

NÁVOD K OBSLUZE

Ozdobný panel opatřený funkci automatického čištění filtru

Samočisticí ozdobný panel

BYCQ140D7GW1

Správné používání pro efektivní úsporu energie
• Děkujeme vám za rozhodnutí koupit si samočisticí panel.
• Tato příručka popisuje všechny bezpečnostní pokyny, které by
měly být dodrženy při používání tohoto výrobku.

Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku pečlivě
prostudujte a porozumějte informacím zde uvedeným.

Uschovejte si tuto příručku na místě, kde bude vždy pohotově
přístupná.
Pokud bude v budoucnosti tento produkt používat jiný uživatel,
nezapomeňte mu předat tuto příručku.
• Tento návod k obsluze je určen pro ozdobný panel opatřený
funkci automatického čištění filtru.
Prostudujte si tuto příručku společně s návodem k obsluze,
který je dodáván s kabelovým dálkovým ovladačem.
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Bezpečnostní upozornění
Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny
ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.
Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze
pozorně přečetli, než začnete jednotku používat.
Jen tak budete moci s výhodou využít všech funkcí
klimatizačního zařízení a předejdete poruchám
následkem chybného ovládání.
Toto klimatizační zařízení se dodává za podmínky
"zařízení nepřístupné široké veřejnosti".
• Bezpečnostní opatření popsaná dále jsou
VÝSTRAHY a UPOZORNĚNÍ. Obojí obsahují
velmi důležité informace k zajištění bezpeč
nosti. Bezpodmínečně respektujte všechna
preventivní opatření.
VÝSTRAHA....... Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto
pokynů, může to mít za následek
úraz nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ... Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto
pokynů, může to mít za následek
poškození majetku nebo podle
okolností vážný úraz.
• Po přečtení si tento návod uložte na dostupném
místě, abyste do něj mohli v případě potřeby
kdykoliv nahlédnout. Pokud toto zařízení
předáte novému uživateli, předejte mu také
tento návod k obsluze.
VÝSTRAHA
Nezapomínejte, že delší vystavení přímému
proudu studeného nebo teplého vzduchu
z klimatizační jednotky nebo příliš studenému
či příliš teplému vzduchu může být nebezpečné
pro vaše fyzické zdraví a kondici.
Dojde-li k poruše klimatizační jednotky
(zápach z hoření atd.), odpojte napájení jednotky
a obraťte se na svého dodavatele.
Další provoz zařízení za takových okolností může
způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo
požár.
Poraďte se s místním dodavatelem o instalaci.
Nesprávně provedená práce může mít za následek
únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
O úpravách, opravách a údržbě klimatizačního
zařízení se poraďte s místním dodavatelem.
Nesprávně provedená práce může mít za následek
únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy nestrkejte
žádné předměty, zejména ne tyčky, prsty atd.
Výsledkem kontaktu s lopatkami rychle se otáčejí
cího ventilátoru klimatizační jednotky může být úraz.
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V případě úniku chladiva zabraňte kontaktu
plynů s otevřeným ohněm.
Pokud klimatizační jednotka nepracuje správně,
tzn.  nechladí nebo neohřívá vzduch, může být
příčinou únik chladiva. V takovém případě
požádejte o pomoc svého dodavatele. Chladivo
použité v klimatizačním zařízení je bezpečné a za
normálních okolností neuniká. V případě úniku
chladiva může ve styku s ohněm hořáku, topením
nebo vařičem vzniknout nebezpečný plyn.
Klimatizační zařízení nepoužívejte, dokud pracovník
servisu nepotvrdí, že byl únik chladiva opraven.
V případě úniku chladiva se poraďte se svým
místním dodavatelem.
Je-li klimatizační jednotka instalována v malé
místnosti, je potřeba zavést taková opatření, aby
ani v případě úniku chladiva nepřekročilo jeho
množství povolenou mez koncentrace. Jinak může
dojít k nehodě v důsledku vyčerpání kyslíku.
O připojení příslušenství se poraďte s odborníky
a používejte výhradně příslušenství
specifikované výrobcem.
Nesprávně provedená instalace může mít za
následek únik vody, úraz elektrickým proudem
nebo požár.
O přemístění a opětovné instalaci klimatizační
jednotky se poraďte se svým místním
dodavatelem.
Nesprávně provedená práce může mít za následek
únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
Zkontrolujte použití správných pojistek
s odpovídající jmenovitou hodnotou.
Nepoužívejte nevhodné pojistky, měděné ani jiné
vodiče jako náhradu, protože by to mohlo mít za
následek úraz elektrickým proudem nebo poškození
jednotky.
Zajistěte uzemnění jednotky.
Jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu
ani uzemnění telefonního vedení. Nedokonalé
uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem
nebo požár.
Intenzivní nárazový proud blesku nebo jiného zdroje
může způsobit poškození klimatizačního zařízení.
Zajistěte instalaci jističe svodového zemnícího
proudu.
Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může
mít za následek úraz elektrickým proudem nebo
požár.
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Bezpečnostní upozornění
Při zaplavení klimatizační jednotky v důsledku
přírodní katastrofy (například záplavy nebo
tajfun) se poraďte s dodavatelem.
Klimatizační jednotku v takovém případě nikdy
nemyjte vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Nespouštějte a nezastavujte provoz klimatizační
jednotky přepínáním jističe přívodního vedení
ON (ZAP) a OFF (VYP).
Jinak by mohlo dojít k úniku vody. Navíc by se při
aktivní kompenzaci výpadku napájení ventilátor
mohl nečekaně roztočit a způsobit úraz.
Produkt nepoužívejte v atmosféře znečištěné
olejovými parami (například páry jedlého nebo
strojního oleje).
Olejové páry mohou způsobit poškození dílů,
úraz elektrickým proudem nebo požár.
Tento produkt nepoužívejte v místech
s nadměrným olejovým kouřem (například
kuchyně) nebo v místech s hořlavými,
korozivními plyny nebo kovovým prachem.
Použití produktu na takových místech může mít
za následek požár nebo selhání výrobku.
Poblíž produktu nepoužívejte hořlavé materiály
(například spreje na vlasy nebo insekticidy).
Produkt nečistěte organickými rozpouštědly
(například ředidlo nátěrů).
Použití organických rozpouštědel může mít za
následek poškození produktu, úrazy elektrickým
proudem nebo požár.
K napájení klimatizačního zařízení použijte
samostatný elektrický obvod.
Použití jiného napájení může mít za následek
nadměrný vznik tepla, požár nebo selhání výrobku.
UPOZORNĚNÍ
Klimatizační jednotku nepoužívejte k jiným
účelům než k těm, ke kterým je určena.
Klimatizační jednotku nepoužívejte ke chlazení
přesných přístrojů, potravin, rostlin, zvířat ani
uměleckých předmětů, protože by mohlo dojít ke
zhoršení výkonu, kvality nebo životnosti takových
předmětů.
U venkovní jednotky nesnímejte kryt ventilátoru.
Kryt chrání před kontaktem s ventilátorem jednotky,
který se otáčí vysokou rychlostí a mohl by způsobit
úraz.
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Přímo pod vnitřní nebo venkovní jednotku
neumisťujte předměty, které by mohly být
poškozeny vlhkostí.
Za určitých podmínek mohou kondenzace na hlavní
jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzducho
vého filtru nebo zanesení odpadu způsobit odkapá
vání, které může znečistit nebo poškodit předmět
pod jednotkou.
Pokud se v místnosti používá spolu s klima
tizační jednotkou zařízení vybavené hořákem,
zajistěte dostatečné větrání místnosti, aby
nedošlo k vyčerpání kyslíku.
Po delším používání zkontrolujte stojan
jednotky a její instalace, zda nejsou poškozeny.
Poškozený stojan by mohl způsobit pád jednotky
a případně úraz osob.
Poblíž jednotky neumisťujte hořlavé spreje
ani nemanipulujte s obaly sprejů, protože
by důsledkem mohl být požár.
Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte
také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou
přípojku ze zásuvky.
Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zařízení neovládejte mokrýma rukama, zabráníte
tak riziku úrazu elektrickým proudem.
Na místa vystavená proudu vzduchu z jednotky
neumisťujte hořáky ani topidla či jiné předměty
s otevřeným plamenem, protože proud vzduch
by ovlivňoval jejich hoření.
Topná tělesa neumisťujte přímo pod vnitřní
jednotku, jejich teplo by mohlo způsobit
deformace.
Děti, zvířata ani rostliny nikdy nevystavujte
přímému působení proudu vzduchu z jednotky,
protože to může mít na ně nepříznivý vliv.
Klimatizační jednotku nebo dálkový ovladač
nikdy nemyjte vodou, mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Na klimatizační jednotku nikdy neumisťujte
nádoby s vodou, mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Klimatizační zařízení neinstalujte na místa,
kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.
V případě úniku hořlavých plynů mohou plyny
v blízkosti klimatizačního zařízení způsobit požár.
Do vzdálenosti 1 metru od vyfukovacího hrdla
neumisťujte hořlavé nádoby (například spreje).
Působením tepla na výstupu vnitřní nebo venkovní
jednotky by nádobka mohla vybouchnout.
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Odtokovou hadici instalujte tak, aby mohl
kondenzát hladce odtékat.
Jestliže za provozu jednotky neodtéká kondenzát
z odtokového potrubí venkovní jednotky, může
být potrubí ucpané nečistotami.
To by mohlo mít za následek únik vody z vnitřní
jednotky. Za těchto okolností vypněte klimatizační
jednotku a poté požádejte svého dodavatele
o pomoc.
Nedovolujte dětem pokládat jakékoliv věci na
venkovní jednotku a nedovolte jim lézt po ní.
Pád by mohl mít za následek úraz.

Dálkový ovladač nenechávejte na vlhkých
místech.
Pokud by do dálkového ovladače pronikla voda,
hrozí riziko probíjení elektrického proudu a
poškození elektronických součástek.
Při čištění nebo kontrole vzduchového filtru
dávejte pozor.
Práci ve výškách je třeba věnovat maximální
pozornost.
Pokud by lešení bylo nedostatečně stabilní, mohli
byste spadnout nebo by se lešení mohlo skácet
a důsledkem by byl úraz.

Otvory pro vstup a výstup vzduchu nezakrývejte.
Nedostatečný proud vzduchu může mít za následek
nedostatečný výkon nebo problémy.
Zařízení není určeno k použití malými dětmi
nebo nemohoucími osobami bez dohledu.
Výsledkem může být narušení tělesných funkcí
nebo poškození zdraví.
Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si nehrály
s jednotkou ani s dálkovým ovladačem.
Náhodné operace, které mohou děti spustit, mohou
mít za následek narušení tělesných funkcí nebo
poškození zdraví.
Nedovolujte dětem, aby si hrály na venkovní
jednotce nebo v její blízkosti.
Neopatrný dotek by mohl vyústit v úraz.
Se svým dodavatelem se poraďte o vyčištění
vnitřku klimatizačního zařízení.
Nevhodné čištění může způsobit poškození plasto
vých dílů, únik vody a další škody a také úraz
elektrickým proudem.
Aby nedošlo k úrazu, nedotýkejte se vstupu
vzduchu ani hliníkových žaluzií klimatizační
jednotky.
Do bezprostřední blízkosti venkovní jednotky
neumisťujte žádné předměty a nedovolte, aby
se kolem jednotky začaly hromadit odpadky,
suť nebo listí.
Spadané listí je domovem mnoha zvířat, která pak
mohou pronikat do jednotky. Dostanou-li se zvířata
do jednotky, mohou způsobit poruchy, a jestliže se
dotknou elektrických součástí, může se objevit
kouř nebo dojít k požáru.
Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí ovladače.
Nesnímejte jeho čelní panel. Dotyk s určitými
částmi uvnitř může způsobit úraz elektrickým
proudem a poškození jednotky. O kontrolu
a nastavení vnitřních částí požádejte svého
dodavatele.
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Názvy a funkce
Upevňovací ovladače filtru
(ve dvou bodech)
Ozdobný kryt rohu

Panel
ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ

Upevňovací ovladače
prachové skříně
(ve dvou bodech)

Ozdobný kryt rohu

Kontrolka
(zelená/červená)

Výkyvná klapka
Ozdobný
panel

Kontrolka
(zelená/červená)

Prachová
skříň
Vzduchový
filtr

Upevňovací šroub
jednotky kartáče
Jednotka kartáče

Vstup sběru prachu
Mřížka sání

Trubka tvaru S
Hnací motor kartáče

Hnací motor filtru

• Obrázek ukazuje ozdobný panel s funkcí auto
matického čištění filtru ve stavu s demontovanou
mřížkou sání.

Kontrolka
Barvy displeje a stav kontrolky informují o následujícím obsahu.
Barva kontrolky
Zelená

Červená

Stav

Obsah

Svítí

Výrobek je v režimu klimatizace (*)

Bliká

Výrobek provádí automatické čištění filtru (*)

Problikávání
v dlouhých
intervalech
Problikávání
v krátkých
intervalech

Čas na sběr prachu v prachové skříni (prach je
detekován snímačem prachu)

Viz také
strana 13.

Prachová skříň je plná a funkce automatického
čištění filtru není dostupná.
Výskyt poruch během automatického čištění filtru.

* Výrobek je nastaven z výrobního závodu tak, aby tyto položky signalizoval.

POZNÁMKA
Jednotku neinstalujte na následující místa:
Olej, dehet z cigaret a pára způsobí ulpívání prachu na filtru, který pak nemusí být možné správně vyčistit.
Dále může lepkavý prach způsobit poruchu.
• Místa s masným kouřem: restaurace, továrny atd.
• Místa s nadměrným výskytem cigaretového kouře: kuřárny atd.
• Místa s nadměrným výskytem vlhkosti nebo páry: restaurace, továrny atd.
* Výrobek nesmí být používán za jistých podmínek, kromě specifických příkladů vysvětlených výše. Podrobnější
informace si vyžádejte od dodavatele společnosti Daikin.
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1. Tlačítko voliče provozního režimu
11. LCD (s podsvětlením)

4. Tlačítko nahoru
5. Tlačítko dolů
6. Tlačítko doprava
7. Tlačítko doleva
9. Provozní kontrolka
8. Tlačítko Zap/Vyp
3. Tlačítko Menu/Enter
10. Tlačítko Zrušit

2. Tlačítko nastavení otáček ventilátoru/směru proudění
vzduchu
Kromě položek základního ovládání (tj. zap/vyp,volič provozního režimu, ovládání otáček ventilátoru
a nastavení teploty) se funkce nastavují na obrazovce nabídky.

POZNÁMKA
• Neumísťujte dálkový ovladač na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
V opačném případě by mohlo dojít k odbarvení displeje LCD a nemuselo by se nic zobrazovat.
• Netahejte za kabel dálkového ovladače.
V opačném případě by mohlo dojít k poruše dálkového ovladače.
• Nestiskněte žádné tlačítko na dálkovém ovladači ostrými předměty.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození nebo poruše dálkového ovladače.

1. Volič provozního režimu
• Toto tlačítko se používá k nastavení
požadovaného režimu provozu.
* Dostupné režimy se liší podle připojovaného modelu.

2. Tlačítko otáček ventilátoru/směru
proudění vzduchu
• Používá se k určení objemu vzduchu/směru
proudění vzduchu na obrazovce nastavení.
* Dostupné otáčky ventilátoru a směr proudění
vzduchu se liší podle připojovaného modelu.
(Podrobnější informace viz návod k obsluze
řídicí jednotky.)

3. Tlačítko Menu/Enter

4. Tlačítko nahoru (stiskněte část
označenou symbolem )
• Používá se pro zvýšení nastavené teploty.
• Zvýrazní se následující položky nahoře.
(Zvýrazněné položky se budou plynule
posouvat, pokud tlačítko podržíte stisknuté.)
• Používá se pro změnu vybrané položky.

5. Tlačítko dolů (stiskněte část
označenou symbolem )
• Používá se pro snížení nastavené teploty.
• Zvýrazní se následující položky dole.
(Zvýrazněné položky se budou plynule
posouvat, pokud tlačítko podržíte stisknuté.)
• Používá se pro změnu vybrané položky.

• Používá se pro vstup do hlavní nabídky.
• Používá se pro zadání vybrané položky nastavení.
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Názvy a funkce
6. Tlačítko doprava (stiskněte část
označenou symbolem )
• Používá se pro zvýraznění následující položky
vpravo.
• Každou obrazovkou se pohybujete doprava.
• Stisknete-li toto tlačítko alespoň na 4 sekundy,
bude povoleno nastavení pro opuštění domácnosti.

7. Tlačítko doleva (stiskněte část
označenou symbolem )
• Používá se pro zvýraznění následující položky
vlevo.
• Každou obrazovkou se pohybujete doleva.
• Stisknete-li toto tlačítko alespoň na 4 sekundy,
bude povoleno nastavení pro opuštění domácnosti.

8. Tlačítko Zap/Vyp

9. Kontrolka provozu (zelená)
• Tato kontrolka se rozsvítí za provozu.
• Tato kontrolka při poruše bliká.

10. Tlačítko Zrušit
• Používá se pro návrat na předchozí obrazovku.

11. LCD (s podsvětlením)
• Podsvětlení bude svítit asi 30 sekund po
stisknutí jakéhokoliv ovládacího tlačítka.
Používejte tlačítka (kromě Zap/Vyp), dokud jsou
podsvětlená.
• Pokud používáte dva dálkové ovladače pro obsluhu
jedné vnitřní jednotky, bude rozsvíceno podsvícení
na dálkovém ovladači, který byl použit jako první.
(Podsvětlení nebude rozsvíceno na obou dálkových
ovladačích.)

• Stisknutím tohoto tlačítka spustíte systém.
• Stiskněte toto tlačítko znovu a systém se zastaví.

Displej LCD
• K dispozici jsou dva typy displejů, tj. standardní a detailní displej.
Výchozí nastavení je standardní displej.
• Chcete-li přejít na detailní displej, zvolte jej v hlavní nabídce.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném s kabelovým dálkovým ovladačem.
• Každá z následujících nabídek vysvětluje stav displeje LCD s ohledem na funkci automatického čištění filtru.
Obsah displejů LCD pro dobu, kdy výrobek není v režimu automatického čištění filtru, naleznete v návodu
k obsluze dodaném ke kabelovému dálkovému ovladači.
Standardní displej

Auto

Nast.na
Chla28°C

Detailní displej

Auto

Top20°C

Odstraňte prach

2. Zpráva

1. Displej "Automatického čištění filtru"

1. Displej "Automatického čištění filtru"
• Zobrazí se, kdy výrobek provádí automatické
čištění filtru.

2. Zpráva
Zobrazí se následující zpráva.
"Chyba: Stiskněte tlačítko nabídky."
Výstraha: Stiskněte tlačítko nabídky."
• Zobrazí se v případě detekování chyby nebo výstrahy.
(Viz také strana 18.)
Návod k obsluze
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Pá

11:03

Nepřít.
Vnitř.
Chla28°C
Top20°C 20°C

Odstraňte prach

2. Zpráva

1. Displej "Automatického čištění filtru"

Střídavě se budou zobrazovat hlášení "Sběr
prachu" a "Výstraha: Stiskněte tlačítko nabídky".
• Zobrazí se, když nastal čas sběru prachu do
prachové skříně. (Viz také strana 13.)
"Nastavte hodiny v nabídce"
• Zobrazí se v okamžiku, kdy je nutné znovu
nastavit hodiny. (Viz také strana 9.)
• Výrobek nespustí režim automatického čištění
filtru v nastavený interval, dokud nebude
nastavení obnoveno.
BYCQ140D7GW1
Samočisticí ozdobný panel
4P310442-1A – 02.2012

Automatické čištění filtru
Způsob ovládání

Funkce dálkového ovladače

Vysvětluje postup obsluhy tlačítek pro dálkový
ovladač. Aktivujte tlačítka podle postupu.

Způsob provozu

Provozní displej

1

Popisuje obrazovky,
které se zobrazí
na dálkovém ovladači
během provozu.

Hlavní nabídka

1/2

Rychlé spuštění
Ventilace
Možnosti úspory režimu
Plán
Aut. čištění filtru
Informace o údržbě
Zpět

Nastavení

Zobrazení tlačítek obsluhy
Zobrazuje umístění ovládaných
tlačítek.

• Stiskněte tlačítka
a vyberte možnost
Aut. čištění filtru na obrazovce hlavní nabídky.
Stiskněte tlačítko Menu/Enter a zobrazte obrazovku
nastavení funkce Auto. čištění filtru.

Aut. čištění filtru
Aut. čištění filtru

09:00–12:00
Zpět

Nastavení

Nastavení automatického čištění filtru
Tento výrobek provádí automatické čištění filtru jednou denně.
Funkce klimatizace se zastaví, když výrobek provádí automatické čištění filtru. Určete požadovaný interval z osmi
dostupných.

POZNÁMKA
• Je potřebné správné nastavení hodin.
• Výrobek provede automatické čištění filtru od 0:00 do 3:00 (výchozí tovární nastavení), pokud nebude interval
automatického čištění filtru stanoven.
• Výrobek provede automatické čištění filtru v nepředepsaném čase, pokud nejsou nastaveny hodiny.

Metoda

pro stanovení počátečního času
Způsob provozu

1

Hlavní nabídka
Rychlé spuštění
Ventilace
Možnosti úspory energie
Plán
Aut. čištění filtru
Informace o údržbě

• Zobrazte obrazovku hlavní nabídky.
• Stiskněte tlačítka
a vyberte možnost Aut. čištění filtru na
obrazovce hlavní nabídky, pak stiskněte tlačítko Menu/Enter.

Nastavení

Zpět

2

1/2

Aut. čištění filtru
Hodiny nebyly nastaveny
Chcete je nastavit nyní?

Ano Ne
Zpět

Nastavení

Datum a čas
Rok
2011
Měsíc 01
Den 01
čtvrtek

* Nastavení hodin se vyžaduje pro nastavení počátečního času automatického
čištění filtru.

• Pokud nejsou nastaveny hodiny, zobrazí se obrazovka
uvedená vlevo.
Stiskněte tlačítko
a vyberte možnost Ano , pak stiskněte
tlačítko Menu/Enter.
Nastavte aktuální rok, měsíc, den a čas.
(Viz také "Hodiny a kalendář" na straně 10.)

12:00
Zpět

Nastavení

BYCQ140D7GW1
Samočisticí ozdobný panel
4P310442-1A – 02.2012
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Automatické čištění filtru

3

Aut. čištění filtru
Aut. čištění filtru

0:00– 3:00
Zpět

4

Nastavení

Aut. čištění filtru
Uložit nastavení?

Ano Ne
Zpět

• Interval se změní, kdykoliv stisknete tlačítko
na
obrazovce Nastavení hodin pro automatické čištění filtru.
00:00–03:00 , 03:00–06:00 , 06:00–09:00 , 09:00–12:00 ,
12:00–15:00 , 15:00–18: 00 , 18:00–21:00 , 21:00–00:00 .
Zvolte požadovaný interval ze zobrazených možností.
• Stiskněte tlačítko Menu/Enter.
Zobrazí se další obrazovka potvrzení nastavení.
• Stiskněte tlačítko
a vyberte možnost Ano na obrazovce
potvrzení nastavení.
Stiskněte tlačítko Menu/Enter a nastavte automatické čištění
filtru, pak se vraťte na základní obrazovku.

Nastavení

Automatické čištění filtru
Výrobek má následující tři provozní režimy, přičemž kterýkoliv z nich lze nastavit na automatické čištění filtru.

Provozní režim

Popis

Provoz
s plánovacím
časovačem

Provádí automatické čištění filtru během
stanoveného časového intervalu, vybraného
z osmi možností.

Provoz 00:00až-03:00

Provádí automatické čištění filtru během
továrně nastaveného časového intervalu
(00:00 až 03:00).

Automaticky
řízený provoz

Provádí automatické čištění filtru podle
nastavené reference řízení.

Nastavení
hodin

Možnost nastavení času
pro spuštění
automatického čištění filtru

nebo

PŘÍPRAVA
• Chcete-li určit interval pro automatické čištění filtru, nevybírejte interval, kdy výrobek pracuje v režimu
klimatizace.
Pokud se bude interval pro automatické čištění filtru překrývat s činností klimatizace, může dojít k vynucenému
zastavení činnosti klimatizace a spuštění automatického čištění filtru.
• Zobrazí-li se nastavení "Nastavit hodiny v nabídce", nastavte hodiny znovu, aby během určeného intervalu
bylo provedeno automatické čištění filtru.

POZNÁMKA
* Výrobek se nastaví do režimu automatického řízení provozu, pokud hodiny nejsou po svém resetování
(z libovolného důvodu) znovu nastaveny (například není k dispozici napájení po dobu 48 hodin nebo déle).
• Výrobek může při otáčení filtru nebo oškrabávání prachu kartáčem vydávat mírný hluk.
• Ventilátor se otáčí automaticky během automatického čištění filtru.

Návod k obsluze
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BYCQ140D7GW1
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Hodiny a kalendář
Nastavení

hodin
Způsob provozu

1

• Stiskněte tlačítko Menu/Enter.
Chlazení

Nast.na
Chla 28°C

Základní obrazovka

2

Hlavní nabídka

1/2

• Zobrazí se obrazovka hlavní nabídky.

Rychlé spuštění
Ventilace
Možnosti úspory energie
Plán
Aut. čištění filtru
Informace o údržbě
Zpět

Nastavení

Obrazovka hlavní nabídky

3

Hlavní nabídka
Konfigurace
Aktuální nastavení
Hodiny a kalendář
Jazyk

Zpět

4

2/2

• Stiskněte tlačítko
a vyberte možnost Hodiny a kalendář
na obrazovce hlavní nabídky.
Stiskněte tlačítko Menu/Enter a zobrazte obrazovku
nastavení hodin.

Nastavení

• Tlačítky
vyberte "Rok".
Tlačítky
zadejte rok.
Podržením tlačítka se budou čísla měnit plynule.

Datum a čas
Rok
2011
Měsíc 01
Den 01
čtvrtek

12:00
Zpět

5

Nastavení

• Tlačítky
vyberte "Měsíc".
Tlačítky
zadejte měsíc.
Podržením tlačítka se budou čísla měnit plynule.

Datum a čas
Rok
2011
Měsíc 10
Den 01
čtvrtek

12:00
Zpět

6

Nastavení

• Tlačítky
vyberte "Den".
Tlačítky
zadejte den.
Podržením tlačítka se budou čísla měnit plynule.
Dny v týdnu se mění automaticky.

Datum a čas
Rok
2011
Měsíc 10
Den 07
čtvrtek

12:00
Zpět

Nastavení
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Automatické čištění filtru

7

• Tlačítky
vyberte "Hodiny".
Tlačítky
zadejte hodiny.
Podržením tlačítka se budou čísla měnit plynule.

Datum a čas
Rok
2011
Měsíc 10
Den
07
čtvrtek

12:00
Zpět

8

Nastavení

Datum a čas
Rok
2011
Měsíc 10
Den
07
čtvrtek

12:21
Zpět

9

Nastavení

Datum a čas
Uložit nastavení?

Ano Ne
Zpět

Návod k obsluze
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Nastavení

• Tlačítky
vyberte "Minuty".
Tlačítky
zadejte minuty.
Podržením tlačítka se budou čísla měnit plynule.
• Stiskněte tlačítko Menu/Enter.
Zobrazí se další obrazovka potvrzení nastavení.

• Stiskněte tlačítko
a vyberte možnost Ano na obrazovce
potvrzení nastavení.
Stiskněte tlačítko Menu/Enter a nastavte hodiny, pak se
vraťte na základní obrazovku.
* Při nastavování automatického čištění filtru se displej vrátí na obrazovku
pro nastavení intervalu automatického čištění filtru. (Viz také strana 9.)

BYCQ140D7GW1
Samočisticí ozdobný panel
4P310442-1A – 02.2012

Aktuální nastavení
Práce

s aktuálním nastavením
Způsob provozu

1

Hlavní nabídka

Zpět

2

2/2

Konfigurace
Aktuální nastavení
Hodiny a kalendář
Jazyk

Nastavení

Aktuální nastavení
Rychlost ventilace
Režim ventilace
Plán
Režim zobrazení
Zobrazit položku
Aut. čištění filtru
Zpět

• Zobrazte obrazovku hlavní nabídky. (Viz také strana 10.)
• Stiskněte tlačítka
a vyberte možnost Aktuální nastavení
na obrazovce hlavní nabídky, pak stiskněte tlačítko Menu/
Enter.

Nastavení

Nízk.
Auto
Zakázat
Standard
Venk.
00-03

• Zobrazí se seznam se stavem aktuálního nastavení.
Stiskněte tlačítko
a přejděte k následující položce.
• Stisknutím tlačítka Zrušit se přesunete zpět na obrazovku
hlavní nabídky.
Položky zobrazení
Rychlost ventilace
Režim ventilace
Plán
Rychlé spuštění

Režim zobrazení
Zobrazit položku
Auto. čištění filtru

* Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na modelu.
Zobrazeny jsou pouze položky, které lze nastavit.
Aktuální stav nastavení automatického čištění filtru naleznete
v zobrazených nastavení "Auto. čištění filtru".
Příklad: Pro automatické čištění filtru je nastaven interval od 00:00 do 03:00.
Auto. čištění filtru
00-33

BYCQ140D7GW1
Samočisticí ozdobný panel
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Sběr prachu z prachové skříně
Displej symbolu sběru prachu
Čas pro sběr prachu z prachové skříně se zobrazí v nastavený okamžik.
Po potvrzení symbolu rychle odstraňte prach ze skříně.
* Symbol sběru prachu se zobrazuje v intervalech přibližně půl až jednoho roku.
Intervaly se mohou zkracovat, pokud se produkt používá na nadměrně prašných místech.
Symbol sběru prachu se zobrazuje postupně, podle množství prachu v prachové skříni.
Místo zobrazení
Dálkový
ovladač

LCD
Kontrolka
provozu

Ozdobný kryt rohu
Kontrolka (červená)

Symbol sběru 1

Symbol sběru 2

Symbol sběru 3

Střídavě se budou zobrazovat zprávy "Sběr prachu" a
"Stiskněte tlačítko nabídky".
Bez indikace
Bez indikace

Kontrolka bliká
v dlouhých
intervalech.

Symbol sběru 4
Zobrazí se symbol
"AH" (chyba)

Provozní kontrolka se rozbliká.
Kontrolka bliká v krátkých intervalech.

PŘÍPRAVA
• Po potvrzení symbolu sběru prachu rychle odstraňte prach z prachové skříně.

POZNÁMKA
• Pokud budete zařízení nadále provozovat v režimu klimatizace bez odstranění prachu, dojde k aktivaci funkce
pozastavení klimatizace.
Prach bude padat a může dojít k poruše zařízení. Proto proveďte odstranění prachu pomocí vysavače.

Návod k obsluze
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BYCQ140D7GW1
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Sběr prachu pomocí vysavače

1

Po potvrzení symbolu sběru prachu rychle vysajte prach z prachové skříně.
POZNÁMKA
• Sběr prachu vysavačem není možný během automatického čištění filtru. Zkontrolujte, zda se na displeji
dálkového ovladače před sběrem prachu nezobrazuje "
".
* Kontrolka bude blikat zeleně, pokud je nastaveno její zobrazování. (Viz také strana 5.)

2

Připojte dodanou připojovací trubku a přípojku podle trubky vysavače.
Zasuňte dodanou připojovací trubku a přípojku do trubky vysavače.
Trubka vysavače s vnitřním průměrem 32 až 38 mm.

Trubka vysavače

Spojovací potrubí

Trubka vysavače s vnitřním průměrem 38 až 42 mm.

Trubka vysavače

Spojovací potrubí

Připojení

Při ukládání připojovací trubky použijte dodané pásky suchého zipu a postupujte takto:
Příklad 1
1. Odtrhněte ochranný papír na oboustranné pásce
na zadní straně upevňovacího pásu a přiložte jej
na rovný povrch v místě uložení.

Rovný povrch
na místě ukládání
Spojovací potrubí

2. Přitiskněte upevňovací pás připojovací trubky na
pás upevněný v kroku 1.
Upevňovací
pásy suchého zipu

Příklad 2
Natočte pásy suchého zipu na připojovací trubce
okolo hadice vysavače nebo trubky a uložte
připojovací trubku.

Hadice nebo
trubka vysavače

Upevňovací pásy
suchého zipu
Spojovací potrubí

POZNÁMKA
• Připojení nelze nasadit na trubku vysavače bez oblého konce (např. stojanový nebo ruční vysavač)
nebo trubku s otvorem uprostřed, který by způsoboval únik vzduchu. Pokud připojení k vysavači
nelze upevnit, informujte se u svého dodavatele společnosti Daikin.
• Používejte vysavač s minimálním výkonem 300 W.
• Nepoužívejte vysavač naplněný prachem a s nízkým výkonem.
* Použití výše uvedeného vysavače může způsobit poruchu při sběru prachu.

BYCQ140D7GW1
Samočisticí ozdobný panel
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Sběr prachu z prachové skříně

3

Zasuňte zespodu přední konec připojovací trubky do vstupu sběru prachu na mřížce
sání. Pak zasuňte přední konec do vnitřního vstupu vzduchu, dokud nezaklapne.
Sání vzduchu
Stoupá
asi 10 mm

Vstup sběru prachu

Spojovací potrubí
Vnitřní průřez vstupu sběru prachu

4

Jakmile se přední konec připojovací trubky dostane do kontaktu, zapněte vysavač
na maximální výkon a odstraňte prach.

5

Pokud kontrolka na ozdobném krytu rohu bude blikat červeně, po dokončení odsávání
prachu kontrolka zhasne nebo se rozsvítí zeleně.
* Než kontrolka problikávající červeně zhasne nebo se rozbliká zeleně, může to trvat maximálně
30 sekund.

Návod k obsluze
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Resetování symbolu sběru prachu
Způsob provozu

1

Auto

Nast.na
Chla
Top

28°C
20°C

Odstraňte prach

• Když nastane čas pro sběr prachu z prachové skříně,
budou se v dolní části obrazovky střídavě zobrazovat
hlášení "Sběr prachu" a "Stiskněte tlačítko nabídky".
• V tento okamžik stiskněte tlačítko Menu/Enter na základní
obrazovce.

Základní obrazovka

2

Způsob shromaž.prachu

Zpět

3

Nastavení

Způsob shromaž.prachu
Prach odstraněn?

Ano Ne
Zpět

Chlazení

Nastavení

• Zobrazí se obrázek vysávání prachu ze vstupu pro sběr
prachu. (Viz také "Sběr prachu pomocí vysavače" na
straně 14.)
• Jakmile porozumíte způsobu sběru prachu, stiskněte
v tomto stavu tlačítko Menu/Enter.

• Po odsátí prachu v prachové skříni stiskněte tlačítka
na obrazovce potvrzení sběru a zvolte možnost Ano .
• Stiskněte tlačítko Menu/Enter a resetujte symbol sběru
prachu.
• Hlášení "Sběr prachu" a "Stiskněte tlačítko nabídky"
v dolní části základní obrazovky zmizí.
* Pokud prachová skříň nebude zbavena prachu řádně,
brzy se znovu symbol sběru prachu zobrazí.

Nast.na
Chla 28°C
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Užitečné informace
Odstraňování problémů
Následující příznaky nejsou poruchami zařízení.
Příznak

Pravděpodobná příčina

Zařízení vydává slabý klapavý
zvuk.
Zařízení vydává skřípavý zvuk.
Ventilátor se roztáčí
automaticky.

Zvuk tření ze vzduchového filtru.
Zobrazí se symbol "
" nebo
se kontrolka na panelu rozbliká
zeleně (*).

Zvuk tření z kartáče.
Výrobek provádí automatické
čištění filtru a přenáší prach.

Otočná klapka se pohybuje
automaticky.

Produkt vyfukuje vzduch během
automatického čištění filtru
vodorovně.

Chod klimatizace se dočasně zastavuje.

Prachová skříň je plná a funkce
automatického čištění filtru není
dostupná.

* Tovární nastavení neumožňuje problikávání kontrolky zeleně.

Před vyžádáním servisního zásahu proveďte kontrolu.
Příznak

Pravděpodobná příčina

Náprava

V místnosti je dočasně velké
množství prachu, například
v důsledku čištění.

Zastavte chod klimatizace, dokud
nebude úklid místnosti dokončen.

Prachová skříň je plná.

Odsajte prach.
(Viz také strana 14.)

Na obrazovce dálkového
ovladače se zobrazí hlášení
"AH" a provozní kontrolka se
rozbliká.

Prachová skříň je plná.

Odsajte prach.
(Viz také strana 14.)

Brzy po odsátí prachu se znovu
objeví kontrolka sběru prachu.

Není vysavač plný prachu?

Odstraňte prach z vysavače.

Výrobek nepracuje podle
nastavení časovače.

Nejsou nastavení v dálkovém
ovladači nesprávná?

Proveďte nastavení v dálkovém
ovladači znovu.

Na vzduchovém filtru ulpívá
prach (prach opadává).

Pokud produkt stále není v dobrém stavu ani po výše uvedené kontrole, kontaktujte svého dodavatele
společnosti Daikin. Zákazník nesmí výrobek sám opravovat.

Návod k obsluze
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Informujte

se u svého dodavatele společnosti Daikin v následujících případech
• Když je klimatizační jednotka nefunkční (například vydává spálený zápach),
zastavte chod klimatizační jednotky a vypněte napájení.
Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým
proudem nebo požár. Obraťte se na svého dodavatele produktů Daikin.
Před vyžádáním servisního zásahu je
nutné podniknout příslušná opatření

Příznak
Pojistka se vypaluje nebo vypadává bezpečnostní zařízení,
například jistič napájecího obvodu, či jistič svodového
zemnícího proudu.

Výrobek nezapínejte.

Funkce tlačítek dálkového ovladače je nepřesná.

Vypněte výrobek.

Vyskytují se další poruchy nebo vady.

Zastavte chod výrobku.

Chlazení

Return
Chyba:Stiskněte

Nast.na
Chla

Na základní obrazovce dálkového
ovladače problikává některé
z následujících hlášení.
28°C

Setting
tlač.nabídky

"Chyba: Stiskněte tlačítko nabídky."
* Kontrolka operace bude problikávat.

Zkontrolujte kódy poruch. (Viz níže)

Výstraha: Stiskněte tlačítko nabídky."
* Kontrolka operace nebude problikávat.

Zobrazení chybových kódů
Způsob provozu

1

Chlazení

Nast.na
Chla 28°C

Zpět
Nastavení
Chyba:Stiskněte
tlač.nabídky

• Pokud se zobrazí chyba, na základní obrazovce se rozbliká
některá z následujících položek.
"Chyba: Stiskněte tlačítko nabídky."
* Kontrolka operace bude problikávat.

Kontrolka
provozu

"Výstraha: Stiskněte tlačítko nabídky."
* Kontrolka operace nebude problikávat.

• Stiskněte tlačítko Menu/Enter.

2

Chybový kód:A1
Kontaktní informace
0123–4567–8900
Vnitřní model
–––/000
Venkovní model –––/000

• Chybový kód se rozbliká a zobrazí se kontaktní adresa a název
modelu.
• Informujte svého dodavatele společnosti Daikin a oznamte
mu chybový kód a název modelu.

Zpět

POZNÁMKA
V některých případech se na displeji dálkového ovladače zobrazí AH09. Tento chybový kód znamená, že nelze
provést operaci čištění v důsledku překrývání načasovaného chodu (chlazení nebo vytápění) a plánu čištění.
Tomu se lze vyhnout nastavením funkce čištění mimo normální plán provozu. (Příklad: normální provoz se
zastaví v 23:59 a čištění se spustí v 0:00.)
BYCQ140D7GW1
Samočisticí ozdobný panel
4P310442-1A – 02.2012
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Užitečné informace
Poprodejní servis
• Jednotku nerozebírejte, nemodifikujte ani neopravujte.
Takový postup může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár zařízení.
Obraťte se na svého dodavatele produktů Daikin.
• Zařízení nikdy nedemontujte ani neinstalujte sami.
Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Obraťte se na svého dodavatele produktů Daikin.
• V případě úniku chladiva zabraňte kontaktu plynů s otevřeným ohněm.
Pokud klimatizační jednotka nepracuje správně, tzn. nechladí nebo neohřívá vzduch, může
být příčinou únik chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od dodavatele společnosti
Daikin. Chladivo použité v klimatizačním zařízení je bezpečné a za normálních okolností
neuniká. V případě úniku chladiva může ve styku s ohněm hořáku, topením nebo vařičem
vzniknout nebezpečný plyn. Klimatizační zařízení nepoužívejte, dokud pracovník servisu
nepotvrdí, že byl únik chladiva opraven.

Následující

informace předejte opravci:
•
•
•
•

Název modelu
Datum instalace
Podmínky poruchy: Poskytněte co nejpřesnější informace.
Vaše adresa, jméno a telefonní číslo

Opravy

po uplynutí záruční lhůty
Obraťte se na svého dodavatele produktů Daikin.
Společnost Daikin provede placenou opravu výrobku, pokud je tento opravitelný v rámci zachování jeho
funkčnosti.

Skladovací

doba pro funkční náhradní součásti
Funkční náhradní součásti jsou ty, které se vyžadují k udržení funkce výrobku.
Společnost Daikin udržuje skladovou zásobu funkčních náhradních součástí klimatizace po dobu devíti let
o zastavení výroby klimatizační jednotky.

Doporučená

smlouva o údržbě a kontrolách
Pokud bude klimatizační jednotka používána několik sezón, znečistí se a sníží se její výkon.
Pro generální opravu nebo čištění vnitřních součástí výrobku se kromě běžných údržbářských prací vyžadují
speciální techniky. Proto společnost Daikin doporučuje uzavření smlouvy o placené údržbě.
Tento výrobek však provádí automatické čištění filtru. Proto není nutná žádná každodenní péče uživatele
o tento výrobek.
Na základě provozních a okolních podmínek, ve kterých výrobek pracuje, bude docházet k tomu, že výrobek
bude těmito podmínkami nepříznivě ovlivňován, například se bude ucpávat filtr. Proto společnost Daikin
doporučuje provádět kontrolní prohlídky v následujících intervalech.

Návod k obsluze
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Přibližné

standardy kontroly a četnosti jejich provádění
[Mějte na paměti, že četnost údržby neuvádí zaručené provozní intervaly součástí.]
Tabulka 1 platí pro následující provozní podmínky.
(1) Výrobek je normálně používán, není zastavován a spouštěn příliš často v krátkých intervalech.
(Normální použití výrobku za normálních provozních podmínek, kdy je spouštěn a zastavován maximálně
šestkrát za hodinu; četnost tohoto spouštění se liší podle modelu.)
(2) Výrobek pracuje 10 hodin denně a 2500 hodin ročně.
• Tabulka 1 – Četnost kontroly a údržby
Interval
kontroly

Název hlavní součásti

Četnost údržby [výměna
nebo oprava]

Motor (pro žaluzie, filtr, kartáč a klapku)

20 000 hodin

Jednotka kartáče

3 rok

Prachová skříň

1 rok

Pružná hadice a trubka tvaru S
Kontrolka LED

8 rok
8 rok
5 rok

Deska tištěných spojů

25 000 hodin

Poznámka: 1. V této tabulce jsou uvedeny hlavní součásti. Podrobnosti naleznete ve smlouvě o kontrolách
a údržbě.
2. Četnost údržby každé součásti znamená přibližný interval do doby, než je nutné provést údržbu.
Využijte tabulku pro navržení vhodného plánu údržby (například stanovení rozpočtu pro náklady
na údržbu).
Četnosti kontrol a údržby mohou být kratší než je uvedeno v tabulce a to podle obsahu smlouvy
o kontrole a údržbě.
3. Výrobek vyžaduje pravidelnmé kontroly v případě, že je používán v budovách, kterých se týká
zákon o údržbě hygieny v budovách.
4. Četnosti údržby a výměn každé součásti musí být zkráceny v případě, že výrobek pracuje
za ztížených provozních podmínek (například delší provozní doba, vysoká četnost zapínání
a vypínání) a v obtížném provozním prostředí (například vysoká teplota, vlhkost, nadměrná
prašnost, olej v ovzduší).
Podrobnosti vám sdělí dodavatel společnosti Daikin.

Přibližné

standardy pro četnosti výměn součástí
[Mějte na paměti, že četnost výměn neuvádí zaručené provozní intervaly součástí.]
• Tabulka 2. Četnost výměny
Název hlavní součásti
Filtr

Interval kontroly

Četnost výměny

1 rok

5 rok

Poznámka: 1. V této tabulce jsou uvedeny hlavní součásti. Podrobnosti naleznete ve smlouvě o kontrolách
a údržbě.
2. Četnost výměny znamená přibližný interval do doby, než je nutné provést výměnu součásti.
Využijte tabulku pro navržení vhodného plánu údržby (například stanovení rozpočtu pro náklady
na výměnu součásti).
3. Pravidelná údržba je vyžadována na základě podmínek instalace.
Podrobnosti vám sdělí dodavatel společnosti Daikin. Generální oprava nebo vnitřní čištění produktu
prováděné jinými opravci, než jsou autorizovaní opravci společnosti Daikin, nemusí být v souladu se záručními
podmínkami na výrobek, poskytovanými společností Daikin.
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Užitečné informace
Přemístění

Přemístění či přeinstalace klimatizační jednotky, například přemístění pracoviště, vyžaduje speciální postupy,
kontaktujte proto dodavatele společnosti Daikin.

Dotazy

V případě potřeby poprodejních služeb kontaktujte svého dodavatele společnosti Daikin.

Návod k obsluze
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