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1. Bezpečnostní opatření
Před instalací klimatizačního zařízení si prosím přečtěte pozorně tato
"Bezpečnostní opatření" a ujistěte se, že instalaci provedete správně.
Po dokončení instalace proveďte zkušební provoz pro kontrolu
chyb a dle návodu k obsluze zákazníkovi vysvětlete, jak klimatizaci
ovládat a jak se o ni starat. Požádejte zákazníka o uložení návodu
k instalaci a návodu k obsluze pro budoucí použití.
Tato klimatizace se dodává jako "zařízení, které není přístupné
veřejnosti".
Význam informací VÝSTRAHA a VAROVÁNÍ.
VÝSTRAHA

Nedodržení těchto pokynů může zapříčinit
zranění osob nebo smrt.

VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto pokynů může způsobit
škody na majetku nebo zranění osob, které
může v závislosti na podmínkách být i velmi
vážné.

VÝSTRAHA
• Požádejte svého prodejce nebo kvalifikované pracovníky, aby
provedli instalační práce.
Nikdy se nepokoušejte klimatizační jednotku sami instalovat.
Nesprávná instalace může mít za následek únik vody, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Instalace musí být provedena v souladu s pokyny uvedenými
v tomto instalačním návodu. Neupravujte výrobek.
Nesprávná instalace může mít za následek únik vody, úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Pro instalační práce používejte pouze stanovené příslušenství
a součásti.
Pokud nepoužijete uvedené části, může to vést k pádu jednotky,
úniku vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Zajistěte, aby byly použity stanovené vodiče a přípojky či vodiče
nejsou vystaveny mechanickému namáhání.
Nesprávné připojení nebo zajištění vodičů může mít za následek
abnormální vyzařování tepla nebo požár.
• Než se dotknete jakýchkoliv elektrických součástí, nezapomeňte
jednotku vypnout.
• Uspořádejte napájecí vodiče kabelového svazku tak, aby se
nenadzvedal kryt skříně s elektrickými součástmi vnitřní jednotky
a kryt bezpečně zajistěte.
Pokud kryt skříně s elektrickými součástmi není správně upevněn,
může to vést k přehřívání, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Roztrhněte a zlikvidujte plastový sáček.
Děti hrající si s plastovými sáčky jsou vystaveny nebezpečí udušení.
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• Vnitřní a venkovní jednotku, napájecí vedení, vedení dálkového
ovladače a propojovací vodiče instalujte ve vzdálenosti nejméně
1 metr od televizorů a rozhlasových přijímačů. Zabráníte tak
rušení televize či rozhlasu.
(V závislosti na síle příjmu radiových vln může být vzdálenost
1 metru k eliminaci šumu nedostatečná.)
• Při přepravě výrobku buďte co nejopatrnější.
Při přenášení výrobek držte za držadla na obalu.
Nepřenášejte obal za polypropylenový pásek k přichycení obalu.
Může to být nebezpečné, protože polypropylenový pásek se
může zdeformovat.
• Nedotýkejte se lamel tepelného výměníku.
Může dojít ke zranění.
• Nevypínejte výrobek bezprostředně po ukončení provozu.
Před vypnutím napájení vždy vyčkejte alespoň 5 minut.
Jinak může dojít k úniku vody a poruchám.
• Neinstalujte klimatizaci do následujících umístění:
1. Tam, kde je vysoká koncentrace minerálních olejů v podobě
aerosolu nebo par (např. kuchyně).
Plastové díly budou degradovat, některé části mohou
odpadnou a může dojít k úniku vody.
2. V místech, kde vznikají korozívní plyny (například oxid siřičitý
nebo sírový).
Koroze měděného potrubí nebo spájených dílů může způsobit
únik chladiva.
3. V blízkosti zařízení vyzařující elektromagnetické záření.
Elektromagnetické záření může narušit fungování ovládacího
systému a vést k chybné funkci zařízení.
4. V místech s únikem hořlavých plynů nebo v místech
s uhlíkovými vlákny nebo hořlavým prachem rozptýleným
ve vzduchu, nebo v místech, kde se manipuluje s těkavými
kapalinami (například ředidla barev nebo benzin).
Provoz jednotky v takových podmínkách může způsobit požár.
[Pokyny pro tento výrobek]
Neinstalujte výrobek na následujících místech.
Olej, dehet z cigaretového kouře a pára způsobují usazení
lepkavého prachu na filtru, který nemusí jít náležitě vyčistit.
Lepkavý prach může také způsobit poruchy.
Místa s kouřem nasyceným olejem: restaurace, továrny atd.
Místa s nadměrným množstvím cigaretového kouře: kuřárny atd.
Místa s nadměrným výskytem vlhkosti nebo páry: restaurace,
továrny atd.
• Klimatizační jednotka není určena pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu.
Poznámka
• Nechte zákazníka, aby si vyzkoušel ovládat klimatizaci,
a současně mu ukažte návod k obsluze a vysvětlete správné
ovládání klimatizace s užitečnými tipy.
• Odkažte jej na návod k obsluze spolu s instalačním návodem
dodaným s vnitřní jednotkou.

2. Příslušenství
Zkontrolujte, zda je spolu s klimatizací dodáno následující
příslušenství a ve správném počtu. Viz následující obrázek, kde je
zobrazeno umístění příslušenství.
Souprava příslušenství
Příslušenství je
umístěno na zadní
straně ochranného
zvlněného kartonu
pod mřížkou sání.

Mřížka sání

Zadní strana ochranného
zvlněného kartonu
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Vymezovací
podložka Ohebná
Název
(1)
hadice (2)
Množství
1 ks
1 ks

Potrubí ve
tvaru S (3)
1 ks

Kabelový
svazek (4)
1 ks

Kabelový
pásek
(5)
2 ks

Tvar

Název
Množství

Tento výrobek umožňuje nastavit volitelný směr výstupu vzduchu.
Pro dosažení třícestného proudění vzduchu je zapotřebí souprava
uzávěru (volitelné příslušenství). U tohoto výrobku není k dispozici
dvoucestné proudění vzduchu.

3-1
Připojovací
trubka (6) Nástavec (7) Těsnění (8)
1 ks
1 ks
1 ks

Kabelový
svazek (9)
1 ks

Tvar

Název
Množství

3. Místo instalace

Držák (10)
4 ks

Šrouby (11)
4 ks 4 ks

Kabelový
pásek (12)
1 ks

Tvar

Ostatní
• Návod
k obsluze
• Instalační
příručka

•
•
•
•

Se souhlasem zákazníka zvolte místo
instalace, které splňuje následující podmínky:

Povrch stropu nemá příliš velký sklon.
Je zajištěn prostor pro instalaci a servis (viz následující obrázky).
Ukazatele na panelu jsou snadno viditelné.
Vnitřní a venkovní jednotku, napájecí vedení, propojovací vodiče
a vedení dálkového ovladače instalujte ve vzdálenosti nejméně
1 metr od televizorů a rozhlasových přijímačů.
(Zabráníte tak rušení televize či rozhlasu. Podle síly příchozího
signálu může být vzdálenost 1 metru k eliminaci šumu
nedostatečná.)
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Prostor požadovaný pro instalaci

Nainstalujte vnitřní jednotku v souladu s instalačním návodem
a následujícími obrázky.
Kontrolka

Při provádění instalačních prací věnujte maximální pozornost
následujícím položkám a po dokončení práce položky překontrolujte.
a. P
 oložky k odzkoušení po dokončení práce
Zkušební položky
Jsou rozvody a přípojky klimatizace
v pořádku a nic nechybí?
Určitě není prostor mezi stropem
a těsnicím materiálem?
Jsou upevňovací úchyty (na dvou
místech) zásobníku prachu dobře
zajištěny?
Jsou upevňovací úchyty (na pěti místech)
vzduchového filtru dobře zajištěny?
Je lanko pro zabránění pádu zásobníku
prachu a mřížky zaháknuto na
montážním držáku?
Připojili jste kryt skříně s elektrickými
součástmi, zásobník prachu, ohebnou
hadici, potrubí ve tvaru S, mřížku sání
a dekorační kryty rohů?

V případě
Výsleporuchy
dek
Selhání provozu
a vyhoření
vodiče

Vstup zásobníku prachu
Přední strana panelu

Únik vody
1

Vibrace, hluk
a chyba sběru
prachu
Vibrace, hluk
a chyba sběru
prachu

4

3
256
10°

Pád

Hluk a chyba
sběru prachu

1
2
3

* Vždy znovu zkontrolujte položky uvedené v části
„1. Bezpečnostní opatření" na straně 1.

4
5

b. Položky k odzkoušení před předáním
Zkušební položky

2

Výsledek

Byl zkušební provoz klimatizace dokončen?
Vysvětlili jste zákazníkovi způsob ovládání klimatizace
během předvádění návodu k obsluze? *
Provedli jste nastavení režimu pro automatické čištění
filtru (automatický provoz nebo časovač se stanoveným
časovým pásmem provozu) a poskytli informace
o nastavení režimu klimatizace zákazníkovi?
Předali jste svému zákazníkovi návod k obsluze? (Vždy
předejte zákazníkovi návod k obsluze a také instalační návod.)
Předali jste svému zákazníkovi připojovací trubku a
nástavec a požádali jste zákazníka, aby je uschoval?
* Vysvětlení ovládání
Kromě obecného používání klimatizace je nutné vysvětlit popis
VÝSTRAH a
VAROVÁNÍ uvedených v návodu k obsluze
a nechat zákazníka pečlivě přečíst jejich popisy, protože tyto
položky označují informace, u nichž v případě nedodržení hrozí
ztráta života, vážné zranění nebo poškození majetku.
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5
10°

Vnitřní jednotka
Koncovka odtoku
Nejméně 1500 mm od stěny. Tento prostor bude
nejméně 500 mm s uzavřeným výstupem vzduchu a
nainstalovanou blokovací vložkou.
Vstup zásobníku prachu
Je nutný prostor pro čištění usazeného prachu pomocí
vysavače.

Pokyny pro montáži mřížky sání

Vyberte jeden z následujících směrů montáže mřížky sání na panelu.
Vypouštěcí
přípojka

Potrubí
přípojky

Vstup
zásobníku
prachu
Vypouštěcí
přípojka

Potrubí
přípojky

Mřížka
sání

Instalační příručka
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4. Přípravy pro panel

4-2

Dekorační kryt rohu

Poznámka
• Proveďte veškeré potřebné práce uvedené v části „4. Přípravy
pro panel" na straně 3. Panel ponechte v obalovém materiálu
(na spodní straně).
• Nepokládejte panel směrem dolů nebo nahoru ani jej
neponechávejte na vystouplých částech.
Mohlo by dojít k poškrábání povrchu panelu.
• Nedotýkejte se výkyvné klapky, ani na ni netlačte silou. Mohlo
by dojít k poruše jednotky.
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Odstranění dekoračních krytů rohů

Odstranění mřížky sání z panelu, ochranný
zvlněný karton a souprava příslušenství

Panel

Dekorační kryt rohu
(s označením)

(1) Zvedněte a odstraňte dekorační kryt rohu (s označením)
ve směru šipky.
Poznámka
Nevyvíjejte sílu na napájecí vodiče.

(1) Stiskněte úchytky na mřížce sání a zdvihněte úchytky.
Mřížka sání

Dekorační
kryt rohu

Dekorační kryt rohu

Operation/filter cleaning

Obalový materiál
(spodní)
Dekorační panel

Úchytky

(2) Otevřete mřížku sání do úhlu přibližně 45° a vyjměte mřížku
sání z panelu.

(2) Odstraňte šrouby na zadní straně dekoračního krytu rohu
(s označením), otevřete kryt a odpojte konektor připojený
k přední části napájecích vodičů z desky plošných spojů.
Kryt
2
Konektor

Šroub

1

Napájecí vodiče
3
Dekorační kryt rohu
(s označením)

45°

DPS

(3) Vyjměte ochranný zvlněný karton.
Vyjměte ochranný zvlněný karton (v horní části panelu) spolu
s příslušenstvím upevněným k zadní straně ochranného
zvlněného kartonu.

(3) Odstraňte všechny zbývající dekorační kryty rohů (tj. tři rohy)
ve směru šipky.

Ochranný zvlněný
karton (horní část)
(Příslušenství je na
zadní straně.)

Dekorační kryt rohu

Ochranný zvlněný
karton (dolní část)

Panel

4-3

Poznámka
Během manipulace s panelem nevyvíjejte sílu na výkyvnou
klapku, kartáčovací jednotku nebo vzduchový filtr.
Vzduchový filtr

Kartáčovací
jednotka

Odstranění zásobníku prachu
Zásobník prachu
Upevňovací
úchyt a spona

Upevňovací úchyt
zásobníku prachu

Panel
Výkyvná klapka

Instalační příručka
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(1) Otočte dva upevňovací úchyty na zásobníku prachu.

5-1

Upevňovací úchyt

Umístění vymezovací podložky
(příslušenství (1))

Zásobník prachu

(1) Odstraňte krytku obtokového otvoru.

Upevňovací úchyt
(Pro snadnější vysvětlení je zobrazena přední strana panelu.)
(2) Odstraňte zásobník prachu z panelu a dbejte přitom na to,
abyste nepřeřízli lanko pro zabránění pádu.

2

Zásobník prachu
Lanko pro zabránění pádu

1
2

2

2

1

Vnitřní jednotka
Odstraňte krytku obtokového otvoru.

(2) Odstraňte papírové krytí z oboustranné lepicí pásky na zadní
straně podložky (příslušenství (1)).

1

(3) Umístěte podložku (příslušenství (1)) na obtokový otvor vzduchu.
Zkontrolujte, zda obtokový otvor vzduchu není po upevnění
podložky zablokován.

1
(3) Odstraňte lanko pro zabránění pádu zásobníku prachu ze
spony na panelu.

2
3

Odstraňte lanko pro
zabránění pádu
ze spony.

4

Zásobník
prachu
Panel
Spona

1
2
3
4

Lanko pro zabránění pádu
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5. Přípravy pro vnitřní jednotku

Obtokový otvor vzduchu
Vloženo pro vyrovnání s obtokovým otvorem vzduchu
Vyrovnání rohů
Vymezovací podložka (příslušenství (1))

Upevnění kabelového svazku (příslušenství (4))

(1) Odstraňte kryt skříně s elektrickými součástmi z vnitřní jednotky.
Spony

VÝSTRAHA
Před zapojováním zkontrolujte, zda je vnitřní i vnější jednotka
vypnutá.
V opačném případě může dojít k úraz elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ

Šrouby
(2 místa)

Kryt skříně s elektrickými
součástmi

Uvolněte šrouby (na dvou místech) a posuňte kryt skříně s
elektrickými součástmi ve směru šipky, aby se vyháknul ze spon.

• Před instalací vnitřní jednotky proveďte následující kroky:
• Nainstalujte jednotku v souladu s instalačním návodem pro
vnitřní jednotku.
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(2) Odstraňte propojovací konektor z X70A.
1

Upevnění panelu

(1) Předběžně umístěte dvě dočasné západky sacího otvoru
panelu (na obvodu vnitřní strany) k háčkům vnitřní jednotky.
Poznámka
Po ověření přes kontrolní okénko, že dočasné západky
zapadly do háčků, vytáhněte ruce.

X70A

2
1
2

Skříň s elektrickými součástmi
Propojovací konektor

(3) Připojte kabelový svazek (příslušenství (4)) ke konektorům
(X35A, X39A a X70A) a zajistěte jej háčky na straně jednotky.

X39A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

X35A X70A

6

Konektor
Musí být vždy dobře upevněny
Skříň s elektrickými součástmi
Kabelový svazek na straně jednotky
Kabelový svazek (9)
Skleněná trubice
Kabelový svazek (příslušenství (4))

Poznámka

(2) Vytáhněte z otvoru kabelový svazek upevněný v části
„5. Přípravy pro vnitřní jednotku" na straně 4.
Dále opatrně vytáhněte napájecí vodiče odpojené z
dekoračního krytu rohu (s označením) v části „4. Přípravy
pro panel" na straně 3 z rohového otvoru tak, aby vodiče
nebyly zachyceny montážním držákem.
(3) Umístěte montážní držáky (na čtyřech místech) v rozích panelu
do háčků na obvodu vnitřní jednotky. (Nejprve zahákněte držák
s textem PIPING SIDE , a následně držák na protější straně.)
Dbejte přitom na to, aby nedošlo k zachycení kabelového
svazku a napájecích vodičů (na straně panelu) mezi panel
a vnitřní jednotku.
Poznámka
Po ověření, že montážní držáky zapadly do háčků,
vytáhněte ruce.
(4) Utáhněte čtyři šrouby se šestihrannou hlavou přímo pod
montážním držákem přibližně o 5 mm. (Panel se vysune nahoru.)
(5) Otočte panel ve směrech šipek tak, aby byl otvor ve stropě
dokonale zakrytý panelem.
(6) Dále utáhněte šroub (4), dokud vzdálenost od spodní části háčku
vnitřní jednotky ke spodní části panelu nebude 107 až 112 mm.
6-2 (1)

Ujistěte se, že jsou konektory dobře zapojeny, jinak nebudou
výkyvná klapka, kartáčovací jednotka nebo vzduchový filtr funkční.

5-3

Připojení krytu skříně s elektrickými součástmi

Připojte kryt skříně s elektrickými součástmi pomocí opačného
pořadí postupu uvedeného v části „5-2 Upevnění kabelového svazku
(příslušenství (4))" na straně 4 (1).

Dočasné západky
Před dočasným
zaháknutím

Poznámka

Po dočasném
zaháknutí

6-2 (3)

Ujistěte se, že vodiče nebo skleněná trubice nebudou zachyceny
do krytu skříně s elektrickými součástmi.

Háček

VAROVÁNÍ

Montážní držák
Po zaháknutí

Před zaháknutím

NEUTAHUJTE šrouby během montáže příliš velkou silou,
aby nedošlo k jakémukoli poškození.
VÝSTRAHA

Kontrolní okénko

Háček

Koncovka
odtoku

Potrubní
přípojky

6-2 (1)
Háček

(4 místa)
Kontrolní
okénko

Uspořádejte elektrické vodiče a bezpečně upevněte kryt skříně
s elektrickými součástmi.
Zachycení elektrických vodičů do krytu skříně s elektrickými
součástmi nebo způsobující jeho nadzvednutí může mít za
následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

6. Upevnění panelu k vnitřní jednotce

PIPING SIDE
vyrytá značka
DRAIN SIDE
vyrytá značka

Dočasné západky
Před dočasným
zaháknutím

Nainstalujte jednotku v souladu s instalačním návodem pro vnitřní
jednotku.
Poznámka
Při vyjímání panelu z obalového materiálu (na spodní straně) nevytvářejte
sílu na výkyvnou klapku, kartáčovací jednotku nebo vzduchový filtr.

6-1

Proveďte nastavení
6-2 (5)

Otvor

Po dočasném
zaháknutí

6-2 (4)
6-2 (6)

Nástroj (např. šroubovák)

Kontroly před připojením panelu

• Zkontrolujte směry vnitřní jednotky a značky vyryté na panelu, jak je
znázorněno níže.
Blok potrubí na PIPING SIDE a vypouštěcí přípojka na DRAIN SIDE .
• Dočasná západka je umístěna svisle.
• Vytáhněte vodiče (na straně panelu) z otvoru.
Instalační příručka
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Dolní část háčku
na vnitřní jednotce

6-2 (6)
Panel

(2) Veďte kabelový svazek a napájecí vodiče (na straně panelu).
Panel

107~112 mm

Vnitřní jednotka
(Strop je na
obrázku vynechán
pro snadnější
vysvětlení)

Dolní strana
panelu

Napájecí vodič
(na straně panelu)

Svazek
kabelů

Vnitřní jednotka
Dolní část háčku
na vnitřní jednotce

107~112 mm

Těsnění

Strop

Dolní strana panelu
Montážní držák

Panel

Svazek kabelů
Napájecí vodiče
(na straně panelu)

Průřezy (4 místa)

(3) Připojte konektory napájecích vodičů a posuňte skleněnou
trubici, aby zakryla konektorovou část.

Napájecí vodiče
(na straně panelu)
1

Poznámka
• Šrouby dobře utáhněte, jinak by mohlo dojít k závadě, jak je
znázorněno níže.
• Znovu upravte výšku vnitřní jednotky, pokud mezi stropem
a panelem prostor s dobře utaženými šrouby.
Únik
vzduchu

Nastavení výšky jednotky bude
možné pomocí otvorů v rozích
panelů bez odstranění panelu,
pokud nastavení neovlivní
vodorovnost nebo odtokové
potrubí vnitřní jednotky.
Postupy práce jsou uvedeny
v instalačním návodu vnitřní
jednotky.

Únik vzduchu
ze stropní
strany.
Tvorba
nečistot

Kondenzace kapek
nebo odkapávání

Ujistěte se, že zde není mezera.

6-3

Svazek kabelů

Posuňte
skleněnou
trubici.

Skleněná
trubice

(4) Utáhněte a zajistěte oba konce skleněné trubice pásky na
skleněné trubici a také dodanými pásky (příslušenství (5)). Po
upevnění odřízněte přebytečné části pásků na obou stranách.
Utáhněte pásky

Odřízněte konce
Pásek
(příslušenství (5))
(5) Vraťte zapojené napájecí vodiče do prostoru mezi vnitřní
jednotkou a panelem.
(Vodiče umístěte do části vyznačené na obrázku šrafovaně.)

Kontrola panelu

Poznámka

(1) Odstraňte těsnění panelu.
1

2

Konektor
Musí být vždy
dobře upevněny.

Vodiče umístěte pečlivě, aby se nedostaly do kontaktu se
vzduchovým filtrem.
2

1

2
3
4
1
2
3
4

Odstraňte těsnění panelu.
Vložte těsnicí část, dokud se těsnění nebude dotýkat
západky.
Západka
Těsnicí materiál (příslušenství (8))
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Připojené
napájecí
vodiče

Panel
Skříň s elektrickými
součástmi vnitřní jednotky

Připojené
napájecí vodiče

Instalační příručka
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(1) Zahákněte lanko pro zabránění pádu zásobníku prachu ke
sponě na panelu, jak je znázorněno na obrázku.

(6) Veďte vodiče přes háček.

1

1
1
2

6-4

2
3
4

2

Háček
Veďte vodiče přes háček.

5

Zajištění mezer mezi dekoračním panelem
a stropem

1
2
3
4
5

Pokud je mezi dekoračním panelem a stropem mezera, zajistěte
mezeru pomocí držáku (10) a šroubů (11) dodaných v příslušenství.

Svorka
Zaháknuté lanko pro zabránění pádu
Panel
Lanko pro zabránění pádu
Zásobník prachu

(2) Upevněte zásobník prachu pomocí opačného pořadí postupu
uvedeného v části „4-3 Odstranění zásobníku prachu" na straně 3.
Poznámka

(1) Pomocí šroubu A upevněte držák C na panel.

Při montáži zásobníku prachu se ujistěte, že lanko pro zabránění
pádu není zachyceno ve výstupním otvoru zásobníku prachu.
V opačném případě by zásobník prachu nemusel fungovat správně.

(2) Pomocí šroubu B upevněte držák C na jednotku.
B C

A

(3) Otočte upevňovací úchyty (na dvou místech) zásobníku
prachu a zajistěte zásobník prachu.

B

4× 4× 4×

Upevňovací
úchyt

2×

C
A

4×
Poznámka

Upevňovací
úchyt

Pro utahování šroubů NEPOUŽÍVEJTE elektrický šroubovák.

6-5

Upevnění zásobníku prachu
2

1

(Pro snadnější vysvětlení je
zobrazena přední strana panelu.)

6-6

Potrubí ve tvaru S (příslušenství (3))

Namontujte stranu zásobníku prachu (s vyrytým písmenem A) před
montáží strany s kartáčem (vyryté písmeno B).
(Namontujte je tak, aby vyryté znaky odpovídaly.)

3
b

Zásobník prachu

Kartáčovací jednotka

a

4

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Vyrytá značka na straně potrubí
Spona na panelu
Vyrytá značka na straně odtoku
Panel
Lanko pro zabránění pádu
Zásobník prachu
Namontujte zásobník prachu stranou s vyrytou značkou
dolů.

Ujistěte se, že si
vyrytá písmena
vzájemně
odpovídají.

Kartáčovací jednotka

Zásobník prachu
Spona
(1 místo)
Spony
2 (2 místa)

Strana kartáčovací jednotky
Potrubí ve tvaru S
(příslušenství (3))

Strana
zásobníku
prachu

1

Ujistěte se, že si
vyrytá písmena
vzájemně odpovídají.

Poznámka
Zkontrolujte, zda jsou západky správně uchyceny. V opačném
případě hrozí selhání zachycování prachu.
Instalační příručka
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7. Upevnění mřížky sání a dekoračních
krytů rohů

(3) Připojte ohebnou hadici (příslušenství (2)) na stranu panelu.
(Ohebná hadice (příslušenství (2)) nemá omezení co se týče
směru.)

Mřížku sání je možné otočit a upevnit ve dvou libovolných směrech.
Pokud je nainstalováno více jednotek, upravte směr mřížek sání
dle potřeby. Proveďte také změny směru mřížek dle požadavku
zákazníka.

7-1

Připojení ohebné hadice
na straně panelu

Upevnění mřížky sání vzduchu

* Zvolte buď háček (A) nebo (B) a zahákněte západky mřížky sání.
Poznámka
Pokud zvolíte nesprávnou stranu, může dojít k poškození mřížky sání.

7-2

Ohebná hadice
(příslušenství (2))

Háček (A)

Připojení ohebné hadice
na straně panelu

(1) Nastavte mřížku sání do úhlu přibližně 45° a umístěte háčky
(na třech místech) na panel.
Označení
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE
HOOKIN

Zasuňte dobře
západky do háčků
(na dvou místech).

Háčky
(2 místa)
Poznámka
Zkontrolujte, zda jsou západky správně uchyceny. V opačném
případě hrozí selhání zachycování prachu.

Panel
Mřížka
sání

Panel

(4) Upevněte připojenou ohebnou hadici (3) k panelu.
(Dbejte, aby hadice nebyla zachycena při uzavření mřížky sání.)
Poznámka
Dbejte na to, abyste při uchycování hadici nepoškodili.
Ohebná
hadice

45°

Mřížka sání
Úhel montáže mřížky sání

(2) Jak je znázorněno na obrázku, zahákněte lanko pro zabránění
pádu mřížky sání k rohovým sponám (ve dvou rozích).
Zatlačte
ohebnou hadici
podél rohu.

Změňte směry lanek pro
zabránění pádu.

K mřížce sání

(5) Připojte opačný konec připojené ohebné hadice (3) na stranu
mřížky sání.
* Otočte spoj hadice na mřížce sání podle směru montáže
mřížky sání, jak je znázorněno na obrázku.
Mřížka sání

Připojení ohebné hadice
na straně mřížky sání

Lanko pro zabránění pádu
Spona

Připojení ohebné
hadice na straně
mřížky sání
Ohebná hadice

Spona

Ohněte sponu
dovnitř.

Lanko pro zabránění pádu

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Bezpečně
připojte hadici.

Poznámka
Zkontrolujte, zda jsou západky správně uchyceny. V opačném
případě hrozí selhání zachycování prachu.

Instalační příručka
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(6) Nejprve pomalu zatlačte mřížku sání a současně se stlačením
dvou úchytek, a nakonec dobře nasaďte mřížku sání do panelu.
Panel

Úchytky
(2 místa)

(3) Připojte ohebnou hadici (příslušenství (2)) na stranu panelu.
(Ohebná hadice (příslušenství (2)) nemá omezení co se týče
směru.)
Připojení ohebné
hadice na straně panelu

Mřížka sání

Poznámka
Při uzavření se do mřížky sání mohou zachytit lanka pro
zabránění pádu.
Před uzavřením mřížky sání zkontrolujte, zda ven nevyčnívají
lanka pro zabránění pádu.
Mřížka sání

Ohebná hadice
(příslušenství (2))

Zasuňte dobře
západky do háčků
(na dvou místech).

Připojení ohebné hadice
na straně panelu

Nesmí vyčnívat
Háčky
(2 místa)

Lanko pro
zabránění pádu

7-3

Poznámka
Zkontrolujte, zda jsou západky správně uchyceny. V opačném
případě hrozí selhání zachycování prachu.
(4) Upevněte připojenou ohebnou hadici (3) k panelu.
Dbejte, aby hadice nebyla zachycena při uzavření mřížky sání.

Háček (B)

(1) Nastavte mřížku sání do úhlu přibližně 45° a umístěte háčky
(na třech místech) na panel.

K mřížce sání
Ohebná
hadice

Označení
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

GRILLE HO

Zatlačte
ohebnou hadici
podél rohu.

OKING SI

DE

45°

Mřížka
sání
Úhel montáže
mřížky sání

(5) Připojte opačný konec připojené ohebné hadice (3) na stranu
mřížky sání.
* Otočte spoj hadice na mřížce sání podle směru montáže
mřížky sání, jak je znázorněno na obrázku.

Panel

Připojení ohebné hadice
na straně mřížky sání

Mřížka sání

Připojení ohebné
hadice na straně
mřížky sání
Ohebná hadice

(2) Jak je znázorněno na obrázku, zahákněte lanko pro zabránění
pádu mřížky sání k rohovým sponám (ve dvou rozích).
Bezpečně
připojte hadici.

Změňte směry lanek pro
zabránění pádu.

Poznámka
Zkontrolujte, zda jsou západky správně uchyceny. V opačném
případě hrozí selhání zachycování prachu.
(6) Nejprve pomalu zatlačte mřížku sání a současně se stlačením
dvou úchytek, a nakonec dobře nasaďte mřížku sání do
panelu.

Mřížka sání

Panel

Lanko pro zabránění pádu
Spona
Spona

Ohněte sponu
dovnitř.

Úchytky
(2 místa)

Mřížka sání

Lanko pro zabránění pádu

Instalační příručka
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(4) Připevněte dekorační kryty rohů (tj. tři kryty) k panelu.

Poznámka
Při uzavření se do mřížky sání mohou zachytit lanka pro
zabránění pádu.
Před uzavřením mřížky sání zkontrolujte, zda ven nevyčnívají
lanka pro zabránění pádu.
Mřížka sání

Nesmí vyčnívat

Zatlačte pět západek na krytu dekoračního
panelu do otvorů na panelu.

Lanko pro
zabránění pádu

8. Nastavení provozního režimu
7-4

Upevnění dekoračních krytů rohů

(1) Připojte dekorační kryt rohu (s označením) pevně k desce
plošných spojů v opačném pořadí postupu uvedeném v části
„4. Přípravy pro panel" na straně 3.
3 Šroub
2 Kryt
Napájecí
1 vodiče

Konektor

Uspořádejte napájecí
vodiče tak, aby byla
svorka (pásek) na
vnitřní straně krytu.

Svorka

Bezpečně
připojte
konektor.
Dekorační kryt rohu
(s označením)

DPS

(2) Připojte dekorační kryt rohu (s označením) pevně k rohu
s vyrytou značkou DRAIN SIDE . Protáhněte zapojené
napájecí vodiče přes otvor v rohu na zadní stranu stropu.
DRAIN SIDE
vyrytá značka

Provozní režim
(1) Provoz s
plánovacím
časovačem
(2) Provoz 00:00
až 03:00
(3) Automatický
provoz

Zatlačte pět západek na
krytu dekoračního panelu
do otvorů na panelu.

(3) Zahákněte lanka všech zbývajících dekoračních krytů rohů
(tj. tři rohy) do odpovídajících výstupků na panelu.

Popis
Provede automatické čištění filtru během
stanovené doby vybrané z osmi časových
období.
Provede automatické čištění filtru během
doby nastavené z výroby (00:00 až 03:00).
Provede automatické čištění filtru podle
referenční kontroly.

Po konzultaci se zákazníkem nastavte požadovaný provozní režim
dle pokynů v části Automatické čištění filtru v návodu k obsluze
pro samočisticí dekorační panel.
Při předání odkažte zákazníka na obsah popisů (1) až (3) ve výše
uvedené tabulce a vysvětlete zákazníkovi, kdy se spustí
automatické čištění filtru.

9. Provozní nastavení
Proveďte nastavení po konzultaci se zákazníkem podle podmínek
instalace a použití klimatizace. Je možné použít následující čtyři
nastavení.
Tento výrobek provádí automatické čištění filtru jednou týdně v
rámci továrního nastavení.

9-1

Napájecí vodiče
Dekorační kryt rohu
(s označením)

Pro automatické čištění filtru na samočisticím panelu lze vybrat
kterýkoli z následujících tři provozní režimů.

Zobrazení značky sběru prachu

Proveďte nastavení tak, aby se zobrazovala či nezobrazovala
značka pro sběr prachu.

9-2

Nastavení množství prachu

Proveďte nastavení podle množství prachu/velikosti prachových
částic v místnosti, např. obchody s oděvy=malé prachové částice.

9-3

Kontrolka na panelu (zelená) svítí/nesvítí

Kontrolka na panelu (zelená) může zobrazovat následující provozní
podmínky. Proveďte nastavení kontrolky podle požadavku zákazníka.
Kolík

Kontrolka
Svítí
Zelená

Bliká

Provozní podmínky
Klimatizace
v provozu
Automatické čištění
filtru

Poznámky
Kontrolka je před
dodáním vypnuta.

Červená kontrolka, která informuje zákazníka o nutnosti vyčistit
zásobník prachu nezhasne.
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9-4

Tabulka nastavení

Proveďte provozní nastavení podle instalačního návodu dálkového
ovladače. (Nastavení v polích označených tučnou čarou jsou
výchozím továrním nastavením.)
Položka
nastavení

Režim
č.

První
kód

Zobrazení
značky
sběru
prachu 1

10
(20)

(3)

Nastavení
množství
prachu
(1)
Kontrolka
na panelu
(zelená)
svítí/
nesvítí

14
(24)

14
(24)

Chlazení

Nast.na
Chlazení 28°C

Číslo druhého kódu

01
Zobrazení

02
Bez
zobrazení

03

04

05

06

–

–

–

–

(9)

Standardní
množství
prachu –
průměrná
velikost částic

Velké
množství
prachu –
průměrná
velikost částic

Standardní
množství
prachu –
malá velikost
částic

(4)

Svítí během
provozu
klimatizace
a provozu
čištění filtru.

Je možné ji
nastavit, aby
svítila pouze
během čištění
filtru.

Nesvítí
během
provozu
klimatizace
a provozu
čištění filtru.

Velké
množství
prachu –
malá
velikost
částic

–

–

Servisní nastavení

–

–

Po dokončení zkušebního provozu vnitřní jednotky proveďte
zkušební provoz samočisticího dekoračního panelu.
Zkušební provoz samočisticího dekoračního panelu není možné
provést, když je spuštěna vnitřní jednotka.
Poznámka
Zkušební provoz výrobku proveďte po pročtení části "a. Položky
k odzkoušení po dokončení práce".

10-1 Zkontrolujte, zda jsou kryty skříně
s elektrickými součástmi vnitřní jednotky,
venkovní jednotky a samočisticího panelu
zavřeny.
10-2 Zapněte vnitřní jednotku
Panel přejde po zapnutí do režimu inicializace.

10-3 Proveďte zkušební provoz panelu dvě
minuty po zapnutí napájení
Ověřte funkci čištění filtru pomocí dálkového ovladače.
Metoda zkušebního provozu s dálkovým ovladačem
1. Vypněte provoz panelu, pokud je spuštěna klimatizace.
2. Pokračujte stisknutím tlačítka Zrušit nejméně na dobu 4 sekund,
dokud svítí podsvícení. Zobrazí se nabídka Servisní nastavení.
3. V nabídce Servisní nastavení vyberte Test aut. čištění filtru
a stiskněte tlačítko Nabídka/Výběr.
".
4. Na obrazovce se objeví "
Zobrazení zmizí po dokončení zkušebního provozu.
Požadovaná doba zkušebního provozu je přibližně 10 minut
(v případě nastavení standardního množství prachu).

Během podsvícení
stiskněte a podržte
tlačítko Storno po
dobu 4 sekund
nebo déle.

2/3

Stav vnitřní jednotky
Stav venkovní jednotky
Nucené zapnutí ventilátoru
Spínač hlavního dílčího ovlad.
Ukazatel filtru
nesvítí
Test aut. čištění filtru
Zpět

10. Zkušební provoz

Instalační příručka



3.

–

(1) Platí od dalšího čištění po provedení nastavení.

11

1.
2.

Stiskněte tlačítko
Nabídka/Výběr.

Nastavení

4.

Chlazení

Nast.na
Chlazení 28°C

Odstraňte prach

Podsvícení LCD
Stiskněte jakékoli tlačítko a podsvícení se rozsvítí přibližně na
30 sekund.
Používejte tlačítka, když jsou podsvícena (kromě tlačítka Zapnuto/
Vypnuto).
Zkušební položky zkušebního provozu
Zkušební položky
Náprava
Otáčí se filtr?
Jsou klapky nepohyblivé ve
Zkontrolujte
vodorovném směru?
připojení
Je na dálkovém ovladači zobrazeno konektoru.
"?
"  

Kontrola
výsledku

* Pokud na samočisticím panelu dojde k chybě, na dálkovém
ovladači se zobrazí "AH".
Poznámka
Po dokončení zkušebního provozu výrobku se řiďte pokyny v části
"b. Položky k odzkoušení před předáním" v instalačním návodu.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Samočisticí dekorační panel
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