
Paneli dekorativ i pajisur me funksionin e vetëpastrimit të filtrit
Paneli dekorativ me vetëpastrim

 MANUALI I PËRDORIMIT

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Përdorimi i duhur për kursime efikase të energjisë
• Ju falënderojmë për blerjen e panelit me vetëpastrim.
• Ky manual përshkruan rrethanat e sigurisë që duhen pasur 

parasysh gjatë përdorimit të produktit. 
Lexojeni këtë manual me kujdes dhe sigurohuni që 
e kuptoni informacionin e dhënë këtu përpara se të 
provoni përdorimin e produktit.  
Pasi ta keni lexuar plotësisht manualin, ruajeni atë në një vend 
lehtësisht të arritshëm. 
Nëse në të ardhmen produktin do ta përdorë një përdorues tjetër, 
sigurohuni që t'i jepni përdoruesit të ri këtë manual përdorimi.

• Ky manual përdorimi i kushtohet panelit dekorativ të pajisur me 
funksionin e vetëpastrimit të filtrit. 
Lexoni këtë manual së bashku me manualin e përdorimit të 
ofruar me pultin e komandimit me tela.
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Udhëzimet origjinale janë shkruar në gjuhën angleze. 
Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve 
origjinale.
Për të arritur avantazhin e plotë të funksioneve të 
kondicionerit dhe për shmangur defektet për shkak të 
përdorimit të gabuar, ne ju rekomandojmë të lexoni 
me kujdes këtë manual me instruksione përpara 
përdorimit të kondicionerit.
Ky kondicioner klasifikohet si "pajisje jo 
e aksesueshme për publikun e gjerë".

• Masat e përshkruara këtu klasifikohen si 
PARALAJMËRIM dhe KUJDES. Që të dyja këto 
përmbajnë informacion të rëndësishëm për 
sigurinë. Sigurohuni që t'i zbatoni të gjitha 
masat pa përjashtim.

 PARALAJMËRIM ...  Neglizhenca për të zbatuar 
siç duhet këto udhëzime 
mund të rezultojë në lëndim 
personi ose në humbje të 
jetës.

 KUJDES ................ Neglizhenca për të ndjekur 
siç duhet këto udhëzime 
mund të rezultojë në dëmtim 
të pronës ose lëndim personi, 
të cilat mund të jenë serioze 
në varësi nga rrethanat.

• Pas leximit, mbajeni manualin në një vend të 
përshtatshëm që t'i referoheni sa herë ta keni të 
nevojshme. Nëse pajisja i kalohet një përdoruesi 
të ri, sigurohuni që t'i jepni atij edhe këtë manual 
përdorimi.

 PARALAJMËRIM
Jini të vetëdijshëm që ekspozimi i drejtpërdrejtë 
dhe për një kohë të gjatë në ajrin e ftohtë ose të 
ngrohtë të kondicionerit të ajrit mund të jetë 
i dëmshëm për gjendjen fizike dhe për shëndetin 
tuaj.
Kur kondicioneri nuk punon si duhet (kur nxjerr një 
erë si të djegur etj.) shkëputni nga njësia energjinë 
elektrike dhe kontaktoni me shitësin lokal.
Vazhdimi i përdorimit në këto kushte mund të 
shkaktojë prishjen e kondicionerit ose rrezikun 
e goditjes elektrike ose të zjarrit.
Konsultohuni me shitësin lokal për montimin 
e kondicionerit.
Nëse e bëni montimin vetë, kjo gjë mund të 
rezultojë në rrjedhje të ujit, goditje elektrike ose 
rreziqe për zjarr.

Konsultohuni me shitësin lokal për modifikimin, 
riparimin dhe mirëmbajtjen e kondicionerit.
Punimi i gabuar mund të rezultojë në rrjedhje të ujit, 
goditje elektrike ose rrezik për zjarr.
Mos futni objekte, duke përfshirë shkopinjtë, 
gishtërinjtë tuajt etj. në vrimën e futjes ose të 
daljes së ajrit.
Kjo mund të rezultojë në lëndim fizik për shkak të 
kontaktit me fletët e ventilatorit të kondicionerit të 
ajrit që rrotullohen me shpejtësi të lartë.
Jini të kujdesshëm për rrezikun e zjarrit në 
rastin e rrjedhjes së gazit ftohës.
Nëse kondicioneri i ajrit nuk punon si duhet, d.m.th. nuk 
krijon ajër të ngrohtë ose të ftohtë, shkaku mund të jetë 
rrjedhja e gazit ftohës. Konsultohuni me shitësin tuaj 
për ndihmë. Gazi ftohës brenda kondicionerit të ajrit 
është i sigurt dhe zakonisht ai nuk rrjedh. Megjithatë, 
nëse rrjedh, kontakti me një flakë të zbuluar, me një 
rezistencë ose vatër gatimi mund të shkaktojë krijimin e 
gazeve helmues. Mos e përdorni kondicionerin e ajrit 
derisa një person i kualifikuar shërbimi të konfirmojë se 
është eliminuar rrjedhja e gazit.
Konsultohuni me shitësin si të veproni në rast 
rrjedhjeje të gazit ftohës.
Kur kondicioneri montohet në një dhomë të vogël, 
është e nevojshme të merren masat e duhura në 
mënyrë që sasia e gazit të rrjedhur të mos 
kapërcejë kufirin e përqendrimit në rastin e rrjedhjes 
së gazit. Në rast të kundërt, kjo mund të çojë në një 
aksident për shkak të varfërimit të oksigjenit.
Kontaktoni me personelin profesionist për 
shtimin e aksesorëve dhe përdorni vetëm 
aksesorët e specifikuar nga prodhuesi.
Nëse nga puna juaj shkaktohet një defekt, kjo gjë 
mund të rezultojë në rrjedhje uji, goditje elektrike 
ose zjarr.
Konsultohuni me shitësin lokal për ndryshimin e 
vendndodhjes dhe montimin sërish të kondicionerit.
Puna e pasaktë e instalimit mund të rezultojë në rrezik 
rrjedhjeje, goditjeje elektrike ose në rrezik zjarri.
Sigurohuni të përdorni siguresa me vlerë amperi 
të saktë.
Mos përdorni siguresa të papërshtatshme, tel bakri 
ose tjetër në vend të siguresës, sepse kjo gjë mund 
të rezultojë në goditje elektrike, zjarr, lëndim ose 
dëmtim të njësisë.
Siguroni tokëzimin e njësisë.
Mos e tokëzoni njësinë në një tubacion uji, 
përcjellës rrufeje ose kabllo telefonie nën tokë. 
Tokëzimi i pasaktë mund të rezultojë në goditje 
elektrike ose në zjarr. 
Një rrymë shumë e madhe nga rrufeja ose burime 
të tjera mund të shkaktojë dëmtimin e kondicionerit.

Masat e sigurisë
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Siguroni instalimin e një automati mbrojtës të 
rrjedhjes së tokëzimit.
Nëse nuk instalohet një automat mbrojtës i rrjedhjes 
së tokëzimit, ekziston rreziku i goditjes elektrike ose 
i zjarrit.
Konsultohuni me shitësin nëse kondicioneri 
zhytet në ujë për shkak të një katastrofe 
natyrore, si p.sh. përmbytje ose tajfun.
Në këtë rast mos e vini në punë kondicionerin, 
sepse përndryshe ai mund të prishet, si dhe 
ekziston rreziku i goditjes elektrike ose i zjarrit.
Mos e ndizni ose mos e fikni kondicionerin duke 
aktivizuar ose çaktivizuar automatin e furnizimit 
me energji.
Përndryshe mund të shkaktohet zjarr ose rrjedhje 
e ujit. Përveç kësaj, ventilatori do të rrotullohet 
menjëherë nëse është aktivizuar kompensimi 
i ndërprerjes së energjisë, gjë e cila mund të 
rezultojë në lëndim fizik.
Mos e përdorni produktin në një ambient të 
ndotur me avuj vaji, si p.sh. avull nga vaji 
i gatimit ose nga vaji i makinave.
Avulli i vajit mund të shkaktojë dëmtime me 
plasaritje, goditje elektrike ose zjarr.
Mos e përdorni produktin në vende me tym të 
tepruar vajrash, si p.sh. në dhomat e gatimit, 
ose në vende ku ka gaz të ndezshëm, gaz 
gërryes ose pluhur metalik.
Përdorimi i produktit në këto vende mund të 
shkaktojë zjarr ose prishjen e produktit.
Mos përdorni pranë pajisjes materiale të 
ndezshme (p.sh. llak për flokët ose insekticide). 
Mos e pastroni pajisjen me tretës organikë,  
si p.sh. hollues boje.
Përdorimi i tretësve organikë mund të shkaktojë 
dëmtime plasaritjeje në pajisje, goditje elektrike 
ose zjarr.
Sigurohuni të përdorni një lidhje të dedikuar 
elektrike për kondicionerin e ajrit.
Përdorimi i një linje me ngarkesa të tjera mund të 
shkaktojë krijimin e nxehtësisë, zjarr ose prishjen 
e produktit.

 KUJDES
Mos e përdorni kondicionerin e ajrit për qëllime 
të tjera të ndryshme nga ato për të cilat është 
menduar.
Mos e përdorni kondicionerin e ajrit për ftohjen 
e instrumenteve të precizionit, të ushqimit, bimëve, 
kafshëve ose të veprave të artit, sepse kjo mund të 
ndikojë negativisht në performancën, cilësinë dhe/
ose jetëgjatësinë e objektit në fjalë.

Mos e hiqni mbrojtësen e ventilatorit të njësisë 
së jashtme.
Mbrojtësja ofron mbrojtje ndaj ventilatorit me 
shpejtësi të lartë të njësisë, i cili mund të shkaktojë 
lëndim.
Mos vendosni nën njësinë e brendshme ose të 
jashtme objekte që prishen nga lagështia.
Në disa rrethana, kondensimi në njësinë qendrore 
ose në tubat e gazit, papastërtitë në filtrin e ajrit ose 
bllokimi i vrimës së kullimit mund të shkaktojnë 
pikimin e ujit, duke çuar në ndotjen ose prishjen 
e objektit në fjalë.
Për të shmangur varfërimin e oksigjenit, 
sigurohuni që dhoma të keni ajrim të mjaftueshëm 
nëse së bashku me kondicionerin përdoret edhe 
ndonjë pajisje tjetër, si p.sh. vatër flake.
Pas përdorimit për një kohë të gjatë, kontrolloni 
për dëmtim bazamentin e njësisë dhe mbajtëset 
e saj.
Nëse lihet në gjendje të dëmtuar, njësia mund të 
rrëzohet dhe të shkaktojë lëndime.
Mos vendosni spërkatës me lëndë të ndezshme 
ose mos përdorni bombola spërkatëse pranë 
njësisë, sepse kjo mund të rezultojë në zjarr.
Përpara pastrimit, sigurohuni të ndaloni 
përdorimin e njësisë, stakoni automatin ose të 
hiqni kordonin elektrik.
Në të kundërt mund të shkaktohet goditje elektrike 
dhe lëndim.
Për të shmangur goditjen elektrike, mos 
e përdorni me duar të lagura.
Mos vendosni pajisje që kanë flakë të zhveshura 
në vendet e ekspozuara ndaj rrymës së ajrit nga 
njësia, sepse kjo mund të dëmtojë prishjen 
e vatrës së zjarrit.
Mos vendosni ngrohës direkt nën njësi, sepse 
nxehtësia mund të shkaktojë deformim.
Sigurohuni që fëmijët, lulet ose kafshët të mos 
qëndrojnë direkt përballë rrymës së ajrit nga 
njësia, sepse mund ë ndodhin efekte të 
padëshirueshme.
Mos e lani me ujë kondicionerin ose telekomandën, 
sepse kjo gjë mund të shkaktojë goditje elektrike 
ose zjarr.
Mos vendosni enë me ujë (vazo lulesh etj.) mbi 
njësi, sepse kjo mund të çojë në goditje 
elektrike ose zjarr.
Mos e montoni kondicionerin e ajrit në një vend 
ku ekziston rreziku i rrjedhjes së gazeve të 
ndezshme.
Në rast rrjedhjeje gazi, grumbullimi i gazit pranë 
kondicionerit mund të rezultojë në rrezik zjarri.

Masat e sigurisë
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Mos vendosni enë me material të ndezshëm, si 
p.sh. kanaçe për spërkatje, brenda distancës 
1 m nga gryka që fryn ajër.
Enët mund të shpërthejnë, sepse ajri i ngrohtë nga 
njësia e brendshme ose e jashtme do të ndikojë mbi 
ato.
Rregullojeni tubin e kullimit në mënyrë të tillë që 
të garantoni kullimin e plotë.
Nëse gjatë punës së kondicionerit nuk kryhet kullimi 
i duhur nga tubi i kullimit në njësinë e jashtme, 
shkaku mund të jetë bllokimi nga papastërtitë dhe 
grumbullimi i mbeturinave në tub. 
Kjo mund të rezultojë në rrjedhje të ujit nga njësia 
e brendshme. Në këto rrethana, fikni kondicionerin 
dhe konsultohuni me shitësin tuaj për ndihmë.
Mos lejoni fëmijët të ngjiten mbi njësinë e jashtme 
ose evitoni vendosjen e objekteve mbi të.
Rrëzimi ose përmbysja mund të rezultojë në lëndim.
Mos bllokoni hyrjet ose daljet e ajrit.
Qarkullimi i dobësuar i ajrit mund të rezultojë në 
rendiment të pamjaftueshëm ose në probleme.
Pajisja nuk është parashikuar të përdoret nga 
fëmijë të vegjël të pambikëqyrur apo nga 
persona jo të sigurt.
Kjo mund të çojë në dëmtim të funksioneve trupore 
dhe rrezik për shëndetin.
Fëmijët duhen mbikëqyrur që të mos luajnë me 
njësinë ose me telekomandën e saj.
Vënia aksidentale në punë nga një fëmijë mund të 
rezultojë në dëmtim të funksioneve trupore ose në 
lëndim fizik.
Mos lejoni fëmijët të luajnë mbi ose përreth 
njësisë së jashtme.
Nëse prekin njësinë në mënyrë të shkujdesur mund 
të lëndohen.
Konsultohuni me shitësin lokal për mënyrën 
e pastrimit në brendësi të kondicionerit.
Pastrimi në mënyrë të gabuar mund të shkaktojë 
thyerjen të pjesëve plastike, rrjedhje të ujit dhe 
dëme të tjera, si dhe goditje elektrike.
Mos prekni vendin e hyrjes së ajrit ose fletët prej 
alumini të njësisë që të mos lëndoheni.
Mos vendosni objekte shumë afër njësisë së 
jashtme dhe mos lejoni që gjethet ose papastërti 
të tjera të grumbullohen rreth njësisë.
Gjethet janë një vend i mirë për kafshët e vogla që 
mund të futen brenda njësisë. Pasi futen brenda 
njësisë, këto kafshë të vogla mund të shkaktojnë 
defekte, tym ose zjarr kur bien në kontakt me pjesët 
elektrike.

Kurrë mos i prekni pjesët e brendshme të pultit.
Mos e hiqni panelin ballor. Nga prekja e pjesëve të 
brendshme mund të shkaktohet goditje elektrike 
dhe dëmtim i njësisë. Konsultohuni me shitësin lokal 
për kontrollin dhe rregullimin e pjesëve të 
brendshme.
Mos e lini pultin e komandimit ë një vend ku 
ekziston rreziku i lagies.
Nëse uji futet në pultin e komandimit ekziston 
rreziku i rrjedhjes elektrike dhe i dëmtimit të pjesëve 
elektronike.
Bëni shumë kujdes në kohën e pastrimit të filtrit 
të ajrit ose të inspektimit.
Kërkohet punë në vende të larta, gjë e cila kërkon 
të kushtohet kujdes maksimal. 
Nëse skela është e paqëndrueshme, ju mund të 
rrëzoheni ose të bini poshtë, duke u lënduar.
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Treguesi 
(i kuq/jeshil)

Fleta lëkundëse

Grila e thithjes

Paneli 
dekorativ

Kapaku 
dekorativ i cepit

Vrima e mbledhjes 
së pluhurit

Treguesi 
(i kuq/jeshil)

KUTIA E KOMPONENTËVE 
ELEKTRIKË të panelit Kapëset fiksuese 

të kutisë së pluhurit 
(në dy pika)

Filtri i ajrit

Kutia 
e pluhurit

Motori i lëvizjes së filtrit

Tubi me formë "S"

Motori i lëvizjes së furçës

Njësia e furçave

Kapaku 
dekorativ i cepit

Kapëset fiksuese të filtrit 
(në pesë pika)

Vida 
e mbërthimit 
të njësisë 
së furçave

• Ilustrimi tregon panelin dekorativ të pajisur me 
funksionin e vetëpastrimit të filtrit, me kushtin që grila 
e thithjes është hequr.

Treguesi
Ngjyrat dhe gjendjet e afishimit të treguesit tregojnë rrethanat e mëposhtme.

Ngjyra e 
treguesit Gjendja Përmbajtja

Jeshile
I ndezur Pajisja është duke punuar në funksionin e kondicionimit të ajrit (*)

Pulsim Pajisja është duke kryer procesin e vetëpastrimit të filtrit (*)

E kuqe

Pulsim në intervale 
të gjata

Koha për të mbledhur pluhurin nga kutia e pluhurit 
(sipas pluhurit të diktuar nga sensori i pluhurit) Shihni 

faqja 13.
Pulsim në intervale 

të shkurtra

Kutia e pluhurit është plot, dhe vetëpastrimi i filtrit 
është i pamundur.

Ndodhi e një avarie gjatë vetëpastrimit të filtrit.

* Produkti është vendosur nga fabrika që të mos i tregojë këto pika.

SHËNIM
Mos e përdorni produktin në vendet e mëposhtme.
Yndyra, bloza e cigareve dhe avulli do të kthehen në pluhur ngjitës në filtër, i cili mund të mos pastrohet si duhet. 
Përveç kësaj, pluhuri ngjitës mund të shkaktojë defekte.
• Në vende me avuj me yndyrë .............................. restorante, fabrika etj.
• Në vende dhe shumë tym duhani ........................ dhomat e pirjes së duhanit etj.
• Në vende me avull ose lagështirë të tepruar ....... restorante, fabrika etj.

*  Produkti mund të mos përdoret në disa rrethana të caktuara, përveç atyre të dhëna në shembujt specifikë më 
lart. Kontaktoni me shitësin e Daikin për më shumë detaje.

Emrat dhe funksionet
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1. Butoni i zgjedhjes së modalitetit të 
funksionimit
• Shtypeni këtë buton për të zgjedhur modalitetin 

e funksionimit që dëshironi.
*  Modalitetet në dispozicion variojnë sipas 

modelit të lidhur.

2. Butoni i drejtimit të fryrjes së ajrit/ 
shpejtësisë së ventilatorit
• Përdoret për të treguar pamjen e ekranit të 

cilësimit Vëll. ajri/Drejt. fryrja ajrit.
*  Shpejtësitë e mundshme të ventilatorit dhe drejtimi 

i fryrjes së ajrit variojnë sipas modelit të lidhur.
(Për detaje shihni manualin e përdorimit të pultit 
të komandimit)

3. Butoni Menyja/Enter
• Përdoret për të treguar menynë kryesore.
• Përdoret për t'u futur në zërin e cilësimit të zgjedhur.

4. Butoni Lart  (Sigurohuni të shtypni 
pjesën me simbolin )
• Përdoret për të rritur temperaturën e vendosur.
• Theksohen zërat e tjerë në anën e sipërme. 

(Zërat e theksuar kalojnë rresht njëri pas tjetrit 
kur butoni mbahet i shtypur.)

• Përdoret për të ndryshuar zërin e zgjedhur.

5. Butoni Poshtë  (Sigurohuni të shtypni 
pjesën me simbolin )
• Përdoret për të ulur temperaturën e vendosur.
• Theksohen zërat e tjerë në anën e poshtme. 

(Zërat e theksuar kalojnë rresht njëri pas tjetrit 
kur butoni mbahet i shtypur.)

• Përdoret për të ndryshuar zërin e zgjedhur.

 2.  Butoni i vendosjes së drejtimit të fryrjes së ajrit/
shpejtësisë së ventilatorit

 3.  Butoni Menyja/Enter
 8.  Butoni i ndezjes/fikjes

10.  Butoni Anulo

 9.  Llamba e funksionimit

11.  Ekrani LCD (me ndriçim në sfond)

 4.  Butoni Lart 
 5.  Butoni Poshtë 
 6.  Butoni Djathtas 
 7.  Butoni Majtas 

 1.  Butoni i zgjedhjes së modalitetit të funksionimit

Funksionet e tjera, përveç atyre të përdorimit bazë (d.m.th. ndezja/fikja, butoni i zgjedhjes së modalitetit të punës, 
kontrolli i shpejtësisë së ventilatorit dhe vendosja e temperaturës), vendosen nga pamja e ekranit të menysë. 

SHËNIM
• Mos e instaloni pultin e komandimit në vende të ekspozuara ndaj dritës së diellit. 

Përndryshe, ekrani LCD mund të çngjyroset dhe të mos shihet asgjë e afishuar.
• Mos e tërhiqni ose mos e përdridhni kabllon e pultit të komandimit. 

Përndryshe, pulti i komandimit mund të pësojë defekt.
• Mos i shtypni butonat në pultin e komandimit me objekte me majë të mprehtë. 

Përndryshe, pulti i komandimit mund të dëmtohet ose të pësojë defekt.
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6. Butoni Djathtas  (Sigurohuni të 
shtypni pjesën me simbolin )
• Përdoret për të theksuar zërat e tjerë në krah të 

djathtë.
• Çdo pamje e ekranit lëviz në drejtimin djathtas.
• Cilësimet e largimit nga shtëpia aktivizohen me 

këtë buton, kur ai mbahet shtypur të paktën për 
katër sekonda.

7. Butoni Majtas  (Sigurohuni të shtypni 
pjesën me simbolin )
• Përdoret për të theksuar zërat e tjerë në krah të majtë.
• Çdo pamje e ekranit lëviz në drejtimin majtas.
• Cilësimet e largimit nga shtëpia aktivizohen me 

këtë buton, kur ai mbahet shtypur të paktën për 
katër sekonda.

8. Butoni i ndezjes/fikjes
• Shtypni këtë buton dhe sistemi do të fillojë punën.
• Shtypni përsëri këtë buton dhe sistemi do të ndalojë.

9. Llamba e funksionimit (e gjelbër)
• Kjo llambë ndriçon gjatë punës.
• Llamba pulson nëse ndodh ndonjë gabim.

10. Butoni Anulo
• Përdoret për t'u rikthyer në pamjen e 

mëparshme të ekranit.

11. Ekrani LCD (me ndriçim në sfond)
• Ndriçimi në sfond ndizet për rreth 30 sekonda 

kur shtypet njëri nga butonat e përdorimit. 
Përdorini butonat, përveç atij të ndezjes/fikjes, 
gjatë kohës që ndriçimi në sfond është i ndezur.

• Nëse përdoren dy pulte komandimi për të 
kontrolluar vetëm një njësi të brendshme, do të 
ndizet ndriçimi në sfond i pultit të komandimit që 
është përdorur i pari. 
(Ndriçimi në sfond i të dy pulteve të komandimit nuk 
ndizet në të njëjtën kohë.)

1. Afishimi "Vetëpastrimi i filtrit"
• Shfaqet kur pajisja është duke kryer procesin 

e vetëpastrimit të filtrit.

2. Mesazhi
Shfaqet mesazhi më poshtë.
"Gabim: Shtyp butonin Menyja."
"Paralaj.: Shtyp butonin Menyja."
• Shfaqet nëse është zbuluar një gabim ose një 

paralajmërim. (Shihni faqja 18).

Mesazhet "Mblidh pluhurin." dhe "Paralaj.: Shtyp 
butonin Menyja." shfaqen në mënyrë të alternuar.
• Shfaqet kur ka ardhur koha për të mbledhur 

pluhurin nga kutia e pluhurit. (Shihni faqja 13).

"Vendos orën nga menyja"
• Shfaqet për të informuar se ora duhet vendosur 

përsëri. (Shihni faqja 10)
• Produkti nuk do të nisë vetëpastrimin e filtrit në 

periudhën e përcaktuar nëse cilësimet nuk 
rregullohen përsëri.

Ekrani me kristale të lëngshme
• Ekzistojnë dy lloje afishimi, d.m.th. afishimi standard dhe afishimi i detajuar. 

Afishimi standard është zgjedhja e paracaktuar.
• Për të kaluar në afishimin e detajuar, zgjidhni afishimin e detajuar në menynë kryesore. 

Për detaje shihni manualin e përdorimit të ofruar me pultin e komandimit me tela.
• Secila nga pamjet më poshtë shpjegon gjendjen e ekranit LCD lidhur me funksionin e vetëpastrimit të filtrit. 

Për përmbajtjen e ekraneve LCD kur produkti nuk është në procesin e vetëpastrimit të filtrit, shihni manualin 
e përdorimit të ofruar me pultin e komandimit me tela.

  Afishimi standard    Afishimi i detajuar  

Auto

Mblidh pluhurin

2. Mesazhi 1. Afishimi "Vetëpastrimi i filtrit"

Vendos
Ftoh

Ngrohje
28°C

20°C

Brenda

20°C

Auto
Ftoh
Ngrohje

28°C

20°C

Rikthimi

Pre11:03

Mblidh pluhurin

2. Mesazhi 1. Afishimi "Vetëpastrimi i filtrit"

Emrat dhe funksionet
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Metoda e përdorimit

Afishimi i pamjes së 
ekranit të përdorimit
Përshkruan pamjet 
e ekranit që do të 
afishohen në pultin 
e komandimit gjatë 
përdorimit.

Procedura e përdorimit
Shpjegon procedurën e përdorimit të një butoni 
të pultit të komandimit. 
Përdorini butonat sipas kësaj procedure.

Afishimi i butonit të përdorimit
Afishon pozicionet e butonave 
që do të përdoren.

Funksionet e pultit të komandimit

1
Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes

1/2

Kthehu Cilësimi

09:00–12:00

Vetëpastrim filtri
Vetëpastrim filtri

• Shtypni butonat        për të zgjedhur  Vetëpastrim filtri  te 
  pamja e menysë kryesore.
  Shtypni butonin Menyja/Enter për të afishuar pamjen 
  e ekranit të cilësimeve te Vetëpastrim filtri.

Vendosja e vetëpastrimit të filtrit
Ky produkt kryen vetëpastrim të filtrit një herë në javë.
Funksionimi si kondicioner i pajisjes do të ndalojë, ndërkohë që pajisja kryen procesin e vetëpastrimit të filtrit. 
Specifikoni periudhën që dëshironi nga tetë periudhat në dispozicion.

SHËNIM
• Këtu janë të nevojshme cilësimet e sakta të orës.
• Pajisja do ta kryejë procesin e vetëpastrimit të filtrit nga ora 00:00 deri në orën 03:00 (si cilësim i paracaktuar 

nga fabrika) nëse periudha për vetëpastrimin e filtrit nuk specifikohet.
• Pajisja do ta kryejë procesin e vetëpastrimit të filtrit në një kohë të pacaktuar nëse nuk bëhen rregullimet 

e sakta të orës.

 �Mënyra e specifikimit të orës së fillimit

Metoda e përdorimit

1 
Cilësimi

Menyja kryesore
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes

1/2

Kthehu

• Hapni pamjen e ekranit Menyja kryesore.
• Shtypni butonat  për të zgjedhur  Vetëpastrim filtri  në 

pamjen e ekranit të menysë kryesore dhe shtypni butonin 
Menyja/Enter.

2 
Kthehu Cilësimi

Vendosja e orës nuk është kryer. 
Dëshiron ta vendosësh orën?

Vetëpastrim filtri

Po Jo

Data dhe koha
Viti      2011
Muaji   01
Data    01
E enjte
 12:00

Kthehu Cilësimi

* Për të caktuar kohën e fillimit të vetëpastrimit të filtrit nevojitet rregullimi i saktë 
i orës.

• Nëse ora nuk është vendosur do të shfaqet një pamje ekrani 
si ajo që jepet në të majtë.  
Shtypni butonat   për të zgjedhur  Po  dhe shtypni butonin 
Menyja/Enter. 
Vendosni vitin, muajin, datën dhe kohën aktuale. 
(Shihni "Ora dhe kalendari" në faqen 10)

Vetëpastrimi i filtrit
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3 
Kthehu Cilësimi

Vetëpastrim filtri
Vetëpastrim filtri

0:00– 3:00

• Periudha do të ndryshojë sa herë që butonat  shtypen në 
pamjen e ekranit të vendosjes së orës për procesin 
e vetëpastrimit të filtrit. 
 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 . 
Zgjidhni periudhën që dëshironi nga ato që shfaqen.

• Shtypni butonin Menyja/Enter. 
Afishohet pamja e ekranit të konfirmimit të cilësimeve.

4 
Kthehu Cilësimi

Të ruhen cilësimet?
Vetëpastrim filtri

Po Jo

• Shtypni butonin   për të zgjedhur  Po  në pamjen e ekranit 
të konfirmimit të cilësimeve.  
Pastaj, shtypni butonin Menyja/Enter për të vendosur 
vetëpastrimin e filtrit dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të 
ekranit. 

SHËNIM
Funksioni i vetëpastrimit të filtrit kërkon rreth 10 minuta.
Ekzekutimi i funksionit të pastrimit, gjithmonë brenda intervalit të kohës së programuar prej 3 orësh, nis sa më 
shpejt të jetë e mundur, duke marrë në konsideratë rrethanat më poshtë:
• Gjatë orës së parë 

funksioni i pastrimit kryhet vetëm gjatë intervaleve kur termostati është Fikur ose kur njësia nuk është duke punuar;
• Gjatë orës së dytë 

të njëjtat kushte si gjatë orës së parë ose kur kërkesa për ftohje dhe ngrohje është më e vogël;
• Gjatë orës së tretë 

njësia kryen ekzekutimin me forcë të funksionit të pastrimit, edhe kur ajo është duke punuar. Pas përfundimit të 
funksionit të pastrimit, njësia do të nisë përsëri funksionimin normal.

Njësia do të tentojë të kryejë funksionin e pastrimit gjatë intervalit tjetër të kohës së programuar prej 3 orësh, kur 
ai nuk ekzekutuar sipas programimit.
Në rastin e VRV, nëse njësia nuk ka mundur të kryejë funksionin e pastrimit pas kalimit të 2 intervaleve njëri pas 
tjetrit të kohës së programuar prej 3 orësh, në ekranin e pultit të komandimit shfaqet kodi i gabimit AH09 (shihni 
"SHËNIM" te faqja 18). Kodi i gabimit mbetet i afishuar për sa kohë që funksioni nuk ka përfunduar, por njësia 
mund të përdoret normalisht në çdo moment.
Njësitë Sky air nuk e afishojnë këtë kod gabimi.

Vetëpastrimi i filtrit
Produkti ka tre modalitetet e mëposhtme të funksionimit, ku secili prej tyre mund të vendoset për vetëpastrimin e filtrit.

Modaliteti i 
funksionimit Përshkrimi

Vendosja 
e orës

Disponueshmëria për 
përcaktimin e kohës për 

nisjen e vetëpastrimit të filtrit

Funksionim me 
kohëmatës të  
programuar

Kryen pastrimin automatik të filtrit gjatë 
periudhës së përcaktuar e të zgjedhur 
nga tetë periudha.

Funksionim 
00:00 deri në 

03:00

Kryen pastrimin automatik të filtrit gjatë 
periudhës kohore të vendosur nga 
fabrika (00:00 deri në 03:00).

Funksionim me  
vetëkontroll

Kryen pastrimin automatik të filtrit sipas 
referencës së komandimit.  ose 

Vetëpastrimi i filtrit
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PËRGATITJA
• Për përcaktimin e një periudhe për ekzekutimin e vetëpastrimit të filtrit, shmangni sa më shumë të jetë 

e mundur zgjedhjen e periudha të kohës kur pajisja është duke funksionuar si kondicioner ajri. 
Nëse periudha për vetëpastrimin e filtrit mbivendoset me periudhën e funksionimit të pajisjes si kondicioner 
ajri, pajisja mund të ndalojë me forcë kondicionimin e ajrit për të nisur vetëpastrimin e filtrit.

• Nëse shfaqet mesazhi "Vendos orën nga menyja", kryeni sërish rregullimet e orës në mënyrë që vetëpastrimi 
i filtrit të kryhet gjatë periudhës së përcaktuar.

SHËNIM
*  Produkti do të vendoset në modalitetin e funksionimit me kontroll automatik nëse cilësimet e orës nuk 

rregullohen përsëri, pasi ora është rivendosur për çfarëdo lloj arsyeje (p.sh. kur produkti nuk ushqehet me 
energji elektrike për 48 orë ose më shumë).

• Pajisja mund të bëjë pa zhurmë kur rrotullohet filtri ose kur pluhuri fshihet me furçë.
• Ventilatori rrotullohet automatikisht gjatë procesit të vetëpastrimit të filtrit.

Ora dhe kalendari

 �Vendosja e orës

Metoda e përdorimit

1 
Ftoh Vendos

Ftoh 28°C

Pamja bazë e ekranit

• Shtypni butonin Menyja/Enter.

2 
Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Nisje e shpejtë
Ajrimi
Opsio. për kursim energjie
Programi
Vetëpastrim filtri
Informac. i mirëmbajtjes

1/2

Pamja e menysë kryesore

• Afishohet pamja e ekranit Menyja kryesore.

3 
Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha 

2/2 • Shtypni butonat  për të zgjedhur  Ora dhe kalendari  
në pamjen e ekranit të menysë kryesore. 
Shtypni butonin Menyja/Enter për të afishuar pamjen 
e ekranit të cilësimeve të orës.

4 Data dhe koha
Viti      2011
Muaji   01
Data    01
E enjte
 12:00

Kthehu Cilësimi

• Zgjidhni "Viti" me anë të butonave  . 
Futni vitin me anë të butonave . 
Mbajtja shtypur e butonit bën që numrat të ndryshohen 
në mënyrë të vazhdueshme.
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5 Data dhe koha
Viti      2011
Muaji   10
Data    01
E enjte
 12:00

Kthehu Cilësimi

• Zgjidhni "Muaji" me anë të butonave  . 
Futni muajin me anë të butonave . 
Mbajtja shtypur e butonit bën që numrat të ndryshohen 
në mënyrë të vazhdueshme.

6 Data dhe koha
Viti       2011
Muaji   10
Data    07
E enjte
 12:00

Kthehu Cilësimi

• Zgjidhni "Data" me anë të butonave  . 
Futni datën me anë të butonave . 
Mbajtja shtypur e butonit bën që numrat të ndryshohen 
në mënyrë të vazhdueshme.  
Dita e javës ndryshohet në mënyrë automatike. 

7 Data dhe koha
Viti     2011
Muaji 10
Data  07
E enjte
 12:00

Kthehu Cilësimi

• Zgjidhni "Ora" me anë të butonave  . 
Futni orën me anë të butonave . 
Mbajtja shtypur e butonit bën që numrat të ndryshohen 
në mënyrë të vazhdueshme.

8 Data dhe koha
Viti     2011
Muaji 10
Data  07
E enjte
 12:21

Kthehu Cilësimi

• Zgjidhni "Minuta" me anë të butonave  . 
Futni minutat me anë të butonave . 
Mbajtja shtypur e butonit bën që numrat të ndryshohen 
në mënyrë të vazhdueshme.

• Shtypni butonin Menyja/Enter. 
Afishohet pamja e ekranit të konfirmimit të cilësimeve.

9 Të ruhen cilësimet?
Data dhe koha

Po Jo

Kthehu Cilësimi

• Shtypni butonin   për të zgjedhur  Po  në pamjen e ekranit 
të konfirmimit të cilësimeve.  
Pastaj, shtypni butonin Menyja/Enter për të vendosur orën 
dhe për t'u rikthyer në pamjen bazë të ekranit.

* Ndërkohë që vendosni cilësimet për vetëpastrimin e filtrit, pamja e ekranit 
do të kalojë në ekranin për përcaktimin e periudhës për vetëpastrimin 
e filtrit. (Shikoni faqja 9.)

Vetëpastrimi i filtrit
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Cilësimet aktuale

 �Ndryshimi i cilësimeve aktuale

Metoda e përdorimit

1 
Kthehu Cilësimi

Menyja kryesore
Konfigurimi
Cilësimet aktuale
Ora dhe kalendari
Gjuha 

2/2 • Hapni pamjen e ekranit Menyja kryesore. (Shihni faqja 10).
• Shtypni butonat  për të zgjedhur  Cilësimet aktuale  në 

pamjen e ekranit të menysë kryesore dhe shtypni butonin 
Menyja/Enter.

2 
Kthehu Cilësimi

Cilësimet aktuale
Shpejtësia e ajrimit E ulët
Regjimi i ajrimit Auto
Programi Çaktivi.
Mënyra e afishimit Standard
Zëri i afishimit Jashtë
Vetëpastrim filtri 00-03

• Shfaqet një listë që tregon statusin e cilësimeve aktuale.  
Shtypni butonat  për të kaluar në zërin tjetër të listës.

• Shtypja e butonit Anulo ju rikthen në pamjen e ekranit të 
menysë kryesore.

Shpejtësia e ajrimit Mënyra e afishimit
Regjimi i ajrimit Zëri i afishimit
Programi Vetëpastrim filtri
Nisje e shpejtë

Zërat e listës së afishimit

* Zërat e listës së afishimit mund të jenë të ndryshëm, në varësi nga modeli.  
Afishohen vetëm zërat që mund të vendosen. 
Shihni cilësimet e afishuara te "Vetëpastrim filtri" për gjendjen aktuale të 
caktuar për vetëpastrimin e filtrit.
Shembull:  Për vetëpastrimin e filtrit vendoset një periudhë nga ora 00:00 

deri në orën 03:00. 
Vetëpastrim filtri   00-33
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Mbledhja e pluhurit nga kutia e pluhurit
Shfaqja e shenjës së mbledhjes së pluhurit

Koha për mbledhjen e pluhurit nga kutia e pluhurit do të shfaqet kur të vijë momenti i duhur.
Mblidhni menjëherë pluhurin në momentin kur konfirmohet shenja.
*  Shenja për mbledhjen e pluhurit shfaqet në intervale rreth gjysmë viti deri në një vit. 

Intervalet mund të jenë më të shkurtër nëse produkti përdoret në vende me shumë pluhur.

Shenja për mbledhjen e pluhurit shfaqet në mënyrë graduale, sipas sasisë së pluhurit që gjendet në kutinë 
e pluhurit.

Vendi i shfaqjes Shenja 
e mbledhjes 1

Shenja 
e mbledhjes 2

Shenja 
e mbledhjes 3

Shenja 
e mbledhjes 4

Pulti i 
komandimit

Ekrani 
LCD

Mesazhet "Mblidh pluhurin" dhe "Shtyp butonin Menyja" 
shfaqen në mënyrë të alternuar.

Shfaqet "AH" 
(shenjë gabimi)

Llamba e 
funksionimit Pa tregim Llamba e funksionimit do të pulsojë.

Kapaku dekorativ i cepit
Treguesi (i kuq) Pa tregim

Treguesi do të 
pulsojë në 

intervale të gjata.

Treguesi do të pulsojë në intervale të 
shkurtra.

PËRGATITJA
• Mblidhni menjëherë pluhurin në kutinë e pluhurit në momentin kur konfirmohet shenja për mbledhjen e pluhurit.

SHËNIM
• Komanda për pezulluar funksionimin e pajisjes si kondicioner ajri do të punojë nëse funksionimi i pajisjes si 

kondicioner ajri vazhdohet pa e mbledhur pluhurin. 
Përveç kësaj, pluhuri do të derdhet dhe mund të shkaktojë defekt. Për këtë arsye, sigurohuni të kryeni 
mbledhjen e pluhurit me fshesë me vakuum.
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Mbledhja e pluhurit me fshesë me vakuum

1 Mblidhni me vakuum pluhurin në kutinë e pluhurit në momentin kur konfirmohet shenja 
për mbledhjen e pluhurit.

SHËNIM
• Mbledhja e pluhurit me fshesë me vakuum nuk është e mundur gjatë vetëpastrimit të filtrit. Sigurohuni që 

në ekranin e pultit të komandimit nuk është shfaqur "   " përpara mbledhjes së pluhurit. 
* Treguesi do të pulsojë në ngjyrë jeshile nëse ai është vendosur që të tregojë afishimin. (Shihni faqja 5).

2 Lidhni tubin bashkues të ofruar dhe aksesorin për puthitjen me tubin e fshesës me vakuum. 
Futni tubin bashkues dhe aksesorin në tubin e fshesës me vakuum.

Tubi i fshesës 
me vakuum

Tubi i fshesës 
me vakuum Tubi bashkuesTubi bashkues

Aksesori bashkues

Tubi i fshesës me vakuum me diametër 
të brendshëm 32 deri në 38 mm.

Tubi i fshesës me vakuum me diametër 
të brendshëm 38 deri në 42 mm.

Kur vendosni në ruajtje tubin bashkues, përdorni shiritin shtrëngues me ngjitje të ofruar dhe kryeni procedurën 
e mëposhtme.

Shembulli 1
1.  Hiqni letrën mbështetëse nga shiriti me dy ngjitëse 

në pjesën e pasme të shiritit shtrëngues, dhe 
ngjitni shiritin shtrëngues mbi një sipërfaqe të 
rrafshët në vendin e ruajtjes.

2.  Ngjishni shiritin shtrëngues të tubit bashkues mbi 
shiritin shtrëngues të ngjitur në hapin 1.

Sipërfaqja e sheshtë 
në vendin e ruajtjes

Tubi bashkues

Shiritat 
shtrëngues me ngjitje

Shembulli 2
Mbështillni shiritin shtrëngues me ngjitje në tubin 
bashkues përreth zorrës ose tubit të fshesës me 
vakuum, për ta vendosur në ruajtje tubin bashkues.

Tubi bashkues

Tubi ose zorra e 
fshesës me vakuum

Shiritat 
shtrëngues 
me ngjitje

SHËNIM
• Aksesori nuk mund të lidhet në tubin e një fshese me vakuum pa skaj drejtues me formë të rrumbullakët 

(p.sh. fshesë me vakuum statike ose e llojit portativ) ose në një tub që ka një vrimë në mes për të lejuar 
rrjedhjen e ajrit. Konsultohuni me shitësin e Daikin nëse aksesori nuk mund të lidhen në fshesën tuaj me 
vakuum.

• Përdorni një fshesë me vakuum me fuqi minimale thithjeje 300 W.
• Mos përdorni fshesë me vakuum që është e mbushur me pluhur apo që ka fuqi të vogël thithjeje. 

* Përdorimi i fshesës me vakuum si më lart mund të rezultojë në dështim të mbledhjes së pluhurit.
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3 Futni skajin drejtues të tubit bashkues në vrimën e mbledhjes së ajrit, nga poshtë në 
grilën e thithjes në anën e djathtë. Më pas, ngjishni skajin drejtues brenda në vrimën 
e ajrit derisa ai të ngecë në vend.

Vrima 
e mbledhjes 
së pluhurit Tubi bashkues

Ngrihet rreth 
10 mm

Seksioni i brendshëm tërthor i vrimës së mbledhjes së pluhurit

Hyrja e ajrit

4 Ndërkohë që skaji drejtues i tubit bashkues bën kontakt, ndizni fshesën me vakuum me 
fuqinë e thithjes të vendosur në maksimum dhe thithni pluhurin.

5 Nëse treguesi i kapakut dekorativ të cepit pulson në ngjyrë të kuqe, në përfundim të 
mbledhjes së pluhurit ai do të fiket ose do të ndriçojë në ngjyrë jeshile.

* Mund të nevojiten maksimumi 30 sekonda që treguesi që pulson në ngjyrë të kuqe të fiket ose të ndriçojë 
në ngjyrë jeshile.

Mbledhja e pluhurit nga kutia e pluhurit
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Rivendosja e shenjës së mbledhjes së pluhurit
Metoda e përdorimit

1 Auto
28°C

20°C

Mblidh pluhurin

Vendos
Ftoh

Ngrohje

Pamja bazë e ekranit

• Kur vjen koha për të mbledhur pluhurin nga kutia e pluhurit, 
në pjesën e poshtme të pamjes bazë të ekranit shfaqen në 
mënyrë të alternuar mesazhet për mbledhjen e pluhurit 
"Mblidh pluhurin." dhe "Shtyp butonin Menyja.".

• Në momentin e kësaj gjendjeje, shtypni butonin Menyja/Enter.

2 
Kthehu Cilësimi

Metoda e mbledh. pluhurit • Do të shfaqet një ilustrim i mbledhjes së pluhurit me vakuum 
nga vrima e mbledhjes së pluhurit. (Shihni "Mbledhja e pluhurit 
me fshesë me vakuum" në faqen 14)

• Pasi të kuptoni mënyrën e mbledhjes së pluhurit, shtypni 
butonin Menyja/Enter nga kjo gjendje.

3 
Kthehu Cilësimi

Është mbledhur pluhuri?
Metoda e mbledh. pluhurit

Po Jo

Ftoh Vendos
Ftoh 28°C

• Pas mbledhjes me vakuum të pluhurit në kutinë e pluhurit, 
shtypni butonat   në dritaren e konfirmimit të mbledhjes 
së  pluhurit dhe zgjidhni  Po .

• Shtypni butonin Menyja/Enter për të rivendosur shenjën 
e mbledhjes së pluhurit.

• Mesazhet "Mblidh pluhurin." dhe "Shtyp butonin Menyja." 
që shfaqeshin të alternuar në pamjen bazë të ekranit do të 
zhduken.

* Nëse pluhuri në kutinë e pluhurit nuk është mbledhur fare ose nuk 
është mbledhur saktë, shenja do të shfaqet sërish shumë shpejt.



Manuali i përdorimit BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
 Paneli dekorativ me vetëpastrim
 4P558846-1A 2018.1217

Lokalizimi dhe zgjidhja e problemeve
Simptomat e mëposhtme nuk janë shenja treguese të defekteve.

Simptoma Shkaku i mundshëm

Dëgjohet një zhurmë e lehtë 
kërcitëse.

Shfaqet shenja "  " ose 
treguesi në panel pulson në ngjyrë 
jeshile (*).

Zhurma e lëvizjes së filtrit të ajrit.

Dëgjohet një zhurmë përcëllimi. Zhurma e lëvizjes së furçës.

Ventilatori rrotullohet 
automatikisht.

Pajisja është duke kryer procesin 
e vetëpastrimit të filtrit dhe të 
transferimit të pluhurit.

Fleta lëkundëse lëviz 
automatikisht.

Pajisja shfryn jashtë ajër 
horizontalisht gjatë vetëpastrimit 
të filtrit.

Funksionimi si kondicioner ajri i pajisjes ndalon përkohësisht.
Kutia e pluhurit është plot, dhe 
vetëpastrimi i filtrit është 
i pamundur.

* Cilësimet nga fabrika nuk do të lejojnë treguesin të pulsojë në ngjyrë jeshile.

Kontrollet përpara kërkesës për shërbim.

Simptoma Shkaku i mundshëm Korrigjimi

Pluhuri ngjit në filtrin e ajrit 
(pluhuri bie poshtë).

Dhoma ka përkohësisht sasi të 
madhe pluhuri si rezultat i pastrimit 
të dhomës.

Ndaloni përdorimin e kondicionerit 
deri në përfundimin e pastrimit të 
dhomës.

Kutia e pluhurit është plot.
Mblidhni pluhurin me fshesë me 
vakuum.
(Shihni faqja 14).

Mesazhi "AH" do të shfaqet në 
ekranin e pultit të komandimit 
dhe drita treguese 
e funksionimit pulson.

Kutia e pluhurit është plot.
Mblidhni pluhurin me fshesë me 
vakuum.
(Shihni faqja 14).

Shenja për mbledhjen e pluhurit 
shfaqet shumë shpejt pas 
thithjes së pluhurit me vakuum.

A është e mbushur plot me pluhur 
fshesa me vakuum?

Zbrazni pluhurin nga fshesa me 
vakuum.

Pajisja nuk punon sipas 
cilësimeve të vendosura 
të kohëmatësit.

Mos janë të gabuara cilësimet në 
pultin e komandimit?

Vendosni sërish cilësimet në pultin 
e komandimit.

Nëse pajisja nuk është akoma në gjendje të mirë pas kontrollit të pikave më lart, kontaktoni me shitësin e Daikin. 
Klienti nuk duhet të provojë ta riparojë vetë produktin.

Informacion i dobishëm
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 �Për rastet e mëposhtme kontaktoni me shitësin e Daikin
• Kur kondicioneri i ajrit nuk punon si duhet (p.sh. kur nxjerr një erë si të djegur), fikeni 

kondicionerin dhe shkëputni furnizimin me energji elektrike.
Përdorimi i vazhdueshëm në këto kushte mund të shkaktojë prishjen e kondicionerit, goditje 
elektrike ose zjarr. Kontaktoni me shitësin e Daikin.

Simptoma
Masat që duhen marrë përpara kërkesës 

për shërbim

Siguresa digjet ose pajisjet mbrojtëse, si p.sh. automati dhe 
automati i ndërprerës i rrjedhjes së tokëzimit veprojnë shpesh. Mos e ndizni pajisjen.

Funksionimi i butonave në pultin e komandimit nuk është 
i saktë. Fikni pajisjen.

Ka disa defekte ose anomali të tjera. Ndaloni përdorimin e pajisjes.

Ftoh Vendos
Ftoh 28°C

Gabim: Shtyp butonin Menyja

Një nga mesazhet e mëposhtme 
pulson në pamjen bazë të ekranit 
të pultit të komandimit.

"Gabim: Shtyp butonin Menyja."
* Llamba treguese e funksionimit pulson.

"Paralaj.: Shtyp butonin Menyja."
* Llamba treguese e funksionimit nuk 
pulson.

Kontrolloni kodet e gabimeve.  
(Shihni më poshtë)

Afishimi i kodit të gabimit

Metoda e përdorimit

1 
Ftoh Vendos

Ftoh 28°C

Gabim: Shtyp butonin Menyja

• Nëse ndodh ndonjë gabim, në pamjen bazë të ekranit do të 
shfaqet njëri prej mesazheve të mëposhtëm.
"Gabim: Shtyp butonin Menyja."
* Llamba tregues e funksionimit do të pulsojë.

"Paralaj.: Shtyp butonin Menyja."
* Llamba tregues e funksionimit nuk do të pulsojë.

• Shtypni butonin Menyja/Enter.

Llamba 
e funksionimit

2 
Kthehu

Kodi i gabimit: A1

Modeli brenda –––/000
Modeli jashtë –––/000

Informacioni i kontaktit
0123–4567–8900

• Do të pulsojë gjithashtu edhe kodi i gabimit, si dhe do të 
shfaqet adresa e kontaktit dhe emri i modelit.

• Njoftoni shitësin e Daikin dhe jepini atij kodin e gabimit 
dhe emrin e modelit.

SHËNIM

Në disa raste, në pultin e komandimit mund të shfaqet kodi AH09. Ky kod gabimi nënkupton se procesi i pastrimit 
nuk ka mundur të kryhet për shkak të mbivendosjes së kohës së funksionimit (ftohje ose ngrohje) dhe programimit 
të pastrimit. Kjo gjë mund të shmanget duke e vendosur funksionin e pastrimit jashtë orarit normal të punës. (P.sh., 
puna normale ndalon më 23:59 dhe pastrimi fillon në orën 00:00).
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Informacion i dobishëm
Shërbimi për klientin pas shitjes

• Mos e çmontoni, modifikoni ose mos e riparoni pultin e komandimit.
Ky veprim mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr. 
Kontaktoni me shitësin e Daikin.

• Mos i ndryshoni vendndodhjen ose mos riinstaloni vetë.
Instalimi i gabuar mund të rezultojë në goditje elektrike ose në zjarr. 
Kontaktoni me shitësin e Daikin.

• Jini të kujdesshëm për rrezikun e zjarrit në rastin e rrjedhjes së gazit ftohës.
Nëse kondicioneri i ajrit nuk punon si duhet, d.m.th. nuk krijon ajër të ngrohtë ose të ftohtë, 
shkaku mund të jetë rrjedhja e gazit ftohës. Kontaktoni me shitësin e Daikin për ndihmë. 
Gazi ftohës brenda kondicionerit të ajrit është i sigurt dhe zakonisht ai nuk rrjedh. Megjithatë, 
nëse rrjedh, kontakti me një flakë të zbuluar, me një rezistencë ose vatër gatimi mund të 
shkaktojë krijimin e gazeve helmues. Mos e përdorni kondicionerin e ajrit derisa një person 
i kualifikuar shërbimi të konfirmojë se është eliminuar rrjedhja e gazit. 

 �Jepini riparuesit të dhënat e mëposhtme
• Emrin e modelit
• Datën e instalimit
• Rrethanat e prishjes: sa më saktë që të jetë e mundur.
• Emrin tuaj, adresën dhe numrin e telefonit

 �Riparimet pas përfundimit të periudhës së garancisë me riparim falas
Kontaktoni me shitësin e Daikin.
Daikin kryen riparime kundrejt pagesës, nëse produkti mund të riparohet në funksionet e tij ekzistuese.

 �Periudha e stokut e pjesëve të këmbimit për riparim
Pjesët e këmbimit për riparim janë pjesë që janë të nevojshme për të siguruar funksionimin e produktit.
Daikin mban stok të pjesëve të këmbimit për riparim për kondicionerët e ajrit për deri në nëntë vjet pas 
ndërprerjes së prodhimit të kondicionerit specifik.

 �Rekomandimi për kontratën e inspektimit të mirëmbajtjes
Pjesa e brendshme e kondicionerit do të ndotet dhe performanca e tij do të dobësohet, nëse kondicioneri 
përdoret për disa sezone.
Për shërbimin kapital ose pastrimin e brendshëm të produktit nevojitet një teknikë e specializuar, përveç 
mirëmbajtjes së zakonshme. Për këtë arsye, Daikin rekomandon një kontratë inspektimi për mirëmbajtje 
kundrejt pagesës.
Megjithatë, ky produkt kryen vetëpastrim të filtrit. Për rrjedhojë, kujdesi i përditshëm nga ana e klientit nuk 
është i nevojshëm.
Në varësi të kushteve të mjedisit dhe të përdorimit, mund të ndodhë një ndikim negativ mbi produktin, si p.sh. 
bllokimi i filtrit. Për rrjedhojë, Daikin rekomandon inspektime të mirëmbajtjes në intervalet e mëposhtme të 
inspektimit.
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 �Standardet e rrepta për frekuencën e inspektimit dhe të mirëmbajtjes
[Mbani parasysh se frekuencat e mirëmbajtjes nuk tregojnë periudhat e garantuara të funksionimit të pjesëve.]

Tabela 1 zbatohet për kushtet e mëposhtme të përdorimit.
(1)  Produkti përdoret në kushte normale, duke mos u përdorur dhe duke mos u ndaluar shpesh në intervale të 

shkurtra. 
(Përdorim i produktit në kushte normale i referohet gjendjes së funksionimit ku produkti ndizet dhe ndalon 
maksimumi gjashtë herë në orë, frekuencë e cila ndryshon pak a shumë në varësi nga modeli.)

(2) Produkti parashikohet të punojë 10 orë në ditë dhe 2500 orë në vit.

• Tabela 1 Frekuencat e inspektimit dhe të mirëmbajtjes

Emri i pjesës kryesore
Periudha 

e inspektimit
Frekuenca e mirëmbajtjes 

[ndërrimi ose riparimi]

Motori (për fletët, filtrin, furçën dhe zbutësin)

1 vit

20000 orë

Njësia e furçave 3 vjet

Kutia e pluhurit 8 vjet

Tubi fleksibël dhe tubi në formë "S" 8 vjet

Treguesi LED 5 vjet

PCB 25000 orë

Shënim: 1. Kjo tabelë tregon pjesët kryesore. Për detaje shihni kontratën e inspektimit të mirëmbajtjes.
2.  Frekuenca e mirëmbajtjes së çdo pjese tregon periudhën e përafërt të nevojshme derisa 

mirëmbajtja e pjesës të bëhet e nevojshme. Shfrytëzoni këtë tabelë për planifikimin e duhur të 
mirëmbajtjes (p.sh. llogaritja e buxhetit për kostot e inspektimit dhe mirëmbajtjes). 
Gjithashtu, kohët e frekuencave të inspektimit dhe mirëmbajtjes mund të jenë më të shkurtra sesa 
ato të specifikuara në tabelë, në varësi të dispozitave në kontratën e inspektimit dhe mirëmbajtjes.

3.  Produkti kërkon inspektim periodik nëse ai përdoret në objekte ku zbatohet ligji për mirëmbajtjen 
e pajisjeve sanitare.

4.  Frekuenca e mirëmbajtjes dhe e ndërrimit të çdo pjese duhet të jetë më e shpeshtë kur kushtet 
e funksionimit janë të vështira (p.sh. kur pajisja punon për shumë orë dhe me ndezje/fikje shumë 
të shpeshta) dhe kushtet e mjedisit janë gjithashtu të rënda (p.sh. mjedise me temperaturë të lartë, 
me shumë lagështi, me shumë pluhur dhe atmosfera me avuj yndyre).

Për detaje kontaktoni me shitësin tuaj të Daikin.

 �Standardet e rrepta për frekuencën e ndërrimit të pjesëve
[Mbani parasysh se frekuenca e ndërrimit nuk tregon periudhën e garantuar të funksionimit të pjesës.]

• Tabela 2. Frekuenca e ndërrimi

Emri i pjesës kryesore Periudha e inspektimit Frekuenca e ndërrimi

Filtri 1 vit 5 vjet

Shënim: 1. Kjo tabelë tregon pjesët kryesore. Për detaje shihni kontratën e inspektimit të mirëmbajtjes.
2.  Frekuenca e ndërrimit tregon periudhën e përafërt të nevojshme derisa ndërrimi i pjesës të bëhet 

i nevojshëm. Shfrytëzoni këtë tabelë për planifikimin e duhur të mirëmbajtjes (p.sh. llogaritja 
e buxhetit për kostot e ndërrimit të pjesës).

3.  Nevojitet inspektim periodik, në varësi të ambientit të montimit.
Për detaje kontaktoni me shitësin tuaj të Daikin. Përveç kësaj, shërbimi kapital ose pastrimi i brendshëm 
i produktit i kryer nga riparues të tjerë dhe jo nga ata të autorizuar nga Daikin nuk mund të jetë pjesë e afatit të 
garancisë për produktin të ofruar nga Daikin.
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 �Ndryshimi i vendndodhjes
Kontaktoni me shitësin e Daikin, sepse edhe kjo kërkon një teknikë të specializuar, kur kondicioneri 
zhvendoset dhe montohet përsëri diku tjetër për çfarëdo lloj arsyeje, p.sh. ndërrimi i vendit.

 �Pyetjet
Kontaktoni me shitësin e Daikin për pyetje lidhur me shërbimin për klientin pas shitjes.

Informacion i dobishëm
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