EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA
Dekoratīvais panelis ar filtra automātiskās tīrīšanas funkciju

Dekoratīvais panelis ar pašattīrīšanās funkciju

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Pareiza lietošana efektīvai enerģijas taupīšanai
• Pateicamies, ka iegādājāties paneli ar pašattīrīšanās funkciju.
• Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti drošības apsvērumi, kas ir jāņem
vērā iekārtas lietošanas laikā.

Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, pārliecinieties,
ka sniegtā informācija ir saprotama, tikai pēc tam
varat sākt lietot ierīci.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas turiet to viegli pieejamā vietā.
Ja turpmāk šo iekārtu lietos cits lietotājs, obligāti nododiet šo
rokasgrāmatu jaunajam lietotājam.
• Šī ekspluatācijas rokasgrāmata ir par dekoratīvo paneli ar filtra
automātiskās tīrīšanas funkciju.
Kopā ar šo rokasgrāmatu izlasiet arī ekspluatācijas
rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti
ar vadiem.
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Brīdinājumi par drošību
Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās
valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.
Lai pilnībā izmantotu gaisa kondicionētāja funkcijas un
novērstu darbības traucējumus iekārtas nepareizas
izmantošanas rezultātā, iesakām uzmanīgi izlasīt šo
rokasgrāmatu pirms iekārtas izmantošanas.
Šis gaisa kondicionētājs ir klasificēts kā "iekārta,
kas nav vispārīgi pieejama".
• Šeit minētie brīdinājumi par drošību tiek iedalīti
divās grupās un apzīmēti kā "BRĪDINĀJUMS"
un "UZMANĪBU!". Abu veidu brīdinājumi ietver
svarīgu informāciju par drošību. Noteikti ņemiet
vērā visus brīdinājumus bez izņēmuma.
BRĪDINĀJUMS....Šo norādījumu nepildīšana var
radīt traumas vai pat izraisīt nāvi.
UZMANĪBU.........Šo norādījumu ignorēšana var
izraisīt īpašuma bojājumus vai
radīt traumas, kas atkarībā no
apstākļiem, var būt smagas.
• Pēc izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu pieejamā
vietā, lai pēc nepieciešamības varētu rokasgrāmatu
pārlasīt. Ja iekārta tiek nodota jaunam lietotājam,
noteikti nododiet viņam arī rokasgrāmatu.
BRĪDINĀJUMS
Ņemiet vērā, ka ilgstoša, tieša saskare ar aukstu
vai siltu gaisu no gaisa kondicionētāja (kā arī
tad, ja šis gaiss ir pārāk auksts vai silts), var būt
kaitīga jūsu fiziskajam stāvoklim un veselībai.
Ja tiek konstatēti gaisa kondicionētāja darbības
traucējumi (piemēram, izdalās deguma smaka
u.c.), atvienojiet iekārtu no strāvas un
sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Ja šādos apstākļos tiek turpināta darbība, var
rasties atteice, pastāv iespēja gūt elektrošoku vai
izraisīt draudus ugunsdrošībai.
Konsultējieties ar vietējo izplatītāju par
uzstādīšanas darbiem.
Ja darbus veiksiet paši, var rasties ūdens noplūdes,
elektrošoka vai aizdegšanās risks.
Par gaisa kondicionētāja modifikāciju, remontu
un apkopi sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Ja darbi nav veikti pareizi, var rasties ūdens
noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.
Neievietojiet objektus, tostarp stieples, pirkstus
u.c., gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs.
Saskaroties ar gaisa kondicionētāja ātrdarbības
ventilatora lāpstiņām, var savainoties.
Uzmanieties, lai nenotiek dzesētāja noplūde.
Ja gaisa kondicionētājs nedarbojas pareizi, piemēram,
neģenerē aukstu vai siltu gaisu, iespējams, ir radusies
dzesētāja noplūde. Sazinieties ar izplatītāju, lai
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saņemtu palīdzību. Dzesētājs ir ievietots drošā vietā
gaisa kondicionētājā, un noplūdes parasti nenotiek.
Tomēr noplūdes gadījumā saskare ar nenosegtu degli,
sildītāju vai plīti var radīt toksiskas gāzes. Nelietojiet
gaisa kondicionētāju tik ilgi, līdz kvalificēts apkopes
darbinieks nav apstiprinājis noplūdes novēršanu.
Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai noskaidrotu,
ko darīt dzesētāja noplūdes gadījumā.
Ja gaisa kondicionētājs ir jāuzstāda mazā telpā,
nepieciešams veikt precīzus aprēķinus, lai noteiktu,
vai dzesētāja noplūdes gadījumā netiktu pārsniegti
koncentrācijas ierobežojumi. Ja mērījumi netiek
veikti, skābekļa apjoma samazināšanās gadījumā
var rasties negadījums.
Par jautājumiem, kas saistīti ar papildu
aprīkojuma uzstādīšanu, sazinieties ar
profesionāļiem. Pārliecinieties, ka tiek izmantots
tikai ražotāja norādītais papildaprīkojums.
Ja jūsu pašu darbības rezultātā radies defekts, tas
var novest pie ūdens noplūdes, elektrošoka vai
aizdegšanās riska.
Ja nepieciešams pārvietot vai atkārtoti uzstādīt gaisa
kondicionētāju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Nepareiza uzstādīšana var radīt ūdens noplūdes,
elektrošoka vai aizdegšanās risku.
Pārliecinieties, ka tiek izmantoti pretestībai
atbilstoši drošinātāji.
Neizmantojiet nepiemērotus drošinātājus un vara
vai citus vadus kā aizstājējus, jo tas var radīt
elektrošoka vai aizdegšanās risku, kā arī
ievainojumus personām un bojājumus iekārtai.
Noteikti izveidojiet iekārtas zemējumu.
Nesavienojiet iekārtas zemējumu ar ūdensvada vai
apkures caurulēm, zibens novadītāju vai tālruņa
līnijas zemējumu. Nepareizs zemējums var izraisīt
elektrošoka vai aizdegšanās risku.
Augstsprieguma strāva no apgaismojuma vai citiem
avotiem var sabojāt gaisa kondicionētāju.
Noteikti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi.
Ja netiek uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis,
tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.
Sazinieties ar izplatītāju, ja gaisa kondicionētājs
ir ticis pakļauts ūdens iedarbībai dabas
katastrofas, piemēram, plūdu vai taifūna, dēļ.
Šādā gadījumā neizmantojiet gaisa kondicionētāju,
jo var rasties darbības traucējumi, kā arī strāvas
trieciena vai aizdegšanās risks.
Nedrīkst ieslēgt vai izslēgt gaisa kondicionētāju,
IESLĒDZOT vai IZSLĒDZOT jaudas slēdzi.
Pretējā gadījumā var rasties aizdegšanās vai ūdens
noplūde. Turklāt, ja ir iespējota strāvas padeves
pārtraukuma kompensēšana, ventilators sāks
pēkšņi rotēt, kas var izraisīt traumas.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Brīdinājumi par drošību
Neizmantojiet produktu, ja apkārtējā atmosfēra
ir piesārņota eļļas tvaikiem, piemēram, cepamās
eļļas vai mašīneļļas tvaikiem.
Eļļas tvaiki var radīt plaisāšanas, elektrošoka vai
aizdegšanās risku.
Neizmantojiet produktu vidē, kurā ir pārāk daudz
eļļainu dūmu, piemēram, telpās, kurās atrodas
plītis, kā arī vietās, kurās atrodas uzliesmojoša
gāze, korozīva gāze vai metāla putekļi.
Produkta izmantošana šādās vietās var sabojāt
iekārtu vai radīt aizdegšanās risku.
Produkta tuvumā nelietojiet uzliesmojošus
materiālus (piemēram, matu laku un
insekticīdus).
Netīriet izstrādājumu ar organiskajiem
šķīdinātājiem, piemēram, krāsas noņēmēju.
Organiskie šķīdinātāji var radīt izstrādājuma
plaisāšanu, elektrošoku un aizdegšanos.
Noteikti izmantojiet tikai gaisa kondicionētājam
paredzētu barošanas bloku.
Citas strāvas padeves izmantošanas rezultātā var
rasties pārāk liela siltuma uzkrāšanās, iekārtas
bojājumi vai aizdegšanās risks.
UZMANĪBU!
Izmantojiet gaisa kondicionētāju tikai tam
paredzētajiem mērķiem.
Neizmantojiet gaisa kondicionētāju mērinstrumentu,
pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas darbu
dzesēšanai vai atvēsināšanai, jo šāda rīcība var
neatgriezeniski ietekmēt attiecīgā objekta darbību,
kvalitāti un/vai dzīves ilgumu.
Nenoņemiet āra iekārtas ventilatora aizsargu.
Aizsargs paredzēts, lai novērstu iespējamus
ievainojumus, kas var rasties, nonākot saskarē
ar ātrdarbības ventilatoru.
Nenovietojiet zem iekštelpu vai āra iekārtām
objektus, kas nav izturīgi pret mitrumu.
Noteiktos apstākļos uz galvenās iekārtas vai
dzesēšanas šķidruma caurulēm radies kondensāts,
gaisa filtros sakrājušies netīrumi vai drenāžas
nosprostošanās var izraisīt pilēšanu, kas savukārt
var izraisīt attiecīgā objekta sabojāšanos vai
darbības traucējumus.
Lai novērstu skābekļa daudzuma samazināšanos,
nodrošiniet atbilstošu telpas vēdināšanu, ja plīts
tiek izmantota kopā ar gaisa kondicionētāju.
Pēc ilgstošas lietošanas pārbaudiet, vai nav
bojātas iekārtas statnes un kronšteini.
Ja šie konstrukcijas elementi ir bojāti un tiek ilgstoši
lietoti, iekārta var nokrist un radīt ievainojumus.
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Iekārtas tuvumā nenovietojiet vai neizmantojiet
uzliesmojošus aerosolus, jo tādējādi var rasties
aizdegšanās risks.
Pirms tīrīšanas noteikti apturiet iekārtas
darbību, izslēdziet aizsargslēdzi vai atvienojiet
strāvas vadu.
Pretējā gadījumā pastāv iespēja gūt elektrošoku un
ievainojumus.
Lai novērstu elektrošoka draudus, nerīkojieties
ar iekārtu ar mitrām rokām.
Nenovietojiet ierīces, kas rada atklātu liesmu,
vietās, kur tās tiek pakļautas no iekārtas
plūstošajai gaisa plūsmai, jo tas var sabojāt degli.
Nenovietojiet sildītājus tieši zem iekārtas,
jo siltums var izraisīt deformāciju.
Gādājiet, lai mazi bērni, augi un dzīvnieki
neatrastos tieši no iekārtas plūstošā gaisa
plūsmas ceļā, jo var rasties negatīva ietekme.
Nemazgājiet gaisa kondicionētāju vai tālvadības
pulti ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoku vai
aizdegšanos.
Uz iekārtas nenovietojiet ūdens tvertnes
(piemēram, puķu vāzes utt.), jo var rasties
strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur
pastāv degošas gāzes noplūdes draudi.
Ja radusies gāzes noplūde, tās uzkrāšanās gaisa
kondicionētāja tuvumā var izraisīt aizdegšanās riskus.
Nenovietojiet uzliesmojošas tvertnes, piemēram,
aerosolu flakonus, tuvāk par 1 m no gaisa
izplūdes atveres.
Flakoni var uzsprāgt, jo tie tiks pakļauti siltā gaisa
izplūdei no iekštelpu un āra iekārtas.
Ierīkojiet drenāžu tā, lai ūdens pilnībā aizplūstu.
Ja gaisa kondicionēšanas laikā kondensāts pa āra
drenāžas caurulēm netiek pilnībā aizvadīts, iemesls
var būt caurulē uzkrājušies netīrumi un gruži.
Tas var izraisīt ūdens noplūdi no iekštelpu iekārtas.
Šādā gadījumā pārtrauciet gaisa kondicionētāja
lietošanu un sazinieties ar izplatītāju palīdzības
saņemšanai.
Neļaujiet bērniem atrasties uz āra iekārtas un
nenovietojiet uz tās nekādus objektus.
Paklūpot vai nokrītot no iekārtas, var iegūt
ievainojumus.
Nenosprostojiet gaisa ieplūdes vai izplūdes
atveres.
Vāja gaisa plūsma var izraisīt nepietiekamu
veiktspēju vai problēmas.
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Ierīci nav paredzēts lietot bez pieskatīšanas
atstātiem maziem bērniem vai rīcībnespējīgām
personām.
Šādas rīcības rezultātā var tikt nodarīts kaitējums
ķermeņa funkcijām un veselībai.
Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas
ar šo iekārtu vai tās tālvadības kontrolleri.
Ja bērni nejauši iedarbina iekārtu, šāda rīcība var
radīt kaitējumu ķermeņa funkcijām un veselībai.
Neļaujiet bērniem spēlēties uz vai ap āra iekārtu.
Viņi var savainoties, ja neuzmanīgi pieskaras iekārtai.
Ja nepieciešams iztīrīt gaisa kondicionētāja
iekšpusi, sazinieties ar izplatītāju.
Nepareizi veiktas tīrīšanas rezultātā var tikt
sabojātas plastmasas detaļas un rasties noplūdes
vai citi bojājumi, kā arī radīts elektrošoka risks.
Lai izvairītos no savainojumiem, neaiztieciet
iekārtas gaisa ievadu un alumīnija ribas.
Nenovietojiet objektus tiešā āra iekārtas tuvumā
un neļaujiet lapām vai citiem atkritumiem
sakrāties ap āra vienību.
Mazi dzīvnieki izmanto lapas par guļamvietu un var
ielīst iekārtā. Ielienot iekārtā un nonākot saskarē ar
elektriskajām daļām, šie dzīvnieki var izraisīt
iekārtas darbības traucējumus, kā arī iekārta var
sākt dūmot vai aizdegties.
Nekad nepieskarieties kontrollera iekšējām daļām.
Nenoņemiet priekšējo paneli. Pieskaroties dažām
iekšējām daļām, var tikt gūts strāvas trieciens, kā
arī sabojāta iekārta. Par iekšējo daļu pārbaudēm un
regulēšanu sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Neatstājiet tālvadības pulti vietā, kurā pastāv
samirkšanas risks.
Ja tālvadības pultī iekļūst ūdens, pastāv strāvas
noplūdes un elektrisko daļu sabojāšanas risks.
Gaisa filtra tīrīšanas vai pārbaudes laikā
pārvietojieties uzmanīgi.
Ja darbi jāveic augstumā, jārīkojas īpaši piesardzīgi.
Ja sastatnes ir nestabilas, jūs varat nokrist vai
apgāzties, kā rezultātā var tikt gūtas traumas.
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Nosaukumi un funkcijas
Filtra fiksācijas pogas
(piecos punktos)
Dekoratīvais
stūra pārsegs

Dekoratīvais
stūra pārsegs

Aizvars

Indikators
(zaļš/sarkans)

Dekoratīvais
panelis

Paneļa
EL. DAĻU KĀRBA

Indikators
(zaļš/sarkans)

Putekļu tvertnes
fiksācijas pogas
(divos punktos)
Putekļu
tvertne
Gaisa
filtrs

Birstes bloka
fiksācijas skrūve
Birstes bloks

Iesūknēšanas
restes

Putekļu tīrīšanas ievads

S formas caurule
Birstes piedziņas motors

Filtra piedziņas motors

• Attēlā redzams dekoratīvais panelis, kas ir aprīkots ar
automātiskās tīrīšanas funkciju, ar noņemtām
iesūknēšanas restēm.

Indikators
Indikatoru krāsa un stāvoklis signalizē par tālāk norādīto.
Indikatora krāsa

Stāvoklis
Deg

Zaļš

Mirgo
Mirgo ar gariem
starplaikiem

Sarkans

Mirgo ar īsiem
starplaikiem

Saturs
Ierīce darbojas gaisa kondicionēšanas režīmā (*)
Ierīce veic filtra automātisko tīrīšanu (*)
Pienācis laiks iztīrīt putekļus no putekļu nodalījuma
(putekļu sensors ir noteicis putekļu klātbūtni)
Putekļu nodalījums ir pilns, un filtra automātiskā
tīrīšana nav pieejama.

Skatīt
13. lappuse.

Filtra automātiskās tīrīšanas laikā radusies kļūme.

* Rūpnīcā ir iestatīts, ka ierīce par šīm pozīcijām nesignalizē.

PIEZĪME
Neizmantojiet iekārtu šeit minētajās vietās.
Eļļa, cigarešu darva un tvaiki uz filtra rada lipīgus putekļus, kurus nevar kārtīgi notīrīt. Turklāt lipīgie putekļi var
izraisīt darbības traucējumus.
• Vietas, kurās ir eļļaini dūmi...................................................... Restorāni, rūpnīcas utt.
• Vietas, kur gaiss ir piesātināts ar cigarešu dūmiem................ Smēķētavas utt.
• Vietas, kur gaiss ir piesātināts ar mitrumu vai tvaikiem........... Restorāni, rūpnīcas utt.
* Papildus iepriekš norādītajiem konkrētajiem piemēriem šo ierīci nedrīkst izmantot arī citos apstākļos.
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Daikin izplatītāju.
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1. Darbības režīma atlases poga
11. LCD (ar izgaismojumu)

4. Poga uz augšu
5. Poga uz leju
6. Poga pa labi
7. Poga pa kreisi
9. Darbības lampa
8. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
3. Izvēlnes/ievades poga
10. Atcelšanas poga

2. Ventilatora ātruma/gaisa plūsmas virziena iestatījuma
poga
Funkcijas, kas nav darbības pamatfunkcijas (t.i., ieslēgšana/izslēgšana, darbības režīma izvēle,
ventilatora ātruma kontrole un temperatūras iestatījumi), tiek iestatītas izvēlnes ekrānā.

PIEZĪME
• Nelieciet tālvadības pulti vietās, kas ir pakļautas tiešai saules gaismai.
Pretējā gadījumā LCD displejs izbalēs, un tajā nekas nebūs redzams.
• Nevelciet un nesavērpiet tālvadības pults vadu.
Pretējā gadījumā tālvadības pults darbība var tikt traucēta.
• Tālvadības pults pogas nespiediet ar spiciem priekšmetiem.
Pretējā gadījumā tālvadības pults var tikt sabojāta, un tās darbība var tikt traucēta.

1. Darbības režīma atlases poga
• Piespiediet šo pogu, lai atlasītu vēlamo
darbības režīmu.
* Pieejamie režīmi mainās atkarībā no modeļa.

2. Ventilatora ātruma/gaisa plūsmas
virziena poga
• Izmanto, lai parādītu gaisa plūsmas/gaisa
plūsmas virziena iestatīšanas ekrānu.
* Pieejamais ventilatora ātrums un gaisa
plūsmas virziens mainās atkarībā no modeļa.
(Lai uzzinātu vairāk, skatiet kontrollera
ekspluatācijas rokasgrāmatu)

3. Izvēlnes/ievades poga
• Izmanto galvenās izvēlnes parādīšanai.
• Izmanto atlasītā iestatījuma ievadīšanai.
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4. Poga uz augšu (Spiediet to daļu,
kas ir apzīmēta ar simbolu )
• Izmanto iestatītās temperatūras
paaugstināšanai.
• Tiks iezīmēti nākamie vienumi augšējā daļā.
(Kamēr poga ir piespiesta, iezīmētie vienumi
tiks nepārtraukti ritināti.)
• Izmanto atlasītā vienuma mainīšanai.

5. Poga uz leju (Spiediet to daļu,
kas ir apzīmēta ar simbolu )
• Izmanto iestatītās temperatūras pazemināšanai.
• Tiks iezīmēti nākamie vienumi apakšējā daļā.
(Kamēr poga ir piespiesta, iezīmētie vienumi
tiks nepārtraukti ritināti.)
• Izmanto atlasītā vienuma mainīšanai.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Nosaukumi un funkcijas
6. Poga pa labi (Spiediet to daļu,
kas ir apzīmēta ar simbolu )
• Izmanto nākamo vienumu iezīmēšanai pa labi.
• Ekrāni tiek ritināti virzienā pa labi.
• Ja šī poga tiek turēta piespiestā stāvoklī vismaz
četras sekundes, tiek iespējots mājas
atstāšanas iestatījums.

7. Poga pa kreisi (Spiediet to daļu,
kas ir apzīmēta ar simbolu )
• Izmanto nākamo vienumu iezīmēšanai pa kreisi.
• Ekrāni tiek ritināti virzienā pa kreisi.
• Ja šī poga tiek turēta piespiestā stāvoklī vismaz
četras sekundes, tiek iespējots mājas
atstāšanas iestatījums.

8. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

9. Darbības indikators (zaļš)
• Šis indikators deg darbības laikā.
• Indikators mirgo, ja rodas kļūda.

10. Atcelšanas poga
• Izmanto, lai pārietu uz iepriekšējo ekrānu.

11. LCD (ar izgaismojumu)
• Piespiežot jebkuru darbības pogu, izgaismojums
ieslēgsies uz aptuveni 30 sekundēm. Kamēr ir
ieslēgts izgaismojums, var izmantot jebkuras
pogas, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
• Ja viena iekštelpu iekārta tiek vadīta ar
divām tālvadības pultīm, iedegas tās tālvadības
pults izgaismojums, kas tika izmantota pirmā.
(Abu divu tālvadības pulšu izgaismojums vienlaikus
nedegs.)

• Piespiežot šo pogu, sistēma tiek ieslēgta.
• Atkārtoti piespiežot šo pogu, sistēma tiek izslēgta.

Šķidro kristālu displejs
• Ir divu veidu rādījumi, t.i., standarta un detalizētie rādījumi.
Standarta rādījumi ir iestatīti pēc noklusējuma.
• Lai pārietu uz detalizētajiem rādījumiem, galvenajā izvēlnē atlasiet detalizētos rādījumus.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti ar vadiem.
• Katrs no tālāk norādītajiem ekrāniem parāda LCD displeja stāvokli saistībā ar filtra automātisko tīrīšanas funkciju.
Lai uzzinātu par LCD rādījumiem laikā, kad ierīce nedarbojas filtra automātiskās tīrīšanas režīmā, skatiet
ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti ar vadiem.
Standarta rādījums

Automātisks

Detalizēts rādījums

Iestatīt uz
Dzesēšana 28°C
Apsilde

20°C

Iztīriet putekļus

2. Ziņojums

Piektd.

11 : 03

Pazemināšana Telpa
Dzesēšana 28°C
Apsilde 20°C 20°C

Iztīriet putekļus

1. Displejs "Filtra automātiskā tīrīšana"

1. Displejs "Filtra automātiskā tīrīšana"
• Tiek rādīts, kad ierīce veic filtra automātisko
tīrīšanu.

2. Ziņojums
Būs redzams tālāk norādītais paziņojums.
"Kļūda: piespiediet izvēlnes pogu."
"Brīdinājums: piespiediet izvēlnes pogu."
• Tiek parādīts, ja tiek konstatēta kļūda vai
brīdinājums. (Skatīt 18. lappuse).
Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Automātisks

2. Ziņojums

1. Displejs "Filtra automātiskā tīrīšana"

Paziņojumi "Iztīriet putekļus." un "Brīdinājums:
piespiediet izvēlnes pogu." tiks rādīti pēc kārtas.
• Tiek parādīts, kad ir pienācis laiks iztīrīt putekļus
no putekļu nodalījuma. (Skatīt 13. lappuse).
"Iestatīt pulksteni no izvēlnes"
• Tiek parādīts, lai informētu, ka ir nepieciešama
atkārtota pulksteņa iestatīšana. (Skatīt 10. lappuse)
• Ja iestatījumi netiks atkārtoti veikti, ierīce
nesāks filtra automātisko tīrīšanu.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Dekoratīvais panelis ar pašattīrīšanās funkciju
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Filtra automātiskās tīrīšanas funkcija
Izmantošanas procedūra

Tālvadības pults funkcijas

Skaidro tālvadības pults pogas izmantošanas
procedūru.
Izmantojiet pogas saskaņā ar šo procedūru.

Darbības metode

Darbības ekrānu
displejs

1

Galvenā izvēlne

Atgr.

Apraksta ekrānus, kas
tiks parādīti tālvadības
pultī darbības laikā.

1/2

Ātrā sākšana
Ventilācija
Enerģijas taupīšanas opcijas
Grafiks
Filtra automātiskā tīrīšana
Apkopes informācija
Iestatījums

Darbības pogu displejs
Parāda izmantojamo pogu
izvietojumu.

• Piespiediet
pogas, lai atlasītu
filtra automātisko tīrīšanu galvenās izvēlnes ekrānā.
Piespiediet izvēlnes/ievades pogu, lai parādītu filtra
automātiskās tīrīšanas iestatījumu ekrānu.

Filtra automātiskā tīrīšana
Filtra automātiskā tīrīšana

09:00–12:00
Atgr.

Iestatījums

Filtra automātiskās tīrīšanas funkcija
Šī ierīce veic filtra automātisko tīrīšanu reizi nedēļā.
Gaisa kondicionēšanas darbība tiek apturēta laikā, kad ierīce veic filtra automātisko tīrīšanu. Norādiet vēlamo
periodu no astoņiem periodiem.

PIEZĪME
• Nepieciešams, lai pulkstenim būtu iestatīts pareizs laiks.
• Ja filtra automātiskās tīrīšanas periods nav norādīts, ierīce veiks filtra automātisko tīrīšanu no plkst. 00:00 līdz
03:00 (rūpnīcas noklusējuma iestatījums).
• Ja pulkstenim nav veikti iestatījumi, tad ierīce veiks filtra automātisko tīrīšanu brīvi izvēlētā laikā.

Sākuma

laika norādīšanas metode
Darbības metode

1

Galvenā izvēlne

• Atveriet galvenās izvēlnes ekrānu.
• Piespiediet
pogas, lai atlasītu Filtra automātiskā tīrīšana
galvenās izvēlnes ekrānā, un piespiediet izvēlnes/ievades pogu.

Iestatījums

Atgr.

2

1/2

Ātrā sākšana
Ventilācija
Enerģijas taupīšanas opcijas
Grafiks
Filtra automātiskā tīrīšana
Apkopes informācija

Filtra automātiskā tīrīšana
Pulksteņa iestatījums nav veikts.
Vai vēlaties to iestatīt?

Jā
Atgr.

Nē
Iestatījums

Datums un laiks
Gads
2011
Mēnesis 01
Datums 01
Ceturtdiena

* Lai iestatītu filtra automātiskās tīrīšanas sākuma laiku, ir nepieciešami
pulksteņa iestatījumi.

• Ja pulkstenis nav iestatīts, tad būs redzams ekrāns,
kas ir parādīts kreisajā pusē.
Piespiediet
pogas, lai atlasītu Jā , un piespiediet
izvēlnes/ievades pogu.
Iestatiet aktuālo gadu, mēnesi, datumu un laiku.
(Skatīt "Pulkstenis un kalendārs" 10. lappusē)

12:00
Atgr.

Iestatījums

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Dekoratīvais panelis ar pašattīrīšanās funkciju
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Filtra automātiskās tīrīšanas funkcija

3

Filtra automātiskā tīrīšana
Filtra automātiskā tīrīšana

0:00 – 3:00
Atgr.

4

Iestatījums

Filtra automātiskā tīrīšana
Saglabāt iestatījumus?

Jā
Atgr.

Nē

• Periods tiks mainīts katru reizi, kad
pogas tiks piespiestas
Pulksteņa iestatīšanas ekrānā filtra automātiskās tīrīšanas
darbībai.
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 .
Atlasiet vēlamo periodu no ekrānā redzamajiem.
• Piespiediet izvēlnes/ievades pogu.
Tiks parādīts iestatījumu apstiprināšanas ekrāns.
• Piespiediet
pogu, lai atlasītu Jā , iestatījumu
apstiprināšanas ekrānā.
Piespiediet izvēlnes/ievades pogu, lai iestatītu filtra
automātisko tīrīšanu, un dodieties uz galveno ekrānu.

Iestatījums

PIEZĪME
Filtra automātiskās tīrīšanas funkcija aizņems aptuveni 10 minūtes.
Precīzi ieplānotajā 3 stundu periodā tīrīšanas funkcijas izpilde sāksies, tiklīdz tas būs iespējams, ņemot vērā
tālāk norādītos apstākļus:
• pirmās stundas laikā
tīrīšanas funkcija tiks izpildīta tikai tad, kad termostats ir IZSLĒDZIES, vai tad, kad iekārta nedarbojas;
• otrās stundas laikā
tādos pašos apstākļos, kādi ir pirmajai stundai, vai tad, kad pieprasījums pēc dzesēšanas vai apsildes ir
diezgan zems;
• trešās stundas laikā
notiek tīrīšanas funkcijas piespiedu izpilde arī tad, ja iekārta darbojas. Pēc tīrīšanas funkcijas pabeigšanas
iekārta atsāks normālu darbību.
Ja tīrīšanu neizdevās veikt, tad iekārta mēģinās izpildīt tīrīšanas funkciju nākamajā 3 stundu periodā, kas ir
noteikts grafikā.
Ja ierīcei 2 secīgos, grafikā noteiktajos 3 stundu periodos neizdevās veikt tīrīšanas funkciju, tad VRV sērijas
tālvadības pults displejā parādīsies kļūdas kods AH09 (skatīt "PIEZĪME" 18. lappuse. lpp.). Kļūdas kods būs
redzams displejā, kamēr funkcija nebūs pabeigta, turklāt iekārta visu laiku varēs normāli darboties.
Sky air iekārtas šo kļūdas kodu nerāda.

Filtra automātiskās tīrīšanas funkcija
Iekārtai ir tālāk norādītie trīs darbības režīmi, katru no tiem var iestatīt filtra automātiskās tīrīšanas veikšanai.
Darbības
režīms
Darbība
pēc ieplānotā
taimera

Pulksteņa
iestatījums

Apraksts
Filtra automātiskā tīrīšana tiek veikta noteiktajā
periodā, kas atlasīts no astoņiem periodiem.

Darbība no
00:00 līdz 03:00

Filtra automātiskā tīrīšana tiek veikta rūpnīcā
iestatītajā laika periodā (no 00:00 līdz 03:00).

Automātiski
kontrolēta
darbība

Filtra automātiskā tīrīšana tiek veikta saskaņā
ar kontroles references vērtību.

Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Iespēja noteikt filtra
automātiskās tīrīšanas
sākuma laiku

vai
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SAGATAVOŠANĀS
• Filtra automātiskās tīrīšanas perioda noteikšanai iespēju robežās centieties neizvēlēties tos laika periodus,
kad iekārta darbojas gaisa kondicionēšanas režīmā.
Ja filtra automātiskās tīrīšanas periods pārklājas ar laiku, kad iekārta darbojas gaisa kondicionēšanas režīmā,
tad var notikt gaisa kondicionēšanas piespiedu apturēšana, lai sāktu filtra automātisko tīrīšanu.
• Ja parādās paziņojums "Iestatīt pulksteni no izvēlnes", atkārtoti veiciet pulksteņa iestatīšanu, lai filtra
automātiskā tīrīšana tiktu veikta norādītajā periodā.

PIEZĪME
* Ja pulkstenis ir atiestatīts kaut kādu iemeslu dēļ (piemēram, iekārtas strāvas padeve ir pārtraukta uz 48 stundām un
ilgāk), iekārta pārslēgsies uz automātiski kontrolētu darbības režīmu līdz brīdim, kad pulkstenis atkal tiks iestatīts.
• Laikā, kad filtrs griežas vai putekļi tiek tīrīti ar birsti, no iekārtas var būt dzirdams neliels troksnis.
• Filtra automātiskās tīrīšanas laikā ventilators griežas automātiski.

Pulkstenis un kalendārs
Pulksteņa

iestatīšana
Darbības metode

1

• Piespiediet izvēlnes/ievades pogu.
Dzesēšana

Iestatīt uz
Dzesēšana 28°C

Galvenais ekrāns

2

Galvenā izvēlne

1/2

• Tiks parādīts galvenās izvēlnes ekrāns.

Ātrā sākšana
Ventilācija
Enerģijas taupīšanas opcijas
Grafiks
Filtra automātiskā tīrīšana
Apkopes informācija
Atgr.

Iestatījums

Galvenās izvēlnes ekrāns

3

Galvenā izvēlne
Konfigurācija
Pašreizējie iestatījumi
Pulkstenis un kalendārs
Valoda

Atgr.

4

2/2

• Piespiediet
pogas, lai atlasītu Pulkstenis un kalendārs
galvenās izvēlnes ekrānā.
Piespiediet izvēlnes/ievades pogu, lai parādītu pulksteņa
iestatījumu ekrānu.

Iestatījums

Datums un laiks
Gads
2011
Mēnesis 01
Datums 01
Ceturtdiena

• Ar
pogām atlasiet punktu "Gads".
Ar pogām
ievadiet gadu.
Turot piespiestu pogu, skaitļi mainās pēc kārtas.

12:00
Atgr.

Iestatījums

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Filtra automātiskās tīrīšanas funkcija

5

• Ar
pogām atlasiet punktu "Mēnesis".
Ar pogām
ievadiet mēnesi.
Turot piespiestu pogu, skaitļi mainās pēc kārtas.

Datums un laiks
Gads
2011
Mēnesis 10
Datums 01
Ceturtdiena

12:00
Atgr.

6

Iestatījums

• Ar
pogām atlasiet punktu "Datums".
Ar pogām
ievadiet datumu.
Turot piespiestu pogu, skaitļi mainās pēc kārtas.
Nedēļas dienas mainās automātiski.

Datums un laiks
Gads
2011
Mēnesis 10
Datums 07
Ceturtdiena

12:00
Atgr.

7

Iestatījums

• Ar
pogām atlasiet punktu "Stundas".
Ar pogām
ievadiet stundas.
Turot piespiestu pogu, skaitļi mainās pēc kārtas.

Datums un laiks
Gads
2011
Mēnesis 10
Datums 07
Ceturtdiena

12:00
Atgr.

8

Iestatījums

Datums un laiks
Gads
2011
Mēnesis 10
Datums 07
Ceturtdiena

12:21
Atgr.

9

Iestatījums

Datums un laiks
Saglabāt iestatījumus?

Ir
Atgr.

Nav
Iestatījums

Ekspluatācijas rokasgrāmata
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• Ar
pogām atlasiet punktu "Minūtes".
Ar pogām
ievadiet minūtes.
Turot piespiestu pogu, skaitļi mainās pēc kārtas.
• Piespiediet izvēlnes/ievades pogu.
Tiks parādīts iestatījumu apstiprināšanas ekrāns.

• Piespiediet
pogu, lai atlasītu Jā , iestatījumu
apstiprināšanas ekrānā.
Piespiediet izvēlnes/ievades pogu, lai iestatītu pulksteni, un
dodieties uz galveno ekrānu.
* Laikā, kad tiek veikti filtra automātiskās tīrīšanas iestatījumi, displejs
pārslēgsies atpakaļ uz filtra automātiskās tīrīšanas perioda noteikšanas
ekrānu. (Skatīt 9. lappuse.)
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Pašreizējie iestatījumi
Pašreizējo

iestatījumu pārvaldīšana
Darbības metode

1

Galvenā izvēlne

Atgr.

2

2/2

Konfigurācija
Pašreizējie iestatījumi
Pulkstenis un kalendārs
Valoda

Iestatījums

Pašreizējie iestatījumi
Ventilācijas ātrums
Ventilācijas režīms
Grafiks
Displeja režīms
Displeja vienums
Filtra automātiskā tīrīšana
Atgr.

• Atveriet galvenās izvēlnes ekrānu. (Skatīt 10. lappuse).
• Piespiediet
pogas, lai atlasītu Pašreizējie iestatījumi
galvenās izvēlnes ekrānā, un piespiediet izvēlnes/ievades
pogu.

Iestatījums

Zems
Autom.
Atspējots
Standarta
Āra
00-03

• Parādīsies saraksts, kurā redzams pašreizējā iestatījuma statuss.
Piespiediet
pogas, lai pārietu pie nākamā vienuma.
• Piespiežot Atcelšanas pogu, jūs atgriezīsities galvenās
izvēlnes ekrānā.
Displeja vienumi
Ventilācijas ātrums
Ventilācijas režīms
Grafiks
Ātrā sākšana

Displeja režīms
Displeja vienums
Filtra automātiskā tīrīšana

* Parādītie vienumi ir atkarīgi no modeļa.
Tiek parādīti tikai tie vienumi, kurus var iestatīt.
Filtra automātiskās tīrīšanas iestatīto stāvokli skatiet parādītajos
"Filtra automātiskās tīrīšanas" iestatījumos.
Piemērs: Filtra automātiskā tīrīšana ir iestatīta uz laika periodu no 00:00
līdz 03:00.
Filtra automātiskā tīrīšana 00-33
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Putekļu iztīrīšana no putekļu nodalījuma
Parādās putekļu iztīrīšanas zīme
Parādās, kad ir pienācis laiks iztīrīt putekļus no putekļu nodalījuma.
Kad parādās šī zīme, ātri iztīriet putekļus.
* Zīme par to, ka ir pienācis laiks iztīrīt putekļus, parādās aptuveni reizi pusgadā vai gadā.
Ja iekārta tiek lietota ļoti putekļainā vietā, tad šis intervāls var būt īsāks.
Zīme par to, ka ir pienācis laiks iztīrīt putekļus, ir atkarīga no putekļu daudzuma tvertnē.
Parādīšanas vieta

Tālvadības pults

LCD
Darbības
lampa

Dekoratīvais stūra
pārsegs
Indikators (sarkans)

Putekļu
iztīrīšanas zīme 1

Putekļu
iztīrīšanas zīme 2

Putekļu
iztīrīšanas zīme 3

Paziņojumi "Iztīriet putekļus" un "Piespiediet izvēlnes pogu"
tiks rādīti pēc kārtas.
Bez indikatora
Bez indikatora

Putekļu
iztīrīšanas zīme 4
Parādīsies "AH"
(kļūdas zīme)

Darbības lampa mirgos.

Indikators mirgos
ar gariem
starplaikiem.

Indikators mirgos ar īsiem starplaikiem.

SAGATAVOŠANĀS
• Pēc tam, kad apstiprinājāt putekļu iztīrīšanas zīmi, uzreiz iztīriet putekļus no tvertnes.

PIEZĪME
• Ja iekārtas gaisa kondicionēšanas režīms tiek turpināts bez putekļu iztīrīšanas, tad nostrādās gaisa
kondicionēšanas režīma apturēšanas funkcija.
Turklāt, ja putekļi no tvertnes izkritīs, var rasties iekārtas bojājumi. Tāpēc obligāti iztīriet putekļus ar
putekļusūcēju.

Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Putekļu iztīrīšana ar putekļusūcēju

1

Pēc tam, kad apstiprinājāt putekļu iztīrīšanas zīmi, uzreiz izsūciet putekļus no tvertnes.
PIEZĪME
• Laikā, kad notiek filtra automātiskā tīrīšana, putekļus nav iespējams iztīrīt ar putekļusūcēju.
Pirms putekļu tīrīšanas pārliecinieties, ka tālvadības pults ekrānā nav redzams "
".
* Ja indikators ir iestatīts, tad tas mirgos zaļā krāsā. (Skatīt 5. lappuse).

2

Savienojiet komplektācijā iekļauto savienojuma cauruli un pāreju, kas atbilst
putekļusūcēja caurulei.
Ievietojiet savienojuma cauruli un pāreju putekļusūcēja caurulē.
Putekļusūcēja caurule ar iekšējo diametru
no 32 līdz 38 mm.

Putekļusūcēja caurule

Putekļusūcēja caurule ar iekšējo diametru
no 38 līdz 42 mm.

Savienojuma
caurule

Putekļusūcēja caurule

Savienojuma caurule

Pāreja

Liekot glabāšanā savienojuma cauruli, izmantojiet komplektācijā iekļauto lipaizdari un veiciet tālāk norādītās darbības.
1. piemērs
1. Noņemiet aizsargpapīru no divpusējās līmlentes
lipaizdares aizmugurē un pielīmējiet to pie
plakanas virsmas uzglabāšanas vietā.

Plakana virsma
uzglabāšanas vietā
Savienojuma
caurule

2. Piespiediet savienojuma caurules lipaizdari pie
lipaizdares, kas tika uzstādīta 1. darbības laikā.
Lipaizdares
stiprinājumi

2. piemērs
Aptiniet savienojuma caurules lipaizdares ap
putekļsūcēja šļūteni vai cauruli, lai uzglabātu tās
kopā.

Putekļusūcēja
šļūtene vai caurule

Savienojuma
caurule

Lipaizdares
stiprinājumi

PIEZĪME
• Pāreju nevar pievienot pie putekļusūcēja caurules, kurai nav apaļa gala (piemēram, vertikālais vai rokas
putekļusūcējs), vai pie caurules, kuras vidū ir atvere gaisa izpūšanai. Sazinieties ar Daikin izplatītāju,
ja pāreju nevar savienot ar jūsu putekļusūcēju.
• Izmantojiet tādu putekļusūcēju, kura sūknēšanas jauda nav mazāka par 300 W.
• Nelietojiet tādu putekļusūcēju, kura tvertne ir pārpildīta ar putekļiem vai kuram ir zema sūknēšanas jauda.
* Izmantojot tādu putekļusūcēju, var neizdoties iztīrīt putekļus.
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Putekļu iztīrīšana no putekļu nodalījuma

3

Ievietojiet savienojuma caurules galu putekļu savākšanas ievadā, kas atrodas tieši zem
iesūknēšanas restēm. Pēc tam spiediet galu iekšējā gaisa ievadā, līdz gals nofiksēsies vietā.
Gaisa ieplūdes atvere
Izvirzīts aptuveni
par 10 mm

Putekļu
tīrīšanas ievads

Savienojuma
caurule
Putekļu tīrīšanas ievada iekšējais šķērsgriezums

4

Kad savienojuma caurules gals ir pareizi ievietots, ieslēdziet putekļusūcēju ar maksimālo
sūknēšanas jaudu un izsūciet putekļus.

5

Ja dekoratīvā stūra pārsega indikators mirgo sarkanā krāsā, tad pēc putekļu tīrīšanas
pabeigšanas tas izslēgsies vai degs zaļā krāsā.
* Lai indikators no mirgošanas sarkanā krāsā pārslēgtos uz degšanu zaļā krāsā vai izslēgtos,
būs nepieciešams ne vairāk kā 30 sekundes.

Ekspluatācijas rokasgrāmata



15

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Dekoratīvais panelis ar pašattīrīšanās funkciju
4P558846-1A 2018.12

Putekļu iztīrīšanas zīmes atiestatīšana
Darbības metode

1

Automātisks

Iestatīt uz
Dzesēšana 28°C
Apsilde 20°C

Iztīriet putekļus

Galvenais ekrāns

2

Putekļu tīrīšanas metode

Atgr.

3

Iestatījums

Putekļu tīrīšanas metode
Vai putekļi tika iztīrīti?

Jā
Atgr.

Dzesēšana

Nē
Iestatījums

Iestatīt uz
Dzesēšana 28°C

• Kad būs pienācis laiks iztīrīt putekļus no putekļu tvertnes,
galvenā ekrāna apakšējā daļā pēc kārtas parādīsies
paziņojumi par putekļu iztīrīšanu "Iztīriet putekļus."
un "Piespiediet izvēlnes pogu.".
• Kad tā notiek, piespiediet izvēlnes/ievades pogu galvenajā
ekrānā.
• Parādīsies attēls, kurā redzama putekļu izsūkšana no putekļu
tīrīšanas ievada. (Skatīt "Putekļu iztīrīšana ar putekļusūcēju"
14. lappusē)
• Pēc putekļu iztīrīšanas metodes apgūšanas piespiediet
izvēlnes/ievades pogu šajā režīmā.

• Pēc putekļu izsūkšanas no putekļu tvertnes piespiediet
pogas putekļu iztīrīšanas apstiprināšanas ekrānā un
atlasiet Jā .
• Piespiediet izvēlnes/ievades pogu, lai atiestatītu putekļu
iztīrīšanas zīmi.
• Paziņojumi "Iztīriet putekļus." un "Piespiediet izvēlnes pogu.",
kas tika rādīti pēc kārtas, no galvenā ekrāna pazudīs.
* Ja putekļi no putekļu tvertnes netika iztīrīti vispār vai tikai daļēji,
tad putekļu iztīrīšanas zīme drīz vien parādīsies atkal.
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Noderīga informācija
Problēmu novēršana
Tālāk norādītās pazīmes nav uzskatāmas par darbības traucējumiem.
Pazīme

Iespējamais cēlonis

Rodas nedaudz klikšķoša skaņa.

Skaņu rada gaisa filtra piedziņa.

Dzirdama sprakšķēšana.

Skaņu rada birstes piedziņa.

Ventilators automātiski griežas.

Ir redzams "
", vai indikators
uz paneļa mirgo zaļā krāsā (*).

Ierīce veic filtra automātisko
tīrīšanu un likvidē putekļus.

Aizvars automātiski kustas.

Ierīce izpūš gaisu horizontālā virzienā
filtra automātiskās tīrīšanas laikā.

Ierīces kondicionēšanas darbība uz laiku tiek pārtraukta.

Putekļu nodalījums ir pilns, un filtra
automātiskā tīrīšana nav pieejama.

* Rūpnīcas iestatījumu dēļ indikators nemirgos zaļā krāsā.

Pārbaudiet pirms vēršanās pēc palīdzības.
Pazīme

Iespējamais cēlonis

Risinājums

Uzkopšanas dēļ telpā uz laiku ir
palielinājies putekļu daudzums.

Izslēdziet gaisa kondicionētāju
uz telpas uzkopšanas laiku.

Putekļu tvertne ir pilna.

Izsūciet putekļus.
(Skatīt 14. lappuse).

Tālvadības pults ekrānā parādās
"AH", un darbības indikators
mirgo.

Putekļu tvertne ir pilna.

Izsūciet putekļus.
(Skatīt 14. lappuse).

Drīz pēc putekļu izsūkšanas
parādās putekļu iztīrīšanas
zīme.

Vai putekļusūcējs nav pilns ar
putekļiem?

Iztīriet putekļus no putekļusūcēja.

Ierīce nedarbojas pēc taimera
iestatījumiem.

Vai tālvadības pultī ir pareizi veikti
iestatījumi?

Atkārtoti veiciet iestatījumus
tālvadības pultī.

Gaisa filtrs ir aplipis ar
putekļiem (putekļi krīt lejā).

Ja pēc iepriekš minēto punktu pārbaudes ierīce joprojām nedarbojas pareizi, sazinieties ar Daikin izplatītāju.
Klients nedrīkst patstāvīgi labot ierīci.

Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Sazinieties

ar Daikin izplatītāju tālāk norādītajos gadījumos
• Ja gaisa kondicionētāja darbība ir traucēta (piemēram, jūtama deguma smaka),
izslēdziet gaisa kondicionētāju un atslēdziet strāvas padevi.
Ja šādos apstākļos tiek turpināta darbība, var rasties atteice, pastāv strāvas trieciena vai
aizdegšanās risks. Sazinieties ar Daikin izplatītāju.

Pazīme

Pasākumi, kas jāveic pirms sazināšanās
ar servisu

Izdedzis drošinātājs vai drošības ierīces, piemēram, jaudas
slēdzis, un bieži nostrādā zemējuma noplūdstrāvas
aizsargslēdzis.

Neieslēdziet ierīci.

Tālvadības pults pogu darbība ir traucēta.

Izslēdziet ierīci.

Ir citi traucējumi vai kļūmes.

Pārtrauciet ierīces lietošanu.

Dzesēšana

Tālvadības pults galvenajā ekrānā
mirgo kāds no tālāk norādītajiem
paziņojumiem.
Iestatīt uz
Dzesēšana 28°C

Kļūda: piespiediet izvēlnes pogu

"Kļūda: piespiediet izvēlnes pogu."
* Darbības indikators mirgo.

Pārbaudiet traucējumu kodus. (Skatīt tālāk)

"Brīdinājums: piespiediet
izvēlnes pogu."
* Darbības indikators nemirgo.

Kļūdas koda rādījums
Darbības metode

1

Dzesēšana

Iestatīt uz
Dzesēšana 28°C

Kļūda: piespiediet izvēlnes pogu

• Ja rodas kļūda, galvenajā ekrānā mirgos kāds no tālāk
norādītajiem paziņojumiem.
"Kļūda: piespiediet izvēlnes pogu."

Darbības
lampa

* Darbības indikators mirgo.

"Brīdinājums: piespiediet izvēlnes pogu."
* Darbības indikators nemirgo.

• Piespiediet izvēlnes/ievades pogu.

2

Kļūdas kods: A1
Kontaktinformācija
0123 – 4567 – 8900

• Mirgo kļūdas kods, un parādīsies kontaktadreses un modeļa
nosaukums.
• Norādiet Daikin izplatītājam kļūdas kodu un modeļa nosaukumu.

Iekštelpu modelis ––– /000
––– /000
Āra modelis
Atgr.

PIEZĪME
Dažos gadījumos tālvadības pults ekrānā var parādīties AH09. Šis kļūdas kods nozīmē, ka tīrīšanas darbību
nevar veikt tāpēc, ka pārklājas darbības (dzesēšanas vai apsildes) laiks un tīrīšanas grafiks. No tā var izvairīties,
iestatot tīrīšanas funkciju uz laiku, kas ir ārpus parastās darbības grafika. (Piemēram, parastā darbība beidzas
plkst. 23:59, un tīrīšanas sākas plkst. 00:00).
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Noderīga informācija
Pēcpārdošanas pakalpojumi
• Iekārtu nedrīkst izjaukt, pārveidot vai labot.
Neievērojot šo norādījumu, var rasties strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
Sazinieties ar Daikin izplatītāju.
• Nedrīkst patstāvīgi pārvietot vai atkārtoti uzstādīt.
Nepareizas uzstādīšanas gadījumā var rasties elektrošoks un aizdegšanās.
Sazinieties ar Daikin izplatītāju.
• Uzmanieties, lai nenotiek dzesētāja noplūde.
Ja gaisa kondicionētājs nedarbojas pareizi, piemēram, neģenerē aukstu vai siltu gaisu,
iespējams, ir radusies dzesētāja noplūde. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Daikin
izplatītāju. Dzesētājs ir ievietots drošā vietā gaisa kondicionētājā, un noplūdes parasti
nenotiek. Tomēr noplūdes gadījumā saskare ar nenosegtu degli, sildītāju vai plīti var radīt
toksiskas gāzes. Nelietojiet gaisa kondicionētāju tik ilgi, līdz kvalificēts apkopes darbinieks
nav apstiprinājis noplūdes novēršanu.

Remonta

speciālistam paziņojiet tālāk norādīto
•
•
•
•

Modeļa nosaukums
Uzstādīšanas datums
Informācija par kļūmi: pēc iespējas precīzāka.
Jūsu adrese, vārds un tālruņa numurs.

Remonti

pēc bezmaksas garantijas remonta perioda beigām
Sazinieties ar Daikin izplatītāju.
Daikin veiks maksas remontu, ja ierīci var salabot un saglabāt tās funkcijas.

Svarīgo

rezerves daļu uzglabāšanas periods
Svarīgās rezerves daļas ir tādas daļas, kuras ir nepieciešamas ierīces funkcionēšanas nodrošināšanai.
Daikin krājumos tur gaisa kondicionētāju svarīgās rezerves daļas deviņus gadus pēc gaisa kondicionētāja
konkrētā modeļa ražošanas pārtraukšanas.

Ieteikumi

par profilaktiskās apkopes līgumu
Ja gaisa kondicionētājs tiek izmantots vairākas sezonas, tā iekšpuse kļūs netīra, un samazināsies veiktspēja.
Papildus parastai apkopei var būt nepieciešams iekārtas kapitālais remonts vai iekšējā tīrīšana, izmantojot
īpašu tehniku. Tāpēc Daikin iesaka noslēgt maksas līgumu par profilaktisko apkopi.
Taču šī iekārta veic filtra automātisko tīrīšanu. Tāpēc tai nav nepieciešama klienta veikta ikdienas apkope.
Atkarībā no vides un iekārtas darbības apstākļiem iekārtai var rasties negatīva ietekme, piemēram, var
aizsērēt filtrs. Tāpēc Daikin iesaka veikt profilaktisko apkopi ar tālāk norādītajiem pārbaužu intervāliem.

Ekspluatācijas rokasgrāmata
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Pārbaužu

un apkopes veikšanas aptuvenie intervāli
[Ņemiet vērā, ka apkopes intervāli nenorāda uz detaļu garantēto kalpošanas laiku.]
1. tabula attiecas uz ekspluatāciju tālāk norādītajos apstākļos.
(1) Iekārta tiek normāli ekspluatēta, bez biežas izslēgšanas un ieslēgšanas.
(Ierīces normāla ekspluatācija nozīmē, ka ierīce tiek ieslēgta un izslēgta ne vairāk kā sešas reizes stundā.
Atkarībā no modeļa šis biežums var būt nedaudz lielāks vai nedaudz mazāks.)
(2) Ir paredzēts, ka ierīce darbosies 10 stundas dienā un 2500 stundas gadā.
• 1. tabula. Pārbaužu un apkopes intervāli
Pārbaužu
periods

Galvenās detaļas nosaukums

Apkopes biežums
[nomaiņa vai remonts]

Motors (žalūzijas, filtra, birstes un aizvara)

20000 stundas

Birstes bloks

3 gads

Putekļu tvertne

8 gadi

1 gads

Lokanā šļūtene un S veida caurule

8 gadi

LED indikators

5 gadi

PCB

25000 stundas

Piezīme: 1. Šajā tabulā ir parādītas galvenās detaļas. Papildu informāciju skatiet profilaktiskās apkopes līgumā.
2. Apkopes biežums katrai detaļai norāda uz aptuveno periodu, pēc kura rodas nepieciešamība pēc
detaļas apkopes. Šo tabulu var izmantot, lai plānotu apkopi (piemēram, paredzētu līdzekļus
profilaktiskās apkopes izdevumu segšanai).
Turklāt atkarībā no profilaktiskās apkopes līguma satura pārbaužu un apkopes periodi var būt
īsāki, salīdzinot ar tabulā norādītajiem.
3. Iekārtai ir nepieciešamas regulāras pārbaudes, ja tā tiek izmantota ēkās, uz kurām attiecas likums
par sanitāri profilaktisko pasākumu veikšanu ēkās.
4. Katras detaļas apkopes un nomaiņas biežums ir jāsaīsina, ja iekārta tiek izmantota smagos
ekspluatācijas apstākļos (piemēram, garāks darbības laiks ar biežu IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
un nelabvēlīgā ekspluatācijas vidē (piemēram, vidē ar augstu temperatūru, lielu mitrumu, lielu
putekļu daudzumu, eļļainā atmosfērā).
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Daikin izplatītāju.

Detaļu

nomaiņu aptuvenais biežums
[Ņemiet vērā, ka nomaiņas biežums nenorāda uz detaļas garantēto kalpošanas laiku.]
• 2. tabula Nomaiņas biežums
Galvenās detaļas nosaukums
Filtrs

Pārbaužu periods

Nomaiņas biežums

1 gads

5 gadi

Piezīme: 1. Šajā tabulā ir parādītas galvenās detaļas. Papildu informāciju skatiet profilaktiskās apkopes līgumā.
2. Nomaiņas biežums norāda uz aptuveno periodu, pēc kura rodas nepieciešamība pēc detaļas
nomaiņas. Šo tabulu var izmantot, lai plānotu apkopi (piemēram, paredzētu līdzekļus detaļu
nomaiņas izdevumu segšanai).
3. Atkarībā no uzstādīšanas vides ir nepieciešamas regulāras pārbaudes.
Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Daikin izplatītāju. Ja iekārtas kapitālo remontu vai iekšējo tīrīšanu veic
speciālisti, kas nav Daikin pilnvarotie speciālisti, tad šie darbi var tikt uzskatīti par Daikin ierīces garantijas
noteikumu pārkāpumu.
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Noderīga informācija
Pārvietošana

Sazinieties ar Daikin izplatītāju, jo gaisa kondicionētāja pārvietošanai vai atkārtotai uzstādīšanai jebkādu
iemeslu dēļ (piemēram, pārvākšanās) ir nepieciešama tāda pati specializētā tehnika.

Pieprasījums

Sazinieties ar Daikin izplatītāju, lai saņemtu informāciju par pēcpārdošanas pakalpojumiem.
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