

MANUAL DE OPERAÇÕES

Painel de decoração fornecido com função de limpeza automática do filtro

Painel de decoração auto-limpável

BYCQ140D7GW1

Utilização adequada para obter uma poupança eficaz de energia
• Agradecemos-lhe por ter adquirido o painel auto-limpável.
• Este manual descreve aspectos de segurança que devem ser
seguidos durante a utilização do produto.

Leia cuidadosamente este manual e certifique-se de
que compreendeu o conteúdo do mesmo antes de
tentar utilizar o produto.

Guarde este manual num local de fácil acesso, depois de o ler
na íntegra.
Futuramente, se outro utilizador pretender utilizar o produto,
certifique-se de lhe fornecer o manual.
• Este manual de operações destina-se ao painel de decoração
fornecido com uma função de limpeza automática do filtro.
Leia este manual em conjunto com o manual de operações
fornecido com o controlo remoto com fio.
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Medidas de segurança
As instruções foram escritas originalmente em inglês.
Todas as versões noutras línguas são traduções da
redacção original.
Para desfrutar plenamente das funções do ar
condicionado e evitar avarias devidas a uma utiliza
ção incorrecta, recomenda-se a leitura atenta das
instruções deste manual, antes de utilizar o aparelho.
Este aparelho de ar condicionado foi classificado como
"aparelho eléctrico não destinado ao público em geral".
• Os cuidados aqui descritos estão classificados
como ATENÇÃO e AVISO. Ambos contêm
informações de segurança importantes.
Certifique-se de que cumpre todos estes
cuidados sem qualquer falha.
ATENÇÃO......... Se estas instruções não forem
devidamente seguidas, tal pode
originar lesões corporais, que
podem mesmo ser fatais.
AVISO............... Se estas instruções não forem
devidamente seguidas, tal pode
originar danos materiais ou
pessoais, de maior ou menor
gravidade em cada caso.
• Quando concluir a leitura, guarde este manual
num local prático, para que o possa consultar
sempre que necessário. Se o equipamento for
entregue a um novo utilizador, certifique-se
de que também entrega este manual.
ATENÇÃO
Esteja ciente de que a exposição directa e
prolongada ao ar que sai do ar condicionado
(frio ou quente), ou a ar demasiado frio ou
demasiado quente, pode ser prejudicial à sua
condição física e ao seu estado geral de saúde.
Quando o ar condicionado estiver com
deficiências de funcionamento (cheiro a
queimado, por ex.), desligue a alimentação da
unidade e contacte o nosso representante local.
Caso mantenha a unidade em funcionamento
nessas condições, pode ocorrer uma avaria,
choques eléctricos ou um incêndio.
Contacte o seu representante local relativamente
às operações de instalação.
Se tentar fazer pessoalmente as tarefas, pode causar
fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
Consulte o nosso representante local,
relativamente à modificação da instalação,
reparação e manutenção do ar condicionado.
Uma intervenção técnica inadequada pode provocar
fugas de água, choques eléctricos ou um incêndio.
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Não coloque na entrada nem na saída de ar
nenhum objecto, incluindo ferramentas, dedos, etc.
O contacto com as pás da ventoinha, a alta
velocidade, pode originar lesões físicas.
Há perigo de incêndio em caso de fuga de
refrigerante.
Se o ar condicionado não estiver a trabalhar correcta
mente (ou seja, se não estiver a gerar ar quente ou ar
frio), tal pode ser devido a uma fuga de refrigerante.
Solicite assistência técnica ao nosso representante.
O refrigerante no interior do ar condicionado é seguro,
não sendo normal a ocorrência de fugas. Contudo,
caso suceda uma fuga, o contacto entre o refrigerante
e uma chama desprotegida (de um bico de fogão ou
aquecedor, por exemplo), pode originar a libertação
de um gás tóxico. Deixe de usar o ar condicionado,
até que um profissional qualificado possa confirmar
a reparação da fuga.
Contacte o nosso representante local
relativamente aos procedimentos correctos em
caso de fuga de refrigerante.
Caso se vá proceder à instalação do ar
condicionado numa divisão pequena, é necessário
tomar medidas adequadas de contenção, para que
a quantidade de refrigerante que se escape, numa
eventual fuga, não exceda os limites aceitáveis de
concentração. Se assim não se proceder, tal pode
levar a acidentes por carência de oxigénio.
Contacte profissionais qualificados se
pretender instalar acessórios, certificando-se
de que só são utilizados acessórios fornecidos
pelo fabricante.
Se as intervenções técnicas efectuadas por si não
forem absolutamente correctas, tal pode originar
fugas de água, choques eléctricos ou um incêndio.
Consulte o nosso representante local,
relativamente à mudança de local e reinstalação
do ar condicionado.
Uma instalação inadequada pode provocar fugas
de água, choques eléctricos ou um incêndio.
Certifique-se de utilizar fusíveis com a
amperagem correcta.
Não utilize fusíveis inadequados, nem os substitua
por fios de cobre ou outros meios, pois tal pode
originar choques eléctricos, um incêndio, lesões
corporais ou danos à unidade.
Certifique-se de ligar a unidade à terra.
Não efectue ligações à terra através de canaliza
ções, cabos de pára-raios ou fios de terra da rede
telefónica. Uma ligação imperfeita à terra pode
originar choques eléctricos ou um incêndio.
Uma corrente de pico elevada, devido a raios ou
outras causas, pode danificar o ar condicionado.
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Certifique-se da instalação de um disjuntor
impeditivo de fugas para a terra.
Caso tal disjuntor não seja instalado, podem
verificar-se choques eléctricos ou um incêndio.

Não retire a protecção da ventoinha da unidade
de exterior.
A protecção evita o acesso à ventoinha de alta
velocidade da unidade, que pode provocar lesões.

Consulte o nosso representante, caso o ar
condicionado fique dentro de água durante
algum desastre natural, como uma cheia ou
tromba d'água.
Não utilize o ar condicionado em tal situação, pois
daí poderá advir uma avaria, choque eléctrico ou
incêndio.

Não coloque objectos, sensíveis à humidade,
directamente por baixo das unidades interior ou
de exterior.
Em certas condições, a condensação na unidade
principal ou nos tubos de refrigerante, a sujidade
no filtro do ar ou os resíduos no dreno podem
provocar pingos de água, estragando ou
danificando o objecto em causa.

Não ponha a trabalhar nem desligue o ar condi
cionado accionado directamente o disjuntor de
alimentação.
Caso o faça, pode originar um incêndio ou fugas
de água. Além disso, a ventoinha começa a rodar
subitamente se for activada a compensação de
falha de energia, o que pode originar lesões.
Não utilize o produto numa atmosfera
contaminada com vapores de óleo (de cozinha
ou de máquinas).
Os vapores de óleo podem originar fissuras,
choques eléctricos ou um incêndio.
Não utilize o produto em locais com
demasiados fumos oleosos, como locais onde
se cozinha; nem em locais com gases
inflamáveis ou corrosivos, ou pó metálico.
A utilização do produto em tais locais pode originar
um incêndio ou avarias.
Não utilize materiais inflamáveis (por ex., lacas
ou insecticidas) perto do produto.
Não limpe o produto com solventes orgânicos,
como diluentes para tinta.
A utilização de solventes orgânicos pode originar
fissuras no produto, choques eléctricos ou um
incêndio.
Certifique-se de que utiliza uma fonte de
alimentação exclusivamente para o ar
condicionado.
A utilização de outras fontes de alimentação pode
gerar calor, um incêndio ou avarias.
AVISO
Não utilize o ar condicionado para outras
finalidades senão aquelas para que foi
destinado.
Não utilize o ar condicionado para refrigeração
de instrumentos de precisão, alimentos, plantas,
animais, nem obras de arte, pois tal pode afectar
perniciosamente o desempenho, qualidade e/ou
longevidade do objecto em causa.
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Para evitar a carência de oxigénio, assegura que
a divisão é adequadamente ventilada, caso se
utilize um aparelho de queima em conjunto com
o ar condicionado.
Após um longo período de utilização, verifique
se o estado da base da unidade e respectivos
apoios estão danificados.
Se estiverem danificados, a unidade pode tombar
e ferir alguém.
Não coloque aerossóis inflamáveis nem utilize
aerossóis perto da unidade, pois tal pode
provocar um incêndio.
Antes de limpar a unidade, pare-a, desligue
o disjuntor ou tire a ficha da tomada.
Caso contrário, pode ocorrer uma lesão ou choque
eléctrico.
Para evitar choques eléctricos, não utilize
a unidade com mãos molhadas.
Não coloque aparelhos eléctricos que produzam
chamas desprotegidas em locais expostos ao
fluxo de ar proveniente da unidade, pois tal pode
prejudicar a combustão por eles provocada.
Não coloque aquecedores directamente sob
a unidade, pois o calor resultante pode causar
deformações.
Certifique-se de que não haja crianças, plantas
nem animais expostos directamente ao fluxo
de ar da unidade, pois tal pode originar efeitos
perniciosos.
Não lave o ar condicionado nem o controlo
remoto com água, pois tal pode originar
choques eléctricos ou um incêndio.
Não coloque recipientes com água (vasos com
plantas, etc...) em cima da unidade, pois tal pode
originar choques eléctricos ou um incêndio.
Não instale o ar condicionado em locais onde
haja perigo de ocorrência de fugas de gases
inflamáveis.
Em caso de fugas de gás, a acumulação de gás
junto do ar condicionado pode originar incêndios.
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Não coloque recipientes inflamáveis, como latas
de aerossóis, a menos de 1 m do ponto de saída
de ar.
Os recipientes podem explodir, porque o ar quente
expelido pela unidade interior ou pela unidade de
exterior pode afectá-los.
Posicione a mangueira de esgoto de forma
a garantir um escoamento completo.
Se não se verificar um escoamento adequado
através do tubo de drenagem, durante o
funcionamento do ar condicionado, podem dar-se
entupimentos devido a acumulação de sujidade
e detritos no tubo.
Tal situação pode provocar fugas de água na
unidade interior. Nestas circunstâncias, pare
o funcionamento do ar condicionado e solicite
assistência técnica ao nosso representante.
Não deixe que as crianças subam para a unidade
de exterior e evite colocar objectos sobre ela.
Uma queda ou desequilíbrio pode provocar lesões.
Não bloqueie as entradas nem as saídas de ar.
Um fluxo de ar inadequado pode resultar em
desempenho insuficiente ou avarias.

Nunca toque nos componentes internos do
controlo remoto.
Não retire o painel frontal. Tocar em certos
componentes internos causa choques eléctricos
e danos à unidade. Contacte o seu representante
relativamente à verificação e ajuste dos
componentes internos.
Não deixe o controlo remoto em locais onde
corra o risco de se molhar.
Se entrar água para o controlo remoto, há risco
de fugas eléctricas e danos aos componentes
electrónicos.
Tome atenção ao que faz, durante a limpeza e
inspecção dos filtros de ar.
Se os andaimes ou apoios forem instáveis, pode
haver uma queda, potencialmente causadora de
lesões.É necessário trabalhar em locais elevados,
situação que requer a máxima atenção.
Se os andaimes ou apoios forem instáveis, pode
haver uma queda, potencialmente causadora de
lesões.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por
crianças, nem por pessoas instáveis, sem
supervisão.
Há risco de prejuízo para o funcionamento do
organismo ou problemas de saúde.
As crianças devem ser supervisionadas, para
assegurar que não brincam com a unidade nem
com o controlo remoto.
A utilização acidental por uma criança pode originar
prejuízos para o funcionamento do organismo ou
problemas de saúde.
Não deixe que crianças brinquem perto da
unidade de exterior.
Se tocarem acidentalmente na unidade, podem
sofrer lesões.
Consulte o nosso revendedor relativamente
à limpeza do interior do ar condicionado.
Uma limpeza inadequada pode partir peças
plásticas, causar fugas de água ou provocar outros
danos, havendo ainda risco de choques eléctricos.
Para evitar lesões, não toque na entrada de ar
nem nas aletas de alumínio da unidade.
Não coloque objectos perto da unidade de
exterior, nem deixe que junto dela se acumulem
folhas ou outros detritos.
As folhas acumuladas são um refúgio para animais
pequenos, que podem entrar na unidade. Dentro da
unidade, os animais podem provocar avarias, fumo
ou um incêndio, ao entrar em contacto com os
componentes eléctricos.
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Nomes e funções
Manípulos de fixação do filtro
(em cinco pontos)
Tampa
decorativa do canto

Tampa decorativa do canto
Indicador
(verde/encarnado)

Aleta de oscilação
Painel de
decoração

CX. COMPS.
ELÉCTRICOS do painel

Manípulos de fixação
da caixa de pó
(em dois pontos)

Indicador
(verde/encarnado)
Caixa de pó

Parafuso de
fixação da
unidade da escova

Filtro de ar

Unidade
da escova

Entrada
para recolha de pó
Grelha de aspiração

Tubo em S
Motor motriz da escova

Motor motriz do filtro

• A figura mostra o painel de decoração fornecido com
função de limpeza automática do filtro, dependente
da remoção da grelha de aspiração.

Indicador
As cores do visor e as condições do indicador têm os significados que se seguem.
Cor do indicador
Verde

Estado
Aceso
Intermitente
Intermitente lento

Encarnado
Intermitente rápido

Índice
O produto está a produzir ar condicionado (*)
O produto está a efectuar a limpeza automática do filtro (*)
Deve ser recolhido o pó da caixa respectiva
(detecção efectuada pelo sensor de pó)
A caixa de pó está cheia, mas a limpeza
automática do filtro não está disponível.

Consulte a
página 13.

Ocorrência de avaria durante a limpeza automática do filtro.
* O produto vem regulado de fábrica para não indicar estes aspectos.

NOTA
Não utilize o produto nos locais que se seguem.
Óleo, alcatrão de cigarros e vapor de água originam acumulação no filtro de pó pegajoso, que pode não ser
devidamente limpo. Além disso, o pó pegajoso pode originar avarias.
• Locais com vapores de óleo: restaurantes, fábricas, etc.
• Locais com demasiado fumo de cigarros: salas de fumo, etc.
• Locais com demasiada humidade ou vapor de água: restaurantes, fábricas, etc.
* O produto não pode ser usado em certas condições, além dos exemplos concretos supra mencionados.
Contacte o seu revendedor Daikin para mais detalhes.
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1. Botão de selecção do modo de funcionamento
11. LCD (com retroiluminação)

4. Botão de subir
5. Botão de descer
6. Botão de direita
7. Botão de esquerda
9. Luz de funcionamento
8. Botão de ligar e desligar
3. Botão de Menu/Enter
10. Botão de cancelar

2. Botão de regulação da velocidade da ventoinha e
direcção do fluxo de ar
As funcionalidades além do funcionamento básico (ou seja, ligar e desligar, seleccionar o modo de
funcionamento, controlar a velocidade da ventoinha e regular a temperatura) são definidas no ecrã do menu.

NOTA
• Não instale o controlo remoto em locais expostos directamente à luz solar.
Caso contrário, o LCD pode perder as cores e não ser possível visualizar nada.
• Não puxe nem torça o cabo do controlo remoto.
Caso contrário, o controlo remoto pode ficar avariado.
• Não carregue nos botões do controlo remoto usando objectos pontiagudos.
Caso contrário, o controlo remoto pode ficar danificado ou avariado.

1. Botão de selecção do modo de funcionamento
• Carregue neste botão para escolher o modo de
funcionamento que deseja.
* Os modos disponíveis dependem do modelo ligado.

2. Botão de velocidade da ventoinha e
direcção do fluxo de ar
• Usa-se para indicar o ecrã de regulação do
volume e direcção do fluxo de ar.
* As velocidades de ventoinha e direcções para o
fluxo de disponíveis dependem do modelo ligado.
(Para obter pormenores, consulte o manual de
operações do controlador.)

3. Botão de Menu/Enter
• Usa-se para indicar o menu principal.
• Usa-se para introduzir o item de regulação seleccionado.
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4. Botão de subir (Certifique-se de que
carrega na parte com o símbolo )
• Usa-se para elevar a regulação de temperatura.
• Os itens seguintes na parte superior ficam
acesos.
(Os itens acesos são percorridos continuamente
quando se fica a carregar no botão.)
• Usa-se para alterar o item seleccionado.

5. Botão de descer (Certifique-se de
que carrega na parte com o símbolo

)

• Usa-se para reduzir a regulação de temperatura.
• Os itens seguintes na parte inferior ficam
acesos.
(Os itens acesos são percorridos continuamente
quando se fica a carregar no botão.)
• Usa-se para alterar o item seleccionado.
Manual de operações
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6. Botão de direita (Certifique-se de
que carrega na parte com o símbolo

)

• Usa-se para acender os itens seguintes do lado direito.
• Cada ecrã é percorrido da esquerda para a direita.
• As regulações de saída de casa são activadas
quando se mantém carregado este botão
durante mais de quatro segundos.

7. Botão de esquerda (Certifique-se de
que carrega na parte com o símbolo )
• Usa-se para acender os itens seguintes do lado esquerdo.
• Cada ecrã é percorrido da direita para a esquerda.
• As regulações de saída de casa são activadas
quando se mantém carregado este botão
durante mais de quatro segundos.

8. Botão de ligar e desligar
• Carregue neste botão para ligar o sistema.
• Carregue-lhe novamente para parar o sistema.

9. Luz de funcionamento (verde)
• Esta luz acende-se durante o funcionamento.
• A luz fica intermitente se ocorrer algum erro.

10. Botão de cancelar
• Usa-se para voltar ao ecrã anterior.

11. LCD (com retroiluminação)
• A retroiluminação fica activa durante cerca de
30 segundos, carregando em qualquer botão
de funcionamento. Utilize os botões (excepto
o botão de ligar e desligar) enquanto a
retroiluminação estiver activa.
• Se forem usados dois controlos remotos para
controlar a mesma unidade interior, fica activa a
retroiluminação do controlo remoto que for utilizado
em primeiro lugar.
(As retroiluminações dos dois controlos remotos
não ficam activas simultaneamente.)

Visor de cristais líquidos
• Há dois tipos de visor: padronizados e detalhados.
O visor padronizado vem regulado de fábrica.
• Para aceder ao visor detalhado, escolha-o no menu principal.
Para obter pormenores, consulte o manual de utilização fornecido com o controlo remoto com fio.
• Cada um dos ecrãs que se seguem explica o estado do visor LCD relativamente à função de limpeza automática do filtro.
Para informações sobre o conteúdo dos visores LCD quando o produto não está a efectuar a limpeza
automática do filtro, consulte o manual de utilização fornecido com o controlo remoto com fio.
Visor padronizado

Auto

Def. T.
Max 28°C

Visor detalhado

Auto

2. Mensagem 1. Visualização de "limpeza automática do filtro"

1. Visualização de "limpeza automática do filtro"
• Apresentada enquanto o produto efectua a
limpeza automática do filtro.

2. Mensagem
Surge a mensagem que se segue.
"Erro: Pressione Tecla Menu."
"Aviso: Pressione Tecla Menu."
• Apresentada se for detectado um erro ou motivo de atenção.
(Consulte a página 18).
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11:03

Recuar

T.Sala

Max28°C
Min20°C 20°C

Min 20°C

Recolha de Pó

Sex

Recolha de Pó

2. Mensagem 1. "Visualização de "limpeza automática do filtro"

As mensagens "Recolha de Pó" e "Aviso:
Pressione Tecla Menu." aparecem alternadamente.
• Apresentada quando chega a altura de recolher
o pó presente na caixa de pó. (Consulte a
página 13).
"Ajustar Relógio no Menu"
• Apresentada para informar que o relógio tem de
voltar a ser regulado. (Consulte a página 10)
• O produto não inicia a limpeza automática do
filtro no período indicado, a menos que se
voltem a efectuar as regulações.
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Limpeza automática do filtro
Forma de utilização

Funções do controlo remoto
Método de funcionamento

1

Visualização do ecrã
de funcionamento

Descreve ecrãs que
são apresentados
no controlo remoto
durante o funcionamento.

Menu Principal

1/2

Inicia Rápido
Ventilação
Opcção Poupança Energia
Horário
Auto-Limpeza Filtro
Informação Manutenção
Voltar

Configurar

Explica um procedimento de utilização
dos botões do controlo remoto. Utilize
os botões de acordo com esse procedimento.

Visualização dos
botões de funcionamento
Apresenta as posições
dos botões a utilizar.

• Carregue nos botões
para escolher Auto-Limpeza Filtro
no ecrã do menu principal.
Carregue no botão de Menu/Enter para visualizar
o ecrã de regulações da limpeza automática do filtro.

Auto-Limpeza Filtro
Auto-Limpeza Filtro

09:00–12:00
Voltar

Configurar

Regulação da limpeza automática do filtro
Este produto efectua a limpeza automática do filtro uma vez por dia.
O funcionamento do produto para efeitos de ar condicionado pára enquanto se efectua a limpeza automática do
filtro. Especifique o período desejado, de entre os oito disponíveis.

NOTA
• É necessário ter regulações correctas no relógio.
• O produto efectuará a limpeza automática do filtro das 00:00 às 03:00 (regulação de fábrica), se o período da
limpeza automática do filtro não for especificado.
• O produto efectuará a limpeza automática do filtro a uma hora indefinida se as regulações do relógio não
tiverem sido efectuadas.

Método

de especificação da hora de início
Método de funcionamento

1

Menu Principal

• Visualizar o ecrã do menu principal.
• Carregue nos botões
para seleccionar
a Auto-Limpeza Filtro no ecrã do menu principal;
depois, carregue no botão de Menu/Enter.

Configurar

Voltar

2

1/2

Arranque Rápido
Ventilação
Opcção Poupança Energia
Horário
Auto-Limpeza Filtro
Informação Manutenção

Auto-Limpeza Filtro
O relógio não está definido.
Pretende Configura-lo Agora?

Sim Não
Voltar

Configurar

Data & Hora
Ano 2011
Mês 01
Dia
01
Quinta

* As regulações do relógio são necessárias para regular a hora de início da
limpeza automática do filtro.

• Se o relógio não tiver sido regulado, surge um ecrã como
o apresentado à esquerda.
Carregue nos botões
para escolher Sim e carregue
no botão de Menu/Enter.
Regule os valores actuais de ano, mês, dia e hora.
(Consulte "Relógio e calendário" na página 10)

12:00
Voltar

Configurar
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Limpeza automática do filtro

3

Auto-Limpeza Filtro
Auto-Limpeza Filtro

0:00– 3:00
Voltar

4

Configurar

Auto-Limpeza Filtro
Guardar as configurações?

Sim Não
Voltar

• O período muda sempre que se carregue nos botões
do
ecrã de regulação do relógio, para a limpeza automática do
filtro.
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 .
Escolha o período desejado, de entre os apresentados.
• Carregue no botão de Menu/Enter.
Surge o ecrã de confirmação das regulações.
• Carregue no botão
para escolher Sim no ecrã de
confirmação de regulações.
Carregue no botão de Menu/Enter para regular a limpeza
automática do filtro e regressar ao ecrã básico.

Configurar

NOTA
A função de auto-limpeza do filtro dura cerca de 10 minutos.
A função de limpeza arrancará logo que possível, dentro do intervalo programado de 3 horas, de acordo com
as seguintes condições:
• durante a primeira hora, a função de limpeza só será executada em intervalos em que o termóstato estiver
desligado ou a unidade não estiver a trabalhar;
• durante a segunda hora, realiza-se nas condições da primeira hora ou quando a solicitação de refrigeração
ou aquecimento for muito baixa;
• durante a terceira hora, a unidade força a execução da função de limpeza, mesmo que a unidade esteja
a trabalhar. Após completar a função de limpeza, a unidade retoma o funcionamento normal.
No caso de não conseguir realizar a função de limpeza, a unidade tentará efectuá-la no intervalo programado
de 3 horas seguinte.
Nos modelos VRV, se a unidade não conseguir realizar a função de limpeza ao fim de 2 intervalos programados
de 3 horas consecutivos, aparece no controlo remoto o código de erro AH09 (consulte a "NOTA" da
página 18). O código de erro mantém-se visível enquanto a função não for completada, mas a unidade
continua a operar normalmente o tempo todo.
As unidades Sky Air não exibem este código de erro.

Limpeza automática do filtro
O produto tem os três modos de funcionamento que se seguem, qualquer dos quais pode ser regulado para a
limpeza automática do filtro.
Modo de
funcionamento

Descrição

Funcionamento
do temporizador

Efectua a limpeza automática do filtro durante
o período indicado, seleccionado de entre os
oito disponíveis.

Funcionamento
das 00:00 às 03:00

Efectua a limpeza automática do filtro durante o
período regulado de fábrica (das 00:00 às 03:00).

Funcionamento
de controlo
automático

Efectua a limpeza automática do filtro de
acordo com a referência de controlo.
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Regulação
do relógio

Disponibilidade para indicar
a hora de arranque da
limpeza automática do filtro

ou

BYCQ140D7GW1
Painel de decoração auto-limpável
4P310442-1B – 10.2013

PREPARAÇÃO
• Para indicar um período de limpeza automática do filtro, evite - sempre que possível - escolher períodos de
tempo em que o produto esteja a trabalhar como ar condicionado.
Se o período de limpeza automática do filtro se sobrepuser ao período de funcionamento do produto para efeitos
de ar condicionado, o produto pode parar à força este funcionamento e iniciar a limpeza automática do filtro.
• Se surgir a mensagem "Ajustar Relógio no Menu", volte a fazer as regulações do relógio, para que a limpeza
automática do filtro seja efectuada durante o período indicado.

NOTA
* O produto ficará regulado para funcionamento no modo de controlo automático, a menos que se voltem a fazer
regulações do relógio, caso o relógio se reinicialize por algum motivo (por ex., se o produto ficar sem
alimentação eléctrica durante mais de 48 horas).
• O produto pode gerar algum ruído quando o filtro roda ou se escova o pó.
• A ventoinha roda automaticamente durante a limpeza automática do filtro.

Relógio e calendário
Regulação

do relógio
Método de funcionamento

1

• Carregue no botão de Menu/Enter.
Frio

Def. T.
Max 28°C

Ecrã básico

2

Menu Principal

1/2

• Surge o ecrã do menu principal.

Inicia Rápido
Ventilação
Opcção Poupança Energia
Horário
Auto-Limpeza Filtro
Informação Manutenção
Voltar

Configurar

Ecrã do menu principal

3

Menu Principal

Voltar

4

2/2

Configuração
Configuração Actual
Relógio & Calendário
Idioma

Configurar

• Escolha a secção do ano com os botões
.
Introduza o ano com os botões
.
Se mantiver carregado um botão, faz com que o número
se altere continuamente.

Data & Hora
Ano 2011
Mês 01
Dia
01
Quinta

12:00
Voltar

• Carregue nos botões
para escolher
Relógio e calendário , no ecrã do menu principal.
Carregue no botão de Menu/Enter para visualizar o ecrã
de regulações do relógio.

Configurar
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Limpeza automática do filtro

5

• Escolha a secção do mês com os botões
.
Introduza o mês com os botões
.
Se mantiver carregado um botão, faz com que o número
se altere continuamente.

Data & Hora
Ano 2011
Mês 10
Dia
01
Quinta

12:00
Voltar

6

Configurar

Data & Hora
Ano 2011
Mês 10
Dia
07
Quinta

12:00
Voltar

7

Configurar

• Escolha a secção da hora com os botões
.
Introduza a hora com os botões
.
Se mantiver carregado um botão, faz com que o número
se altere continuamente.

Data & Hora
Ano 2011
Mês 10
Dia
07
Quinta

12:00
Voltar

8

Configurar

Data & Hora
Ano 2011
Mês 10
Dia
07
Quinta

12:21
Voltar

9

Configurar

Data & Hora
Guardar as configurações?

Sim Não
Voltar

Configurar
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• Escolha a secção do dia com os botões
.
Introduza o dia com os botões
.
Se mantiver carregado um botão, faz com que o número
se altere continuamente.
Os dias da semana alteram-se automaticamente.

• Escolha a secção dos minutos com os botões
.
Introduza os minutos com os botões
.
Se mantiver carregado um botão, faz com que o número
se altere continuamente.
• Carregue no botão de Menu/Enter.
Surge o ecrã de confirmação das regulações.

• Carregue no botão
para escolher Sim no ecrã de
confirmação de regulações.
Carregue no botão de Menu/Enter para regular a relógio
e regressar ao ecrã básico.
* Enquanto efectua as regulações da limpeza automática do filtro, o visor
regressa ao ecrã onde se indica o período de limpeza automática do filtro.
(Consulte página 9.)
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Regulações actuais
Alteração

das regulações actuais
Método de funcionamento

1

Menu Principal

Voltar

2

2/2

Configuração
Configuração Actual
Relógio & Calendário
Idioma

Configurar

Configuração Actual
% Ventilação
Ventilação
Horário
Modo Display
Selecção de Display
Auto-Limpeza Filtro
Voltar

• Visualizar o ecrã do menu principal. (Consulte página 10).
• Carregue nos botões
para seleccionar Configuração
Actual no ecrã do menu principal; depois, carregue no botão
de Menu/Enter.

Baixo
Vent.Auto
Inválido
Standard
T.ext.
00-03

Configurar

• Surge uma lista que mostra o estado da regulação actual.
Carregue nos botões
para aceder ao item seguinte.
• Se carregar no botão de cancelar, regressa ao ecrã do menu
principal.
Itens do visor
% Ventilação
Ventilação
Horário
Inicia Rápido

Modo Display
Selecção de Display
Auto-Limpeza Filtro

* Os itens do visor podem ser diferentes, conforme o modelo de aparelho.
Só são visualizados os itens reguláveis.
Consulte as regulações apresentadas sob o nome "Limpeza automática
do filtro", para obter a condição presentemente regulada para limpeza
automática do filtro.
Por exemplo: o período das 00:00 às 03:00 está regulado para limpeza
automática do filtro.
Limpeza automática do filtro   00-33
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Recolha de pó da caixa
Visualização do símbolo de recolha de pó
No momento apropriado, ser-lhe-á indicado que deve recolher o pó presente na caixa de pó.
Quando confirmar este símbolo, recolha imediatamente o pó.
* O símbolo de recolha de pó surge regularmente, de forma semestral ou anual.
O intervalo de tempo pode reduzir-se, se o produto for usado em locais com demasiado pó.
O símbolo de recolha de pó surge gradualmente, conforme a quantidade de pó presente na caixa.
Local de visualização

Controlo
remoto

LCD
Luz de
funcionamento

Canto da tampa
decorativa
Indicador (encarnado)

Símbolo de
recolha 1

Símbolo de
recolha 2

Símbolo de
recolha 3

As mensagens "Recolha de Pó" e "Pressione Tecla Menu"
aparecem alternadamente.
Nenhuma indicação
Nenhuma
indicação

O indicador fica
intermitente lento.

Símbolo de
recolha 4
Surge "AH"
(símbolo de erro)

A luz de funcionamento fica
intermitente.
O indicador fica intermitente rápido.

PREPARAÇÃO
• Recolha imediatamente o pó da caixa de pó, quando confirmar o símbolo de recolha de pó.

NOTA
• O controlo de suspensão do funcionamento do produto para efeitos de ar condicionado activa-se se este
funcionamento prosseguir sem recolha de pó.
Além disso, o pó cairá e pode originar avarias. Por este motivo, certifique-se de efectuar a recolha de pó
com um aspirador.
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Recolha de pó com aspirador

1

Aspire imediatamente o pó da caixa de pó, quando confirmar o símbolo de recolha de pó.
NOTA
• A recolha de pó com um aspirador não é possível durante a limpeza automática do filtro. Certifique-se
de que não é apresentada a indicação "
" no visor do controlo remoto antes da recolha de pó.
* O indicador fica intermitente a verde, se o indicador estiver regulado para ser visualizado.
(Consulte a página 5).

2

Ligue o tubo de ligação que foi fornecido e o adaptador adequado ao tubo do aspirador
tubo.
Introduza o tubo de ligação e o adaptador no tubo do aspirador.
Tubo de aspirador com diâmetro interior de 32 a 38 mm.

Tubo de aspirador

Tubo de ligação

Tubo de aspirador com diâmetro interior de 38 a 42 mm.

Tubo de aspirador

Tubo de ligação

Adaptador

Ao armazenar o tubo de ligação, utilize a fita fixadora de laço e gancho e efectue o procedimento que se segue.
Exemplo 1
1. Puxe o papel de libertação da fita duplamente
autocolante, no verso da fita fixadora, e cole a fita
fixadora numa superfície plana, no local de
armazenamento.
2. Aperte a fita fixadora do tubo de ligação com a fita
fixadora colada na etapa 1.

Superfície
plana no local de
armazenamento
Tubo de ligação

Fitas fixadoras
de laço e gancho

Exemplo 2
Enrole os fixadores de laço e gancho do tubo de
ligação em redor de um tubo de aspirador, para
armazenar o tubo de ligação.

Mangueira ou
tubo de aspirador

Fitas fixadoras
de laço e gancho
Tubo de ligação

NOTA
• O adaptador não pode ser ligado ao tubo do aspirador sem uma ponta redonda (por ex., um aspirador
de base ou de mão) ou um tubo com um buraco a meio, para causar saída de ar. Contacte o seu
representante Daikin, se não for possível ligar o adaptador ao aspirador.
• Utilize um aspirador com uma potência mínima de aspiração de 300W.
• Não utilize um aspirador cheio de pó e baixa potência de aspiração.
* A utilização de tal aspirador pode não permitir efectuar a recolha de pó.
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Recolha de pó da caixa

3

Introduza a ponta do tubo de ligação na entrada de recolha de pó da grelha de aspiração
da parte inferior direita. Depois empurre a ponta contra a entrada de ar interna, até que
se encaixe.
Entrada de ar
Ergue-se
cerca de 10 mm

Entrada
para recolha de pó

Tubo de ligação
Secção interna da entrada para recolha de pó

4

Com a ponta do tubo de ligação já em contacto, ligue o aspirador com a potência de
aspiração no máximo e aspire o pó.

5

Se o indicador do canto da tampa decorativa estiver intermitente a encarnado, o
indicador desliga-se ou acende-se a verde quando a recolha de pó estiver concluída.
* Pode demorar 30 segundos até que o indicador intermitente encarnado fique desligado ou aceso a verde.
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Reinicialização do símbolo de recolha de pó
Método de funcionamento

1

Auto

Def. T.
Max
Min

28°C
20°C

Recolha de Pó

Ecrã básico

2

Metodo Recolha de pó

Voltar

3

Configurar

Metodo Recolha de pó
O pó foi recolhido?

Sim Não
Voltar

Frio

Configurar

Def. T.
Max 28°C

BYCQ140D7GW1
Painel de decoração auto-limpável
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• Quando for altura de recolher o pó da caixa, as mensagens
de recolha de pó, "Recolha de Pó." e "Pressione Tecla
Menu.", aparecem alternadamente na parte inferior do ecrã
básico.
• Aquando deste estado, carregue no botão de Menu/Enter, no
ecrã básico.
• Surge uma figura de aspiração de pó a partir da entrada de
recolha de pó. (Consulte "Recolha de pó com aspirador" na
página 14).
• Depois de compreender o método de recolha de pó,
carregue no botão de Menu/Enter quando este estado se
verificar.
• Depois de aspirar o pó da caixa, carregue nos botões
,
no ecrã de confirmação da recolha, e escolha Sim .
• Carregue no botão de Menu/Enter para reinicializar o
símbolo de recolha de pó.
• As mensagens "Recolha de Pó" e "Carregue no botão do
menu", que surgiam alternadamente no ecrã básico,
desaparecem.
* Se o pó da caixa não for aspirado devidamente, na totalidade,
o símbolo de recolha de pó voltará a aparecer em breve.
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Informações úteis
Resolução de problemas
Os sintomas que se seguem não são sinais de avaria.
Sintoma

Causa provável

Gera-se um pequeno ruído ou
clique.

O som rotativo do filtro de ar.

Gera-se um ruído de queima.

O som rotativo da escova.

A ventoinha roda
automaticamente.

Surge "
" no visor ou o
indicador do painel fica
intermitente a verde (*).

O produto está a efectuar a
limpeza automática do filtro e a
transferir pó.

A aleta de oscilação move-se
automaticamente.

O produto sopra ar
horizontalmente durante a limpeza
automática do filtro.

O funcionamento do produto para efeitos de ar condicionado pára
temporariamente.

A caixa de pó está cheia, mas a
limpeza automática do filtro não
está disponível.

* As regulações de fábrica não permitirão que o indicador fique intermitente a verde.

Verificar antes de solicitar assistência técnica.
Sintoma

Causa provável

Solução

A divisão tem temporariamente
grande quantidade de pó, como
resultado de ter sido limpa.

Interrompa o funcionamento do ar
condicionado, até concluir a
limpeza da divisão.

A caixa de pó está cheia.

Aspire o pó.
(Consulte a página 14).

A indicação "AH" surge no ecrã
do controlo remoto e a luz de
funcionamento fica intermitente.

A caixa de pó está cheia.

Aspire o pó.
(Consulte a página 14).

O símbolo de recolha de pó
surge logo após a aspiração do
pó.

O aspirador estará cheio de pó?

Recolha o pó do aspirador.

O produto não trabalha de
acordo com as temporizações.

As regulações do controlo remoto
estão incorrectas?

Volte a efectuar as regulações do
controlo remoto.

Sai pó do filtro de ar (queda de
pó).

Se o produto ainda não estiver em boas condições após efectuar as verificações anteriores, contacte o
representante da Daikin. O cliente não deve tentar reparar o produto.
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Contacte

o representante da Daikin nos casos que se seguem
• Quando o ar condicionado estiver avariado (por ex., quando emite um cheiro a
queimado), pare-o e desligue a alimentação eléctrica.
Caso mantenha o funcionamento nestas condições, pode ocorrer uma avaria, choques
eléctricos ou um incêndio. Contacte o representante da Daikin.

Sintoma

Medidas a tomar antes de solicitar
assistência técnica

O fusível funde-se ou dispositivos de segurança, como o
disjuntor de potência e o disjuntor de fugas para a terra
disparam frequentemente.

Não ligue o produto.

O funcionamento dos botões no controlo remoto é
incorrecto.

Desligue o produto.

Há outras falhas ou avarias.

Pare o funcionamento do produto.

Frio

Def. T.
Max 28°C

Return
Erro: PressioneSetting
Tecla Menu

Uma das seguintes mensagens
ficam intermitentes no ecrã básico
do controlo remoto.
"Erro: Pressione Tecla Menu."
* O indicador de funcionamento fica intermitente.

Verifique os códigos de avaria.
(Ver abaixo)

"Aviso: Pressione Tecla Menu."
* O indicador de funcionamento não fica intermitente.

Visualização de código de erro
Método de funcionamento

1

Frio

Def. T.
Max 28°C

Return
Erro: PressioneSetting
Tecla Menu

• Se ocorrer um erro, um dos seguintes itens fica intermitente
no ecrã básico.
"Erro: Pressione Tecla Menu."

* O indicador de funcionamento fica intermitente.

Luz de
funcionamento

"Aviso: Pressione Tecla Menu."

* O indicador de funcionamento não fica intermitente.

• Carregue no botão de Menu/Enter.

2

Código de Erro:A1
Contacto Info
0123 – 4567 – 8900
Modelo Int.
Modelo Ext.

––– /000
––– /000

• O código de erro fica intermitente e surgem o endereço de
contacto e o nome do modelo.
• Comunique ao representante da Daikin o código de erro e
o nome do modelo.

Voltar

NOTA
Nalguns casos, pode surgir no controlo remoto a indicação AH09. Este código de erro significa que não foi possível
efectuar a limpeza, por estar sobreposta a uma temporização de funcionamento (refrigeração ou aquecimento).
Isto pode ser evitado, regulando a função de limpeza para um horário que não interfira com a temporização de
funcionamento normal (por ex., o funcionamento normal pode parar às 23:59 e a limpeza iniciar-se às 00:00).
BYCQ140D7GW1
Painel de decoração auto-limpável
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Informações úteis
Serviço pós-venda
• Não desmonte, modifique nem repare a unidade.
Se o fizer, pode originar choques eléctricos ou um incêndio.
Contacte o representante da Daikin.
• Não tome a iniciativa de mudar o local de instalação nem repetir a instalação.
Uma instalação inadequada pode originar choques eléctricos ou um incêndio.
Contacte o representante da Daikin.
• Há perigo de incêndio em caso de fuga de refrigerante.
Se o ar condicionado não estiver a trabalhar correctamente (ou seja, se não estiver a gerar
ar quente ou ar frio), tal pode ser devido a uma fuga de refrigerante. Contacte o
representante Daikin para obter apoio. O refrigerante no interior do ar condicionado é
seguro, não sendo normal a ocorrência de fugas. Contudo, caso suceda uma fuga, o
contacto entre o refrigerante e uma chama desprotegida (de um bico de fogão ou
aquecedor, por exemplo), pode originar a libertação de um gás tóxico. Deixe de usar o ar
condicionado, até que um profissional qualificado possa confirmar a reparação da fuga.

Dê
 conta ao técnico de reparações dos seguintes elementos
•
•
•
•

Nome do modelo
Data de instalação
Condições de falha: utilize a máxima precisão possível.
Morada, nome e número de telefone

Reparações

após expiração do período de garantia
Contacte o representante da Daikin.
A Daikin efectua reparações pagas se o produto for reparável de forma a manter a funcionalidade.

Período

de armazenamento das peças sobressalentes de desempenho
As peças sobressalentes de desempenho são componentes necessários para manter as funcionalidades
do produto.
A Daikin armazena peças sobressalentes de desempenho para o ar condicionado durante nove anos após
cessar o fabrico do ar condicionado.

Recomendação

para contratos de inspecção e manutenção
O interior do ar condicionado fica sujo, com degradação de desempenho, se o ar condicionado for utilizado
durante várias épocas de funcionamento.
É necessário utilizar uma técnica especial para melhoria ou limpeza interna do produto, além das tarefas
normais de manutenção. Por este motivo, a Daikin recomenda que se efectue um contrato pago de inspecção
e manutenção.
Contudo, este produto efectua a limpeza automática do filtro. Por este motivo, não é necessário que o cliente
tenha cuidados regulares com o produto.
Haverá uma influência adversa sobre o produto (por ex., entupimento do filtro), em certas condições
ambientais ou de funcionamento. Por este motivo, a Daikin recomenda a realização de inspecções de
manutenção com a frequência que se segue.
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Normas

práticas para as frequências de inspecção e manutenção
[Lembre-se que as frequências de manutenção não indicam períodos garantido de funcionamento dos componentes.]
A tabela 1 está sujeita às condições de funcionamento que se seguem.
(1) O produto é sujeito a uma utilização normal, sem ser ligado e desligado frequentemente por breves períodos.
(O produto está em utilização normal se for iniciado e desligado no máximo seis vezes por hora, variando
esta frequência conforme o modelo.)
(2) O produto trabalha 10 horas por dia e 2.500 horas por ano.
• Tabela 1 - Frequências de inspecção e manutenção
Período de
inspecção

Nome do componente principal

Frequência de manutenção
[substituição ou reparação]

Motor (para aberturas de ventilação, filtro, escova e
registo de fecho)

20.000 horas

Unidade da escova

3 anos

Caixa de pó

8 anos

1 ano

Mangueira flexível e tubo em S

8 anos

Indicador de LED

5 anos

Placa de circuito impresso

25.000 horas

Nota: 1. Esta tabela apresenta os componentes principais. Para obter pormenores, consulte o contrato de
inspecções de manutenção.
2. A frequência de manutenção de cada componente indica um período aproximado após o qual se
torna necessária uma intervenção de manutenção do componente. Utilize a tabela para planear uma
manutenção adequada (por ex., para orçamentar o custo das inspecções de manutenção).
Além disso, as frequências de inspecção e manutenção podem ser mais elevadas do que as
especificadas na tabela, conforme o conteúdo do contrato de inspecções de manutenção.
3. O produto requer uma inspecção regular, se for usado em edifícios sujeitos a legislação sobre
manutenção de condições de higiene.
4. As frequências de manutenção e substituição de cada componente têm de ser aumentadas em
condições de trabalho exigentes (por ex., mais horas de funcionamento e/ou activação e
desactivação mais frequente) ou ambientes de funcionamento específicos (por ex., ambientes com
atmosferas a alta temperatura, alta humidade, excessivamente poeirentas ou com óleo).
Para obter pormenores, contacte o representante da Daikin.

Normas

aproximadas para a frequência de substituição de componentes
[Lembre-se que a frequência de substituição não é indicação do período de funcionamento garantido de
qualquer componente.]
• Tabela 2. Frequência de substituição
Nome do componente principal
Filtro

Período de inspecção

Frequência de substituição

1 ano

5 anos

Nota: 1. Esta tabela apresenta os componentes principais. Para obter pormenores, consulte o contrato de
inspecções de manutenção.
2. A frequência de substituição indica um período aproximado decorrido o qual se torna necessário
proceder à substituição do componente. Utilize a tabela para planear uma manutenção adequada
(por ex., o custo de substituição de componentes).
3. São necessárias inspecções regulares, conforme o ambiente de instalação.
Para obter pormenores, contacte o representante da Daikin. Além disso, a melhoria ou limpeza interna do
produto, efectuadas por técnicos de reparações não autorizados pela Daikin podem não cumprir os termos de
garantia do produto da Daikin.
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Informações úteis
Mudança

de local de instalação
Contacte o representante da Daikin, porque esta operação também exige uma técnica especial (mudança de
local de instalação ou reinstalação do equipamento).

Dúvidas

Contacte o representante da Daikin para todos os serviços pós-venda.
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