BRUKSANVISNING
Dekorpanel med automatisk filterrengöringsfunktion

Självrengörande dekorpanel

BYCQ140D7GW1

Korrekt användning för effektiv energibesparing
• Tack för att du köpt en självrengörande panel.
• I den här handboken beskrivs säkerhetsföreskrifter som bör
observeras vid användning av produkten.

Läs handboken noga och var säker på att du förstår
den information som anges innan du försöker använda
produkten.

Förvara den här handboken så att den är lättillgänglig när du läst
igenom den.
Om en annan användare ska använda produkten i framtiden
så ska denne få bruksanvisningen.
• Denna bruksanvisning är endast avsedd för dekorpanelen med
automatisk filterrengöringsfunktion.
Läs bruksanvisningen tillsammans med handboken som
medföljde den trådbundna fjärrkontrollen.
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Försiktighetsåtgärder
Originalinstruktionerna är skrivna på engelska.
Alla övriga språk är översättningar av original
instruktionerna.
Vi rekommenderar att du läser igenom handboken
noggrant innan du börjar använda luftkonditionerings
anläggningen för att dra full nytta av dess funktioner
och för att undvika problem som uppstår på grund
av felaktig hantering.
Denna luftkonditioneringsanläggning är klassificerad
som "utrustning som ej är tillgänglig för allmänheten".
• De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är
klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT.
De innehåller båda viktig information om
säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter,
utan undantag.
VARNING.......... Om du inte följer dessa
instruktioner ordentligt kan det
leda till kroppsskador eller
dödsfall.
FÖRSIKTIGT.... Om du inte följer dessa
instruktioner ordentligt kan det
leda till egendoms- eller
kroppsskador, vilka kan vara
allvarliga beroende på
omständigheterna.
• Efter genomläsning bör du förvara handboken
så att du kan använda den som referens vid
behov. Om utrustningen överlämnas till en ny
användare ska även handboken medfölja.
VARNING
Tänk på att långvarig direkt exponering för kall
eller varm luft från
luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som
är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.
När något onormalt inträffar med luftkonditio
neringsanläggningen (t.ex. om det börjar lukta
bränt) ska du stänga av strömmen och kontakta
leverantören.
Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka
driftstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta leverantören för allt installationsarbete.
Om du gör arbetet själv kan det orsaka vattenläcka,
elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta leverantören för ändringar, repara
tioner och underhåll av luftkonditionerings
anläggningen.
Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka,
elektriska stötar eller eldsvåda.
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Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål
i luftintaget eller luftutloppet.
Skador kan uppstå på grund av kontakt med
luftkonditioneringsenhetens snabbt roterande
fläktblad.
Se upp för eldsvåda som kan orsakas av
läckande köldmedium.
Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte
genererar kall eller varm luft, kan läckande köld
medium vara orsaken. Kontakta din återförsäljare
för assistans. Köldmedlet i luftkonditionerings
anläggningen är säkert och läcker inte i normala
fall. Om köldmedlet ändå skulle läcka ut kan kontakt
med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas.
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen förrän
en kvalificerad servicetekniker bekräftat att läckan
är åtgärdad.
Kontakta leverantören i händelse av ett
köldmediumläckage.
När luftkonditioneringsanläggningen ska installeras
i ett litet rum måste åtgärder vidtas som förhindrar
att köldmedium som läcker ut överskrider gräns
värdet i händelse av en läcka. Annars kan detta
leda till en olycka orsakad av syrebrist.
Kontakta en fackman för anslutning av tillbehör
och var noggrann med att bara använda
tillbehör som godkänts av tillverkaren.
Om ett fel orsakas av ditt eget arbete kan det
orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta leverantören för flyttning och
ominstallation av luftkonditioneraren.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka,
elektriska stötar eller eldsvåda.
Använd säkringar med korrekt amperetal.
Använd inte felaktiga säkringar, koppartråd eller
andra trådar som ersättning, eftersom detta kan
orsaka elektriska stötar, eldsvåda, kroppsskador
eller skador på enheten.
Jorda alltid enheten.
Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare
eller en jordledning för telefon. Felaktigt utförd
jordning kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
En kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en
annan källa kan skada luftkonditionerings
anläggningen.
Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till
elektriska stötar eller eldsvåda.

Bruksanvisning

2

Försiktighetsåtgärder
Kontakta leverantören om luftkonditionerings
anläggningen sätts under vatten vid en natur
katastrof, som en översvämning eller storm.
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen om
detta händer, eftersom det kan leda till skador,
elektriska stötar eller eldsvåda.
Starta och stoppa inte luftkonditionerings
anläggningen med huvudströmbrytaren.
Detta kan leda till eldsvåda eller vattenläckage.
Dessutom kommer fläkten att rotera ojämnt om
strömavbrottskompensation aktiveras, vilket kan
leda till kroppsskador.
Använd inte produkten i luft som innehåller
ånga från till exempel maskinolja eller
matlagningsolja.
Ånga från maskinolja kan leda till sprickor, elstötar
eller brand.
Använd inte produkten på platser med mycket
oljerök, till exempel kök, eller på platser med
brandfarlig gas, frätande gas eller metallspån.
Om du använder produkten på sådana platser finns
risk för brand eller att produkten går sönder.
Använd inte brännbara material (till exempel
hårspray eller insektsmedel) nära enheten.
Rengör inte produkten med organiska
lösningsmedel, till exempel thinner.
Organiska lösningsmedel kan orsaka sprickor
i materialet, elektriska stötar eller brand.
Använd en dedikerad strömförsörjning för
luftkonditioneringsanläggningen.
Om du använder annan strömförsörjning kan
det leda till hetta, brand eller felaktig funktion.
FÖRSIKTIGT
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen
för andra syften än de avsedda.
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för
kylning av precisionsinstrument, mat, växter, djur
eller konstverk, eftersom prestationen, kvaliteten
och/eller livslängden på sådana föremål kan
påverkas negativt.
Ta inte bort utomhusenhetens fläktskydd.
Det fungerar som skydd för enhetens höghastig
hetsfläkt, som annars kan orsaka kroppsskador.
Placera inte föremål som är känsliga för fukt
direkt under inomhusenheten eller
utomhusenheten.
Under vissa förhållanden kan kondens på huvud
enheten eller köldmediumrör, smuts från luftfiltret
eller blockering av dräneringen droppa ned och
orsaka nedsmutsning eller skador.
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För att undvika syrebrist bör rummet vara
ordentligt ventilerat om utrustning, t.ex.
en brännare, används tillsammans med
luftkonditioneringsanläggningen.
Efter långvarig användning bör du kontrollera
enhetens fundament och installation så att inga
skador uppkommit.
Om skador inte åtgärdas kan enheten falla eller
välta och orsaka kroppsskador.
Placera inte brandfarlig spray och använd inga
sprayburkar nära enheten, eftersom detta kan
leda till eldsvåda.
Före rengöring ska enheten stängas av med
strömbrytaren och sladden dras ut.
Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada
orsakas.
Undvik elektriska stötar genom att inte använda
enheten med fuktiga händer.
Placera inte föremål med en öppen låga på
platser som utsätts för luftflöde från enheten
eftersom detta kan påverka brännarens
förbränning.
Placera inte värmare direkt under enheten,
eftersom värmen kan orsaka deformering.
Se till att barn, växter och djur inte utsätts för
direkt luftflöde från enheten, eftersom det kan
ha negativa effekter.
Tvätta inte luftkonditioneringsenheten eller
fjärrkontrollen med vatten, eftersom detta kan
resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
Placera aldrig något som innehåller vatten
(blomvaser o.s.v.) på enheten, eftersom det kan
orsaka elstötar eller brand.
Installera inte luftkonditioneringsaggregatet där
det finns risk för att den utsätts för läckage av
brandfarliga gaser.
Vid en läcka kan gas samlas nära luftkonditione
ringsanläggningen och leda till brandfara.
Placera inte brandfarliga behållare, till exempel
sprayburkar, inom 1 m från övertrycksutloppet.
Behållarna kan explodera på grund av den varma
luften från inomhus- eller utomhusenheten.
Ordna dräneringen så att den fungerar
ordentligt.
Om korrekt dränering inte ordnats när luft
konditioneraren tas i drift kan smuts och skräp
samlas och blockera röret.
Detta kan ge upphov till en vattenläcka i inomhus
enheten. I så fall ska du stänga av anläggningen
och kontakta leverantören.
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Låt aldrig ett barn klättra på utomhusenheten
och placera inga föremål på den.
Fall kan resultera i kroppsskada.
Blockera inga luftintag eller luftutsläpp.
Försämrat luftflöde kan ge upphov till otillräckliga
prestanda eller andra problem.
Utrustningen är inte avsedd att användas av
minderåriga eller omyndiga utan målsmans
övervakning.
Kroppsskador kan uppstå.
Små barn bör övervakas så att de inte leker med
enheten eller fjärrkontrollen.
Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det
orsaka kroppsskador.
Låt inte barn leka på eller i närheten av
utomhusenheten.
Om de är oförsiktiga kan de bli skadade.
Kontakta leverantören för rengöring av luft
konditioneringsanläggningens insida.
Felaktig rengöring kan orsaka skador på plastdelar,
vattenläckor och annan skada, samt elektriska
stötar.
För att undvika skador ska du inte vidröra
enhetens luftintag eller aluminiumflänsar.
Placera inga föremål i direkt anslutning till
utomhusenheten och låt inte löv eller annat
skräp samlas runt enheten.
Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in
i enheten. När de väl kommit in i enheten kan
sådana smådjur orsaka fel, rökutveckling eller
eldsvåda när de kommer i kontakt med
strömförande komponenter.
Rör aldrig vid delar inuti kontrollpanelen.
Ta inte bort frontpanelen. Om du rör vissa interna
delar kan det leda till elstötar och skador på
enheten. Kontakta leverantören avseende kontroll
och justering av interna delar.
Lämna inte fjärrkontrollen där den kan bli fuktig.
Om det kommer in vatten i fjärrkontrollen finns det
risk för läckström och skada på de elektroniska
komponenterna.
Var försiktig när du rengör luftfilter eller
inspekterar anläggningen.
Arbete på hög höjd krävs, och detta bör du ägna
ordentlig uppmärksamhet.
Om ställningen är instabil kan du falla ned och
skada dig.
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Namn och funktioner
Fästknoppar för filter
(på fem platser)
Hörnskydd
för dekorpanelen

Hörnskydd för dekorpanelen
Indikator (grön/röd)

Svängklaff

Panelens
elkomponentbox

Fästknoppar
för dammbehållare
(på två platser)

Indikator
(grön/röd)

Dammbehållare

Dekorpanel Fästskruv
för borstenhet

Luftfilter

Borstenhet

Dammsamlingsport
Insugningsgaller

S-format rör
Borstmotor

Filtermotor

• Illustrationen visar dekorpanelen med automatisk
filterrengöring när insugsgallret är borttaget.

Indikator
Visade färger och indikeringar har följande betydelser.
Indikatorfärg
Grön

Röd

Tillstånd
Tänd

Innehåll
Produkten är i luftkonditioneringsdrift (*)

Blinkar

Produkten utför automatisk filterrengöring (*)

Blinkande med
långa intervall

Dags att samla upp damm i dammbehållaren
(dammet identifierat med dammsensorn)

Blinkande med
korta intervall

Dammbehållaren är full och automatisk
filterrengöring är inte tillgänglig.

Se sidan 13.

Fel har uppstått vid automatisk filterrengöring.

* Produkten är fabriksinställd för att ej indikera dessa punkter.

OBS!
Använd inte produkten på följande platser.
Olja, tjära från cigaretter och ånga kan resultera i klibbigt damm på filtret, vilket då kanske inte kan rengöras
ordentligt. Dessutom kan klibbigt damm orsaka fel.
• Platser med oljig rök............................................. Restauranger, fabriker, etc.
• Platser med mycket cigarettrök............................ Rökrum, etc.
• Platser med mycket fukt eller ånga...................... Restauranger, fabriker, etc.
* Produkten bör inte användas under vissa andra förhållanden utöver de specifika exempel som anges ovan.
Kontakta din Daikin-återförsäljare för mer information.
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1. Driftlägesväljare
11. LCD (med bakgrundsbelysning)

4. Upp
5. Ned
6. Höger
7. Vänster
9. Driftlampa
8. På/Av
3. Meny/Enter
10. Avbryt

2. Inställning av fläkthastighet/luftflödesriktning
Funktioner utöver grundläggande drift (t.ex. På/Av, val av driftläge, fläkthastighet, temperaturinställningar
o.s.v.) ställs in på menyskärmen.

OBS!
• Installera inte fjärrkontrollen så att den utsätts för direkt solljus.
LCDdisplayen kan annars bli missfärgad och tappa sin funktion.
• Dra inte i fjärrkontrollens sladd och böj den inte onaturligt mycket.
Det kan ge upphov till fel i fjärrkontrollen.
• Tryck inte på fjärrkontrollens knappar med hårda, spetsiga föremål.
Det kan orsaka fel eller skador på fjärrkontrollen.

1. Driftlägesväljare
• Tryck på den här knappen om du vill välja driftläge.
* Tillgängliga lägen varierar beroende på
ansluten modell.

2. Inställning av fläkthastighet/
luftflödesriktning
• Används för att indikera skärmen för inställning
av luftvolym/luftflödesriktning.
* Tillgänglig fläkthastighet och luftflödesriktning
varierar beroende på ansluten modell.
(Utförlig information finns i bruksanvisningen för
styrenheten)

3. Meny/Enter
• Används för indikering av huvudmenyn.
• Används för att bekräfta den valda inställningen.
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4. Upp (Var noga med att trycka på
delen med symbolen )
• Används för att höja den inställda temperaturen.
• Följande poster på övre sidan kommer att vara
markerade.
(De markerade posterna kommer att rullas fram
så länge knappen är nedtryckt.)
• Används för att ändra den valda inställningen.

5. Ned (Var noga med att trycka på
delen med symbolen )
• Används för att sänka den inställda temperaturen.
• Följande poster på nedre sidan kommer att vara
markerade.
(De markerade posterna kommer att rullas fram
så länge knappen är nedtryckt.)
• Används för att ändra den valda inställningen.
Bruksanvisning
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Namn och funktioner
6. Höger (Var noga med att trycka på
delen med symbolen )
• Används för att markera nästa element på högersidan.
• Skärmarna rullas åt höger.
• Home Leave-inställningar aktiveras när den här
kappen hålls ned i minst fyra sekunder.

7. Vänster (Var noga med att trycka på
delen med symbolen )
• Används för att markera nästa element på
vänstersidan.
• Skärmarna rullas åt vänster.
• Home Leave-inställningar aktiveras när den här
kappen hålls ned i minst fyra sekunder.

8. På/Av
• Tryck på knappen för att starta systemet.
• Stoppa systemet genom att trycka på knappen
en gång till.

9. Driftlampa (grön)
• Lampan lyser under drift.
• Lampan blinkar om ett fel uppstår.

10. Avbryt
• Används för att återgå till föregående skärm.

11. LCD (med bakgrundsbelysning)
• Bakgrundsbelysningen kommer att vara tänd
i cirka 30 sekunder när du tryckt på någon
knapp. Använd knapparna när bakgrunds
belysningen är tänd (gäller ej På/Av-knappen).
• Om två fjärrkontroller används för att styra
en enskild inomhusenhet kommer den först
använda fjärrkontrollens bakgrundsbelysning
att vara tänd.
(Bara en fjärrkontroll kommer att ha
bakgrundsbelysningen tänd i taget.)

LCD-skärm
• Det finns två displaytyper, standard och detaljerad.
Standarddisplayen används som standard.
• Du kan välja den detaljerade displayen på huvudmenyn.
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde den trådbundna fjärrkontrollen.
• På följande skärmar förklaras tillståndet för LCD-displayen gällande den automatiska filterrengöringsfunktionen.
Information om det som visas på LCD-displayer när produkten inte är i läge för automatisk filterrengöring finns
i bruksanvisningen som medföljde den trådbundna fjärrkontrollen.
Standarddisplay

Auto

Detaljerad display

Set to
Cool28°C

Auto

Heat20°C

Collect dust

2. Meddelande 1. Symbol för automatisk filterrengöring

1. Symbol för automatisk filterrengöring
• Visas när automatisk filterrengöring utförs.

2. Meddelande
Följande meddelande visas.
"Error: Push Menu Button."
"Warning: Push Menu Button."
• Visas om ett fel eller en varning identifieras.
(Se sidan 18).

Bruksanvisning
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Fri

11:03

Setback Room
Cool28°C
Heat20°C 20°C

Collect dust

2. Meddelande

1. Symbol för automatisk filterrengöring

Meddelandena "Collect dust." och "Warning: Push
Menu Button." visas alternerande.
• Visas när det är dags att samla upp damm från
dammbehållaren. (Se sidan 13).
"Set clock from menu"
• Visas för att informera att klockan måste ställas
in igen. (Se sidan 10)
• Produkten startar inte automatisk filterrengöring
vid angiven tid om klockan inte ställs in igen.
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Automatisk filterrengöring
Driftprocedur

Fjärrkontrollfunktioner

Förklarar fjärrkontrollknappars funktioner.
Använd knapparna enligt instruktionerna.

Användning

1

Driftskärmar

Skärmar som visas
på fjärrkontrollen vid drift.

Main Menu

1/2

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

Setting

Visning av driftknappar
Visar positionerna för knappar
som ska användas.

• Tryck på knapparna
för att välja Filter Auto Clean
på huvudmenyskärmen.
Tryck på knappen Meny/Enter för att visa skärmen
för inställningar av automatisk filterrengöring.

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

09:00–12:00
Return

Setting

Inställning av automatisk filterrengöring
Den här produkten utför automatisk filterrengöring en gång per dag.
Luftkonditioneringsdriften avbryts medan den automatiska filterrengöringen utförs. Ange önskad period av de åtta
tillgängliga perioderna.

OBS!
• Korrekt klockinställning är nödvändig.
• Den automatiska filterrengöringen utförs mellan 00:00 och 03:00 (fabriksinställning) om ingen period anges för
automatisk filterrengöring.
• Automatisk filterrengöring utförs inte på angiven tid om klockan inte är ställd.

Metod

för att ställa in starttid
Användning

1

Main Menu

• Visa huvudmenyskärmen.
• Tryck på knapparna
för att välja Filter Auto Clean
på huvudmenyskärmen och tryck på Meny/Enter-knappen.

Setting

Return

2

1/2

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

* Klockinställningarna krävs för att ange starttid för automatisk filterrengöring.

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

Yes
Return

No
Setting

Date & Time

• Om klockan inte är inställd visas en skärm som den till
vänster.
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck på Meny/
Enter-knappen.
Ställ in år, månad, dag och tid.
(Se "Klocka och kalender" på sidan 10)

Year 2011
Month 01
Day
01
Thursday

12:00
Return

Setting
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Automatisk filterrengöring

3

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00– 3:00
Return

4

Setting

Filter Auto Clean
Save the settings?

Yes
Return

No

• Perioden ändras varje gång knapparna
trycks ned på
klockinställningsskärmen för automatisk filterrengöring.
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 .
Välj önskad period bland de som visas.
• Tryck på knappen Meny/Enter.
Bekräftelseskärmen visas.
• Tryck på knappen
för att välja Yes på
bekräftelseskärmen.
Tryck på knappen Meny/Enter för att ställa in automatisk
filterrengöring och återgå till grundskärmen.

Setting

ANM.
Den automatiska filterrengöringen tar cirka 10 minuter.
Rengöringsfunktionen, som alltid körs under den schemalagda tidsperioden på 3 timmar, börjar så snart som
möjligt enligt följande villkor:
• Under den första timmen:
Rengöringsfunktionen körs endast vid termostat AV-intervall, eller när enheten inte körs.
• Under den andra timmen:
Samma villkor som den första timmen, eller när kylnings- eller uppvärmningsbehovet är relativt lågt.
• Under den tredje timmen:
Rengöringsfunktionen körs tvingande även när enheten körs. Efter slutförande av rengöringsfunktionen startar
enheten med normal drift igen.
Enheten försöker sedan utföra rengöringsfunktionen under nästa schemalagda tidsperiod på 3 timmar om den
inte körts.
Om enheten, för VRV-enheter, inte kunnat utföra rengöringsfunktionen efter 2 på varandra följande schemalagda
tidsperioder på 3 timmar visas felkoden AH09 på fjärrkontrollen (se ”ANM.” på sidan 18). Felkoden visas så
länge funktionen inte har utförts, men enheten kan ändå köras normalt.
Sky Air-enheter visar inte felkoden.

Automatisk filterrengöring
Produkten har följande tre driftlägen, som alla kan ställas in med automatisk filterrengöring.

Driftläge
Drift med
programtimer

Utför automatisk filterrengöring under angiven
period vald från åtta perioder.

Drift 00:00 till
03:00

Utför automatisk filterrengöring under den
fabriksinställda tidsperioden (00:00 till 03:00).

Automatisk
styrning

Bruksanvisning



9

Beskrivning

Utför automatisk filterrengöring enligt
kontrollreferensen.

Klock
inställning

Tillgänglighet för
inställning av start av
automatisk filterrengöring

eller
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FÖRBEREDELSER
• När du anger perioden för automatisk filterrengöring ska du i största möjliga mån undvika tider då produkten
används för luftkonditionering.
Om perioden för automatisk filterrengöring överlappar den för luftkonditioneringsdrift av produkten,
stängs luftkonditioneringsdriften av och den automatiska filterrengöringen inleds.
• Om meddelandet "Set clock from menu" visas, gör du om klockinställningarna så att den automatiska
filterrengöringen utförs under angiven period.

OBS!
* Produkten ställs in för automatisk styrning om klockinställningarna inte görs igen när klockan av någon
anledning har nollställts (t.ex. ett strömavbrott i 48 timmar eller längre).
• Produkten kan generera lite buller när filtret roterar eller dammet skrapas av med borsten.
• Fläkten roteras automatiskt vid automatisk filterrengöring.

Klocka och kalender
Ställa

in klockan
Användning

1

• Tryck på knappen Meny/Enter.
Cool

Set to
Cool 28°C

Startskärm

2

Main Menu

1/2

• Huvudmenyskärmen visas.

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

Setting

Huvudmenyskärm

3

Main Menu

Return

4

2/2

Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

• Tryck på knapparna
för att välja Clock & Calendar
på huvudmenyskärmen.
Tryck på knappen Meny/Enter för att visa skärmen för
inställningar av klockan.

Setting

• Välj "Year" med knapparna
.
Ange år med knapparna
.
Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day
01
Thursday

12:00
Return

Setting
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Automatisk filterrengöring

5

• Välj "Month" med knapparna
.
Ange månad med knapparna
.
Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
01
Thursday

12:00
Return

6

Setting

• Välj "Day" med knapparna
.
Ange dag med knapparna
.
Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.
Veckodagen ändras automatiskt.

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
07
Thursday

12:00
Return

7

Setting

• Välj "Hour" med knapparna
.
Ange timme med knapparna
.
Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
07
Thursday

12:00
Return

8

Setting

Date & Time
Year 2011
Month 10
Day
07
Thursday

12:21
Return

9

Setting

Date & Time
Save the settings?

Yes
Return

Bruksanvisning
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No
Setting

• Välj "Minute" med knapparna
.
Ange minut med knapparna
.
Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.
• Tryck på knappen Meny/Enter.
Bekräftelseskärmen visas.

• Tryck på knappen
för att välja Yes
på bekräftelseskärmen.
Tryck på knappen Meny/Enter för att ställa in klockan och
återgå till grundskärmen.
* När du gör inställningar av automatisk filterrengöring återgår displayen
till skärmen för att ange en period för automatisk filterrengöring.
(Se sidan 9.)

BYCQ140D7GW1
Självrengörande dekorpanel
4P310442-1B – 10.2013

Aktuella inställningar
Ändra

aktuella inställningar
Användning

1

Main Menu

Return

2

2/2

Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

Setting

Current Settings
Ventilation rate
Ventilation mode
Schedule
Display Mode
Display Item
Filter auto clean
Return

• Visa huvudmenyskärmen. (Se sidan 10).
• Tryck på knapparna
för att välja Current Settings
på huvudmenyskärmen och tryck på Meny/Enter-knappen.

Low
Auto
Disable
Standard
Outside
00-03
Setting

• En lista med status för aktuella inställningar visas.
Tryck på knapparna
för att gå till nästa post.
• Om du trycker på avbrytknappen återgår du till
huvudmenyskärmen.
Visade poster
Ventilation rate
Ventilation mode
Schedule
Quick start

Display mode
Display item
Filter auto clean

* Visade poster kan vara olika beroende på modell.
Bara de poster som kan ställas in visas.
Se de visade inställningarna för "Filter auto clean" för aktuell inställning för
automatisk filterrengöring.
Exempel: En period från 00:00 till 03:00 är inställd för automatisk
filterrengöring.
Filter auto clean   00-33
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Dammborttagning från dammbehållare
Meddelande om dammborttagning
Vid behov visas information om borttagning av damm från dammbehållaren.
Samla direkt upp dammet när meddelandet visas.
* Dammborttagningsmeddelande visas med intervall på mellan ett halvår och ett år.
Intervallen kan bli kortare om produkten används på platser med mycket damm.
Dammborttagningsmeddelanden visas stegvis beroende på mängden damm i dammbehållaren.
Visningsplats

Fjärrkontroll

LCDdisplay
Driftlampa

Hörnskydd för
dekorpanelen
Indikator (röd)

Dammborttagnings
meddelande 1

Dammborttagnings
meddelande 2

Dammborttagnings
meddelande 3

Meddelandena "Collect dust" och "Press Menu Button" visas
alternerande.
Ingen indikering
Ingen indikering

Indikatorn blinkar
med långa
intervall.

Dammborttagnings
meddelande 4
"AH"
(felmeddelande)
visas

Driftlampan blinkar.
Indikatorn blinkar med korta intervall.

FÖRBEREDELSER
• Samla direkt upp damm i dammbehållaren när du bekräftat dammborttagningsmeddelandet.

OBS!
• Luftkonditioneringsdrift kan stängas av om produkten används utan att dammet samlas upp när det ska.
Dessutom kan dammet orsaka fel. Var därför noga med att samla upp dammet med en dammsugare.

Bruksanvisning
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Dammborttagning med dammsugare

1

Dammsug upp dammet i dammbehållaren när du bekräftat
dammborttagningsmeddelandet.
OBS!
• Dammborttagning med en dammsugare är inte möjlig vid automatisk filterrengöring. Kontrollera att
"
" inte visas på fjärrkontrollens display innan dammborttagning.
* Indikatorn blinkar grönt om indikatorn är angiven för visning. (Se sidan 5).

2

Anslut medföljande anslutningsrör och koppling för att montera dammsugarröret.
Sätt i anslutningsröret och kopplingen i dammsugarröret.
Dammsugarrör med innerdiameter 32 till 38 mm.

Dammsugarrör

Anslutningsrör

Dammsugarrör med innerdiameter 38 till 42 mm.

Dammsugarrör

Anslutningsrör

Fäste

Förvara anslutningsröret med tillhörande fästband med krok och ögla, och följande procedur.
Exempel 1
1. Ta bort skyddspapperet för den dubbelhäftande
tejpen på baksidan av fästbandet och sätt det på
en plan yta i ett förvaringsutrymme.

Plan yta i
förvaringsutrymmet

Anslutningsrör

2. Pressa fast fästbandet på anslutningsröret på det
fästband som klistrades fast i steg 1.
Fästband med
hake och ögla

Exempel 2
Dra krok- och öglafästena på anslutningsröret runt en
dammsugarslang eller ett rör för att förvara
anslutningsröret.

Dammsugarslang
eller rör

Fästband med
hake och ögla
Anslutningsrör

OBS!
• Fästet kan inte anslutas till ett dammsugarrör utan rund framkant (d.v.s. en stående typ eller
handdammsugare) eller ett rör som har ett hål på mitten och läcker luft. Kontakta din Daikin-leverantör
om du inte kan använda din dammsugare.
• Använd en dammsugare med en minsta sugkraft på 300 W.
• Använd inte en dammsugare som är full med damm och har låg sugkraft.
* Användning av en sådan dammsugare kan göra att det inte går att ta bort dammet.
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Dammborttagning från dammbehållare

3

För in framkanten på anslutningsröret i dammborttagningsporten på insugsgallret rakt
underifrån. Pressa sedan fast framkanten på det interna luftinloppet tills framkanten
snäpper på plats.
Luftintag
Höjs cirka 10 mm

Dammsamlingsport

Anslutningsrör
Internt tvärsnitt av dammsamlingsintag

4

När framkanten på anslutningsröret fått kontakt sätter du på dammsugaren med maximal
sugkraft och suger upp dammet.

5

Om indikatorn på hörnskyddet blinkar rött stängs indikatorn av eller lyser grönt när
dammet är borttaget.
* Det kan ta upp till 30 sekunder innan den blinkande indikatorn slocknar eller lyser grönt.

Bruksanvisning
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Återställa dammborttagningsmeddelande
Användning

1

Auto

Set to
Cool
Heat

28°C
20°C

Collect dust

Startskärm

2

Dust Collection Method

Return

3

• När det blir dags att tömma dammbehållaren visas
dammborttagningsmeddelandena "Collect dust." och
"Press Menu Button." alternerande på den lägre delen
av startskärmen.
• I det här fallet trycker du på knappen Meny/Enter på
startskärmen.
• En illustration av dammsugning från dammporten visas.
(Se "Dammborttagning med dammsugare" på sidan 14)
• När du förstått metoden för dammborttagning trycker du på
knappen Meny/Enter.

Setting

Dust Collection Method
Was dust collected?

Yes
Return

Cool

No
Setting

Set to
Cool 28°C
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• Efter borttagning av dammet i dammbehållaren trycker du på
knapparna
på bekräftelseskärmen för dammborttagning
och väljer Yes .
• Tryck på knappen Meny/Enter för att återställa
dammborttagningsmeddelandet.
• Meddelandena "Collect dust" och "Press Menu Button" som
visades alternerande på startskärmen försvinner.
* Om dammet i dammbehållaren inte tagits bort alls eller
ofullständigt visas dammborttagningsmeddelandet snart igen.

Bruksanvisning
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Användbar information
Felsökning
Följande symptom är inte tecken på några fel.
Symptom

Trolig orsak

Ett litet klickande ljud hörs.

Luftfiltrets driftljud.

Ett susande ljud hörs.

Borstens driftljud.

Fläkten roterar automatiskt.

"
" visas eller också blinkar
indikatorn på panelen grönt (*).

Produkten utför automatisk
filterrengöring och överför damm.

Svängklaffen rör sig
automatiskt.

Produkten blåser ut luft horisontellt
vid automatisk filterrengöring.

Luftkonditioneringsdriften avbryts tillfälligt.

Dammbehållaren är full och
automatisk filterrengöring är inte
tillgänglig.

* Enligt fabrikinställningen blinkar indikatorn inte grönt.

Kontroller före servicebegäran.
Symptom

Trolig orsak

Lösning

Rummet har tillfälligt mycket damm
som ett resultat av städning av
rummet.

Stoppa driften av
luftkonditioneringsenheten tills
rengöringen av rummet är slutförd.

Dammbehållaren är full.

Dammsug upp dammet.
(Se sidan 14).

Fjärrkontrollens display visar
"AH" och driftlampan blinkar.

Dammbehållaren är full.

Dammsug upp dammet.
(Se sidan 14).

Dammborttagningsmeddelandet
visas snart efter dammsugning
av dammet.

Är dammsugaren full med damm?

Töm dammsugaren på damm.

Produkten körs inte enligt
timer-inställningarna.

Är fjärrkontrollens inställningar
felaktiga?

Gör inställningarna i fjärrkontrollen
igen.

Damm fastnar på luftfiltret
(damm faller ned).

Om produkten fortfarande inte är i fullgott skick efter att du kontrollerat ovanstående kontaktar du Daikinleverantören. Kunden får inte själv försöka utföra någon reparation av produkten.

Bruksanvisning



17

BYCQ140D7GW1
Självrengörande dekorpanel
4P310442-1B – 10.2013

Kontakta

Daikin-leverantören i följande fall
• När det är fel på luftkonditioneringsenheten (t.ex. om det börjar lukta bränt) stänger
du av den och bryter strömmen.
Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötar eller
eldsvåda. Kontakta din Daikin-leverantör.

Symptom

Åtgärder som ska vidtas
innan du begär service

Säkringen går eller skyddsbrytare, som jordfelsbrytare,
löser ut ofta.

Sätt inte på produkten.

Knapparna på fjärrkontrollen fungerar inte som de ska.

Stäng av produkten.

Andra fel uppstår.

Stoppa drift av produkten.

Cool

Set to
Cool 28°C

Return
Setting
Error : Press Menu
Button

Något av följande meddelanden
blinkar på fjärrkontrollens
startskärm.
"Error: Push Menu Button."
* Driftlampan blinkar.

Kontrollera felkoderna. (Se nedan)

"Warning: Push Menu Button."
* Driftlampan blinkar inte.

Felkodsvisning
Användning

1

Cool

Set to
Cool 28°C

Return
Setting
Error : Press Menu
Button

• Om ett fel uppstår kommer något av följande att blinka på
startskärmen.
"Error: Push Menu Button."
* Driftlampan blinkar.

Driftlampa

"Warning: Push Menu Button."
* Driftlampan blinkar inte.

• Tryck på knappen Meny/Enter.

2

• Felkoden blinkar och kontaktadressen och modellnamnet
visas.
• Meddela Daikin-leverantören felkoden och modellnamnet.

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

––– /000
––– /000

Return

OBS!
I vissa fall kan AH09 visas på fjärrkontrollen. Den här felkoden betyder att rengöringsoperationen inte kunde
utföras på grund av att rengöringen överlappar annan drift (kylning eller uppvärmning). Detta kan undvikas
genom att rengöringsfunktionen ställs in för att köras utanför det normala driftschemat. (Exempel: normal drift
slutar 23:59 och rengöringen startar 00:00).
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Användbar information
Service efter försäljning
• Försök inte ta isär, modifiera eller reparera enheten.
Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta din Daikin-leverantör.
• Ta inte bort eller installera om enheten på egen hand.
Felaktig installation kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta din Daikin-leverantör.
• Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande köldmedium.
Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan läckande
köldmedium vara orsaken. Kontakta din Daikin-leverantör för assistans. Köldmedlet
i luftkonditioneringsanläggningen är säkert och läcker inte i normala fall. Om köldmedlet
ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas. Använd
inte luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att
läckan är åtgärdad.

Meddela

reparationen följande
•
•
•
•

Modellnamn
Datum för installation
Felförhållanden: Så noga som möjligt.
Din adress, ditt namn och ditt
telefonnummer

Reparationer

efter den kostnadsfria garantireparationstiden
Kontakta din Daikin-leverantör.
Daikin utför reparationer mot betalning om produkten kan repareras så att funktionen återställs.

Lagringsperiod

för funktionskritiska reservdelar
Funktionskritiska reservdelar är komponenter som krävs för att produkten ska fungera.
Daikin lagerför reservdelar för luftkonditioneringsenheten i nio år efter att tillverkning av enheten slutar.

Rekommendation

för underhållsinspektionsavtal
Luftkonditioneringsenhetens insida blir smutsig och dess prestanda försämras efter användning under flera
säsonger.
En specialiserad teknik behövs för att renovera eller göra rent i produkten, utöver  vanligt underhållsarbete.
Därför rekommenderar Daikin ett underhållsinspektionsavtal mot sedvanlig betalning.
Denna produkt utför dock automatisk filterrengöring. Därför behöver kunden inte utföra något dagligt underhåll.
Produkten kan påverkas negativt, t.ex. kan filtret sättas igen, beroende på omgivning och driftförhållanden för
produkten. Därför rekommenderar Daikin underhållsinspektioner med följande inspektionsintervall.

Bruksanvisning
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Generella

standarder för inspektions- och underhållsintervall
[Observera att underhållsintervall inte indikerar garanterad drifttid för komponenterna.]
Tabell 1 gäller följande driftförhållanden.
(1) Normal användning av produkten utan många stopp och start.
(Normal användning av produkten är driftförhållanden där produkten startas och stoppas maximalt sex
gånger i timmen, där intervallet varierar beroende på modell.)
(2) Produkten antas vara i drift 10 timmar per dag och 2 500 timmar per år.
• Tabell 1 Inspektions- och underhållsintervall
Huvudkomponentnamn

Inspektions
period

Underhållsintervall
[utbyten eller reparationer]

Motor (för jalusi, filter, borste och dämpare)

20 000 timmar

Borstenhet

3 år

Dammbehållare

8 år

1 år

Flexibel slang och S-format rör

8 år

Lampindikator

5 år

Kretskort

25 000 timmar

Obs! 1. Den här tabellen visar huvudkomponenterna. Utförlig information finns i underhållsinspektionsavtalet.
2. Underhållsfrekvensen för varje komponent indikerar en ungefärlig tidsperiod innan underhåll av
komponenten blir nödvändig. Använd tabellen för planering av lämpligt underhåll (avseende
budgetering av underhålls- och inspektionskostnader).
Dessutom kan inspektions- och underhållsintervallet vara kortare än det som anges i tabellen,
beroende på innehållet i underhållsinspektionsavtalet.
3. Produkten kräver regelbunden inspektion om den används i byggnader som lyder under lagstiftning
för sanitet i byggnader.
4. Underhålls- och utbytesintervall för enskilda komponenter måste kortas vid hårda driftförhållanden
(som längre drifttid och många stopp och start) samt driftmiljöer (som miljöer med hög temperatur,
hög luftfuktighet, överdrivet dammig och oljig luft).
Kontakta Daikin-leverantören för mer information.

Generella

standarder för utbytesintervall för komponenter
[Observera att utbytesintervall inte indikerar garanterad drifttid för komponenten.]
• Tabell 2. Utbytesintervall
Huvudkomponentnamn
Filter

Inspektionsperiod

Utbytesintervall

1 år

5 år

Obs! 1. Den här tabellen visar huvudkomponenterna. Utförlig information finns i underhållsinspektionsavtalet.
2. Utbytesfrekvensen indikerar en ungefärlig tidsperiod innan utbyte av en komponent blir nödvändig.
Använd tabellen för planering av lämpligt underhåll (avseende budgetering av kostnaden för utbyte
av komponenter).
3. Regelbunden inspektion krävs, beroende på installationsmiljön.
Kontakta Daikin-leverantören för mer information. Dessutom, renovering eller rengöring på insidan av någon
annan än Daikin-auktoriserad personal omfattas kanske inte av Daikins produktgarantivillkor.
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Användbar information
Flyttning

Kontakta din Daikin-leverantör eftersom detta kan kräva en särskild teknik för flyttning eller ominstallation
av luftkonditioneringsenheten.

Frågor

Kontakta din Daikin-återförsäljare service-åtgärder efter försäljningen.

Bruksanvisning
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