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Środki ostrożności

 Jednostki nie należy montować ani eksploatować w miejscach
wymienionych poniżej.
- W miejscach, gdzie występuje olej mineralny lub opary oleju.
- W miejscach, gdzie występują gazy palne, takie jak 

rozcieńczalniki lub benzyna.

- Wszędzie tam, gdzie w powietrzu występuje duże stężenie 
soli, na przykład w pobliżu oceanu, a także w miejscach, 
w których występują duże wahania napięcia (np. 
w zakładach przemysłowych).

- Palarnie
- Miejsca, gdzie często powstają lepkie substancje 

(np. zakłady fryzjerskie).
 Nie instalować akcesoriów bezpośrednio na obudowie.

Wiercenie otworów w obudowie może uszkodzić przewody
elektryczne i w konsekwencji doprowadzić do pożaru.

 To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku lat
8 i więcej oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez specjalnej
wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że nad ich
bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna
lub zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia i powiadomione o związanych z tym
zagrożeniach. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być
wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

 Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku przez
ekspertów lub przeszkolonych użytkowników w warsztatach,
placówkach przemysłu lekkiego lub na farmach, bądź do użytku
komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby
niewykwalifikowane.

 Poziom ciśnienia akustycznego nie przekracza 70dB(A).

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

 Należy pozostawić jednostkę w opakowaniu aż do czasu jej
przeniesienia do miejsca montażu.
Podczas rozpakowywania urządzenia lub przenoszenia po
rozpakowaniu należy podnosić urządzenie trzymając je na
wsporniku wieszaka, bez wywierania żadnego nacisku na inne
części.

 Zagadnienia pominięte w tej instrukcji opisano w instrukcji
montażu jednostki wewnętrznej.

Akcesoria

Należy sprawdzić, czy do jednostki dołączono następujące
akcesoria.
Akcesoria zostały umieszczone wewnątrz jednostki.

BAE20A62
BAE20A82
BAE20A102

Zestaw opcji automatycznego czyszczenia
Instrukcja montażu

i obsługi

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ.
INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W DOSTĘPNYM
MIEJSCU, ABY MOŻNA Z NIEJ BYŁO KORZYSTAĆ
W PRZYSZŁOŚCI.

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB PODŁĄCZENIE
URZĄDZENIA I AKCESORIÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA,
WYCIEKI, POŻAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZĘTU.
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AKCESORIA PRODUKCJI
FIRMY DAIKIN, ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ
O WYKORZYSTANIU Z OPISYWANYMI URZĄDZENIAMI;
AKCESORIA POWINNY BYĆ INSTALOWANE PRZEZ OSOBĘ
WYKWALIFIKOWANĄ.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY
MONTAŻU LUB EKSPLOATACJI, NALEŻY ZAWSZE
ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

Montaż musi zostać wykonany przez licencjonowanego
technika. 
Wybór materiałów i miejsca montażu musi odpowiadać
przepisom krajowym i międzynarodowym.

DLA INSTALATORA

Podkładka do 
wspornika 
wieszaka 
4 sztuki Wąż ssawny Panel dekoracyjny

Wiązka 
przewodów

Śruby do 
kołnierzy kanałów

Instrukcja 
montażu i obsługi

Śruby do 
dolnego 
kołnierza

4 opaski 
montażowe
1
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Sprzęt opcjonalny

 W celu wyboru odpowiedniego pilota zdalnego sterowania
zapoznaj się z katalogami i literaturą techniczną.

 Ta opcja nie jest przeznaczona do zasysania od spodu.
 Należy stosować wyłącznie akcesoria, sprzęt opcjonalny

i części zamienne wyprodukowane lub zatwierdzone przez firmę
Daikin.

W przypadku wymienionych poniżej elementów należy 
zachować szczególną ostrożność podczas prac i należy 
je sprawdzić po zakończeniu montażu

Uwagi dla instalatora

 W celu zapewnienia prawidłowego montażu należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję. Należy poinformować klienta
o prawidłowej obsłudze systemu oraz pokazać załączoną
instrukcję obsługi.

Wybór miejsca montażu
(Patrz rysunek 1 i rysunek 2)

1 Należy wybrać miejsce instalacji spełniające następujące
wymagania i zaakceptowane przez klienta.
- Tam, gdzie nic nie blokuje przepływu powietrza.
- Tam, gdzie można zagwarantować wystarczający odstęp dla 

celów konserwacji i serwisowania.
- Tam, gdzie nie ma ryzyka wycieku łatwopalnego gazu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach 

o potencjalnie wybuchowej atmosferze.
- Podczas montażu zestawu bezprzewodowego pilota 

zdalnego sterowania, odległość pomiędzy bezprzewodowym 
pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną może 
być mniejsza, jeśli w pomieszczeniu znajdują się lampy 
jarzeniowe ze starterem elektrycznym. Zestaw opcji należy 
zamontować tak daleko, jak to możliwe od lamp 
jarzeniowych.

2 Po stronie zasysania powietrza należy koniecznie zainstalować
osłonę ochronną.
Zabezpieczenie to musi być zgodne z odpowiednimi przepisami
europejskimi i krajowymi.

3 Do montażu należy użyć śrub podwieszających. Należy
sprawdzić, czy sufit jest na tyle wytrzymały, aby utrzymać
obciążenie wynikające z ciężaru jednostki wewnętrznej
i opcjonalnego zestawu. W przypadku wątpliwości należy
wzmocnić sufit przed zainstalowaniem urządzenia.

Przygotowania przed montażem
 Wyjąć wszystkie akcesoria i dostępne kartony 

(patrz rysunek 3 - pozycja 1) z wnętrza jednostki.

Należy wybrać jedną z opcji montażu podanych poniżej.

1 Wieszaki zainstalowane fabrycznie

W przypadku innej metody montażu, wieszaki zainstalowane
fabrycznie powinny zostać umieszczone ponownie przez
autoryzowanego instalatora.
1 Odkręć 3 śruby.
2 Zmień pozycję wieszaka.

3 Włóż ponownie 3 śruby. (2 śruby w przypadku montażu z boku)

 Położenie jednostki w stosunku do śruby podwieszającej.
 Zamontuj otwór rewizyjny po stronie skrzynki sterującej

w taki sposób, aby konserwacja i inspekcja skrzynki
sterującej była łatwa. Zamontuj otwór rewizyjny również
w dolnej części jednostki.

 Należy zapewnić łatwy dostęp do filtra od spodu.
 Należy zainstalować śruby podwieszające.

 (Używaj śrub podwieszających od W3/8 do M10).
Należy używać kołków do materiałów miękkich, kołków
wpuszczanych i kotew wpuszczanych — kołki i kotwy
wpuszczane oraz inne części przygotowane osobno —
w celu wzmocnienia sufitu, aby umożliwić uniesienie

ciężaru jednostki. (Patrz rysunek 4).

 Wszystkie powyższe części są dostarczane lokalnie.

Należy 
zakreślić  po 
sprawdzeniu

 Czy jednostka wewnętrzna jest dobrze przymocowana?
Jednostka może spaść, wibrować lub hałasować.

 Czy okablowanie jest prawidłowe?
Jednostka może ulec awarii, bądź jej elementy mogą 
się spalić.

 Czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu powietrza jednostki 
zewnętrznej lub wewnętrznej?

Może do doprowadzić do niewystarczającego 
chłodzenia lub ogrzewania.

 Czy z jednostki wyjęto wszystkie akcesoria, kartony
i taśmy?

Może to doprowadzić do awarii jednostki.

1 Jednostka wewnętrzna

2 Zestaw opcji automatycznego czyszczenia

3 Złącze kołnierzowe

4 Wieszaki

5 Skrzynka elektryczna

1 Wieszaki zainstalowane fabrycznie

2 Montaż z przodu – tymczasowo zdjąć siatkę ochronną przed 
montażem.

3 Montaż z boku

UWAGA Wieszaka po stronie skrzynki elektrycznej nie można
zmienić.

1 Kotew

2 Płyta sufitowa

3 Długa nakrętka lub ściągacz

4 Śruba podwieszająca

5 Zestaw opcji automatycznego czyszczenia

2
1

3

BA

620 119
500

450×450

1130

A

A
830
1030
1230

B
840
1040
1240

Wlot 
powietrza

(jednostki: mm)

Wylot 
powietrza

(Rozmiar 
otworu 
rewizyjnego)

Model
BAE20A62

BAE20A102
BAE20A82

Sufit
SERWISOWA

300
2
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Montaż śrub podwieszających
Do określenia prawidłowego położenia śrub należy użyć kartonu
dostarczonego z jednostką.

1 Przytnij karton według nadrukowanych wskazówek.

2 Umieść wyciętą część kartonu obok wcześniej zainstalowanej
jednostki kanałowej.
Umieść krawędź kartonu zgodnie z równoległą linią przerywaną.

3 Umieść trójkąty nadrukowane na kartonie zgodnie z krawędzią
obudowy (linie przerywane).

4 Zaznacz położenie otworów na śruby podwieszające.

Montaż zestawu opcji automatycznego 
czyszczenia
1 Wyjmij kołnierz z opcji i zainstaluj go po stronie ssawnej

jednostki wewnętrznej.

- Przykręć kołnierz używając śrub z woreczka z akcesoriami 
(śruby z łbem sześciokątnym).

- Drugi kołnierz musi zostać na zestawie opcji.

2 Całkowicie wykręć 4 śruby mocujące obydwa wózki.
(Śruby zostały umieszczone tylko na czas transportu).

3 Usuń karton spod obu wózków. 
(Patrz rysunek 3 - pozycja 1).

4 Zamontuj tymczasowo zestaw opcji.
- Przysuń zestaw opcji do jednostki wewnętrznej od spodu 

w celu połączenia kołnierzy.
- Należy przymocować wspornik wieszaka do śrub 

podwieszających. Należy upewnić się, czy mocowanie jest 
solidne i zastosowano nakrętki i podkładki, z góry i dołu 
wspornika wieszaka. (Patrz rysunek 5)

5 Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane.

6 Dokręć górną nakrętkę.

7 Skręć obydwa kołnierze z boków i od spodu. Użyj śrub z łbem
kulistym (akcesoria). (Patrz rysunek 6).

8 Połącz zestaw opcji automatycznego czyszczenia z jednostką
wewnętrzną za pomocą wiązki przewodów (akcesoria) zgodnie
z rysunkiem 7 i rozdziałem "Instalacja okablowania
elektrycznego".

9 Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej, aby przeprowadzić
inicjalizację wózków i ustawić je w pozycji parkowania (zaczekaj,
aż wózki przesuną się na stronę skrzynki elektrycznej = pozycja
parkowania).

10 Tymczasowo zdejmij siatkę ochronną, odkręcając wszystkie
śruby (liczba śrub zależy od wielkości obudowy) w dolnej części.

11 Wyjmij kartony pierwotnie umieszczone za obydwoma wózkami
– na przeciwko skrzynki elektrycznej. (Patrz rysunek 3 -
pozycja 2).

12 Włóż filtr powietrza zgodnie z rozdziałem "Ręczne czyszczenie
filtra"
- Wyjmij płytę mocującą filtra i włóż filtr powietrza do jednostki.
- Paski tkaniny przymocowane do filtra powinny znajdować się 

od spodu. 
- Zainstaluj ponownie płytę montażową.

13 Załóż ponownie siatkę ochronną.

Przetestuj automatyczne czyszczenie zgodnie z rozdziałem
"Uruchomienie testowe"

Montaż panelu dekoracyjnego
Patrz rysunek 8

1 Siatka ochronna

1 Nakrętka (nie należy do wyposażenia)

2 Podkładka do wspornika wieszaka (akcesoria)

3 Dokręć (podwójna nakrętka)

UWAGA Filtra nie można włożyć do jednostki, jeśli wózki nie
zostaną zaparkowane.

1 Panel dekoracyjny
2 Port połączeniowy na panelu dekoracyjnym
3 Port połączeniowy na zestawie opcji automatycznego 

czyszczenia
4 Wąż
5 Sprężyna
3
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1 Przymocuj wąż z zestawu akcesoriów do portu połączeniowego
na zestawie opcji automatycznego czyszczenia. 
Drugi koniec węża należy przymocować do zespołu panelu
dekoracyjnego.

2 Należy wybrać odpowiednie miejsce umieszczenia panelu
dekoracyjnego na suficie, uwzględniając długość węża. 

3 Wykonaj otwór w suficie podwieszanym. (Długość 104×183 mm)

4 Odłącz wąż od panelu dekoracyjnego.

5 Przymocuj panel dekoracyjny do sufitu za pomocą sprężyn.

6 Ponownie przymocuj wąż do portu panelu dekoracyjnego.

Instalacja okablowania elektrycznego

Instrukcje ogólne

 Okablowanie i elementy elektryczne muszą być montowane
przez uprawnionego elektryka i zgodne z odpowiednimi
przepisami europejskimi oraz krajowymi.

 Przy instalacji okablowania jednostki wewnętrznej i zestawu
opcji automatycznego czyszczenia należy postępować według
"Schematu okablowania" umieszczonego na obudowie
jednostki.

 Wszystkie przewody wchodzące do jednostki powinny być
przymocowane opaskami montażowymi (do nabycia osobno).

 Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub
osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Podłączanie okablowania
Należy zdjąć pokrywy skrzynki elektrycznej, jak pokazuje rysunek 7,
i połączyć jednostkę wewnętrzną z jednostką opcjonalną za pomocą
wiązki przewodów (zestaw akcesoriów)

 Podłącz wszystkie złącza zgodnie z rysunkiem 7.
 Upewnij się, że wszystkie złącza zostały dokładnie podłączone.
 Wiązkę przewodów należy przymocować za pomocą opasek

montażowych (zestaw akcesoriów). Użyj punktu mocującego
pokazanego na rysunku 7.

 Podczas mocowania pokrywy skrzynki elektrycznej należy
upewnić się, że żadne przewody nie zostały ściśnięte.

 Upewnij się, że wszystkie przewody wchodzące do jednostki
mają ten kształt, aby zapobiec dostawaniu się wody do środka.

 Po wykonaniu wszystkich połączeń okablowania, wypełnij wolne
miejsce w otworach na okablowanie w obudowie za pomocą kitu
lub materiału izolacyjnego (nie należy do wyposażenia), aby
małe zwierzęta lub kurz nie dostawał się z zewnątrz do jednostki
i nie powodował zwarć w skrzynce sterującej.

URUCHOMIENIE TESTOWE

Po zakończeniu testowania jednostki wewnętrznej przeprowadź 
testowanie zestawu opcji automatycznego czyszczenia.
Testowanie zestawu opcji automatycznego czyszczenia nie 
jest możliwe w czasie pracy jednostki wewnętrznej.
 Sprawdź, czy pokrywy skrzynki elektrycznej odpowiednio

jednostki wewnętrznej, jednostki zewnętrznej i zestawu
opcji automatycznego czyszczenia są zamknięte

 Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej
 Zestaw opcji automatycznego czyszczenia przeprowadzi

inicjalizację (jeśli wózki nie są w pozycji parkowania), która
może potrwać do 5 minut.

 Przetestuj zestaw opcji automatycznego czyszczenia
 Potwierdź czyszczenie filtra za pomocą pilota zdalnego

sterowania.

Metoda testowania za pomocą pilota zdalnego 
sterowania

1 Wyłącz jednostkę wewnętrzną.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj przez co najmniej
4 sekundy, gdy podświetlenie jest włączone. Pojawi się menu
Ustawienia serwisowe.

3 Wybierz pozycję Test auto czyszcz. filtra w menu Ustawienia
serwisowe, a następnie naciśnij przycisk menu/potwierdzania.

4 Na ekranie podstawowym pojawi się symbol " ". 
Po zakończeniu testowania symbol ten zniknie z wyświetlacza.
Wymagany czas testowania wynosi około 5-10 minut
( zależności od rozmiarów obudowy).

1 Pokrywa skrzynki elektrycznej
2 Wlot okablowania niskonapięciowego skrzynki elektrycznej
3 Wlot okablowania wysokonapięciowego skrzynki elektrycznej
4 Schemat okablowania zestawu opcjonalnego
5 Skrzynka elektryczna zestawu opcjonalnego
6 Wiązka przewodów (zestaw akcesoriów)
7 Punkt mocujący

UWAGA W przypadku kombinacji zestawu opcji automatycznego
czyszczenia i jednostki wewnętrznej FXDQ-A2/P2
należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin, aby
uzyskać wiązkę przewodów BAE20WH, która umożliwi
połączenie jednostki wewnętrznej i zestawu opcji
automatycznego czyszczenia.

1
2

3

4

Ustaw
28°C

Zatw. Ustawienie

Ustawienia serwisowe
Status jedn. wewn.
Status jedn. zewn.

2/3

Ustaw
28°C

Zbierz kurz
4
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Podświetlenie ekranu LCD
Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje włącznie podświetlenia
na około 30 sekund.

Elementy testowe podczas testowania

KONSERWACJA

Częstotliwość konserwacji zestawu opcji automatycznego
czyszczenia wynosi 1 rok.

Ręczne czyszczenie filtra

Jeśli usunięcie zanieczyszczeń stanie się niemożliwe, filtr powietrza
należy wymienić. (Zapasowy filtr powietrza jest częścią zamienną).

1 Odkręć jedną śrubę i przesuń płytę montażową na bok w stronę
skrzynki elektrycznej.

2 Wyjmij filtr powietrza.

3 Wyczyść filtr powietrza.
Użyj odkurzacza (A) lub umyj filtr powietrza wodą (B).

Jeśli filtr powietrza jest bardzo brudny, użyj miękkiej szczotki
i obojętnego detergentu.
Usuń wodę i wysusz filtr w miejscu zacienionym.

4 Włóż z powrotem czysty filtr, zamocuj go płytą montażową
i wkręć śrubę. 

Czyszczenie wnętrza

1 Zdejmij siatkę ochronną. 

2 Wyczyść wnętrze obudowy odkurzaczem lub mokrą szmatką. 

3 Wykonaj testowanie. 

4 Użyj odkurzacza, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia
z pojemnika na kurz.
Kiedy wózek się porusza, przyciskaj wąż odkurzacza do wylotu
pojemnika na kurz przez co najmniej 30 sekund.

Należy 
zakreślić  po 
sprawdzeniu Elementy testowe

 Czy obydwa wózki poruszają się?

 Czy nie występuje nietypowy dźwięk?

 Czy obydwa wózki poruszają się równocześnie?

 Czy obydwa wózki docierają do końca obudowy?

 Czy obydwa wózki wróciły do pozycji wyjściowej?

Ostrożnie
 Podczas konserwacji należy wykonać poniższe

czynności.
 Czynności konserwacyjne może wykonywać tylko

wykwalifikowany technik serwisu.
 Na czas wykonywania czynności przy złączach

wszystkie obwody zasilania muszą być odłączone.

1 Płyta montażowa

(A) Użycie odkurzacza (B) Mycie wodą

1×

1 Szczotka z pojemnikiem na kurz 
2 Wąż odkurzacza

1

2

5
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SCHEMAT OKABLOWANIA

Legenda ujednoliconego schematu okablowania
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NAZWY I FUNKCJE

 Rysunek przedstawia zestaw opcji automatycznego czyszczenia
z przezroczystą płytą górną.

Funkcje inne niż podstawowe elementy obsługi (tj. WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE, wybór trybu pracy, sterowanie prędkością
wentylatorów oraz nastawa temperatury) są ustawiane z ekranu
menu.

Wskaźnik

DLA UŻYTKOWNIKA

1 Filtr

2 Siłownik

3 Szczotka z pojemnikiem na kurz

4 Wąż

5 Panel dekoracyjny

6 Skrzynka elektryczna

7 Ssanie

8 Wylot

UWAGA  Nie należy instalować pilota zdalnego sterowania
w miejscu, gdzie może być bezpośrednio narażony
na światło słoneczne. Może to spowodować
odbarwienie lub awarię wyświetlacza.

 Nie należy ciągnąć ani skręcać przewodu pilota
zdalnego sterowania. 
W przeciwnym wypadku może dojść do wyświetlenia
błędów na pilocie zdalnego sterowania.

 Nie należy naciskać przycisków pilota zdalnego
sterowania ostrymi przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe
wskazania.

3

7

8

6

4

5

2
1

1 Przycisk wyboru trybu pracy
-  Służy do wybierania trybu pracy stosownie do preferencji. 
(Dostępne tryby różnią się w zależności od podłączonego modelu).

2 Przycisk prędkości wentylatora
-  Służy do wyświetlania ekranu ustawień prędkości wentylatora. 
(Dostępne prędkości wentylatora różnią się w zależności od 
podłączonego modelu). Szczegółowe informacje podano w instrukcji 
obsługi pilota.

3 Przycisk menu/potwierdzania
-  Służy do wskazywania menu głównego.
-  Umożliwia przejście do wybranej pozycji ustawień.

4 Przycisk W górę 
-  Służy do podnoszenia ustawionej temperatury.
-  Następne elementy w górnej części zostaną podświetlone. 
(Podświetlone elementy będą przewijane w sposób ciągły po 
przytrzymaniu naciśniętego przycisku.)
-  Służy do zmiany wybranej pozycji.

5 Przycisk W dół 
-  Służy do obniżania ustawionej temperatury.
-  Następne elementy w dolnej części zostaną podświetlone.
(Podświetlone elementy będą przewijane w sposób ciągły po 
przytrzymaniu naciśniętego przycisku).
-  Służy do zmiany wybranej pozycji.

6 Przycisk W prawo 
-  Służy do podświetlania następnych elementów po prawej stronie.
-  Każdy ekran jest przewijany w kierunku do prawej. 
-  Naciskanie tego przycisku przez co najmniej cztery sekundy 
spowoduje włączenie ustawień funkcji Poza domem.

7 Przycisk W lewo 
-  Służy do podświetlania następnych elementów po lewej stronie.
-  Każdy ekran jest przewijany w kierunku do lewej. 
-  Naciskanie tego przycisku przez co najmniej cztery sekundy 
spowoduje włączenie ustawień funkcji Poza domem.

8 Przycisk WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE
-  Po naciśnięciu przycisku system zacznie działać.
-  Po ponownym naciśnięciu przycisku system wyłączy się.

9 Kontrolka sygnalizacyjna pracy (zielona)
-  Ta kontrolka świeci, gdy urządzenie działa.
-  Miganie kontrolki oznacza błąd.

10 Przycisk Anuluj
-  Służy do powracania do poprzedniego ekranu.

11 Ekran LCD (z podświetleniem)
-  Podświetlenie będzie działać przez około 30 sekund po naciśnięciu 
dowolnego z przycisków.
Gdy podświetlenie jest włączone, można używać wszystkich 
przycisków z wyjątkiem przycisku włączania/wyłączania.
-  Jeśli sterowanie pojedynczym urządzeniem wewnętrznym odbywa 
się za pośrednictwem dwu pilotów, wówczas będzie włączone 
podświetlenie pilota zdalnego sterowania użytego jako pierwszy. 
(Podświetlenie dwóch pilotów zdalnego sterowania nie włącza się 
jednocześnie).

 2

 3 

 8

10

 9

11

 4
 5
 6
 7

 1
7
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Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

 Występują dwa typy wyświetlaczy, tj. wyświetlacz standardowy
i szczegółowy.
Domyślnie wybrany jest wyświetlacz standardowy.

 Aby przejść do szczegółowego wyświetlacza, należy wybrać
w menu głównym szczegółowy wyświetlacz.
Odpowiednie informacje podano w instrukcji obsługi
dostarczonej z przewodowym pilotem zdalnego sterowania.

 Każdy z poniższych ekranów przedstawia stan wyświetlacza
LCD w odniesieniu do funkcji automatycznego czyszczenia
filtra.
Zawartość ekranów LCD, kiedy produkt nie jest w trybie
automatycznego czyszczenia filtra, została podana w instrukcji
obsługi dostarczonej z przewodowym pilotem zdalnego
sterowania.

USTAWIANIE AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA 
FILTRA

Zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym produkt
przeprowadza automatyczne czyszczenie filtra raz w tygodniu.

Automatyczne czyszczenie zostaje wykonane w przypadku, gdy
jednostka nie jest uruchomiona oraz po upływie określonego czasu.
Jedynie w ramach zabezpieczenia funkcja czyszczenia może
wymusić na jednostce przerwanie pracy i wykonanie cyklu
czyszczenia.

Na przykład, jeśli klimatyzator działa przez pewien okres czasu po
pojawieniu się symbolu opróżniania pojemnika na kurz.

Metoda określania czasu uruchomienia

Sposób obsługi

Wyświetlacz standardowy Wyświetlacz szczegółowy

1 Ekran "Czyszczenie"

 Wyświetlany, kiedy produkt wykonuje automatyczne 
czyszczenie filtra.

Opróżnianie pojemnika na kurz. (Patrz strona 10).

2 Komunikat
Pojawi się następujący komunikat:
"Błąd: Naciśnij przycisk Menu."
"Ostrzeżenie: Naciśnij przycisk menu."
-  Wyświetlany, jeśli wykryto błąd lub ostrzeżenie. (Patrz strona 13).
"Ust. zegar z menu"
-  Wyświetlany, jeśli zegar wymaga ustawienia. (Patrz strona 9).
-  Jeśli nie zostaną wprowadzone ustawienia, produkt nie uruchomi 
automatycznego czyszczenia filtra o wyznaczonym czasie.

UWAGA  Wymagane są prawidłowe ustawienia zegara.
 Jeśli nie podano okresu automatycznego

czyszczenia filtra, produkt wykonuje automatyczne
czyszczenie filtra od 12:00 do 15:00 (domyślne
ustawienie fabryczne).

 Jeśli zegar nie zostanie ustawiony, produkt uruchomi
automatyczne czyszczenie filtra w dowolnym czasie.

Auto

1. Ekran "Czyszczenie"

Ustaw

Ogrz.
28°C

20°C

T.wewn.

20°C

Auto

Ogrz.
28°C

20°C

Obniż.
11:03

1. Ekran "Czyszczenie"

1

 Wyświetl ekran głównego menu.

 Naciśnij przyciski , aby wybrać pozycję Auto
czyszcz. filtra na ekranie menu głównego, a następnie
naciśnij przycisk menu/potwierdzania.

2

 Jeśli zegar nie został ustawiony, zostanie
wyświetlony ekran podobny do ekranu po lewej. 
Naciśnij przyciski , aby wybrać pozycję Tak
i naciśnij przycisk menu/potwierdzania. 
Ustaw bieżący rok, miesiąc, dzień i godzinę.
(Patrz "Zegar i kalendarz" na stronie 9).

* Ustawienie zegara jest wymagane, aby ustawić czas
uruchomienia automatycznego czyszczenia filtra.

3  Okres ulegnie zmianie po każdym naciśnięciu
przycisków  na ekranie ustawiania zegara
automatycznego czyszczenia filtra.
00:00-03:00, 03:00-06:00, 06:00-09:00, 09:00-12:00,
12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 21:00-00:00
Wybierz żądany okres spośród wyświetlonych.

 Naciśnij przycisk menu/potwierdzania.
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający
potwierdzenie ustawień.

4

 Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję Tak na
ekranie potwierdzania ustawień.
Naciśnij przycisk menu/potwierdzania, aby ustawić
automatyczne czyszczenie filtra i powrócić do ekranu
podstawowego.

Ustawienie

Szybki start
Wentylacja

 

1/2

Zatw. Ustawienie

Tak Nie

Data i czas
Rok  2011

Czwartek

 12:00
Zatw. Ustawienie

Zatw. Ustawienie

Auto czyszcz. filtra
Auto czyszcz. filtra

0:00 – 3:00

Zatw. Ustawienie

Tak Nie
8
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UWAGA
Automatyczne czyszczenie filtra zajmuje około 5-10 minut. Zależy to
od rozmiarów obudowy. W miejscach o dużej ilości kurzu cykl
czyszczenia zajmuje 10~20 minut.
Funkcja czyszczenia uruchamia się zawsze w zaplanowanym 
3-godzinnym przedziale czasu, gdy tylko zostaną spełnione poniższe
warunki:

- w ciągu pierwszej godziny funkcja czyszczenia uruchomi się 
tylko, kiedy jednostka nie działa;

- w ciągu drugiej i trzeciej godziny obowiązuje ten sam 
warunek, co dla pierwszej godziny lub kiedy termostat 
jednostki będzie wyłączony.

Jeśli jednostka nie uruchomi funkcji czyszczenia, spróbuje to zrobić
w ciągu następnego zaplanowanego 3-godzinnego przedziału czasu.
Jeśli jednostka, w przypadku VRV, nie może uruchomić funkcji
czyszczenia po upływie 2 kolejnych zaplanowanych 3-godzinnych
przedziałów czasu, na pilocie zdalnego sterowania zostanie
wyświetlony kod awarii AH09 (patrz "UWAGA" na stronie 8). Kod
awarii będzie wyświetlany do czasu zakończenia działania funkcji,
choć jednostka może w tym czasie normalnie pracować. 
Jednostki Sky Air nie wyświetlają tego kodu awarii.

Automatyczne czyszczenie filtra

Produkt oferuje następujące trzy tryby pracy służące do automatycznego
czyszczenia filtra. 

Przygotowania

 Wybierając okres automatycznego czyszczenia filtra, w miarę
możliwości należy unikać okresów, kiedy produkt jest w trybie
klimatyzacji.
Jeśli okres automatycznego czyszczenia filtra zachodzi na okres
działania trybu klimatyzacji produktu, produkt może wymusić
przerwanie klimatyzacji i uruchomić automatyczne czyszczenie
filtra.

 Jeśli pojawi się komunikat "Ust. zegar z menu", należy
ponownie wprowadzić ustawienia zegara, aby automatyczne
czyszczenie filtra zostało wykonane w wyznaczonym okresie.

ZEGAR I KALENDARZ

Ustawianie zegara

Sposób obsługi

Tryb Opis
Clock 
setting 

(Ustawienie 
zegara)

Możliwość 
określenia 

czasu 
uruchomienia 

automatyczneg
o czyszczenia 

filtra

Działanie 
włącznika 

czasowego

Wykonuje automatyczne 
czyszczenie filtra 

w wyznaczonym okresie 
wybranym z 8 okresów.

Działanie od 
12:00 do 15:00

Wykonuje automatyczne 
czyszczenie filtra 

w okresie ustawionym 
fabrycznie (od 12:00 

do 15:00).

Działanie 
automatyczne

Wykonuje automatyczne 
czyszczenie filtra zgodnie 

z ustawieniem 
sterowania.

lub

UWAGA  Jeśli po zresetowaniu zegara z dowolnej
przyczyny (np. brak zasilania produktu przez
48 godzin lub dłużej) ustawienia zegara nie
zostaną wprowadzone ponownie, produkt
przełączy się w tryb działania automatycznego.

 W trakcie zamiatania kurzu szczotką produkt
może generować niewielki hałas.

1

Ekran podstawowy

 Naciśnij przycisk menu/potwierdzania.

2

Ekran głównego menu
 Zostanie wyświetlony ekran z głównym menu.

3

 Naciśnij przyciski , aby wybrać pozycję Zegar i
kalendarz na ekranie menu głównego.
Naciśnij przycisk menu/potwierdzania, aby wyświetlić
ekran ustawień zegara.

4

 Wybierz opcję "Rok" za pomocą przycisków .
Wprowadź rok za pomocą przycisków .
Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest
zmieniana w sposób ciągły.

5

 Wybierz opcję "Miesiąc" za pomocą przycisków
.

Wprowadź dzień za pomocą przycisków .
Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość
jest zmieniana w sposób ciągły.

Ustaw
28°C

Zatw. Ustawienie

Szybki start
Wentylacja

1/2

Zatw. Ustawienie

Konfiguracja

Zegar i Kalendarz

2/2

Data i czas
Rok  2011

Czwartek

 12:00
Zatw. Ustawienie

Data i czas
Rok  2011

10

Czwartek

 12:00
Zatw. Ustawienie
9
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BIEŻĄCE USTAWIENIE

Zmiana bieżących ustawień

Sposób obsługi

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Wyświetlanie symbolu opróżniania pojemnika

Symbol opróżniania pojemnika na kurz pojawi się w odpowiednim
czasie.
Po pojawieniu się symbolu należy niezwłocznie opróżnić pojemnik.

* Symbol opróżniania pojemnika pojawia się po 1 miesiącu
(ustawienie fabryczne).
Można wybrać większą częstotliwość, jeśli produkt jest używany
w miejscach o nadmiernej ilości kurzu. Dostępne częstotliwości to:
brak informacji, 672 godz., 168 godz. i 24 godz.

6

 Wybierz opcję "Dzień" za pomocą przycisków .
Wprowadź dzień za pomocą przycisków .
Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest
zmieniana w sposób ciągły. 
Dni tygodnia zmieniają się automatycznie. 

7

 Wybierz opcję "Godzina" za pomocą przycisków
.

Wprowadź godzinę za pomocą przycisków .
Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest
zmieniana w sposób ciągły.

8

 Wybierz opcję "Minuty" za pomocą przycisków .
Wprowadź minuty za pomocą przycisków .
Przytrzymanie przycisku powoduje, że wartość jest
zmieniana w sposób ciągły.

 Naciśnij przycisk menu/potwierdzania.
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie
ustawień.

9
 Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję Tak na

ekranie potwierdzania ustawień. 
Naciśnij przycisk menu/potwierdzania, aby ustawić
zegar i powrócić do ekranu podstawowego.

Wprowadzając ustawienia automatycznego czyszczenia
filtra, wyświetlacz powróci do ekranu wyboru okresu
automatycznego czyszczenia filtra. (Patrz strona 8).

Data i czas
Rok  2011

07
Czwartek

 12:00
Zatw. Ustawienie

Data i czas
Rok  2011

Czwartek

 12:00
Zatw. Ustawienie

Data i czas
Rok  2011

Czwartek

 12:21
Zatw. Ustawienie

Tak

1

 Wyświetl ekran głównego menu. (Patrz strona 8).

 Naciśnij przyciski , aby wybrać pozycję
Bieżące ustawienia na ekranie głównego menu,
a następnie naciśnij przycisk menu/potwierdzania.

2

 Zostanie wyświetlona lista zawierająca bieżące
ustawienia. 
Naciśnij przyciski , aby przejść do następnej
pozycji.

 Naciśnięcie przycisku anulowania powoduje powrót
do ekranu głównego menu.

Pozycje na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od
modelu. 
Wyświetlane są tylko pozycje, których wybór jest możliwy.
Aktualnie ustawiony warunek automatycznego
czyszczenia filtra jest podany w wyświetlanych
ustawieniach "Auto czyszcz. filtra".

Na przykład: Dla automatycznego czyszczenia filtra
ustawiono okres od 12:00 do 15:00.
Auto czyszcz. filtra   12-15

UWAGA  Aby zmienić ustawioną fabrycznie częstotliwość
wyświetlania symbolu opróżniania pojemnika,
należy skontaktować się z instalatorem firmy
Daikin.

Zatw. Ustawienie

Konfiguracja

Zegar i Kalendarz

2/2

Zatw. Ustawienie
10
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OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ ZA POMOCĄ 
ODKURZACZA

1 Po pojawieniu się symbolu opróżniania pojemnika, opróżnij
pojemnik na kurz używając odkurzacza.

2 Podłącz dostarczony łącznik rurowy i mocowanie, aby
dopasować rurę odkurzacza.
Włóż łącznik rurowy i mocowanie w rurę odkurzacza.

Przechowując łącznik rurowy, należy użyć dostarczonego paska
mocującego z rzepem i wykonać poniższe czynności.

Przykład 1

1 Oderwij papier nieprzyczepny od taśmy dwustronnej na spodzie
paska mocującego i przyklej pasek na płaskiej powierzchni
w miejscu przechowywania.

2 Dociśnij pasek mocujący łącznika rurowego do paska
mocującego przyklejonego w kroku 1.

Przykład 2

Aby przechować łącznik rurowy, owiń paski mocujące z rzepem na
łączniku rurowym wokół węża lub rury odkurzacza.

3 Włóż przedni koniec łącznika rurowego we wlot pojemnika na
kurz w kratce wlotowej od spodu po prawej. Następnie wciśnij
przedni koniec w wewnętrzny wlot powietrza, aż się
zatrzaśnie.

4 Po dokładnym podłączeniu przedniego końca łącznika
rurowego, włącz odkurzacz z mocą ssania ustawioną na
maksimum i odkurzaj przez co najmniej 10 sekund.
W trakcie odkurzania odsuwaj i przysuwaj wąż kilka razy.

Miejsce wyświetlania

Symbol 
opróżniania 

1

Symbol 
opróżniania 

2
Symbol 

opróżniania 3

Pilot 
zdalnego 

sterowania

Ekran LCD

Pojawia się 
symbol

Pojawia się 
symbol Pojawia się 

"AH-05" 
(kod błędu)

Lampka 
pracy Świeci Miga Miga

OSTRZEŻENIE
Jeśli dla symbolu opróżniania pojemnika instalator firmy
Daikin wybierze ustawienie "brak informacji", pilot zdalnego
sterowania nie będzie przypominał o opróżnianiu pojemnika
na kurz*. W takim przypadku należy regularnie opróżniać
pojemnik na kurz. 

*Dotyczy tylko jednostek wewnętrznych FXDQ15~63A3/P3
i FDXM25~60F3(9) wyposażonych w zestaw opcji
automatycznego czyszczenia.

UWAGA
 Po pojawieniu się symbolu  należy

opróżnić pojemnik.
Jeśli pojemnik nie zostanie opróżniony, jednostka
może ulec awarii.

UWAGA  Opróżnianie pojemnika na kurz za pomocą
odkurzacza nie jest możliwe w trakcie
automatycznego czyszczenia filtra. Przed
opróżnieniem pojemnika na kurz upewnij się, że
na ekranie pilota zdalnego sterowania nie jest
wyświetlany symbol " ".

UWAGA Łącznik rurowy można nabyć oddzielnie jako opcję
BAEVACEP. Nie jest dostarczany razem z zestawem
opcji automatycznego czyszczenia.

1 Rura odkurzacza o średnicy wewnętrznej od 32 do 38 mm

2 Rura odkurzacza o średnicy wewnętrznej od 38 do 42 mm

3 Rura odkurzacza

4 Łącznik rurowy

5 Mocowanie

1

3 4

2

3 5 4

1 Przykład 1

2 Przykład 2

3 Łącznik rurowy

4 Wąż lub rura odkurzacza

5 Płaska powierzchnia w miejscu przechowywania

6 Paski mocujące z rzepem

UWAGA  Mocowania nie można podłączyć do rury
odkurzacza bez okrągłego zakończenia (np.
w odkurzaczu stojącym lub ręcznym) ani do rury
z otworem w połowie długości w celu upuszczania
powietrza. W razie problemów z podłączeniem
mocowania do posiadanego odkurzacza należy
skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

 Należy użyć odkurzacza o minimalnej mocy
ssania 300 W.

 Nie używać odkurzacza z pełnym workiem na
kurz ani z niską mocą ssania.

* Użycie takiego odkurzacza może sprawić, że
opróżnianie pojemnika na kurz nie powiedzie się.

1 Wlot pojemnika na kurz

2 Wlot powietrza

3 Łącznik rurowy

4 Wystaje o około 10 mm

3

4

6

6

5

1 2

1 3

2

4

11
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Kasowanie symbolu opróżniania pojemnika

Sposób obsługi

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Następujące objawy nie oznaczają awarii.

* Ustawienie fabryczne nie zezwala na miganie wskaźnika na zielono.

Sprawdzić przed zażądaniem serwisu.

Jeśli produkt nadal nie jest w dobrym stanie po wykonaniu powyższych
czynności, skontaktuj się z dealerem firmy Daikin. Klientowi nie wolno
podejmować próby naprawy produktu.

W następujących przypadkach należy skontaktować się 
z dealerem firmy Daikin

1

 Kiedy nadejdzie czas na opróżnienie pojemnika na
kurz, w dolnej części ekranu podstawowego zacznie
migać symbol " ".

 W tym stanie naciśnij przycisk menu/potwierdzania
na ekranie podstawowym. 

2

 Po opróżnieniu pojemnika na kurz naciśnij przyciski
 na ekranie potwierdzenia opróżniania i wybierz

pozycję Tak 
 Naciśnij przycisk menu/wprowadzania, aby skasować

symbol opróżniania pojemnika.

Objaw
Prawdopodobna 

przyczyna

Słychać ciche klikanie. Wyświetlany jest 

symbol " " lub 
wskaźnik na panelu 
miga na zielono (*).

Dźwięk poruszających 
się wózków.

Słychać skrobanie. Dźwięk poruszającej 
się szczotki.

Chwilowe wyłączenie trybu klimatyzacji produktu.

Pojemnik na kurz jest 
pełny i automatyczne 
czyszczenie filtra jest 
niedostępne.

Objaw
Prawdopodobna 

przyczyna Środek zaradczy

Kurz przywiera do filtra 
powietrza (kurz opada).

W wyniku sprzątania 
pomieszczenia przez 
pewien czas w 
powietrzu jest dużo 
kurzu.

Wyłącz klimatyzator do 
czasu zakończenia 
sprzątania 
pomieszczenia. 
W razie potrzeby 
wyczyść filtr powietrza.

Pojemnik na kurz jest 
pełny.

Opróżnij pojemnik 
używając odkurzacza. 
(Patrz strona 11).

Na ekranie pilota 
zdalnego sterowania 
pojawia się symbol 
"AH" i miga lampka 
pracy.

Pojemnik na kurz jest 
pełny.

Opróżnij pojemnik 
używając odkurzacza 
i potwierdź to na pilocie 
zdalnego sterowania.
(Patrz strona 12).

Symbol opróżniania 
pojemnika pojawia się 
krótko po opróżnieniu 
pojemnika na kurz.

Sprawdź częstotliwość 
opróżniania pojemnika 
na kurz.

Ustaw preferowaną 
częstotliwość.

Auto
28°C

20°C

Zbierz kurz

Ustaw

Zatw. Ustawienie

Czy kurz jest zebrany?
Metoda zbierania kurzu

Tak Nie

Ustaw
28°C

Produkt nie działa 
zgodnie z ustawieniami 
włącznika czasowego.

Czy ustawienia 
w pilocie zdalnego 
sterowania są 
prawidłowe?

Ponownie wprowadź 
ustawienia w pilocie 
zdalnego sterowania.

Na ekranie pilota 
zdalnego sterowania 
pojawia się kod awarii 
AH-14.

Jeden lub obydwa 
wózki nie przesunęły 
się z jednej strony na 
drugą w czasie 
300 sekund.

Sprawdź, czy zostały 
wykręcone 4 śruby 
mocujące wózki i 
karton od spodu i z tyłu 
wózków.

Przerwij czyszczenie,
wyłącz zasilanie jednostki
wewnętrznej i zaczekaj
10 sekund. Włącz
zasilanie jednostki
wewnętrznej i sprawdź,
czy nic nie blokuje wózka,
uniemożliwiając mu
dotarcie do wyłącznika
krańcowego.

 Jeśli klimatyzator jest uszkodzony (np. wydobywa
się z niego nieprzyjemny zapach), należy zatrzymać
pracę klimatyzatora i wyłączyć zasilanie.
Kontynuowanie pracy w takich okolicznościach może
być przyczyną problemów, porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru. 

Objaw

Czynności, jakie należy 
wykonać przed 

zażądaniem serwisu
Przepala się bezpiecznik lub często 
uruchamiają się urządzenia 
zabezpieczające, takie jak główny wyłącznik 
zasilania czy wyłącznik prądu upływowego.

Nie włączaj produktu.

Działanie przycisków na pilocie zdalnego 
sterowania jest niedokładne. Wyłącz produkt.

Występują inne awarie lub usterki. Zatrzymaj działanie 
produktu.

Na ekranie podstawowym pilota zdalnego 
sterowania miga jeden z następujących 
komunikatów.
"Błąd: Naciśnij przycisk Menu."
* Lampka pracy będzie migać.
"Ostrzeżenie: Naciśnij przycisk menu."
* Lampka pracy nie będzie migać.

Sprawdź kody awarii. 
(patrz niżej)

Objaw
Prawdopodobna 

przyczyna Środek zaradczy

Ustawienie

Ustaw
28°C
12
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Kod awarii na wyświetlaczu

Sposób obsługi

SERWIS POSPRZEDAŻNY

Należy przekazać serwisantowi następujące informacje
 Nazwa modelu
 Data instalacji
 Warunki, w jakich wystąpiła usterka: możliwie

szczegółowy opis.
 Adres, nazwisko i numer telefonu

Okres dostępności eksploatacyjnych części zamiennych

Eksploatacyjne części zamienne to podzespoły wymagane do
utrzymania funkcjonalności produktu.
Firma Daikin prowadzi magazyn eksploatacyjnych części
zamiennych do klimatyzatora przez dziewięć lat po zakończeniu
produkcji klimatyzatora.

Ogólne normy dotyczące częstotliwości konserwacji części

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się
z dealerem firmy Daikin. Ponadto, remont lub czyszczenie wnętrza
produktu przez osoby nieupoważnione przez firmę Daikin, mogą być
sprzeczne z warunkami gwarancji na produkt firmy Daikin.

Pytania 

Więcej informacji na temat usług posprzedażnych można uzyskać
u dealera firmy Daikin.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

W przypadku baterii pod każdym symbolem
wydrukowany jest symbol pierwiastka. Symbol
pierwiastka oznacza, że bateria zawiera metal ciężki
w stężeniu przekraczającym określony poziom.
Przykładowy symbol pierwiastka to:
Pb: ołów (>0,004%)

Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu:
demontaż produktu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz
wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi i muszą być
przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera.

Urządzenia i zużyte baterie muszą być poddane obróbce przez
wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania,
recyklingu i odzysku.

Zapewnienie prawidłowej utylizacji pozwala zapobiec ewentualnym
ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od montera.

1  W przypadku wystąpienia błędów na ekranie
podstawowym będą migać następujące pozycje.

"Błąd: Naciśnij przycisk Menu."
* Lampka pracy będzie migać.

"Ostrzeżenie: Naciśnij przycisk menu."
* Lampka pracy nie będzie migać.

 Naciśnij przycisk menu/potwierdzania.

2

 Kod awarii będzie migać; zostanie wyświetlony adres
kontaktowy i nazwa modelu.

 Powiadom dealera firmy Daikin, podając mu kod awarii
i nazwę modelu.

 Nie należy rozmontowywać, modyfikować ani
naprawiać urządzenia na własną rękę.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym
lub pożar.
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

 Nie należy samodzielnie instalować ani zmieniać
dotychczasowego miejsca instalacji.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może
powodować porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.
Należy skontaktować się z dealerem firmy Daikin.

 W wypadku wycieku czynnika chłodniczego
należy dołożyć wszelkich starań, aby nie doszło
do pożaru.
Jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo, tj. nie
wytwarza chłodu lub ciepła, przyczyną może być
ubytek czynnika chłodniczego. Należy skontaktować
się z dealerem firmy Daikin w celu uzyskania pomocy.
Czynnik chłodniczy używany w klimatyzatorze jest
bezpieczny i w normalnych warunkach nie wycieka
z jednostki. Jednak w razie wycieku kontakt
z płomieniem pieca, grzałką lub kuchenką może
skutkować wytworzeniem szkodliwych oparów. Do
momentu potwierdzenia przez wykwalifikowanego
specjalistę faktu zakończenia napraw elementów,
z których nastąpił wyciek, nie należy korzystać
z klimatyzatora. 

Ustawienie

Ustaw
28°C

Lampka 
pracy

Zatw.

Kod awarii:A1

Jedn. wewn. –––/000
Jedn. zewn. –––/000

Kontakt
0123–4567–8900

Nazwa części 
głównej Częstotliwość przeglądów

Filtr 1 rok

UWAGA  Tabela przedstawia części główne. Szczegółowe
informacje podano w umowie dotyczącej
przeglądów i konserwacji.

 Częstotliwość wymiany zależy od stanu filtra
w czasie rocznego przeglądu. Jeśli usunięcie
kurzu będzie niemożliwe, filtr należy wymienić.

 Wymagane są regularne przeglądy w zależności
od warunków panujących w miejscu montażu.
13
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