osebam".
• Opisani varnostni ukrepi so razvrščeni kot
OPOZORILA ali OPOMINI. Oboji so pomembni
za vašo varnost. Poskrbite za to, da boste
izvajali vse ukrepe.
OPOZORILO..... Če teh navodil ne boste pravilno
upoštevali, se lahko poškodujete
ali izgubite življenje.
OPOMIN............ Če teh navodil ne boste pravilno
upoštevali, lahko to privede do
poškodbe lastnine ali osebne
poškodbe, odvisno od okoliščin.
• Ko ga preberete, priročnik shranite na
priročnem mestu, tako da ga boste lahko vzeli
v roke, ko ga boste potrebovali. Če se oprema
prenese na novega uporabnika, mu vedno
predajte tudi priročnik.
OPOZORILO
Vedeti morate, da dolgotrajna neposredna
izpostavljenost hladnemu ali toplemu zraku
klimatske naprave ali prehladnemu ali
pretoplemu zraku lahko škoduje vašemu
fizičnemu počutju in zdravju.
Ko klimatska naprave ne deluje (smrdi po
zažganem itd.), izključite enoto in pokličite
lokalnega zastopnika.
Neprestano delovanje v takih pogojih lahko privede
do odpovedi, električnega udara in požarne
nevarnosti.
O nameščanju se posvetujte s svojim lokalnim
prodajalcem.
Če nameščanje izvedete sami, lahko to privede
do puščanja vode, električnega udara ali nevarnosti
požara.
O spreminjanju, popravljanju in vzdrževanju
klimatske naprave se posvetujte z lokalnim
zastopnikom.
Nepravilno opravljeno delo lahko povzroči iztekanje
vode, električni udar ali požarno nevarnost.
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Ne vstavljajte predmetov, vključno s palicami,
prsti itd. v vstop ali izstop zraka.
Poškodbe so lahko posledica stika s hitrimi
lopaticami ventilatorja v klimatski napravi.
Če pušča hladivo, pazite, da ne izbruhne požar.
Če klimatska naprava ne deluje pravilno, če na
primer ne ustvarja hladnega ali toplega zraka, lahko
vzrok tiči v puščanju hladiva. Za pomoč se obrnite
na lokalnega zastopnika. Hladivo v klimatski napravi
je varno in navadno ne pušča. Če pride do
puščanja, lahko kontakt z gorilnikom, grelcem ali
kuhalnikom povzroči sproščanje strupenega plina.
Klimatske naprave ne uporabljajte, dokler kvalifi
ciran zastopnik serviserja ne potrdi, da je bilo
puščanje odpravljeno.
Z lokalnim zastopnikom se posvetujte o tem,
kaj narediti, če pušča hladivo.
Ko je treba klimatsko napravo namestiti v majhen
prostor, je treba izvesti določene varnostne ukrepe,
tako da količina puščajočega hladiva ne preseže
dovoljenih omejitev koncentracije v primeru
puščanja. Sicer lahko to privede do nesreče
zaradi porabe kisika.
Obrnite se na strokovno osebje, če želite
priključevati dodatno opremo in pazite, da boste
uporabljali le opremo, ki jo navaja proizvajalec.
Če pride do okvare zaradi vašega lastnega dela,
lahko to povzroči puščanje vode, električni udar
ali požar.
O prestavljanju in ponovnem nameščanju
klimatske naprave se posvetujte z lokalnim
zastopnikom.
Nepravilno nameščanje lahko povzroči puščanje,
električni udar ali požarno nevarnost.
Pazite, da boste uporabljali varovalke
s pravilnimi amperskimi vrednostmi.
Za zamenjavo ne uporabljajte napačnih varovalk,
bakrenih ali drugih žic, saj to lahko povzroči
električni udar, požar, poškodbe ali škodo na enoti.
Pazite, da boste enoto zagotovo ozemljili.
Ne ozemljujte naprave s pomočjo komunalne
cevi, strelovoda, prenapetostnega odvodnika ali
ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev lahko
privede do električnih šokov ali požara.
Močan električni tok strele ali drugih virov lahko
poškoduje klimatsko napravo.
Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če ne namestite odklopnika za uhajanje toka,
lahko to povzroči električni udar ali požar.
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Varnostni ukrepi
Posvetujte se prodajalcem, če je klimatska
naprava potopljena zaradi naravne nesreče,
na primer povodnji ali tajfuna.
V takem primeru klimatske naprave ne uporabljajte,
sicer lahko pride do okvare, električnega udara ali
požara.
Ne zaganjajte ali zaustavljajte delujoče
klimatske naprave tako, da vključite ali izključite
prekinjalo za napajanje.
Sicer lahko pride do požara ali puščanja vode.
Poleg tega se bo ventilator vrtel zaganjajoče, če je
vključena kompenzacija za izpad električnega toka,
kar lahko privede do poškodb.
Izdelka ne uporabljajte v okolju, kontaminiranem
z oljnimi hlapi, na primer s hlapi olja za kuhanje
ali strojnega olja.
Oljni hlapi lahko povzročijo razpoke, električni udar
ali požar.
Izdelka ne uporabljajte na krajih s prekomernim
oljnim dimom, na primer v kuhinjah, ali na krajih
z vnetljivimi plivi, korozivnimi plini ali kovinskim
prahom.
Uporaba izdelka na takih mestih lahko povzroči
požar ali odpoved izdelka.
Ob napravi ne uporabljajte vnetljivih snovi
(npr. lakov za lase ali insekticidov).
Naprave ne čistite z organskimi topili, na primer
razredčevalcem barve.
Uporaba organskih topil lahko povzroči razpoke
na izdelku, električni udar ali požar.
Pazite, da boste zagotovo uporabili namensko
napajalno vezje za klimatsko napravo.
Uporaba drugačnega napajanja lahko povzroči
pregrevanje, požar ali odpoved izdelka.
OPOMIN
Klimatske naprave ne uporabljajte za namene,
ki se ne ujemajo z namenom izdelave.
Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje
natančnih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali
umetniških del, saj lahko to vpliva na njihovo
zmogljivost, kakovost ali dolgotrajnost.
Ne odstranjujte varovalne rešetke ventilatorja
na zunanji enoti.
Varovalo ščiti pred hitro se vrtečim ventilatorjem,
ki lahko povzroči poškodbe.

Priročnik za uporabo
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Predmetov, ki so občutljivi na vlago, ne
postavljajte neposredno pod notranjo ali
zunanjo enoto.
V nekaterih pogojih lahko kondenziranje glavne
enote ali hladilnih cevi, umazanija zračnega filtra
ali zamašitev odvodnih cevi povzroči kapljanje, kar
lahko poškoduje ali pokvari predmet pod enoto.
Da bi se izognili prekomerni porabi kisika,
pazite, da je prostor dobro prezračen, če
uporabljate hkrati s klimatsko napravo opremo,
kot so gorilniki itd.
Po daljši uporabi preverite podstavek enote in
nosilce, da niso poškodovani.
Če ostanejo v poškodovanem stanju, lahko enota
pade in povzroči poškodbe.
Ne postavljajte vnetljivih sprejev na enoto in ne
uporabljajte razprševalcev ob enoti, saj to lahko
povzroči požar.
Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili
delovanje; stikalo prestavite na off ali odstranite
napajalni kabel.
Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.
Da bi se izognili električnemu udaru,
ne upravljajte naprave z mokrimi rokami.
Izdelka ne postavljajte ob naprave, ki proizvajajo
odprt ogenj ob pretoku zraka z enote, saj to
lahko prepreči vžig gorilnika.
Neposredno pod enoto ne postavljajte grelcev,
saj lahko njihova toplota povzroči deformacije.
Pazite, da otroci, rastline in živali ne bodo
neposredno izpostavljeni zračnemu toku
naprave, saj lahko pride do neljubih posledic.
Klimatske naprave ali daljinskega upravljalnika
ne perite z vodo, saj to lahko povzroči električni
udar ali požar.
Nad enoto ne postavljajte posod z vodo
(npr. vaze z rožami), saj lahko to povzroči
električni udar ali požar.
Klimatske naprave ne nameščajte tja, kjer
obstaja nevarnost puščanja vnetljivega plina.
Če pride do puščanja vnetljivega plina, lahko oblak
vnetljivega plina ob klimatski napravi povzroči
izbruh požara.
Vnetljivih posod, kakršne so razpršilne
pločevinke, ne postavljajte v krog 1 m od izpuha.
Vsebniki lahko zaradi toplega zraka iz izpuha
notranje ali zunanje enote eksplodirajo.
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Namestite cev za odvod kondenzata,
da zagotovite popolno odvajanje.
Če med delovanjem klimatske naprave ne pride
do pravilnega odvajanja, lahko pride do zamašitve
zaradi umazanije in oblog v cevi.
To lahko povzroči puščanje vode pri notranji enoti.
Če se to zgodi, zaustavite delovanje klimatske
naprave in se posvetujte s prodajalcem.
Ne dovolite otroku, da bi splezal na zunanjo
enoto ali da bi nanjo postavljal predmete.
Padec ali prekuc naprave lahko povzroči poškodbe.

Daljinskega upravljalnika ne puščajte na mestih,
kjer se lahko zmoči.
Če v daljinski upravljalnik zaide voda, obstaja
tveganje električnega puščanja in poškodbe
elektronskih delov.
Med čiščenjem ali pregledovanjem zračnega
filtra bodite ves čas zelo pazljivi.
Zahtevano je delo na veliki višini, zato morate biti
zelo pozorni.
Če je zidarski oder nestabilen, lahko padete ali
se skotalite z njega, kar bo povzročilo poškodbe.

Ne prekrivajte vstopov in izstopov zraka.
Oviran zračni tok lahko poslabša delovanje naprave
ali povzroči napake.
Naprave ne smejo uporabljati majhni otroci in
bolne osebe brez nadzora.
Pride lahko do poškodb telesnih funkcij in škode
zdravja.
Otroke morate nadzorovati, da se ne bi igrali
z enoto ali z daljinskim upravljalnikom.
Če otrok po naključju vklopi napravo, lahko to
povzroči poškodbe telesnih funkcij in škoduje
zdravju.
Ne dovolite, da bi se na zunanji enoti ali okoli
nje igrali otroci.
Če se bodo nepazljivo dotaknili enote, se lahko
poškodujejo.
Posvetujte se s prodajalcem, ko želite očistiti
notranjost klimatske naprave.
Nepravilno čiščenje lahko povzroči lomljenje
plastičnih delov, puščanje vode in drugo škodo,
pa tudi električni udar.
Da bi se izognili poškodbam, se ne dotikajte
odprtine za vstop zraka ali aluminijastih platic
enote.
Ne postavljajte predmetov v neposredno bližino
zunanje enote in ne dovolite listom in drugim
odpadkom, da se zbirajo okoli enote.
V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki lahko
vstopijo v enoto. Ko so v enoti, lahko živali
povzročijo okvaro, dim ali požar, ko se dotaknejo
električnih delov.
Nikoli se ne dotikajte notranjih delov krmilnika.
Ne odstranjujte čelne plošče. Če se dotaknete
nekaterih notranjih delov, lahko to povzroči električni
udar in poškoduje enoto. Prosimo, posvetujte se
s svojim prodajalcem o pregledovanju in
nastavljanju notranjih delov.
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Imena in funkcije
Gumbi za pritrditev filtra
(na petih mestih)
Okrasni
vogalni pokrovček

Okrasni vogalni pokrovček
Indikator (zelen/rdeč)

Nihajna loputa
Okrasna
plošča

OMARICA Z ELEKTRIČNIMI
KOMPONENTAMI plošče Pritrditveni gumbi
za prašno omarico
(na dveh mestih)

Indikator
(zelen/rdeč)

Prašna
omarica

Pritrditveni vijak
krtačne enote

Zračni filter

Krtača

Vstopna odprtina
za zbiranje prahu

Sesalna rešetka

Cev v obliki črke S
Pogon krtače

Pogon filtra

• Na ilustraciji je prikazana okrasna plošča, priložena
funkciji samodejnega čiščenja filtra, kot je vidna,
če je sesalna rešetka odstranjena.

Indikator
Prikaz barv in pogojev indikatorja prikazuje naslednjo vsebino.
Barva
indikatorja
Zelena

Stanje
Sveti
Utripanje
Utripanje v dolgih
intervalih

Rdeča

Utripanje v kratkih
intervalih

Vsebina
Izdelek je v načinu delovanja klimatske naprave (*)
Izdelek izvaja samodejno čiščenje filtra (*)
Čas za odstranjevanje prahu iz prašne omarice
(s prahom, ki ga je zaznal senzor za prah)
Prašna omarica je polna in samodejno čiščenje
filtra ni na voljo.

Glejte
stran 13.

Prišlo je do nepravilnega delovanja samodejnega čiščenja filtra.

* Izdelek je tovarniško nastavljen tako, da teh elementov ne kaže.

OPOMBA
Enote ne uporabljajte na naslednjih mestih.
Olje, cigaretni katran in para bodo ustvarili lepljiv prah na filtru, kar bo težko pravilno očistiti. Poleg tega lahko
lepljiv prah povzroči nepravilno delovanje.
• Mesta z oljnatim dimom:....................................... Restavracije, tovarne itd.
• Mesta s prekomernim cigaretnim dimom:............ Kadilnica itd.
• Mesta s prekomerno vlago ali paro:..................... restavracije, tovarne itd.
* Izdelka ne smete uporabljati v določenih pogojih poleg v posebnih primerih, navedenih zgoraj. Obrnite se na
prodajalca opreme Daikin za več podrobnosti.

Priročnik za uporabo
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1. Tipka za izbiro načina delovanja
11. LCD (z odzadnjo osvetlitvijo)

4. Gumb navzgor
5. Gumb navzdol
6. Desni gumb
7. Gumb levo
9. Indikator delovanja
8. Gumb On/Off
3. Gumb menu/vnos
10. Gumb za preklic

2. Gumb za nastavitev hitrosti ventilatorja/smeri
zračnega pretoka
Druge funkcije, ki ne sodijo med osnovne funkcije delovanja (npr. On/Off, Izbirnik načina delovanja,
nadzor hitrosti ventilatorja in temperaturne nastavitve), se nastavijo na menujskem zaslonu.

OPOMBA
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na mestih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.
Sicer se lahko LCD razbarva in na njem ni mogoče več nič prikazati.
• Ne vlecite in ne zvijajte kabla daljinskega upravljalnika.
Sicer lahko daljinski upravljalnik pokaže napako.
• Gumbov na daljinskem upravljalniku ne pritiskajte s predmeti z ostrimi konicami.
Sicer lahko poškodujete daljinski upravljalnik ali ta prikaže napako.

1. Tipka za izbiro načina delovanja
• To tipko pritisnite, da bi izbrali želeni način delovanja.
* Razpoložljivi načini se razlikujejo glede na
priključeni model.

2. Gumb za hitrost ventilatorja/smer
zračnega pretoka
• Uporablja se za prikaz zaslona za nastavitev
smeri količine zraka/zračnega pretoka.
* Razpoložljive hitrosti ventilatorja in smeri zračnega
pretoka se razlikujejo glede na priključeni model.
(Za podrobnosti glejte priročnik za uporabo
daljinskega upravljalnika)

3. Gumb menu/vnos
• Uporaba se za prikaz glavnega menuja.
• Uporablja se za vnos izbranega elementa.
BYCQ140D7GW1
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4. Gumb navzgor (Pazite, da boste
zagotovo pritisnili del s simbolom )
• Uporablja se za dvig nastavljene temperature.
• Osvetljeni bodo naslednji elementi na zgornji
strani.
(Osvetljeni elementi se bodo ves čas
izmenjavali, dokler bo gumb pritisnjen.)
• Uporablja se za zamenjavo izbranega elementa.

5. Gumb navzdol (Pazite, da boste
zagotovo pritisnili del s simbolom

)

• Uporablja se za znižanje nastavljene temperature.
• Osvetljeni bodo naslednji elementi na spodnji
strani.
(Osvetljeni elementi se bodo ves čas
izmenjavali, dokler bo gumb pritisnjen.)
• Uporablja se za zamenjavo izbranega elementa.
Priročnik za uporabo
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Imena in funkcije
6. Gumb desno (Pazite, da boste
zagotovo pritisnili del s simbolom

)

• Uporablja se za osvetlitev naslednjih elementov
na desni strani.
• Vsak zaslon drsi v desno.
• Če ta gumb držite pritisnjen vsaj štiri sekunde, so
omogočene nastavitve za odhod od doma (home leave).

7. Gumb levo (Pazite, da boste
zagotovo pritisnili del s simbolom

9. Lučka za prikaz obratovanja (zelena)
• Lučka zasveti med delovanjem.
• Lučka utripa, če pride do napake.

10. Gumb za preklic
• Uporablja se za vrnitev na prejšnji zaslon.

11. LCD (z odzadnjo osvetlitvijo)
)

• Uporablja se za osvetlitev naslednjih elementov
na levi strani.
• Vsak zaslon drsi v levo.
• Če ta gumb držite pritisnjen vsaj štiri sekunde, so
omogočene nastavitve za odhod od doma (home leave).

8. Gumb On/Off

• Odzadnja osvetlitev bo zasvetila za približno
30 sekund, ko pritisnete gumb za delovanje.
Medtem ko je prižgana odzadnja osvetlitev, lahko
pritiskate na gumbe, razen na gumb On/Off.
• Če sta za nadzor ene notranje enote v uporabi dva
daljinska upravljalnika, se bo prižgala odzadnja
osvetlitev na tistem, ki bo uporabljen prej.
(Odzadnja osvetlitev obeh oddaljenih upravljalnikov
se ne bo prižgala na obeh sočasno.)

• Pritisnite gumb in sistem se bo zagnal.
• Pritisnite gumb še enkrat in sistem se bo zaustavil.

Zaslon LCD
• Obstajata dva tipa zaslonov, npr. standardni in podrobni zaslon.
Privzeto je nastavljen standardni zaslon.
• Da bi preklopili na podrobni zaslon, izberie podrobni zaslon v glavnem menuju.
Za podrobnosti glejte ročno delovanje, za katero poskrbi ožičeni daljinski upravljalnik.
• Vsak od naslednjih zaslonov razlaga stanje zaslona LCD, ki zadeva funkcijo samodejnega čiščenja filtra.
Za vsebino na zaslonih LCD medtem ko izdelek ni v načinu samodejnega čiščenja filtra, glejte priročnik
za uporabo, priložen ožičenemu daljinskemu upravljalniku.
Standardni zaslon

Samodej.

Nastavi
Hla28°C

Podrobni naslov

Samodej.

Ogre20°C

Čiščenje prahu

2. Sporočilo

11:03

Zapora
Prostor
Hla28°C
Ogre20°C 20°C

Čiščenje prahu

1. Zaslon "Samodejno čiščenje filtra"

1. Zaslon "Samodejno čiščenje filtra"
• Prikazan je, medtem ko izdelek izvaja
samodejno čiščenje filtra.

2. Sporočilo
Pokazalo se bo naslednje sporočilo.
"Napaka: pritis. gumb za meni."
"Opozorilo: pritis. gumb meni."
• Prikaže se, če je zaznana napaka ali opozorilo.
(Glejte stran 18).
Priročnik za uporabo
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Pet

2. Sporočilo

1. Zaslon "Samodejno čiščenje filtra"

Sporočili "Čiščenje prahu" in "Opozorilo: pritis.
gumb meni." se bosta prikazovali izmenično.
• Prikaže se, ko je čas za odstranitev prahu
iz prašne omarice. (Glejte stran 13).
"Nastavite uro v meniju"
• Prikaže se, da vas obvesti, da je treba uro spet
nastaviti. (Glejte stran 10)
• Izdelek ne bo zagnal samodejnega čiščenja
filtra v določenem času, razen če spet izvedete
nastavitve.
BYCQ140D7GW1
Samočistilna okrasna plošča
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Samodejno čiščenje filtra
Funkcijie daljinskega upravljalnika
Način delovanja

Zaslon delovanja

1

Opisuje zaslon, ki bo
prikazan na daljinskem
upravljalniku med
delovanjem.

Glavni meni

1/2

Hitri zagon
Zračenje
Možnosti varčevanja
Urnik
Samo.čiščenje filtra
Podatki za vzdrževanje
Nazaj

Nastavitev

Postopek delovanja
Razloži postopek delovanja gumba
za daljinski upravljalnik. Krmili gumbe
v skladu s postopkom.

Zaslon za delovanje gumba
Prikaže položaje gumbov
za krmiljenje.

• Pritisnite
gumbe, da bi izbrali Samo.čiščenje filtra
na glavnem menuju.
Pritisnite gumb Menu/Vnos, da bi prikazali zaslon
z nastavitvami Samo.čiščenje filtra.

Samo.čiščenje filtra
Samo.čiščenje filtra

09:00–12:00
Nazaj

Nastavitev

Nastavitev samodejnega čiščenja filtra
Ta izdelek izvede samodejno čiščenje filtra enkrat na dan.
Delovanje klimatske naprave izdelka se bo zaustavilo, medtem ko izdelek izvaja samodejno čiščenje filtra.
Odločite za želeno obdobje med osmimi, ki so na voljo.

OPOMBA
• Potrebna je pravilna nast avitev ure.
• Ta izdelek bo izvedel samodejno čiščenje filtra od 00:00 do 03:00 (tovarniška nastavitev), če časa za za
samodejno čiščenje filtra ne določite.
• Izdelek bo izvedel samodejno čiščenje filtra ob nepredpisanem času, če ne nastavite ure.

Način

določanja začetnega časa
Način delovanja

1

Glavni meni

• Zaslon s prikazom glavnega menuja.
• Pritisnite gumbe
, da bi izbrali Samo.čiščenje filtra
na zaslonu glavnega menuja in pritisnite gumb Menu/Vnos.

Nastavitev

Nazaj

2

1/2

Hitri zagon
Zračenje
Možnosti varčevanja
Urnik
Samo.čiščenje filtra
Podatki za vzdrževanje

Samo.čiščenje filtra
Ura ni nastavljena
Ali jo želite zdaj nastaviti?

Da
Nazaj

Ne
Nastavitev

Datum in čas
Leto 2011
Mesec 01
Dan 01
Četrtek

* Za nastavitev začetnega časa samodejnega čiščenja filtra je potrebna
nastavitev časa.

• Če čas ni bil nastavljen, se bo pojavil zaslon, kakršen je
prikazan na levi.
Pritisnite gumba
, da bi izbrali Da in pritisnite gumb
Menu/Vnos.
Nastavite trenutno leto, mesec, dan in čas.
(Glejte "Ura in koledar" na strani 10)

12:00
Nazaj

Nastavitev

BYCQ140D7GW1
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Samodejno čiščenje filtra

3

Samo.čiščenje filtra
Samo.čiščenje filtra

0:00– 3:00
Nazaj

4

Nastavitev

Samo.čiščenje filtra
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Ne

• Čas se bo spremenil, kadarkoli pritisnete gumba
na
zaslonu ure z nastavitvami za samodejno čiščenje filtra.
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 .
Izberite želeni čas med prikazanimi.
• Pritisnite gumb Menu/vnos.
Pojavil se bo zaslon s potrditvijo.
• Pritisnite gumb
, da bi izbrali Da na zaslonu s potrditvijo.
Pritisnite gumb Menu/Vnos, da bi nastavili samodejno
čiščenje in se vrnili na osnovni zaslon.

Nastavitev

OPOMBA
Funkcija samodejnega čiščenja filtra traja približno 10 minut.
Izvajanje funkcije čiščenja se bo v razporejenem času 3 ur začelo, čim bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
• v prvi uri
se bo čiščenje izvajalo le v času, ko bo termostat IZKLOPLJEN ali ko enota ne deluje;
• v drugi uri
je pogoj enak kakor v prvi uri ali ko sta zahtevi za hlajenje ali ogrevanje šibki;
• v tretji uri
enota prisilno izvede čiščenje, čeprav deluje. Ko je čiščenje končano, enota spet povzame normalno
delovanje.
Enota bo poskusila izvesti čiščenje v naslednjem razporejenem času 3 ur, če se ni izvedlo.
Če enota ne more izvesti čiščenja po izteku 3-urnih dveh razporedov, na primer v primeru VRV, se bo na zaslonu
daljinskega upravljalnika prikazal napis AH09 (glejte "OPOMBA" na strani 18). Koda napek bo prikazana,
dokler se funkcija ne izvede, vendar bo enota ves čas normalno delovala.
Enote Sky Air te kode napake ne prikažejo.

Samodejno čiščenje filtra
Izdelek ima naslednje tri delovne načine, od katerih je mogoč pri vsakem nastaviti filter za samodejno čiščenje.
Način
delovanja
Delovanje
s časovnim
razporedom

Izvede samodejno čiščenje filtra v označenih
obdobjih, izbranih med osmimi obdobji.

00:00-do-03:00
delovanje

Izvede samodejno čiščenje filtra v tovarniško
nastavljenem času (00:00 do 03:00).

Samodejno
krmiljenje

Priročnik za uporabo
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Opis

Izvede samodejno čiščenje filtra v skladu
z referenčnim nadzorom.

Nastavitev
časa

Razpoložljivost za
določanje časa za začetek
samodejnega čiščenja filtra

ali

BYCQ140D7GW1
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PRIPRAVA
• Da bi določili obdobje za samodejno čiščenje filtra, se čimbolj izogibajtečasu, ko je izdelek v načinu delovanja
klimatske naprave.
Če se čas za samodejno čiščenje filtra prekriva z načinom klimatskega delovanja izdelka, lahko izdelek prisilno
zaustavi delovanje klimatske naprave in začne izvajati samodejno čiščenje filtra.
• Če se pojavi sporočilo "Nastavite uro v meniju", pazite, da boste zagotovo spet izvedli nastavitev ure,
tako da se bo samodejno čiščenje filtra izvedlo med določenim časom.

OPOMBA
* Izdelek bo nastavljen na način samodejnega nadzora, razen če je na novo nastavljena ura ali če se ura zaradi
kateregakoli razloga ponastavi (npr. ker izdelek 48 ur ali več ni pod napajanjem).
• Izdelek lahko ustvari nekaj hrupa, ko se filter vrti ali ko krtača odstranjuje prah.
• Ventilator se med samodejnim čiščenjem filtra samodejno vrti.

Ura in koledar
Nastavitev

ure
Način delovanja

1

• Pritisnite gumb Menu/vnos.
Hlajenje

Nastavi
Hlaj 28°C

Osnovni zaslon

2

Glavni meni

1/2

• Pojavil se bo zaslon glavnega menuja.

Hitri zagon
Zračenje
Možnosti varčevanja
Urnik
Samo.čiščenje filtra
Podatki za vzdrževanje
Nazaj

Nastavitev

Zaslon glavnega menuja

3

Glavni meni

Nazaj

4

2/2

Konfiguracija
Trenutne nastavitve
Ura in koledar
Jezik

• Pritisnite gumba
, da bi izbrali Ura in koledar na zaslonu
glavnega menuja.
Pritisnite gumb Menu/Vnos, da bi prikazali zaslon
z nastavitvijo ure.

Nastavitev

• Izberite "Leto" z gumboma
.
Vnesite leto z gumboma
.
Če držite gumb pritisnjen, s številka neprenehoma spreminja.

Datum in čas
Leto 2011
Mesec 01
Dan 01
Četrtek

12:00
Nazaj

Nastavitev
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5

• Izberite "Mesec" z gumboma
.
Vnesite mesec z gumboma
.
Če držite gumb pritisnjen, s številka neprenehoma spreminja.

Datum in čas
Leto 2011
Mesec 10
Dan 01
Četrtek

12:00
Nazaj

6

Nastavitev

• Izberite "Dan" z gumboma
.
Vnesite dan z gumboma
.
Če držite gumb pritisnjen, s številka neprenehoma spreminja.
Dnevi v tednu se samodejno spremenijo.

Datum in čas
Leto 2011
Mesec 10
Dan 07
Četrtek

12:00
Nazaj

7

Nastavitev

• Izberite "Uro" z gumboma
.
Vnesite uro z gumboma
.
Če držite gumb pritisnjen, s številka neprenehoma spreminja.

Datum in čas
Leto 2011
Mesec 10
Dan 07
Četrtek

12:00
Nazaj

8

Nastavitev

Datum in čas
Leto 2011
Mesec 10
Dan 07
Četrtek

12:21
Nazaj

9

Nastavitev

Datum in čas
Želite shraniti nastavitve?

Da
Nazaj

Ne
Nastavitev

Priročnik za uporabo
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• Izberite "Minute" z gumboma
.
Vnesite minute z gumboma
.
Če držite gumb pritisnjen, s številka neprenehoma spreminja.
• Pritisnite gumb Menu/vnos.
Pojavil se bo zaslon s potrditvijo.

• Pritisnite gumb
, da bi izbrali Da na zaslonu s potrditvijo.
Pritisnite gumb Menu/Vnos, da bi nastavili uro in se vrnili na
osnovni zaslon.
* Ko izvajate nastavitve za samodejno čiščenje filtra, se bo zaslon vrnil
na zaslon za določeno obdobje za samodejno čiščenje filtra. (Glejte
stran 9.)

BYCQ140D7GW1
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Trenutne nastavitve
Prilagajanje

trenutnih nastavitev
Način delovanja

1

Glavni meni

Nazaj

2

2/2

Konfiguracija
Trenutne nastavitve
Ura in koledar
Jezik

Nastavitev

Trenutne nastavitve
Stopnja zračenja
Način zračenja
Urnik
Način prikaza
Prikaz elementa
Samo.čiščenje filtra
Nazaj

• Zaslon s prikazom glavnega menuja. (Glejte stran 10).
• Pritisnite gumbe
, da bi izbrali Trenutne nastavitve
na zaslonu glavnega menuja in pritisnite gumb Menu/Vnos.

Nizko
Samodej.
Onemog.
Standard
Zunaj
00-03

Nastavitev

• Prikazal se bo seznam s trenutnimi nastavitvami.
Pritisnite gumbe
, da bi se premaknili na naslednji
element.
• Pritisnite gumb Prekliči, da bi se vrnili na zaslon glavnega
menuja.
Elementi za prikaz
Stopnja zračenja
Način zračenja
Urnik
Hitri zagon

Način prikaza
Prikaz elementa
Samo.čiščenje filtra

* Prikaz elementov se lahko razlikuje glede na model.
Prikazani so le elementi, ki jih je mogoče nastaviti.
Glejte prikazane nastavitve "Samodejno čiščenje filtra" za trenutni nabor
pogojev za samodejno čiščenje filtra.
Primer: Za samodejno čiščenje filtra je nastavljen čas od 00:00 do 03:00.
Samo.čiščenje filtra   00-33
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Odstranjevanje prahu iz prašne omarice
Zaslon za zbiranje prahu
Zaslon za odstranjevanje prahu iz prašne omarice se bo pojavil, ko bo napočil čas za to.
Ko je znak potrjen, takoj odstranite prah.
* Zaslon za odstranjevanje prahu se bo pojavljal v rednih intervalih na od pol do enega leta.
Intervali se lahko skrajšajo, če izdelek uporabljate na preveč prašnih mestih.
Zaslon za odstranjevanje prahu se bo pojavljal vedno pogosteje v skladu s količino prahu v prašni omarici.
Mesto zaslona

Daljinski
upravljalnik

LCD
(zaslon na
tekoče
kristale)
Indikator
delovanja

Okrasni vogalni
pokrovček
Indikator (rdeč)

Znak za
odstranjevanje 1

Znak za
odstranjevanje 2

Znak za
odstranjevanje 3

Izmenično se bosta pojavljali sporočili "Čiščenje prahu" in
"Pritisnite gumb Menu".
Ni indikacije
Ni indikacije

Indikator bo utripal
v dolgih intervalih.

Znak za
odstranjevanje 4
Pojavil se bo znak
"AH" (koda za
napako)

Indikatorska lučka bo utripala.
Indikator bo utripal v kratkih intervalih.

PRIPRAVA
• Takoj odstranite prah iz prašne omarice, ko potrdite pojav znaka za odstranitev prahu.

OPOMBA
• Preverite, ali ste prekinili delovanje klimatske naprave, sicer bo naprava delovala brez zbiranja prahu.
Ta prah bo lahko padal in tako lahko pride do okvare. Zato s sesalcem zagotovo odstranite prah.

Priročnik za uporabo
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Odstranjevanje prahu s sesalcem

1

S sesalcem odstranite prah iz prašne omarice, ko potrdite pojav znaka za odstranitev
prahu.
OPOMBA
• Odstranjevanje prahu s sesalcem ni mogoče med samodejnim čiščenjem filtra. Pazite, da zaslon ne
prikazuje "
", preden začnete odstranjevati prah.
* Indikator bo zeleno utripal, če je nastavljen, da bo prikazoval samodejno čiščenje filtra.
(Glejte stran 5).

2

Priključite priloženo priključno cev in priključek, ki ustreza cevi sesalca.
Vstavite povezovalno cev in priključek v cev sesalca.
Cev sesalca z notranjim premerom od 32 do 38 mm.

Cev sesalca

Povezovalna cev

Cev sesalca z notranjim premerom od 38 do 42 mm.

Cev sesalca

Povezovalna cev

Priponka

Ko shranite povezovalno cev, uporabite priloženi kavelj s pritrjevalnim trakom in sledite naslednjemu postopku.
Primer 1
1. Odstranite zaščitni papir dvostranskega lepilnega
traku na zadnji strani pritrjevalnega traku in ga
prilepite na ravno površino v shrambi.

Ravna
površina v shrambi

Povezovalna cev

2. Pritisnite pritrjevalni trak povezovalne cevi na
pritrjevalni trak iz koraka 1.
Kavelj
s pritrjevalnimi trakovi

Primer 2
Ovijte kavelj s pritrjevalnim trakom okoli cevi sesalca,
da bi pospravili povezovalno cev.

Gibka ali trda
cev sesalca

Kavelj
s pritrjevalnimi trakovi
Povezovalna cev

OPOMBA
• Priključka ni mogoče povezati s cevjo sesalca brez okroglega uvodnega dela (npr. samostoječega ali
ročnega sesalca) ali s cevjo, ki ima luknjo, ker to povzroči iztekanje zraku. Če svojega sesalca ne
morete priključiti, se posvetujte s prodajalcem Daikin.
• Uporabite sesalec z minimalno močjo sesanja 300 W.
• Ne uporabljajte sesalca, ki bi bil poln prahu in šibak.
* Uporaba takega sesalca lahko pomeni, da vam ne bo uspelo odstraniti prahu.
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3

Vstavite vodilni konec cevi v vstopno odprtino za zbiranje prahu na sesalni rešetki od
spodaj. Nato protisnite uvodni del v notranjo vstopno zračno odprtino, dokler se uvodni
del ne zatakne.
Vstop zraka
Se dvigne
za približno 10 mm

Vstopna odprtina
za zbiranje prahu

Povezovalna cev
Notranji presek vstopne odprtine za zbiranje prahu

4

Pazite, da bo uvodni del v tesnem stiku, vključite sesalec na maksimalno moč sesanja
in posesajte prah.

5

Če indikator okrasnega vogalnega pokrovčka utripa rdeče, se bo izklopil ali zasvetil
zeleno, ko bo prah posesan.
* Da indikator ugasne ali zasveti zeleno, bo potrebnih največ 30 sekund.

Priročnik za uporabo
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Ponastavitev znaka za odstranjevanje prahu
Način delovanja

1

Samodej.

Nastavi
Hlaj
Ogre

28°C
20°C

Čiščenje prahu

• Ko pride čas za odstranjevanje prahu iz prašne omarice,
se bosta na osnovnem zaslonu izmenično pojavljala napisa
"Čiščenje prahu" in "Pritisnite gumb Menu".
• Ko se bo to zgodilo, pritisnite gumb Menu/Vnos na osnovnem
zaslonu.

Osnovni zaslon

2

Način čiščenja prahu

Nazaj

3

• Pojavila se bo ilustracija odsesavanja prahu iz prašne posode.
(Glejte "Odstranjevanje prahu s sesalcem" na strani 14)
• Ko boste razumeli, kako odstraniti prah, pritisnite gumb
Menu/Vnos.

Nastavitev

Način čiščenja prahu
Prah počiščen?

Da
Nazaj

Hlajenje

Ne
Nastavitev

Nastavi
Hlaj 28°C
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• Po odsesavanju prahu iz prašne omarice, pritisnite gumba
na zaslonu za potrditev odstranjevanja prahu in izberite
Da .
• Pritisnite gumb Menu/Vnos, da bi ponastavili znak za zbiranje
prahu.
• Izmenjujoči se sporočili "Čiščenje prahu" in "Pritisnite gumb
Menu" bosta izginili z osnovnega razloga.
* Če prahu ne odstranite iz prašne omarice v celoti ali pravilno,
se bo kmalu spet pojavil znak za odstranjevanje prahu.

Priročnik za uporabo
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Uporabne informacije
Odpravljanje težav
Naslednji simptomi niso znaki okvare.
Simptom

Možni vzrok

Slišati je tih klikajoč zvok.

To je zvok vrtenja zračnega filtra.

Slišati je praskajoč zvok.

To je zvok vrtenja krtače.

Ventilator se samodejno vrti.

Na zaslonu je prikazan "
" ali
indikator na plošči utripa zeleno (*).

Izdelek izvaja samodejno čiščenje
filtra (*) in premikanja prahu.

Nihajna loputa se samodejno
premika.

Izdelek vodoravno izpihuje zrak
med samodejnim čiščenjem filtra.

Delovanje klimatske naprave se je začasno zaustavilo.

Prašna omarica je polna in samo
dejno čiščenje filtra ni na voljo.

* Tovarniške nastavitve indikatorju ne omogočajo zelenega utripanja.

Preverite pred servisiranjem.
Simptom

Možni vzrok

Popravilo

V prostoru je velika količina prahu,
kar je verjetno rezultat čiščenja
prostora.

Zaustavite delovanje klimatske
naprave, dokler ne končate
čiščenja prostora.

Prašna omarica je polna.

Odstranite prah.
(Glejte stran 14).

Na zaslonu daljinskega
upravljalnika se prikaže napis
"AH" in indikator delovanja
utripa.

Prašna omarica je polna.

Odstranite prah.
(Glejte stran 14).

Znak za odstranjevanje prahu
se pojavi kmalu za tem, ko ste
posesali prah.

Ali je bil sesalec poln prahu?

Odstranite prah iz sesalca.

Izdelek ne deluje v skladu
z nastavitvami časovnika.

Ali so nastavitve na daljinskem
upravljalniku napačne?

Še enkrat nastavite daljinski
upravljalnik.

Prah se lepi na zračni filter
(prah pada).

Če izdelek še vedno ni v dobrem stanju po zgornjih preverjanjih, se obrnite na prodajalca opreme Daikin. Stranka
ne sme sama poskušati popravljati izdelka.

Priročnik za uporabo
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V
 naslednjih primerih se obrnite na prodajalca opreme Daikin
• Ko klimatska naprava ne deluje pravilno (npr. oddaja vonj po zažganem), jo zaustavite
in izključite napajanje.
Neprestano delovanje v takih pogojih lahko privede do odpovedi, električnega udara in
požara. Obrnite se na prodajalca opreme Daikin.

Simptom

Ukrepi, ki jih izvedite, preden zahtevate
servisiranje

Varovalka pogosto vklaplja varnostne naprave, na primer
prekinjalo vezja ali odklopnik z uhajanjem toka.

Ne vklapljajte naprave.

Delovanje gumbov na daljinskem upravljalniku ni pravilno.

Izključite izdelek.

Pojavljajo se druge okvare ali napake.

Zaustavite izdelek.

Hlajenje

Nastavi
Hlaj 28°C

Return
Setting
Napaka: pritis. gumb
za meni

Na osnovnem zaslonu daljinskega
upravljalnika utripa eno ali več
naslednjih sporoči.
"Napaka: pritis. gumb za meni."
* Indikator delovanja bo utripal.

Preverite kode napak. (Glejte spodaj)

"Opozorilo: pritis. gumb meni."
* Indikator delovanja ne bo utripal.

Zaslon s kodo napake
Način delovanja

1

Hlajenje

Nastavi
Hlaj 28°C

Nazaj
Napaka: pritis.Nastavitev
gumb za meni

• Če pride do napake, bo utripal katerikoli od naslednjih
elementov na osnovnem zaslonu.
"Napaka: pritis. gumb za meni."
* Indikator delovanja bo utripal.

Indikator
delovanja

"Opozorilo: pritis. gumb meni."
* Indikator delovanja ne bo utripal.

• Pritisnite gumb Menu/vnos.

2

Koda napake:A1
Podatki za stik
0123–4567–8900
Model N enote
Model Z enote

–––/000
–––/000

• Utripa koda napake in pojavila se bosta naslov za stik in ime
modela.
• Obvestite svojega prodajalca Daikin ter mu sporočite kodo
napake in ime modela.

Nazaj

OPOMBA
V nekaterih primerih se bo na zaslonu daljinskega upravljalnika pojavil napis AH09. Ta koda napake pomeni,
da ni bilo mogoče izvesti samodejnega čiščenja, ker sta se časa delovanja prekrivala (hlajenje ali ogrevanje)
z razporedom čiščenja. Temu se lahko izognete, če nastavite samodejno čiščenje za čas zunaj običajnega
delovanja naprave. (Npr. običajno delovanje se zaustavi ob 23:59 in čiščenje se začne ob 00:00).
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Uporabne informacije
Poprodajne storitve
• Ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte enote.
To lahko privede do električnih udarov ali požara.
Obrnite se na prodajalca opreme Daikin.
• Sami ne prestavljajte ali na novo nameščajte naprave.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do električnih udarov ali požara.
Obrnite se na prodajalca opreme Daikin.
• Če pušča hladivo, pazite, da ne izbruhne požar.
Če klimatska naprava ne deluje pravilno, če na primer ne ustvarja hladnega ali toplega
zraka, lahko vzrok tiči v puščanju hladiva. Obrnite se na prodajalca opreme Daikin za
pomoč. Hladivo v klimatski napravi je varno in navadno ne pušča. Če pride do puščanja,
lahko kontakt z gorilnikom, grelcem ali kuhalnikom povzroči sproščanje strupenega plina.
Klimatske naprave ne uporabljajte, dokler kvalificiran zastopnik serviserja ne potrdi, da je
bilo puščanje odpravljeno.

Serviserju

sporočite naslednje podatke
•
•
•
•

Ime modela
Datum montaže
Pogoji odpovedi: Bodite čimbolj natančni.
Vaš naslov, ime in telefonsko številko

Popravila

po izteku obdobja brezplačnih garancijskih popravil
Obrnite se na prodajalca opreme Daikin.
Daikin bo izvedel plačana popravila, če je izdelek mogoče popraviti tako, da bodo ohranjene vse njegove
funkcionalnosti.

Čas

skladiščenja rezervnih delov učinkovitosti
Rezervni deli učinkovitosti so deli, ki so potrebni za ohranjevanje funkcionalnosti izdelka.
Daikin skladišči rezervne dele učinkovitosti za klimatsko napravo še devet let po tem, ko preneha proizvajati
klimatsko napravo.

Priporočila

za pogodbo o vzdrževanju in pregledovanju
Notranjost klimatske naprave se bo umazala, ko se njena učinkovitost zmajša, če klimatsko napravo
uporabljate iz več razlogov.
Prenovo ali notranje čiščenje izdelka, ki ne sodi v običajno vzdrževanje, mora izvesti specializiran strokovnjak.
Zato Daikin priporoča sklenitev plačljive vzdrževalne pogodbe.
Vendar ta izdelek izvaja samodejno čiščenje filtra. Zato vsakodnevna skrb stranke za izdelek ni potrebna.
Odvisno od delovnih pogojev in okolja, v katerih deluje izdelek, lahko pride do neljubih vplivov na izdelek,
lahko se na primer zamaši filter. Zato Daikin priporoča vzdrževalne preglede v naslednjih inšpekcijskih
intervalih.

Priročnik za uporabo
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Okvirni

standardi frekventnosti pregledov in vzdrževanja
[Ne pozabite na to, da frekventnost vzdževanja ne pomeni zagotovljene delovne dobe delov.]
Tabela 1 se nanaša na naslednje delovne pogoje.
(1) Izdelek se uporablja na običajni način brez pogostih zagonov in zaustavitev v kratkih intervalih.
(Uporaba izdelka na običajni način se nanaša na delovne pogoje izdelka, ki se zažene in zaustavi največ
šestkrat na uro, pri tem da se pogostost spreminja glede na model.)
(2) Izdelek deluje 10 ur na dan in 2500 ur na leto.
• Tabela 1 Pogostost pregledovanja in vzdrževanja
Čas
pregledovanja

Ime glavnega dela

Frekvenca vzdrževanja
[zamenjava ali popravilo]

Motor (za lopatico, filter, krtačo in blažilnik)

20.000 delovnih ur

Krtača

3 leta

Prašna omarica

1 leto

Gibka cev in cev v obliki črke S
Svetleča dioda indikatorja

8 let
8 let
5 let

Tiskano vezje

25.000 delovnih ur

Opomba: 1. Ta tabela prikazuje glavne sestavne dele. Za podrobnosti glejte vzdrževalno pogodbo.
2. Frekvenca vzdrževanja posameznih delov predstavlja okvirno obdobje do naslednjega
potrebnega vzdrževanja dela. Uporabite tabelo za načrtovanje vzdrževalnih del (npr. za pripravo
proračuna za stroške vzdrževanja).
Lahko se zgodi, da so vzdrževanja in pregledi pogostejši od tistih v tabeli, kar je odvisno od
vzdrževalne pogodbe.
3. Izdelek zahteva redne preglede, če se uporablja v zgradbah, za katere velja zakonodaja za
sanitetno vzdrževanje.
4. Vzdrževanje in zamenjava delov mora biti pogostejša v zahtevnih delovnih pogojih (npr. pri daljših
časih obratovanja in pogostejših vklopih/izklopih) in okoljih (npr. okoljih z visokimi temperaturami,
visoko vlažnostjo, prekomerno prašnostjo in oljnimi hlapi).
Za podrobnosti se obrnite na prodajalca opreme Daikin.

Okvirni

standardi za frekvenco zamenjav delov
[Ne pozabite na to, da frekventnost vzdževanja ne pomeni zagotovljene delovne dobe delov.]
• Tabela 2. Frekvenca zamenjav
Ime glavnega dela
Filter

Čas pregledovanja

Frekvenca zamenjav

1 leto

5 let

Opomba: 1. Ta tabela prikazuje glavne sestavne dele. Za podrobnosti glejte vzdrževalno pogodbo.
2. Frekvenca zamenjav posameznih delov predstavlja okvirno obdobje do naslednje potrebne
zamenjave dela. Uporabite tabelo za frekvenco zamenjav delov (npr. za pripravo proračuna
za stroške za zamenjavo delov).
3. Potrebni so redni pregledi, katerih frekvenca je odvisna od okolja namestitve.
Za podrobnosti se obrnite na prodajalca opreme Daikin. Poleg tega prenova ali notranje čiščenje izdelka,
ki ga izvede serviser, ki ni Daikinov pooblaščenec, morda ni v skladu s pogoji Daikinove garancije za izdelek.
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Uporabne informacije
Premeščanje

Obrnite se na prodajalca opreme Daikin, saj premeščanje in vnovična montaža naprave iz kateregakoli
razloga, na primer zaradi menjave mesta, zahtevata specializiranega strokovnjaka.

Poizvedba

Obrnite se na prodajalca opreme Daikin za poprodajne storitve.

Priročnik za uporabo
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