
Dekoračný panel vybavený funkciou automatického čistenia filtra

Samočistiaci dekoračný panel

 NÁVOD NA OBSLUHU

BYCQ140D7GW1
BYCQ140D7GFW1

Správne použitie efektívnych úspor energie
•	Ďakujeme	vám	za	nákup	samočistiaceho	panela.
•	Tento	návod	popisuje	bezpečnostné	opatrenia,	ktoré	je	nutné	
dodržiavať	v	priebehu	používania	výrobku.	
Dôkladne si prečítajte tento návod a pred použitím 
výrobku sa uistite, že ste pochopili tu uvedené 
informácie.  
Tento	návod	po	prečítaní	nechajte	tam,	kde	je	ľahko	prístupný.	
Ak	bude	iný	používateľ	v	budúcnosti	pracovať	s	týmto	výrobkom,	
nezabudnite	mu	odovzdať	tento	návod.

•	Tento	návod	na	obsluhu	je	určený	pre	dekoračný	panel	vybavený	
funkciou	automatického	čistenia	filtra.	
Dôkladne	si	prečítajte	tento	návod	spolu	s	návodom	na	obsluhu	
dodaným	spolu	so	šnúrovým	diaľkovým	ovládačom.



Návod	na	obsluhu	 BYCQ140D7GW1	+	BYCQ140D7GFW1
	 Samočistiaci	dekoračný	panel
	 4P310442-1C	–	2015.051

Obsah
Bezpečnostné	preventívne	opatrenia 	....................................................... 2

Názvy	a	funkcie 	........................................................................................ 5

Automatické	čistenie	filtra 	........................................................................ 8

Zber	prachu	z	nádoby	na	prach 	............................................................. 13

Užitočné	informácie 	................................................................................ 17



BYCQ140D7GW1	+	BYCQ140D7GFW1	 Návod	na	obsluhu
Samočistiaci	dekoračný	panel
4P310442-1C	–	2015.05 2

Pôvodný	návod	je	v	angličtine.	Ostatné	jazyky	sú	
preklady	originálneho	návodu.
Ak	chcete	získať	úplné	výhody	z	funkcií	klimatizácie	
a	vyhnúť	sa	poruchám	v	dôsledku	nesprávnej	
obsluhy,	odporúčame,	aby	ste	si	pred	použitím	
dôkladne	prečítali	návod	na	obsluhu.
Klimatizačné	zariadenie	prichádza	na	trh	s	označením	
"spotrebiče,	ktoré	nie	sú	prístupné	verejnosti”.

• Tu uvedené predbežné opatrenia sú 
VAROVANIE a UPOZORNENIE. Obidva 
obsahujú dôležité informácie týkajúce sa 
bezpečnosti. Zabezpečte, aby boli všetky 
bezpodmienečne dodržiavané.

 VAROVANIE	........ 	Ak	nedodržíte	tieto	pokyny,	
môže	to	mať	za	následok	
zranenie	osôb	alebo	
usmrtenie.

 UPOZORNENIE	... 	Ak	nedodržíte	tieto	pokyny,	
môže	to	mať	za	následok	
vznik	škôd	na	majetku	alebo	
zranenie	osôb,	ktoré	môžu	byť	
vážne	v	závislosti	od	okolností.

• Po prečítaní uschovajte tento návod na vhod
nom mieste tak, aby ste si ho mohli v prípade 
potreby preštudovať. Ak sa zariadenie odovzdá 
inému používateľovi, nezabudnite odovzdať 
aj návod.

 VÝSTRAHA
Nezabudnite, že dlhé priame pôsobenie stude
ného alebo teplého vzduchu z klimatizácie alebo 
vzduchu, ktorý je studený alebo príliš teplý 
môže poškodiť váš fyzický a zdravotný stav.
Ak má klimatizácia poruchu (vychádza z nej 
zápach po spálení atď.), vypnite elektrické 
napájanie jednotky a spojte sa s miestnym 
predajcom.
Pokračovanie	v	prevádzke	za	takých	okolností	by	
malo	za	následok	poruchu,	zasiahnutie	elektrickým	
prúdom	alebo	vznik	požiaru.
Inštalačné práce prejednajte s miestnym 
predajcom.
Práce	vykonané	vlastnými	silami	môžu	spôsobiť	
únik	vody,	zasiahnutie	elektrickým	prúdom	alebo	
vznik	požiaru.
V prípade zmeny, opravy a údržby klimatizácie 
sa poraďte s vašim miestnym predajcom.
Nesprávne	uskutočnené	práce	na	jednotke	môžu	
spôsobiť	únik	vody,	zasiahnutie	elektrickým	prúdom	
alebo	vznik	požiaru.

Do vstupu alebo výstupu vzduchu nestrkajte 
žiadne predmety vrátane tyčí, prstov atď.
Kontakt	s	lopatkami	vysokorýchlostného	ventilátora	
klimatizácie	by	mohol	mať	za	následok	zranenie	
osôb.
V prípade úniku chladiva zabezpečte 
protipožiarnu ochranu.
Ak	klimatizácia	nefunguje	správne,	t.j.	nevytvára	
chladný	alebo	teplý	vzduch,	príčinou	môže	byť	únik	
chladiva.	Poraďte	sa	s	vašim	predajcom,	aby	vám	
pomohol.	Chladivo	v	klimatizácii	je	bezpečné	a	
v	normálnom	prípade	neuniká.	Napriek	tomu	
v	prípade	netesnosti	môže	styk	s	voľne	prístupným	
horákom,	ohrievačom	alebo	sporákom	spôsobiť	
vytváranie	škodlivého	plynu.	Klimatizáciu	ďalej	
nepoužívajte,	kým	kvalifikovaný	servisný	pracovník	
nepotvrdí,	že	netesnosť	bola	opravená.
Poraďte sa s vašim miestnym predajcom, 
čo máte robiť v prípade úniku chladiva.
Ak	sa	má	klimatizácia	nainštalovať	v	malej	
miestnosti,	je	nutné	uskutočniť	také	opatrenia,	
aby	ani	v	prípade	úniku	chladiva	neprekročilo	jeho	
množstvo	povolenú	hranicu.	Inak	by	to	mohlo	viesť	
k	vzniku	nehody	v	dôsledku	nedostatku	kyslíka.
Požiadajte profesionálnych pracovníkov 
o poskytnutie príslušenstva a zaistite, aby sa 
používalo len príslušenstvo určené výrobcom.
V	prípade,	že	vznikne	porucha	v	dôsledku	vášho	
postupu,	môže	to	mať	za	následok	únik	vody,	
zasiahnutie	elektrickým	prúdom	alebo	vznik	požiaru.
V prípade premiestnenia a opätovnej inštalácie 
klimatizácie sa poraďte s vašim miestnym 
predajcom.
Nesprávne	uskutočnené	inštalačné	práce	môžu	
spôsobiť	netesnosť,	zasiahnutie	elektrickým	prúdom	
alebo	vznik	požiaru.
Zaistite, aby sa používali poistky so správnou 
ampérovou hodnotou.
Nepoužívajte	nesprávne	poistky	alebo	iné	vedenia	
ako	náhradu,	keďže	by	to	mohlo	spôsobiť	
zasiahnutie	elektrickým	prúdom,	vznik	požiaru,	
zranenie	alebo	poškodenie	jednotky.
Nezabudnite jednotku uzemniť.
Jednotku	neuzemňujte	k	potrubiu,	bleskozvodu	
ani	uzemneniu	telefónneho	vedenia.	Nesprávne	
uzemnenie	môže	spôsobiť	zasiahnutie	elektrickým	
prúdom	alebo	vznik	požiaru.	
Intenzívny	nárazový	prúd	blesku	alebo	iného	zdroja	
môže	spôsobiť	poškodenie	klimatizačného	
zariadenia.

Bezpečnostné preventívne opatrenia
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Zabezpečte inštaláciu prúdového chrániča.
Zanedbanie	nutnosti	inštalovať	prúdový	chránič	
môže	mať	za	následok	zasiahnutie	elektrickým	
prúdom	alebo	vznik	požiaru.
Ak bola klimatizácia zaliata v prípade prírodnej 
katastrofy, ako je povodeň alebo tajfún, poraďte 
sa s predajcom.
V	takom	prípade	klimatizáciu	neprevádzkujte,	lebo	
inak	môže	dôjsť	k	vzniku	poruchy,	zasiahnutiu	
elektrickým	prúdom	alebo	vzniku	požiaru.
Klimatizáciu nespúšťajte ani nezastavujte 
zapnutím alebo vypnutím elektrického ističa.
Môže	dôjsť	k	vzniku	požiaru	alebo	úniku	vody.	
Okrem	toho,	ak	je	povolená	kompenzácia	poruchy	
elektrického	napájania,	ventilátor	sa	náhle	spustí,	
čo	môže	spôsobiť	zranenie	osôb.
Výrobok nepoužívajte v atmosfére znečistenej 
olejovými parami, napr. parami oleja na varenie 
alebo strojového oleja.
Olejové	pary	môžu	spôsobiť	poškodenie,	
zasiahnutie	elektrickým	prúdom	alebo	požiar.
Výrobok nepoužívajte na miestach s veľkým 
množstvom dymu z oleja, napr. kuchyne alebo 
na miestach s horľavými plynmi, korozívnymi 
plynmi alebo kovovým prachom.
Použitie	výrobku	na	takých	miestach	môže	spôsobiť	
vznik	požiaru	alebo	poruchu	výrobku.
V blízkosti výrobku nepoužívajte horľavé mate
riály (napr. sprej na vlasy alebo insekticídy). 
Výrobok nečistite organickými rozpúšťadlami 
ako je napr. riedidlo na farby.
Použitie	organických	rozpúšťadiel	môže	spôsobiť	
poškodenie,	zasiahnutie	elektrickým	prúdom	alebo	
požiar.
Nezabudnite pre klimatizáciu použiť samostatné 
elektrické napájanie.
Použitie	každého	iného	elektrického	napájania	
môže	spôsobiť	tvorbu	tepla,	vznik	požiaru	alebo	
poruchu	výrobku.

 UPOZORNENIE
Klimatizáciu nepoužívajte na iný účel, než je ten, 
na ktorý je určená.
Klimatizáciu	nepoužívajte	na	chladenie	presných	
prístrojov,	potravín,	rastlín,	zvierat	alebo	
umeleckých	diel,	keďže	by	to	mohlo	mať	vplyv	na	
výkon,	kvalitu	a	životnosť	príslušných	predmetov.
Neodstraňujte ochranný kryt ventilátora 
vonkajšej jednotky.
Ochranný	kryt	chráni	pred	vysokorýchlostným	
ventilátorom	jednotky,	ktorý	môže	spôsobiť	
zranenie.

Priamo pod vnútornú alebo vonkajšiu jednotku 
neumiestňujte predmety, ktoré sú náchylné na 
vlhkosť.
Za	určitých	podmienok	môže	kondenzácia	na	
hlavnej	jednotke	alebo	chladiacich	potrubiach,	
znečistený	vzduchový	filter	alebo	upchatie	
vypúšťania	spôsobiť	kvapkanie,	čo	má	za	následok	
zničenie	alebo	poruchu	príslušného	predmetu.
Aby nedochádzalo k vyčerpaniu kyslíka, 
zabezpečte, aby miestnosť bola dostatočne 
vetraná, ak sa spolu s klimatizáciou používa 
zariadenie ako je napr. horák.
Po dlhšom používaní skontrolujte stojan 
jednotky a jeho inštaláciu, či nie sú poškodené.
Ak	sú	poškodené,	jednotka	by	mohla	spadnúť	
a	spôsobiť	úraz.
V blízkosti jednotky neumiestňujte horľavé 
spreje alebo neprevádzkujte striekacie nádoby, 
lebo by to malo za následok vznik požiaru.
Pred čistením jednotky ju vypnite. Vypnite istič 
a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
Inak	môže	dôjsť	k	zasiahnutiu	elektrickým	prúdom	
alebo	inému	úrazu.
Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, 
zariadenie neobsluhujte vlhkými rukami.
Zariadenia, ktoré vytvárajú plameň neumiest
ňujte na miestach vystavených prúdeniu 
vzduchu z jednotky, lebo by to malo vplyv 
na spaľovanie horáka.
Ohrievače neumiestňujte priamo pod jednotku, 
lebo vznikajúce teplo vy mohlo spôsobiť 
deformáciu.
Zabezpečte, aby deti, rastliny alebo zvieratá 
neboli vystavené priamemu prúdeniu vzduchu 
z jednotky, lebo by to malo na nich nepriaznivý 
vplyv.
Klimatizáciu neumývajte vodou, lebo by to 
mohlo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom 
alebo vznik požiaru.
Nádoby s vodou (vázy s kvetmi atď.) neumiest
ňujte na jednotku, lebo by to mohlo spôsobiť 
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru.
Klimatizáciu neinštalujte na miesta, kde hrozí 
nebezpečenstvo úniku horľavých plynov.
V	prípade	úniku	plynu	môže	mať	vytváranie	plynu	
v	blízkosti	klimatizácie	za	následok	nebezpečne	
vzniku	požiaru.

Bezpečnostné preventívne opatrenia
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Do 1 m od vyfukovacej hubice neklaďte žiadne 
horľavé nádoby, napr. obaly zo sprejov .
Nádoby	môžu	vybuchovať,	lebo	na	ne	môže	vplývať	
výstup	teplého	vzduchu	z	vnútornej	alebo	vonkajšej	
jednotky.
Odtok upravte tak, aby bolo zabezpečené 
dokonalé vypúšťanie.
Ak	počas	prevádzky	klimatizácie	nedochádza	
k	správnemu	odtoku	z	vonkajšieho	odtokového	
potrubia,	potrubie	môže	byť	upchaté	nečistotami	
alebo	časticami,	ktoré	sa	v	potrubí	vytvárajú.
To	môže	mať	za	následok	únik	vody	z	vnútornej	
jednotky.	Za	takých	okolností	zastavte	prevádzku	
klimatizácie	a	potom	to	prekonzultujte	s	vašim	
predajcom.
Vonkajšiu jednotku chráňte pred deťmi 
a zabráňte im ukladať na jednotku nejaké 
predmety.
Spadnutie	alebo	prevrátenie	jednotky	môže	mať	
za	následok	vznik	úrazu.
Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup 
vzduchu.
Nedostatočný	prúd	vzduchu	môže	mať	za	následok	
nedostatočný	výkon	alebo	problémy.
Zariadenie nie je určené k používaniu malými 
deťmi alebo nemohúcimi osobami bez dozoru.
Môže	to	mať	za	následok	narušenie	telesných	
funkcií	a	poškodenie	zdravia.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabez
pečilo, že sa nehrajú s jednotkou alebo jej 
diaľkovým ovládačom.
Náhodné	ovládanie	deťmi	môže	mať	za	následok	
narušenie	telesných	funkcií	a	poškodenie	zdravia.
Nenechajte deti hrať sa s vonkajšou jednotkou 
alebo okolo nej.
Pokiaľ	by	sa	neopatrne	dotkli	zariadenia,	mohlo	
by	to	mať	za	následok	vznik	úrazu.
S vašim predajcom prejednajte vyčistenie 
vnútra klimatizácie.
Nesprávne	čistenie	môže	spôsobiť	porušenie	
plastových	dielov,	únik	vody	a	iné	poškodenie	
alebo	zasiahnutie	elektrickým	prúdom.
Aby nedošlo ku zraneniu, nedotýkajte sa vstupu 
vzduchu alebo hliníkových rebier jednotky.
Predmety neklaďte do priamej blízkosti 
vonkajšej jednotky a zabráňte tomu, aby sa 
okolo jednotky hromadilo lístie a iné nečistoty.
Lístie	je	teplým	úkrytom	malých	živočíchov,	ktoré	
môžu	vniknúť	do	jednotky.	Ak	vniknú	do	jednotky	
a	ak	prídu	do	styku	s	elektrickými	súčiastkami,	
môžu	spôsobiť	vznik	porúch,	dymu	alebo	požiaru.

Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí ovládača.
Neodoberajte	predný	panel.	Dotyk	určitých	
vnútorných	dielov	môže	spôsobiť	zasiahnutie	
elektrickým	prúdom	a	poškodenie	jednotky.	Kontrolu	
a	nastavenie	vnútorných	dielov	prejednajte	prosím	
s	vašim	predajcom.
Diaľkový ovládač nenechávajte bez dozoru, 
ak je riziko jeho navlhnutia.
Ak	sa	voda	dostane	do	diaľkového	ovládača,	vzniká	
riziko	prerazenia	elektrického	prúdu	a	poškodenia	
elektronických	komponentov.
V čase čistenia alebo inšpekcie vzduchového 
filtra dávajte pozor na to, čo robíte.
Potrebná	je	veľmi	opatrná	činnosť,	ktorej	je	nutné	
venovať	najvyššiu	pozornosť.	
Ak	je	lešenie	nestabilné,	môžete	spadnúť	a	tým	si	
spôsobiť	zranenie.
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Indikátor 
(zelený/červený) Výklopná klapka

Vstup 
pre zber prachu Mriežka 

nasávania

Dekoračný 
panel

Rohový dekoračný kryt

Indikátor 
(zelený/červený)

SKRIŇA EL. KOMP. 
panelu

Upevňovacie gombíky 
nádoby na prach 
(na dvoch miestach)

Vzduchový 
filter

Nádoba 
na prach

Motor pohonu filtra

Potrubie tvaru S

Motor pohonu kefy

Čistiaca 
jednotka

Rohový 
dekoračný kryt

Upevňovacie gombíky filtra 
(na piatich miestach)

Upevňovacia skrutka 
čistiacej jednotky

•	 Obrázok	zobrazuje	dekoračný	panel	vybavený	
funkciou	automatického	čistenia	filtra	za	podmienky,	
že	je	mriežka	nasávania	demontovaná.

Indikátor
Farby	displeja	a	stavy	indikátora	predstavujú	nasledujúci	obsah.

Farba	indikátora Stav Obsah

Zelená
Svieti Výrobok	je	v	režime	prevádzky	klimatizácie	(*)

Bliká Výrobok	vykonáva	automatické	čistenie	filtra	(*)

Červená

Bliká	dlhými	
intervalmi

Čas	pre	zber	prachu	v	nádobe	na	prach	(s	
prachom	zisteným	snímačom	prachu)

Viď	strana	13.

Bliká	krátkymi	
intervalmi

Nádoba	na	prach	je	plná	a	je	nevyhnutné	
automatické	čistenie	filtra.

Počas	automatického	čistenia	filtra	došlo	k	poruche.

*	Výrobok	je	z	výroby	nastavený,	aby	nezobrazoval	tieto	položky.

POZNÁMKA
Výrobok	nepoužívajte	na	nasledovných	miestach.
Ak	filter	nebudete	čistiť	správne,	môže	sa	na	ňom	usadiť	prah	pochádzajúci	z	oleja,	cigaretového	dechtu	a	pary.	
Okrem	toho	môže	lepkavý	prach	spôsobiť	poruchu.
•	 Miesta	s	olejovým	dymom	........................................................Reštaurácie,	závody	atď.
•	 Miesta	s	nadmerným	množstvom	cigaretového	dymu	.............Fajčiarne	atď.
•	 Miesta	s	nadmernou	vlhkosťou	alebo	parou	............................Reštaurácie,	závody	atď.

*		Výrobok	sa	nesmie	používať	za	určitých	podmienok	okrem	špecifických	príkladov	uvedených	vyššie.	
Podrobnosti	sa	dozviete	od	predajcu	spoločnosti	Daikin.

Názvy a funkcie
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1. Tlačidlo prepínača režimu prevádzky
•	 Toto	tlačidlo	stlačte,	ak	chcete	vybrať	režim	
prevádzky,	ktorý	si	želáte.
*		Režimy,	ktoré	sú	k	dispozícii,	sa	menia	podľa	
pripojeného	modelu.

2. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora 
alebo smeru prúdenia vzduchu
•	 Použité	na	obrazovke	nastavenia	objemu	
vzduchu	a	smeru	prúdenia	vzduchu.
*		Rýchlosť	ventilátora	a	smer	prúdenia	vzduchu,	ktoré	
sú	k	dispozícii,	sa	menia	podľa	pripojeného	modelu.

(Podrobnosti	nájdete	v	návode	na	obsluhu	ovládača)

3. Tlačidlo Menu/Enter
•	 Použité	na	označenie	hlavného	menu.
•	 Použité	na	zadanie	nastavenia	zvolenej	položky.

4. Tlačidlo hore  (Nezabudnite stlačiť 
časť s týmto symbolom )
•	 Použité	na	zvýšenie	nastavenej	teploty.
•	 Označia	sa	nasledovné	položky	na	hornej	
strane.	
(Označené	položky	sa	súvisle	posúvajú	
v	prípade,	že	sa	tlačidlo	drží	stlačené).

•	 Použité	na	zmenu	zvolenej	položky.

5. Tlačidlo dole  (Nezabudnite stlačiť 
časť s týmto symbolom )
•	 Použité	na	zníženie	nastavenej	teploty.
•	 Označia	sa	nasledovné	položky	na	spodnej	
strane.	
(Označené	položky	sa	súvisle	posúvajú	
v	prípade,	že	sa	tlačidlo	drží	stlačené).

•	 Použité	na	zmenu	zvolenej	položky.

 2.  Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora alebo smeru 
prúdenia vzduchu

 3.  Tlačidlo Menu/Enter
 8.  Tlačidlo On/Off (Zap./Vyp.)

10.  Tlačidlo Zrušiť (Cancel)

 9.  Kontrolka prevádzky

11.  LCD (so zadným osvetlením)

 4.  Tlačidlo hore 
 5.  Tlačidlo dole 
 6.  Tlačidlo doprava 
 7.  Tlačidlo doľava 

 1.  Tlačidlo prepínača režimu prevádzky

Na obrazovke menu sa nastavujú iné funkcie než základné položky prevádzky (napr. Zap./Vyp., prepínač 
režimu prevádzky, regulácia otáčok ventilátora a nastavenia teploty). 

POZNÁMKA
• Diaľkový ovládač neinštalujte na miestach vystavených pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. 

Inak LCD môže stratiť farbu a nezobrazí nič.
• Nevyťahujte alebo nestáčajte kábel diaľkového ovládača. 

Inak môže byť diaľkový ovládač chybný.
• Tlačidlá na diaľkovom ovládači nestláčajte ostrými predmetmi. 

Inak sa môže diaľkový ovládač poškodiť a môže byť chybný.
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6. Tlačidlo doprava  (Nezabudnite 
stlačiť časť s týmto symbolom )
•	 Použité	na	označenie	nasledujúcich	položiek	na	
pravej	strane.

•	 Každá	obrazovka	sa	posúva	v	smere	doprava.
•	 Nastavenia	ponechania	vo	východzej	polohe	sú	odblokované	
pridržaním	stlačeného	tlačidla	najmenej	štyri	sekundy.

7. Tlačidlo doľava  (Nezabudnite stlačiť 
časť s týmto symbolom )
•	 Použité	na	označenie	nasledujúcich	položiek	na	
ľavej	strane.

•	 Každá	obrazovka	sa	posúva	v	smere	doľava.
•	 Nastavenia	ponechania	vo	východzej	polohe	sú	odblokované	
pridržaním	stlačeného	tlačidla	najmenej	štyri	sekundy.

8. Tlačidlo on/off (zap./vyp.)
•	 Stlačte	tlačidlo	a	systém	sa	spustí.
•	 Stlačte	tlačidlo	znova	a	systém	sa	zastaví.

9. Kontrolka prevádzky (zelená)
•	 Kontrolka	sa	počas	prevádzky	rozsvieti.
•	 Táto	kontrolka	bliká,	ak	dôjde	k	chybe.

10. Tlačidlo Zrušiť (Cancel)
•	 Použité	pre	návrat	na	predchádzajúcu	obrazovku.

11. LCD (so zadným osvetlením)
•	 Zadné	osvetlenie	bude	svietiť	približne	
30	sekúnd	po	stlačení	ľubovoľného	tlačidla	
ovládania.	Zatiaľ	čo	svieti	zadné	osvetlenie,	
môžete	používať	tlačidlá	s	výnimkou	tlačidla	On/
Off	(Zap./Vyp.).

•	 Ak	sa	na	ovládanie	jednej	vnútornej	jednotky	
používajú	dva	diaľkové	ovládače,	rozsvieti	sa	zadné	
osvetlenie	diaľkového	ovládača,	ktorý	bol	použitý	
skôr	než	druhý.	
(Zadné	osvetlenie	dvoch	diaľkových	ovládačov	
sa	nerozsvieti	súčasne.)

1. Displej "Automatické čistenie filtra"
•	 Zobrazené,	ak	výrobok	vykonáva	automatické	
čistenie	filtra.

2. Správa
Zobrazí	sa	nasledovná	správa.
"Chyba:	Stlačte	tlačidlo	Menu."
"Varovanie:	Stlačte	tlačidlo	Menu."
•	 Zobrazí	sa,	ak	sa	zistí	chyba	alebo	varovanie.	
(Viď	strana	18).

Alternatívne	sa	zobrazia	hlásenia	"Zber	prachu"	a	
"Varovanie:	Stlačte	tlačidlo	Menu".
•	 Zobrazí	sa,	ak	prišiel	čas	na	zber	prachu	
v	nádobe	na	prach.	(Viď	strana	13).

"Z	menu	nastavte	hodiny"
•	 Zobrazí	sa	pre	informáciu,	že	sa	majú	znova	
nastaviť	hodiny.	(Viď	strana	10)

•	 Výrobok	nespustí	automatické	čistenie	filtra	
v	stanovenej	dobe,	pokiaľ	sa	nastavenia	
nevykonajú	znova.

Displej z tekutých kryštálov
•	 Existujú	dva	typy	zobrazenia,	napr.	štandardné	a	podrobné	zobrazenia.	
Štandardné	zobrazenie	je	nastavenie	z	výroby.

•	 Ak	chcete	prejsť	na	podrobné	zobrazenie,	vyberte	podrobné	zobrazenie	v	hlavnom	menu.	
Podrobnosti	nájdete	v	návode	na	obsluhu	dodanom	spolu	s	drôtovým	diaľkovým	ovládačom.

•	 Každá	z	nasledovných	obrazoviek	vysvetľuje	stav	LCD	displeja	vzhľadom	na	funkciu	automatického	čistenia	filtra.	
Obsah	displejov	LCD,	pokiaľ	sa	výrobok	nenachádza	v	režime	prevádzky	automatické	čistenie	filtra,	nájdete	
v	návode	na	obsluhu	dodanom	spolu	s	drôtovým	diaľkovým	ovládačom.

  Štandardné zobrazenie    Podrobné zobrazenie  

Auto

Zhromaždiť prach

2. Správa 1. Displej "Automatické čistenie filtra"

Nastav.
Chl.

Kúr.
28°C
20°C

Vnútri

20°C

Auto
Chl.
Kúr.

28°C
20°C

Últm

Pia

Zhromaždiť prach

2. Správa 1. Displej "Automatické čistenie filtra"

11:03

Názvy a funkcie
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Spôsob činnosti

Ovládanie 
pomocou displeja
Popisuje obrazovky, 
ktoré sa zobrazia 
na diaľkovom ovládači 
počas obsluhy.

Postup pri prevádzke
Vysvetľuje postup obsluhy tlačidiel diaľkového 
ovládača. Vykonávajte obsluhu pomocou 
tlačidiel podľa postupu.

Displej s tlačidlami obsluhy
Zobrazuje polohy tlačidiel obsluhy.

Funkcie diaľkového ovládača

1
Vrátiť Nastavenie

Halva ponuka
Rýchle spustenie
Vetranie
Možnosti úspory energie
Plán
Autom. čist. filtra
Informácie o údržbe

1/2

Vrátiť Nastavenie

09:00–12:00

Autom. čist. filtra

Autom. čist. filtra

• Stlačte tlačidla         pre výber funkcie  Autom. čist. filtra
 na obrazovke s hlavným menu.
 Stlačte tlačidlo Menu/Enter, aby sa zobrazila obrazovka 
 nastavenia automatického čistenia filtra.

Nastavenie automatického čistenia filtra
Tento	výrobok	vykonáva	automatické	čistenie	filtra	raz	za	deň.
Režim	prevádzky	výrobku	klimatizácia	sa	zastaví	v	prípade,	že	výrobok	vykonáva	automatické	čistenie	filtra.	
Špecifikujte	požadované	obdobie	z	ôsmych	období.

POZNÁMKA
•	 Je	potrebné	správne	nastavenia	hodín.
•	 Výrobok	vykoná	automatické	čistenie	filtra	od	00:00	do	03:00	(ako	štandardné	nastavenie	z	výroby),	ak	nie	je	
špecifikované	obdobie	automatického	čistenia	filtra.

•	 Výrobok	vykoná	automatické	čistenia	filtra	v	nepredpísanom	čase,	ak	nie	sú	nastavené	hodiny.

 �Spôsob stanovenia času spustenia

Spôsob činnosti

1 
Nastavenie

Hlavná ponuka
Rýchle spustenie
Vetranie
Možnosti úspory energie
Plán
Autom. čist. filtra
Informácie o údržbe

1/2

Vrátiť

•	 Zobrazte	obrazovku	hlavného	menu.
•	 Stlačte	tlačidlá	 	pre	výber		Autom.	čistenie	filtra		
na	obrazovke	hlavného	menu	a	stlačte	tlačidlo	Menu/Enter.

2 
Vrátiť Nastavenie

Nie sú nastavené hodiny
Chcete ich nastaviť?

Autom. čist. filtra

Áno Nie

Dátum a čas
Rok 2011
Mesiac 01
Deň 01
Štvrtok

 12:00
Vrátiť Nastavenie

*	Pre	nastavenie	času	spustenia	automatického	čistenia	filtra	sú	potrebné	
nastavenia	hodín.

•	 Ak	nie	sú	nastavené	hodiny,	zobrazí	sa	obrazovka	podobná	
tej,	ktorá	je	naľavo.		
Stlačte	tlačidlá	 	 	pre	výber		Áno		a	stlačte	tlačidlo	Menu/
Enter.	
Nastavte	aktuálny	rok,	mesiac,	deň	a	čas.	
(Viď	"Hodiny	&	kalendár"	na	strane	10)

Automatické čistenie filtra
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3 
Vrátiť Nastavenie

Autom. čist. filtra
Autom. čist. filtra

0:00– 3:00

•	 Obdobie	sa	zmení	vždy,	ak	na	obrazovke	nastavenia	hodín	
pre	automatické	čistenie	filtra	stlačíte	tlačidlá	 .	
	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	.	
Vyberte	požadované	obdobie	zo	zobrazených	období.

•	 Stlačte	tlačidlo	Menu/Enter.	
Zobrazí	sa	obrazovka	potvrdenia	nastavení.

4 
Vrátiť Nastavenie

Želite shraniti nastavitve?
Autom. čist. filtra

Áno Nie

•	 Na	obrazovke	potvrdenia	nastavení	stlačte	tlačidlo	 	 	pre	
výber		Áno	.		
Stlačením	tlačidla	Menu/Enter	nastavíte	automatické	čistenie	
filtra	a	vrátite	sa	na	záklaldnú	obrazovku.	

POZNÁMKA
Funkcia	automatického	čistenia	filtra	trvá	asi	10	minút.
Vykonávanie	funkcie	čistenia,	vždy	v	rámci	naplánovaného	časového	obdobia	3	hodiny,	sa	začne	čo	možno	
najskôr	so	zohľadnením	nasledovných	podmienok:
•	 v	priebehu	prvej	hodiny	
funkcia	čistenia	sa	vykoná	len	v	priebehu	intervalov,	kedy	termostat	vypne	alebo	keď	jednotka	nie	je	v	prevádzke;

•	 v	priebehu	druhej	hodiny	
za	tých	istých	podmienok	ako	v	priebehu	prvej	hodiny	alebo	kedy	sú	značne	nižšie	požiadavky	na	klimatizáciu	
alebo	vykurovanie;

•	 v	priebehu	tretej	hodiny	
jednotka	si	vynúti	vykonanie	funkcie	čistenia	aj,	keď	je	jednotka	v	prevádzke.	Po	ukončení	funkcie	čistenia	
sa	jednotka	opäť	spustí	v	normálnom	režime	prevádzky.

Jednotka	sa	pokúša	vykonať	funkciu	čistenia	v	rámci	naplánovaného	časového	obdobia	3	hodiny	v	prípade,	
ak	nebola	vykonaná.
Ak	by	jednotka,	v	prípade	VRV,	nemohla	vykonať	funkciu	čistenia	po	uplynutí	2	nasledujúcich	naplánovaných	
časových	období	3	hodiny,	na	diaľkovom	ovládači	sa	zobrazí	kód	chyby	AH09	(viď	"POZNÁMKA"	na	strane	18).	
Kód	chyby	zostáva	zobrazený	dovtedy,	kým	sa	funkcia	nevykoná,	ale	jednotka	môže	stále	fungovať	normálne.
U	jednotiek	Sky	Air	sa	kód	chyby	nezobrazuje.

Automatické čistenie filtra
Výrobok	má	nasledujúce	tri	režimy	prevádzky,	z	ktorého	každý	môže	byť	nastavený	na	automatické	čistenie	filtra.

Režim 
prevádzky Popis

Nastavenie 
hodín

Prístupnosť pre nastavenie 
času spustenia auto

matického čistenia filtra

Režim	prevádzky	
časo	vého	spínača	
pláno	vania	činností

Vykonáva	automatické	čistenie	filtra	počas	
navrhnutého	obdobia	zvoleného	z	ôsmych	
období.

Režim	
prevádzky	

00:00-až-03:00

Vykonáva	automatické	čistenie	filtra	počas	
obdobia	nastaveného	z	výroby	(00:00	až	
03:00).

Automatický	
režim	obsluhy

Vykonáva	automatické	čistenie	filtra	podľa	
riadiacej	referencie. 	alebo	

Automatické čistenie filtra
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PRÍPRAVA
•	 Pri	určení	obdobia	automatického	čistenia	filtra	pokiaľ	možno	zabráňte	výberu	období,	keď	je	výrobok	v	režime	
prevádzky	klimatizácia.	
Ak	sa	obdobie	automatického	čistenia	filtra	prekrýva	s	obdobím	režimu	prevádzky	klimatizácia,	výrobok	môže	
vynúteným	spôsobom	zastaviť	klimatizáciu	a	spustiť	automatické	čistenie	filtra.

•	 Ak	sa	zobrazí	správa	"Z menu nastavte hodiny",	vykonajte	nastavenie	hodín	znova	tak,	aby	sa	automatické	
čistenie	filtra	vykonávalo	počas	navrhnutého	obdobia.

POZNÁMKA
*		Výrobok	bude	nastavený	do	režimu	automatickej	obsluhy,	ak	nebolo	znova	vykonané	nastavenie	hodín,	ak	boli	
hodiny	z	nejakého	dôvodu	resetované	(napr.	výrobok	bol	bez	elektrického	napájania	48	hodín	alebo	dlhšie).
•	 Výrobok	môže	vytvárať	malý	hluk,	ak	sa	filter	otáča	alebo	bol	z	kefy	zotretý	prach.
•	 Ventilátor	sa	počas	automatického	čistenia	filtra	otáča.

Hodiny & kalendár

 �Nastavenie hodín

Spôsob činnosti

1 
Chladenie Nastav.

Chl. 28°C

Základná	obrazovka

•	 Stlačte	tlačidlo	Menu/Enter.

2 
Vrátiť Nastavenie

Hlavná ponuka
Rýchle spustenie
Vetranie
Možnosti úspory energie
Plán
Autom. čist. filtra
Informácie o údržbe

1/2

Obrazovka	hlavného	menu

•	 Zobrazí	sa	obrazovka	hlavného	menu.

3 
Vrátiť Nastavenie

Hlavná ponuka
Konfigurácia
Aktuálne nastavenia
Hodiny a kalendár
Jazyk

2/2 •	 Na	obrazovke	hlavného	menu	stlačte	tlačidlá	 	pre	výber		
	Hodiny	a	kalendár	.	
Stlačte	tlačidlo	Menu/Enter,	aby	sa	zobrazila	obrazovka	
nastavenia	hodín.

4 Dátum a čas
Rok 2011
Mesiac 01
Deň 01
Štvrtok

 12:00
Vrátiť Nastavenie

•	 Pomocou	tlačidiel	 	 	vyberte	"Rok".	
Pomocou	tlačidiel	 	zadajte	rok.	
Ak	budete	držať	stlačené	tlačidlo,	číslo	sa	bude	meniť	
súvisle.
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5 Dátum a čas
Rok 2011
Mesiac 10
Deň 01
Štvrtok

 12:00
Vrátiť Nastavenie

•	 Pomocou	tlačidiel	 	 	vyberte	"Mesiac".	
Pomocou	tlačidiel	 	zadajte	mesiac.	
Ak	budete	držať	stlačené	tlačidlo,	číslo	sa	bude	meniť	
súvisle.

6 Dátum a čas
Rok 2011
Mesiac 10
Deň 07
Štvrtok

 12:00
Vrátiť Nastavenie

•	 Pomocou	tlačidiel	 	 	vyberte	"Deň".	
Pomocou	tlačidiel	 	zadajte	deň.	
Ak	budete	držať	stlačené	tlačidlo,	číslo	sa	bude	meniť	
súvisle.		
Dni	v	týždni	sa	budú	meniť	automaticky.	

7 Dátum a čas
Rok 2011
Mesiac 10
Deň 07
Štvrtok

 12:00
Vrátiť Nastavenie

•	 Pomocou	tlačidiel	 	 	vyberte	"Hodina".	
Pomocou	tlačidiel	 	zadajte	hodina.	
Ak	budete	držať	stlačené	tlačidlo,	číslo	sa	bude	meniť	
súvisle.

8 Dátum a čas
Rok 2011
Mesiac 10
Deň 07
Štvrtok

 12:21
Vrátiť Nastavenie

•	 Pomocou	tlačidiel	 	 	vyberte	"Minúta".	
Pomocou	tlačidiel	 	zadajte	minútu.	
Ak	budete	držať	stlačené	tlačidlo,	číslo	sa	bude	meniť	súvisle.

•	 Stlačte	tlačidlo	Menu/Enter.	
Zobrazí	sa	obrazovka	potvrdenia	nastavení.

9 Uložiť nastavenia?
Dátum a čas

Áno Nie

Vrátiť Nastavenie

•	 Na	obrazovke	potvrdenia	nastavení	stlačte	tlačidlo	 	 	pre	
výber		Áno	.		
Stlačením	tlačidla	Menu/Enter	nastavíte	hodiny	a	vrátite	sa	
na	záklaldnú	obrazovku.

*	Pri	vykonávaní	nastavení	automatického	čistenia	filtra	sa	na	displeji	
zobrazí	obrazovka	pre	určenie	obdobia	na	automatické	čistenie	filtra.	
(Viď	strana	9.)

Automatické čistenie filtra
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Aktuálne nastavenia

 �Manipulácia s aktuálnymi nastaveniami

Spôsob činnosti

1 
Vrátiť Nastavenie

Hlavná ponuka
Konfigurácia
Aktuálne nastavenia
Hodiny a kalendár
Jazyk

2/2 •	 Zobrazte	obrazovku	hlavného	menu.	(Viď	strana	10).
•	 Stlačte	tlačidlá	 	pre	výber		Aktuálne	nastavenia		na	
obrazovke	hlavného	menu	a	stlačte	tlačidlo	Menu/Enter.

2 
Vrátiť Nastavenie

Aktuálne nastavenia
Prietok vetrania Nízka
Režim vetrania Auto
Plán Deaktivácia
Režim zobrazenia Štandard
Zobrazenie položky Vonku
Autom. čist. filtra 00-03

•	 Zobrazí	sa	zoznam	zobrazujúci	stav	aktuálnych	nastavení.		
Na	nasledovnú	položku	prejdete	stlačením	tlačidiel	 	 .

•	 Stlačením	tlačidla	Cancel	(Zrušiť)	sa	vrátite	späť	na	
obrazovku	hlavného	menu.

Prietok	vetrania Režim	zobrazenia
Režim	vetrania Zobrazenie	položky
Plán Autom.	čist.	filtra
Rýchle	spustenie

Zobrazené	položky

*	Zobrazené	položky	sa	môžu	odlišovať	v	závislosti	od	modelu.		
Zobrazia	sa	len	položky,	ktoré	je	možné	nastaviť.	
Aktuálny	stav	nastavenia	automatického	čistenia	filtra	nájdete	
v	nastaveniach	zobrazení	v	"Automatické	čistenie	filtra".
Príklad:		Pre	automatické	čistenie	filtra	je	nastavené	obdobie	od	00:00	

do	03:00.	
Autom.	čist.	filtra		00-33
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Zber prachu z nádoby na prach
Zobrazenie značky zberu prachu

Ak	nastane	ten	čas,	zobrazí	sa	čas	pre	zber	prachu	z	nádoby	na	prach.
Po	potvrdení	značky	ihneď	zbierajte	prach.
*		Značka	zberu	prachu	sa	zobrazuje	v	intervaloch	približne	pol	roka	až	rok.	
Intervaly	môžu	byť	kratšie,	ak	sa	výrobok	používa	na	miestach	s	nadmernou	prašnosťou.

Značka	nutnosti	zberu	prachu	sa	zobrazuje	po	krokoch	podľa	množstva	prachu	v	nádobe	na	prach.

Miesto displeja Značka zberu 1 Značka zberu 2 Značka zberu 3 Značka zberu 4

Diaľkový	
ovládač

LCD Alternatívne	sa	zobrazujú	správy	"Zber	prachu"	a	"Stlačte	
tlačidlo	Menu".

Zobrazí	sa	"AH"	
(značka	chyby)

Kontrolka	
prevádzky Bez	indikácie Kontrolka	prevádzky	bliká.

Rohový	dekoračný	kryt
Indikátor	(červený) Bez	indikácie

Kontrolka	bude	
blikať	dlhými	
intervalmi.

Kontrolka	bude	blikať	dlhými	intervalmi.

PRÍPRAVA
•	 V	nádobe	na	prach	po	ukončení	potvrdenia	značky	zberu	prachu	okamžite	zberajte	prach.

POZNÁMKA
•	 Ak	režim	prevádzky	výrobku	klimatizácia	pokračuje	bez	zberu	prachu,	bude	fungovať	zastavenie	režimu	
prevádzky	klimatizácia.	
Okrem	toho	bude	prach	padať	a	môže	dôjsť	k	poruche.	Preto	nezabudnite	vykonať	zber	prachu	pomocou	
vysávača.
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Zber prachu pomocou vysávača

1 V	nádobe	na	prach	po	ukončení	potvrdenia	značky	zberu	prachu	okamžite	povysávajte	prach.

POZNÁMKA
•	 Počas	automatického	čistenia	filtra	nie	je	možné	povysávať	prach.	Presvedčte	sa,	že	pred	zberom	
prachu	sa	na	obrazovke	diaľkového	ovládača	nezobrazí	"	 	".	
*	Kontrolka	začne	blikať	zelenou	farbou,	ak	je	kontrolka	nastavená	na	zobrazenie.	(Viď	strana	5).

2 Existujúce	potrubie	a	prípojky	pripojte	k	potrubiu	vysávača.	Do	potrubia	vysávača	vložte	pripájacie	potrubie	a	prípojky.

Potrubie vysávača Potrubie vysávača Spojovacie potrubieSpojovacie potrubie

Prípojka

Potrubie vysávača s vnútorným priemerom 32 až 38 mm. Potrubie vysávača s vnútorným priemerom 38 až 42 mm.

Pri	ukladaní	pripájacieho	potrubia	použite	dodaný	upevňovací	pás	a	vykonajte	nasledujúci	postup.

Príklad 1
1.		Odlepte	papier	z	dvojitej	lepiacej	pásky	na	zadnej	
strane	upevňovacieho	popruhu	a	upevňovací	
popruh	nalepte	na	pevný	povrch	na	mieste	
uskladnenia.

2.		Upevňovací	popruh	pripájacieho	potrubia	zatlačte	
na	upevňovací	popruh	nalepený	v	kroku	1.

Rovný povrch 
na mieste skladovania

Spojovacie potrubie

Upevňovacie popruhy 
s háčikom a závesom

Príklad 2
Upínač	na	spojovacom	potrubí	naviňte	okolo	hadice	
alebo	potrubia	vysávača	za	účelom	uloženia	
pripájacieho	potrubia.

Spojovacie 
potrubie

Hadica alebo 
potrubie vysávača

Upevňovacie 
popruhy s háčikom 
a závesom

POZNÁMKA
•	 Prípojka	sa	nedá	pripojiť	k	potrubiu	vysávača	bez	kruhového	vodiaceho	konca	(napr.	vysávač	stojacého	
typu	alebo	do	ruky)	alebo	potrubiu,	ktoré	má	otvor	v	strede,	ktorý	spôsobuje	únik	vzduchu.	Ak	nemôžete	
prípojky	pripojiť	k	vášmu	vysávaču,	poraďte	sa	s	vašim	predajcom	spoločnosti	Daikin.

•	 Používajte	vysávač	s	minimálnym	vysávacím	výkonom	300	W.
•	 Nepoužívajte	vysávač,	ktorý	je	plný	prachu	a	má	nízky	vysávací	výkon.	
*	Použite	vyššie	uvedeného	vysávača	môže	spôsobiť	poruchu	pri	zbere	prachu.
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3 Vodiaci	koniec	pripájacieho	potrubia	vložte	do	vstupného	otvoru	zberu	prachu	mriežky	nasávania	z	pravej	spodnej	strany.	Potom	zatlačte	vodiaci	koniec	do	vnútorného	vstupu	
vzduchu	tak,	aby	zapadol	na	svoje	miesto.

Vstup 
pre zber prachu Spojovacie potrubie

Zvyšuje sa približne 
o 10 mm

Vnútorný priemer vstupu zberu prachu

Prívod vzduchu

4 Ak	je	vodiaci	koniec	pripájacieho	potrubia	v	kontakte,	zapnite	vysávač	s	nastaveným	vysávacím	výkonom	na	maxime	a	vysajte	prach.

5 Ak	kontrolka	na	dekoračnom	rohovom	kryte	bliká	červenou	farbou,	kontrolka	sa	vypne	alebo	po	ukončení	zberu	prachu	bude	svietiť	zelenou	farbou.

*		Vypnutie	kontrolky	po	blikaní	červenou	farbou	alebo	jej	rozsvietenie	zelenou	farbou	môže	trvať	
maximálne	30	sekúnd.

Zber prachu z nádoby na prach
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Reset značky  zberu prachu

Spôsob činnosti

1 Auto

Zhromaždiť prach

Nastav.
Chl.

Kúr.
28°C

20°C

Základná	obrazovka

•	 Ak	nastane	čas	pre	zber	prachu	z	nádoby	na	prach,	
striedavo	sa	zobrazujú	v	dolnej	časti	základnej	obrazovky	
správy	o	zbere	prachu	"Zber	prachu"	a	"Stlačte	tlačidlo	
Menu".

•	 v	tomto	stave	stlačte	na	základnej	obrazovke	tlačidlo	Menu/
Enter.

2 
Vrátiť Nastavenie

Spôsob zhromažď. prachu •	 Zobrazí	sa	obrázok	vysávania	prachu	zo	vstupu	zberu	prachu.	
(Viď	"Zber	prachu	pomocou	vysávača"	na	strane	14)

•	 Po	pochopení	spôsobu	zberu	prachu	stlačte	tlačidlo	Menu/
Enter	v	čase	tohto	stavu.

3 
Vrátiť Nastavenie

Je prach zhromaždený?
Spôsob zhromažď. prachu

Áno Nie

Chladenie Nastav.
Chl. 28°C

•	 Po	vysatí	prachu	v	nádobe	prachu	stlačte	tlačidlá	 	 	
na	obrazovke	potvrdenia	zberu	a	zvoľte		Áno	.

•	 Stlačením	tlačidla	Menu/Enter	resetujete	značku	zberu	
prachu.

•	 Alternatívne	sa	zobrazujúce	správy	"Zber	prachu"	a	"Stlačte	
tlačidlo	Menu"	zmiznú	zo	základnej	obrazovky.

*	Ak	sa	prach	v	nádobe	na	prach	nevysaje	úplne	alebo	nesprávne,	
čoskoro	sa	zobrazí	značka	zberu	prachu.



Návod	na	obsluhu	 BYCQ140D7GW1	+	BYCQ140D7GFW1
	 Samočistiaci	dekoračný	panel
	 4P310442-1C	–	2015.0517

Odstraňovanie problémov
Nasledovné	symptómy	nie	sú	známkami	poruchy.

Symptóm Pravdepodobná príčina

Vytvorí sa nepatrný zvuk 
cvakania.

Na	paneli	je	zobrazené	"	 	"	
alebo	kontrolka	bliká	zelenou	
farbou	(*).

Zvuk	pohonu	vzduchového	filtra.

Vytvára sa škrípajúci zvuk. Zvuk	pohonu	kefy.

Ventilátor sa automaticky otáča. Výrobok	vykonáva	automatické	
čistenie	filtra	a	prenos	prachu.

Sklopná klapka sa automaticky 
pohne.

Výrobok	počas	automatického	
čistenia	filtra	vyfukuje	vzduch	
vodorovne.

Režim prevádzky výrobku klimatizácia sa dočasne zastaví.
Nádoba	na	prach	je	plná	a	je	
nevyhnutné	automatické	čistenie	
filtra.

*	Nastavenia	z	výroby	neumožňujú,	aby	kontrolka	blikala	zelenou	farbou.

Pred	nutnosťou	údržby	skontrolujte.

Symptóm Pravdepodobná príčina Odstránenie poruchy

K vzduchovému filtru sa prilepil 
prach (padá prach).

V	miestnosti	je	dočasne	veľké	
množstvo	prachu	ako	následok	
čistenia	miestnosti.

Zastavte	prevádzku	klimatizácie,	
kým	sa	neukončí	čistenie	
miestnosti.

Nádoba	na	prach	je	plná. Vysajte	prach.
(Viď	strana	14).

Na obrazovke diaľkového 
ovládača sa zobrazí "AH" 
a začne blikať kontrolka 
prevádzky.

Nádoba	na	prach	je	plná. Vysajte	prach.
(Viď	strana	14).

Čoskoro po vysatí prachu sa 
zobrazí značka zberu prachu. Nie	je	vysávač	plný	prachu? Pozbierajte	prach	z	vysávača.

Výrobok nebeží podľa nastavení 
časovača.

Sú	nastavenia	v	diaľkovom	
ovládači	nesprávne?

Znova	vykonajte	nastavenia	
v	diaľkovom	ovládači.

Ak	výrobok	po	vyššie	uvedenej	kontrole	stále	nie	je	v	dobrom	stave,	kontaktujte	vášho	predajcu	spoločnosti	
Daikin.	Zákazník	sa	nesmie	snažiť	sám	opravovať	výrobok.

Užitočné informácie
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 �V nasledovných prípadoch kontaktujte vášho predajcu spoločnosti 
Daikin

• Ak má klimatizácia poruchu (napr. vznik horľavého zápachu), zastavte klimatizáciu 
a vypnite elektrické napájanie.
Pokračovanie	v	prevádzke	za	takých	okolností	by	malo	za	následok	poruchu,	zasiahnutie	
elektrickým	prúdom	alebo	vznik	požiaru.	Skontaktujte	sa	s	predajcom	spoločnosti	Daikin.

Symptóm
Pred požiadavkou na servis je treba 

vykonať merania

Poistka je vypálená alebo bezpečnostné zariadenia, napr. 
istič elektrického obvodu a prúdový chránič, sú otvorené. Výrobok	nezapínajte.

Obsluha tlačidiel na diaľkovom ovládači je nepresná. Vypnite	výrobok.

Existujú ďalšie poruchy alebo chyby. Zastavte	prevádzku	výrobku.

Chladenie

Return Setting

Nastav.
Chl. 28°C

Chyba: stlačte tlačidlo Ponuka

Jedna z nasledujúcich správ bliká 
na základnej obrazovke diaľkového 
ovládača.

"Chyba: Stlačte tlačidlo Menu."
*	Kontrolka	prevádzky	bliká.

"Varovanie: Stlačte tlačidlo Menu."
*	Kontrolka	prevádzky	nebliká.

Skontrolujte	kódy	poruchy.	(Pozri	nižšie)

Zobrazenie kódu chyby

Spôsob činnosti

1 
Chladenie

Vrátiť Nastavenie

Nastav.
Chl. 28°C

Chyba: stlačte tlačidlo Ponuka

•	 Ak	dôjde	k	chybe,	na	základnej	obrazovke	bude	blikať	jedna	
z	nasledujúcich	položiek.
"Chyba:	Stlačte	tlačidlo	Menu."
*	Kontrolka	prevádzky	bliká.

"Varovanie:	Stlačte	tlačidlo	Menu."
*	Kontrolka	prevádzky	nebliká.

•	 Stlačte	tlačidlo	Menu/Enter.

Kontrolka 
prevádzky

2 
Vrátiť

Kód chyby:A1

Vnútorný model –––/000
Vonkajší model –––/000

Kontaktné informácie
0123–4567–8900

•	 Kód	chyby	bliká	a	zobrazí	sa	kontaktná	adresa	a	názov	
modelu.

•	 Upozornite	vášho	predajcu	spoločnosti	Daikin	na	kód	chyby	
a	názov	modelu.

POZNÁMKA

V	určitých	prípadoch	sa	môže	na	diaľkovom	ovládači	zobraziť	AH09.	Tento	kód	chyby	znamená,	že	sa	nedá	
vykonať	čistenie	v	dôsledku	prekrytia	časov	prevádzky	(klimatizácia	alebo	vykurovanie)	a	plánu	čistenia.	Tomu	
sa	dá	zabrániť	nastavením	funkcie	čistenia	mimo	normálny	plán	prevádzky.	(Napr.	normálna	prevádzka	sa	skončí	
o	23:59	a	čistenie	sa	začne	o	00:00).
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Užitočné informácie
Popredajný servis

• Jednotku nedemontujte, nemeňte alebo neopravujte.
Ak	tak	urobíte,	môže	to	spôsobiť	zasiahnutie	elektrickým	prúdom	alebo	vznik	požiaru.	
Skontaktujte	sa	s	predajcom	spoločnosti	Daikin.

• Nemeňte miesto inštalácie a znova neinštalujte sami od seba.
Nesprávna	inštalácia	môže	spôsobiť	zasiahnutie	elektrickým	prúdom	alebo	vznik	požiaru.	
Skontaktujte	sa	s	predajcom	spoločnosti	Daikin.

• V prípade úniku chladiva zabezpečte protipožiarnu ochranu.
Ak	klimatizácia	nefunguje	správne,	t.j.	nevytvára	chladný	alebo	teplý	vzduch,	príčinou	môže	
byť	únik	chladiva.	O	pomoc	požiadajte	predajcu	spoločnosti	Daikin.	Chladivo	v	klimatizácii	
je	bezpečné	a	v	normálnom	prípade	neuniká.	Napriek	tomu	v	prípade	netesnosti	môže	styk	
s	voľne	prístupným	horákom,	ohrievačom	alebo	sporákom	spôsobiť	vytváranie	škodlivého	
plynu.	Klimatizáciu	ďalej	nepoužívajte,	kým	kvalifikovaný	servisný	pracovník	nepotvrdí,	
že	netesnosť	bola	opravená.	

 �Opravárovi poraďte nasledovné položky
•	 Názov	modelu
•	 Dátum	inštalácie
•	 Podmienky	poruchy:	Čo	možno	najpresnejšie.
•	 Vaša	adresa,	meno	a	telefónne	číslo

 �Opravy po uplynutí bezplatnej záručnej doby na opravy
Skontaktujte	sa	s	predajcom	spoločnosti	Daikin.
Spoločnosť	Daikin	vykoná	platené	opravy,	ak	sa	dá	opraviť	výrobok	slpolu	s	jeho	funkciami.

 �Doba skladovania náhradných dielov
Výkonné	náhradné	diely	sú	komponenty,	ktoré	sú	potrebné	pre	zachovanie	funkcie	výrobku.
Spoločnosť	Daikin	skladuje	výkonné	náhradné	diely	pre	klimatizáciu	počas	deviatich	rokov	po	zastavení	
výroby	klimatizácie.

 �Odporúčanie zmluvy o kontrole a údržbe
Interiér	klimatizácie	sa	zašpiní	a	tým	sa	zníži	výkonnosť,	ak	sa	klimatizácia	používa	niekoľko	ročných	období.
Pre	generálnu	údržbu	alebo	čistenie	interiéru	výrobku	mimo	obvyklej	údržby	je	potrebná	špeciálna	technika.	
Preto	spoločnosť	Daikin	odporúča	zmluvu	o	platenej	kontrole	a	údržbe.
Napriek	tomu	tento	výrobok	vykonáva	automatické	čistenie	filtra.	Preto	nie	je	potrebná	každodenná	
starostlivosť	o	výrobok	zo	strany	zákazníka.
Na	výrobok	pôsobia	nepriaznivé	vplyvy,	napr.	upchatie	filtra,	v	závislosti	od	okolitého	prostredia	a	prevádzko-
vých	podmienok.	Preto	spoločnosť	Daikin	odporúča	kontroly	a	údržbu	v	nasledovných	kontrolných	intervaloch.
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 �Hrubé štandardy frekvencií kontroly a údržby
[Uvedomte	si,	že	frekvencie	údržby	nepredstavujú	záručné	doby	dielov.]

Tabuľka	1	sa	týka	nasledujúcich	prevádzkových	podmienok.
(1)		Výrobok	sa	pri	normálnom	používaní	nezapína	a	nezastavuje	často	v	krátkych	intervaloch.	

(Výrobok	sa	pri	normálnom	používaní	používa	za	podmienok,	pri	ktorých	sa	výrobok	zapína	a	zastavuje	
maximálne	šesťkrát	za	hodinu,	frekvencia,	ktorých	sa	mení	viac	alebo	menej	v	závislosti	od	modelu.)

(2)		Výrobok	sa	používa	približne	10	hodín	denne	a	2	500	hodín	za	rok.

•	 Tabuľka	1	Frekvencie	kontroly	a	údržby

Názov hlavného dielu
Obdobie 
kontroly

Frekvencia údržby  
[výmena alebo oprava]

Motor	(pre	žalúzie,	filter,	kefa	a	tlmič)

1	rok

20	000	hodín

Čistiaca	jednotka 3	rok

Nádoba	na	prach 8	rok

Pružná	hadica	a	potrubie	tvaru	S 8	rok

Zobrazenia	LED 5	rok

KARTA	PCB 25	000	hodín

Poznámka:	1.		Táto	tabuľka	zobrazuje	hlavné	diely.	Podrobnosti	nájdete	v	zmluve	o	kontrole	a	údržbe.
2.		Frekvencia	údržby	každého	dielu	označuje	hrubé	obdobie,	kým	nie	je	potrebná	údržba	dielu.	
Používajte	tabuľku	na	vhodné	plánovanie	údržby	(napr.	rozpočet	nákladov	na	kontrolu	a	
údržbu).	
Okrem	toho	frekvencie	kontroly	a	údržby	môžu	byť	kratšie,	než	tie,	ktoré	sú	stanovené	v	tabuľke	
v	závislosti	od	obsahu	zmluvy	o	kontrole	a	údržbe.

3.		Výrobok	vyžaduje	pravidelnú	kontrolu,	ak	sa	výrobok	používa	v	budovách,	pre	ktoré	platí	
zákon	o	údržbe	sociálnych	zariadení	v	budove.

4.		Frekvencie	údržby	a	výmeny	každého	dielu	sa	musia	skrátiť	z	dôvodu	náročných	
prevádzkových	podmienok	(napr.	dlhšie	prevádzkové	hodiny	a	častejšie	zapínie	alebo	
vypínanie)	a	prevádzkového	prostredia	(napr.	prostredie	s	vysokou	teplotou,	vlhkosťou,	
nadmernou	prašnosťou	a	atmosférou	s	obsahom	olejov).

Podrobnosti	sa	dozviete	od	vášho	predajcu	spoločnosti	Daikin.

 �Hrubé štandardy frekvencie výmeny dielov
[Uvedomte	si,	že	frekvencie	výmeny	nepredstavujú	záručné	doby	dielov.]

•	 Tabuľka	2.	Frekvencia	výmeny

Názov hlavného dielu Obdobie kontroly Frekvencia výmeny

Filter 1	rok 5	rok

Poznámka:	1.		Táto	tabuľka	zobrazuje	hlavné	diely.	Podrobnosti	nájdete	v	zmluve	o	kontrole	a	údržbe.
2.		Frekvencia	výmeny	predstavuje	hrubé	obdobie,	kým	nie	je	potrebná	výmena	dielu.	Používajte	
tabuľku	na	vhodné	plánovanie	údržby	(napr.	rozpočet	nákladov	na	výmenu	dielov).

3.		V	závislosti	od	prostredia	inštalácie	je	potrebná	pravidelná	kontrola.
Podrobnosti	sa	dozviete	od	vášho	predajcu	spoločnosti	Daikin.	Okrem	toho	generálna	údržba	alebo	interné	
čistenie	výrobku	vykonávané	inými	opravármi,	než	tými,	ktorí	majú	oprávnenie	od	spoločnosti	Daikin,	nemusí	
byť	v	súlade	so	zaručnými	podmienkami	pre	výrobky	Daikin.
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 �Premiestnenie
Kontaktujte	sa	s	vašim	predajcom	spoločnosti	Daikin,	keďže	v	prípade	premiestnenia	a	opätovnej	inštalácie	
klimatizácie	z	nejakého	dôvodu,	napr.	presun	na	iné	miesto,	môže	byť	potrebná	špeciálna	technika.

 �Dotazník
O	pozáručný	servis	požiadajte	vášho	predajcu	spoločnosti	Daikin.

Užitočné informácie
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