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Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες
είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

1. Προφυλάξεις ασφάλειας
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις "Προφυλάξεις ασφάλειας" πριν να
εγκαταστήσετε το κλιματιστικό και διασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εκτελέστε μια
δοκιμαστική λειτουργία για να ελέγξετε αν υπάρχουν λάθη και
εξηγήστε στον πελάτη πώς να χειρίζεται και να συντηρεί το
κλιματιστικό με τη βοήθεια του εγχειριδίου λειτουργίας. Ζητήστε από
τον πελάτη/την πελάτισσα να φυλάξει το εγχειρίδιο εγκατάστασης
μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.
Αυτό το κλιματιστικό ανήκει στην κατηγορία συσκευών
"συσκευές μη προσβάσιμες από το ευρύ κοινό".
Σημασία των ανακοινώσεων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες,
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός
ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες,
μπορεί να προκληθεί υλική φθορά
ή τραυματισμός, που μπορεί να είναι
σοβαρός ανάλογα με τις συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ζητήστε από τον προμηθευτή σας ή από εξειδικευμένο
προσωπικό να εκτελέσουν τις εργασίες εγκατάστασης.
Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μόνος σας το κλιματιστικό.
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Εκτελέστε τις εργασίες εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες στο
παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μην τροποποιήσετε το προϊόν.
Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή
νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει μόνο τα προδιαγραφόμενα
παρελκόμενα και εξαρτήματα για τις εργασίες εγκατάστασης.
Αν δεν χρησιμοποιήσετε τα προδιαγραφόμενα εξαρτήματα, μπορεί να
προκληθεί πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται τα καθορισμένα καλώδια και ότι
δεν ασκείται καμία πίεση στις συνδέσεις ακροδεκτών ή τα καλώδια.
Τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις ή εσφαλμένη ασφάλιση των καλωδίων
μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη εκπομπή θερμότητας ή πυρκαγιά.
• Σιγουρευτείτε ότι απενεργοποιήσατε την συσκευή πριν αγγίξετε
κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα.
• Τοποθετήστε τα καλώδια της παρεχόμενης πλεξούδας καλωδίων έτσι
ώστε να μην ανασηκώνεται το καπάκι του ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ της εσωτερικής
μονάδας και τοποθετήστε το καπάκι σωστά.
Ενδέχεται να προκληθεί εκπομπή θερμότητας, ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά αν το καπάκι του ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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Εγχειρίδιο εγκατάστασης

• Σκίστε και απορρίψτε την πλαστική σακούλα.
Ενδέχεται να προκληθεί ασφυξία αν η πλαστική σακούλα
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ως παιχνίδι.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, το
καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου και το
καλώδιο μετάδοσης σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από
τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα. Αυτή η ενέργεια θα αποτρέψει τις
παρεμβολές από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
(Ανάλογα με την ισχύ του εισερχόμενου σήματος, η απόσταση
του 1 μέτρου μπορεί να μην είναι αρκετή για την εξάλειψη των
παρασίτων.)
• Να δίνετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μεταφορά του προϊόντος.
Κρατήστε το προϊόν από τα χερούλια της συσκευασίας για να το
μεταφέρετε.
Η μεταφορά της συσκευασίας από την ταινία πολυπροπυλενίου της
ενέχει κινδύνους, επειδή η ταινία πολυπροπυλενίου ενδέχεται να
παραμορφωθεί.
• Μην αγγίζετε το πτερύγιο του εναλλάκτη θερμότητας.
Εάν αγγίξετε το πτερύγιο λανθασμένα ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός.
• Μην απενεργοποιείτε το προϊόν αμέσως μετά τη διακοπή της
λειτουργίας του.
Περιμένετε πάντα 5 λεπτά τουλάχιστον προτού
απενεργοποιήσετε το προϊόν.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού
ή δυσλειτουργία.
• Μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στις θέσεις που αναφέρονται
παρακάτω:
1. Όπου υπάρχει μια υψηλή συγκέντρωση σταγονιδίων
ορυκτελαίου ή ατμού (π.χ. κουζίνα).
Τα πλαστικά εξαρτήματα θα διαβρωθούν ή μπορεί να
προκληθεί διαρροή νερού.
2. Όπου παράγονται διαβρωτικά αέρια, όπως θειώδη αέρια.
Διαβρωμένοι χαλκοσωλήνες ή ορειχάλκινα οξειδωμένα
εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν διαρροή ψυκτικού.
3. Κοντά σε μηχανήματα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία.
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενδέχεται να διαταράξει
την λειτουργία του συστήματος ελέγχου και να οδηγήσει σε
δυσλειτουργία της μονάδας.
4. Σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής εύφλεκτων
αερίων, όπου υπάρχουν αιωρήματα από ανθρακονήματα
ή αναφλέξιμη σκόνη, ή όπου γίνεται χρήση πτητικών
εύφλεκτων υλικών όπως διαλύτης μπογιάς ή βενζίνης.
Η λειτουργία της συσκευής στους παραπάνω χώρους μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά.
[Οδηγίες ειδικά για αυτό το προϊόν]
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στους παρακάτω χώρους.
Το λάδι, πίσσα των τσιγάρων και ο ατμός θα προκαλέσουν τη
συσσώρευση κολλώδους σκόνης στο φίλτρο και ενδέχεται να μην
είναι δυνατός ο σωστός καθαρισμός του. Επίσης, η κολλώδης
σκόνη ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
Μέρη με ελαιώδη καπνό: εστιατόρια, εργοστάσια κ.λπ.
Μέρη με υπερβολικό καπνό τσιγάρων: καπνιστήρια κ.λπ.
Μέρη με υπερβολική υγρασία ή ατμό: εστιατόρια, εργοστάσια κ.λπ.
• Το κλιματιστικό δεν προορίζεται για χρήση σε πιθανώς εκρηκτική
ατμόσφαιρα.
Σημείωση
• Ζητήστε από τον πελάτη να θέσει σε λειτουργία το κλιματιστικό
ενώ συμβουλεύεται το εγχειρίδιο λειτουργίας και εξηγήστε του τη
σωστή λειτουργία του κλιματιστικού παρέχοντάς του χρήσιμες
συμβουλές.
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας καθώς και στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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2. Παρελκόμενα

β. Στοιχεία ελέγχου πριν από την παράδοση

Ελέγξτε εάν τα ακόλουθα παρελκόμενα που συνοδεύουν το κλιματιστικό
παρέχονται στη σωστή ποσότητα. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα
η οποία υποδεικνύει το σημείο στο οποίο φυλάσσονται τα παρελκόμενα.
Σετ παρελκομένων
Τα παρελκόμενα
βρίσκονται στην πίσω
πλευρά του προστατευτικού
συμπαγούς χαρτονιού,
κάτω από τη γρίλια
αναρρόφησης.

Γρίλια
αναρρόφησης

Πίσω πλευρά του προστατευτικού
συμπαγούς χαρτονιού

Σωλήνας
Αποστάτης Εύκαμπτος σχήματος S
Όνομα
(1)
σωλήνας (2)
(3)
Ποσότητα 1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.

Πλεξούδα
καλωδίων Σφιγκτήρας
(4)
(5)
1 τεμ.
2 τεμ.

Σχήμα
Σωλήνας
Εξάρτημα Στεγανοποιητικό Πλεξούδα
Όνομα σύνδεσης (6) σύνδεσης (7) παρέμβυσμα (8) καλωδίων (9)
Ποσότητα
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.

Σχήμα

Ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική λειτουργία του κλιματιστικού;
Εξηγήσατε τον τρόπο λειτουργίας του κλιματιστικού στον
πελάτη δείχνοντάς του παράλληλα το εγχειρίδιο λειτουργίας; *
Πραγματοποιήσατε ρυθμίσεις λειτουργίας για τον αυτόματο
καθαρισμό φίλτρου (ρυθμίσεις λειτουργίας αυτοελέγχου
ή ρυθμίσεις λειτουργίας χρονοδιακόπτη με καθορισμένη τη
ζώνη ώρας λειτουργίας) και παρείχατε πληροφορίες σχετικά
με τη ρυθμισμένη λειτουργία του κλιματιστικού στον πελάτη;
Παραδώσατε το εγχειρίδιο λειτουργίας στον πελάτη;
(Φροντίστε να παραδώσετε στον πελάτη το εγχειρίδιο
λειτουργίας καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης.)
Παραδώσατε στον πελάτη τον σωλήνα σύνδεσης και το
εξάρτημα σύνδεσης και του ζητήσατε να τα φυλάξει;
* Σημείο επεξήγησης λειτουργίας
Εκτός από τη γενική χρήση του κλιματιστικού, είναι απαραίτητο να
εξηγήσετε τις περιγραφές των στοιχείων που επισημαίνονται με τις
ενδείξεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και
ΠΡΟΣΟΧΗ στο εγχειρίδιο
λειτουργίας και να ζητήσετε από τον πελάτη να διαβάσει τις
περιγραφές προσεκτικά, επειδή αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν
πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο, σοβαρό
τραυματισμό ή υλικές ζημιές, αν δεν ληφθούν υπόψη.

3. Χώρος εγκατάστασης

Σχήμα

Όνομα
Ποσότητα

Αποτέλεσμα

Στοιχεία ελέγχου

Βάση
στερέωσης
(10)
4 τεμ.

Σφιγκτήρας
καλωδίων
Βίδες (11)
(12)
4 τεμ. 4 τεμ.
1 τεμ.

Αυτό το προϊόν παρέχει δυνατότητα επιλογής της κατεύθυνσης
εξόδου του αέρα. Απαιτείται ένα κιτ κλεισίματος (ένα προαιρετικό
παρελκόμενο) για την επίτευξη μοτίβων ροής τριών κατευθύνσεων.
Τα μοτίβα ροής δύο κατευθύνσεων δεν είναι διαθέσιμα για αυτό το
προϊόν.
Άλλα
• Εγχειρίδιο
λειτουργίας
• Εγχειρίδιο
εγκατάστασης

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία κατά την
εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και ελέγξτε ξανά τα
στοιχεία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
α. Σ
 τοιχεία ελέγχου κατά την ολοκλήρωση των εργασιών
Σε περίπτωση
ΑποτέΣτοιχεία ελέγχου
ελαττώματος
λεσμα
Είναι η καλωδίωση και η σύνδεση του Σφάλμα λειτουργίας
και υπερθέρμανση
κλιματιστικού σωστή χωρίς σφάλματα
καλωδίων
ή παραλείψεις;
Είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κενό
μεταξύ της οροφής και του
Διαρροή νερού
στεγανοποιητικού υλικού;
Κραδασμοί,
Έχουν οι λαβές στερέωσης (σε δύο
θόρυβος και
σημεία) του θαλάμου συλλογής σκόνης
αποτυχία συλλογής
ασφαλιστεί καλά;
σκόνης
Κραδασμοί,
Έχουν οι λαβές στερέωσης (σε πέντε
θόρυβος και
σημεία) του φίλτρου αέρα ασφαλιστεί
αποτυχία συλλογής
καλά;
σκόνης
Έχει στερεωθεί το σχοινί αποτροπής
πτώσης για τον θάλαμο συλλογής
Πτώση
σκόνης και τη γρίλια στο στήριγμα
τοποθέτησης;
Τοποθετήσατε το καπάκι του ΗΛ.
ΠΙΝΑΚΑ, τον θάλαμο συλλογής
Θόρυβος και
σκόνης, τον εύκαμπτο σωλήνα,
αποτυχία συλλογής
τον σωλήνα σχήματος S, τη γρίλια
σκόνης
αναρρόφησης και τα γωνιακά
διακοσμητικά καλύμματα;
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Επιλέξτε τον χώρο εγκατάστασης που
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις
λαμβάνοντας και την έγκριση του πελάτη

• Η επιφάνεια της οροφής δεν παρουσιάζει μεγάλη κλίση.
• Ο χώρος εργασίας εγκατάστασης και συντήρησης είναι
ασφαλισμένος (ανατρέξτε στις ακόλουθες εικόνες).
• Οι ενδεικτικές λυχνίες του πάνελ φαίνονται εύκολα.
• Η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας,
το καλώδιο μετάδοσης και το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου
απέχουν τουλάχιστον 1 m από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα.
(Η παραπάνω ενέργεια θα αποτρέψει τις παρεμβολές από την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ανάλογα με την ισχύ του σήματος
εισόδου, η απόσταση του 1 μέτρου μπορεί να μην είναι επαρκής
για την εξάλειψη θορύβου.)
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Απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο
εγκατάστασης και τις παρακάτω εικόνες.
Ενδεικτική λυχνία

Είσοδος συλλογής σκόνης
Μπροστινή πλευρά του πάνελ

* Φροντίστε να ελέγξετε ξανά τα στοιχεία που παρέχονται στην
ενότητα "1. Προφυλάξεις ασφάλειας" στη σελίδα 1.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Αυτοκαθαριζόμενο διακοσμητικό πάνελ
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Εγχειρίδιο εγκατάστασης

2

1

4

3
256
10°

1
2
3
4
5
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(3) Αφαιρέστε το προστατευτικό συμπαγές χαρτόνι.
Αφαιρέστε το προστατευτικό συμπαγές χαρτόνι (στην επάνω πλευρά
του πάνελ) μαζί με τα παρελκόμενα που είναι προσαρτημένα στην
πίσω πλευρά του προστατευτικού συμπαγούς χαρτονιού.

2

Προστατευτικό συμπαγές
χαρτόνι (επάνω πλευρά)
(Τα παρελκόμενα
βρίσκονται στην
πίσω πλευρά.)

5
10°

Προστατευτικό
συμπαγές χαρτόνι
(κάτω πλευρά)

Εσωτερική μονάδα
Υποδοχή αποστράγγισης
Σε απόσταση τουλάχιστον 1500 mm από τον τοίχο. Αυτή η
απόσταση θα είναι τουλάχιστον 500 mm με την έξοδο αέρα
κλειστή και το επίθεμα μπλοκαρίσματος τοποθετημένο.
Είσοδος συλλογής σκόνης
Χώρος που απαιτείται για τη συλλογή σκόνης με
ηλεκτρική σκούπα

Σημείωση
Μην ασκείτε δύναμη στην κινούμενη περσίδα, τη μονάδα
βούρτσας ή το φίλτρο αέρα κατά τον χειρισμό του πάνελ.
Μονάδα βούρτσας

Φίλτρο αέρα

Κατευθύνσεις τοποθέτησης της γρίλιας
αναρρόφησης

Πάνελ
Κινούμενη περσίδα

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις για την τοποθέτηση
της γρίλιας αναρρόφησης στο πάνελ.
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Υποδοχή
αποστράγγισης

Είσοδος
συλλογής
σκόνης

Σωληνώσεις

Υποδοχή
αποστράγγισης

Σωληνώσεις

Γρίλια
αναρρόφησης

Γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα
Γωνιακό διακοσμητικό
κάλυμμα

Γωνιακό
διακοσμητικό
κάλυμμα

Πάνελ

Γωνιακό διακοσμητικό
κάλυμμα (με ένδειξη)

4. Προπαρασκευαστικές εργασίες για το πάνελ

(1) Ανασηκώστε και αφαιρέστε το γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα
(με την ένδειξη) προς την κατεύθυνση του βέλους.
Σημείωση

• Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες εργασίες της ενότητας
"4. Προπαρασκευαστικές εργασίες για το πάνελ" στη σελίδα 3,
ενώ το πάνελ φυλάσσεται στη συσκευασία (στην κάτω πλευρά).
• Μην τοποθετείτε το πάνελ στραμμένο προς τα κάτω ή σε όρθια
θέση και μην αφήνετε το πάνελ σε σημεία που προεξέχουν.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν γρατζουνιές στην
επιφάνεια του πάνελ.
• Μην αγγίζετε την κινούμενη περσίδα και μην ασκείτε δύναμη στην
κινούμενη περσίδα. Θα προκληθεί δυσλειτουργία στη μονάδα.

Αφαίρεση της γρίλιας αναρρόφησης από το
πάνελ, το προστατευτικό συμπαγές χαρτόνι
και το σετ παρελκομένων

(1) Πιέστε τις λαβές της γρίλιας αναρρόφησης και ανασηκώστε τις.
Γρίλια αναρρόφησης

Υλικό συσκευασίας
(κάτω πλευρά)

Μην ασκείτε δύναμη στα καλώδια.
Operation/filter cleaning

Σημείωση

4-1

Αφαίρεση των γωνιακών διακοσμητικών
καλυμμάτων

(2) Αφαιρέστε τις βίδες στην πίσω πλευρά του γωνιακού
διακοσμητικού καλύμματος (με την ένδειξη), ανοίξτε το
κάλυμμα και αφαιρέστε τον ακροδέκτη που βρίσκεται στο
μπροστινό άκρο των καλωδίων από την PCB.
Κάλυμμα
2
Ακροδέκτης

Βίδα

1

Καλώδια
3
Γωνιακό διακοσμητικό
κάλυμμα (με ένδειξη)

PCB

Διακοσμητικό πάνελ

Λαβές

(2) Ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης σε γωνία 45° περίπου και
αφαιρέστε τη γρίλια αναρρόφησης από το πάνελ.

(3) Αφαιρέστε καθένα από τα υπόλοιπα γωνιακά διακοσμητικά
καλύμματα (δηλ. τρία καλύμματα) προς την κατεύθυνση του βέλους.
Γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα

45°

Πάνελ
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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Αφαίρεση του θαλάμου συλλογής σκόνης
Θάλαμος συλλογής σκόνης
Λαβή στερέωσης
του θαλάμου συλλογής
σκόνης και σφιγκτήρας

Λαβή στερέωσης του
θαλάμου συλλογής σκόνης

5. Προπαρασκευαστικές εργασίες για την
εσωτερική μονάδα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελέγξτε εάν η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα είναι
απενεργοποιημένες πριν από την εκτέλεση των εργασιών
καλωδίωσης.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
(1) Στρέψτε τις δύο λαβές στερέωσης του θαλάμου συλλογής σκόνης.
Λαβή στερέωσης

• Εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες μετά την εγκατάσταση της
εσωτερικής μονάδας.
• Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο
εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.

5-1

Τοποθέτηση αποστάτη (παρελκόμενο (1))

Θάλαμος
συλλογής
σκόνης

(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα της οπής παράκαμψης.

Λαβή στερέωσης
(Απεικονίζεται η μπροστινή πλευρά του πάνελ για επεξηγηματικούς λόγους.)
(2) Αφαιρέστε τον θάλαμο συλλογής σκόνης από το πάνελ προσέχοντας
παράλληλα να μην κόψετε το σχοινί αποτροπής πτώσης.
Θάλαμος συλλογής σκόνης
Σχοινί αποτροπής πτώσης

2
2

1

1
2

1

2

Εσωτερική μονάδα
Αφαιρέστε το κάλυμμα της οπής παράκαμψης

(2) Ξεκολλήστε το πίσω χαρτί της ταινίας διπλής όψης στην πίσω
πλευρά του αποστάτη (παρελκόμενο (1)).

(3) Αφαιρέστε το σχοινί αποτροπής πτώσης για τον θάλαμο
συλλογής σκόνης από το άγκιστρο στερέωσης του πάνελ.
Αφαιρέστε το σχοινί
αποτροπής πτώσης
από το άγκιστρο
στερέωσης.

Πάνελ
Σφιγκτήρας

(3) Τοποθετήστε τον αποστάτη (παρελκόμενο (1)) στην οπή
παράκαμψης αέρα.
Ελέγξτε ότι η οπή παράκαμψης αέρα δεν έχει φράξει μετά την
τοποθέτηση του αποστάτη.

1

Θάλαμος
συλλογής
σκόνης

2
3

Σχοινί αποτροπής πτώσης

4
1
2
3
4
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Οπή παράκαμψης αέρα
Κολλημένο έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με την οπή
παράκαμψης αέρα
Ευθυγραμμίστε τις γωνίες
Αποστάτης (παρελκόμενο (1))
Εγχειρίδιο εγκατάστασης

4

5-2

Τοποθέτηση πλεξούδας καλωδίων
(παρελκόμενο (4))

(1) Αφαιρέστε το καπάκι του ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ από την εσωτερική μονάδα.
Γάντζοι

6. Προσάρτηση του πάνελ στην
εσωτερική μονάδα
Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης που παρέχεται με την εσωτερική μονάδα.
Σημείωση

Βίδες (2 σημεία)

Καπάκι ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ

Χαλαρώστε τις βίδες (σε δύο σημεία) και σύρετε το καπάκι του ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ προς
την κατεύθυνση του βέλους, για να απαγκιστρώσετε το καπάκι από τους γάντζους.

(2) Αφαιρέστε τον ακροδέκτη βραχυκυκλωτήρα από την επαφή X70A.
1

Μην ασκείτε δύναμη στην κινούμενη περσίδα, τη μονάδα βούρτσας
ή το φίλτρο αέρα κατά την αφαίρεση του πάνελ από τη συσκευασία
(στην κάτω πλευρά).

6-1

6-2

2

Σημείωση

ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ
Ακροδέκτης βραχυκυκλωτήρα

(3) Συνδέστε την πλεξούδα καλωδίων (παρελκόμενο (4)) στους
ακροδέκτες (X35A, X39A και X70A) και ασφαλίστε την με
άγκιστρα στην πλευρά της μονάδας.

X39A

X35A X70A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

5-3

Προσάρτηση πάνελ

(1) Τοποθετήστε δοκιμαστικά τα δύο προσωρινά στηρίγματα
ασφάλισης της θύρας αναρρόφησης του πάνελ (στην
εσωτερική περιφέρεια) στα άγκιστρα της εσωτερικής μονάδας.

X70A

1
2

Έλεγχοι πριν από την προσάρτηση του πάνελ

• Ελέγξτε τις κατευθύνσεις της εσωτερικής μονάδας και τις
ανάγλυφες ενδείξεις στο πάνελ όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Το μπλοκ σωληνώσεων στην πλευρά PIPING SIDE και
η υποδοχή αποστράγγισης στην πλευρά DRAIN SIDE .
• Τοποθετήστε το προσωρινό στήριγμα ασφάλισης όρθιο.
• Περάστε τα καλώδια (στην πλευρά του πάνελ) από το άνοιγμα.

6

Ακροδέκτες
Φροντίστε να τους συνδέσετε σωστά
ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ
Πλεξούδα καλωδίων στην πλευρά της μονάδας
Πλεξούδα καλωδίων (παρελκόμενο (9))
Γυάλινος σωλήνας
Πλεξούδα καλωδίων (παρελκόμενο (4))

Αφήστε τα χέρια σας αφού βεβαιωθείτε κοιτάζοντας από το
παράθυρο ελέγχου ότι τα προσωρινά στηρίγματα ασφάλισης
έχουν προσαρτηθεί στα άγκιστρα.
(2) Περάστε την πλεξούδα που προσαρτήσατε στην ενότητα
"5. Προπαρασκευαστικές εργασίες για την εσωτερική μονάδα"
στη σελίδα 4από το άνοιγμα.
Επίσης, τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω τα καλώδια που
αποσυνδέσατε από το γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα (με την
ένδειξη) στην ενότητα "4. Προπαρασκευαστικές εργασίες για το
πάνελ" στη σελίδα 3 από τη γωνιακή οπή για να τα
αφαιρέσετε έτσι ώστε να μην μαγκώσουν τα καλώδια στο
στήριγμα τοποθέτησης.
(3) Τοποθετήστε τα στηρίγματα τοποθέτησης (σε τέσσερα σημεία)
που βρίσκονται στις γωνίες του πάνελ στα άγκιστρα στην
περιφέρεια της εσωτερικής μονάδας. (Προσαρτήστε πρώτα
το στήριγμα τοποθέτησης με την ανάγλυφη ένδειξη
PIPING SIDE και κατόπιν το στήριγμα τοποθέτησης στην
απέναντι γωνία.)
Ταυτόχρονα, προσέξτε να μην μαγκώσουν η πλεξούδα και τα
καλώδια (στην πλευρά του πάνελ) μεταξύ του πάνελ και της
εσωτερικής μονάδας.

Σημείωση

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες έχουν συνδεθεί σταθερά,
διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει η κινούμενη περσίδα,
η μονάδα βούρτσας ή το φίλτρο αέρα.

Αφήστε τα χέρια σας αφού βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα
τοποθέτησης έχουν προσαρτηθεί στα άγκιστρα.

Τοποθέτηση καπακιού ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ

Τοποθετήστε το καπάκι του ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ ακολουθώντας τη διαδικασία
που περιγράφεται στην ενότητα "5-2 Τοποθέτηση πλεξούδας καλωδίων
(παρελκόμενο (4))" στη σελίδα 5 με την αντίστροφη σειρά (1).
Σημείωση
Φροντίστε να μην μαγκώσουν τα καλώδια ή ο γυάλινος σωλήνας
στο καπάκι του ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ.

(4) Σφίξτε τις τέσσερις βίδες με εξαγωνική κεφαλή ακριβώς κάτω
από το στήριγμα τοποθέτησης για 5 mm περίπου. (Το πάνελ
θα μετακινηθεί προς τα επάνω.)
(5) Στρέψτε το πάνελ προς την κατεύθυνση των βελών έτσι ώστε
το άνοιγμα στην οροφή να καλύπτεται πλήρως από το πάνελ.
(6) Επίσης, σφίξτε τη βίδα (4) μέχρι η απόσταση από το
χαμηλότερο τμήμα του αγκίστρου της εσωτερικής μονάδας
μέχρι το χαμηλότερο τμήμα του πάνελ να είναι 107 έως
112 mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες κατά τη διαδικασία
συναρμολόγησης για να αποφύγετε τυχόν ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τοποθετήστε τα ηλεκτρικά καλώδια τακτικά και τοποθετήστε το
καπάκι του ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ σταθερά.
Αν μαγκώσουν τα ηλεκτρικά καλώδια ή αν ανασηκώνεται το καπάκι
του ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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6-2 (1)

Σημείωση
Παράθυρο ελέγχου

Άγκιστρο

• Σφίξτε καλά τις βίδες, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη
όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
• Ρυθμίστε ξανά το ύψος της εσωτερικής μονάδας αν υπάρχει
απόσταση μεταξύ της οροφής και του πάνελ ενώ έχετε σφίξει
καλά τις βίδες.

Προσωρινά
στηρίγματα
ασφάλισης
Πριν από την
προσωρινή στερέωση

Μετά την προσωρινή
στερέωση

Διαρροή
αέρα
Διαρροή αέρα
από την πλευρά
της οροφής.

6-2 (3)
Άγκιστρο

Συσσώρευση
βρωμιάς

Στήριγμα τοποθέτησης
Πριν από τη στερέωση
Υποδοχή
αποστράγγισης

Μετά τη στερέωση
(4 σημεία)

6-2 (1)

Σωληνώσεις

Άγκιστρο

PIPING SIDE
Ανάγλυφη
ένδειξη

Παράθυρο
ελέγχου

Προσωρινά
στηρίγματα ασφάλισης
Πριν από την
Μετά την προσωρινή
προσωρινή στερέωση στερέωση

DRAIN SIDE
Ανάγλυφη ένδειξη

Συμπύκνωση υγρασίας
ή στάξιμο νερού

Οι προσαρμογές ύψους της μονάδας
είναι δυνατές μέσω των οπών στις
γωνίες του πάνελ χωρίς να χρειάζεται
να αφαιρέσετε το πάνελ, εφόσον οι
προσαρμογές δεν θα επηρεάσουν την
κλίση ή τις σωληνώσεις αποστράγγισης
της εσωτερικής μονάδας. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της
εσωτερικής μονάδας για την εκτέλεση
των εργασιών.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει απόσταση.

6-3

Έλεγχος του πάνελ

(1) Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα του πάνελ.
1

2

1

2

Κάντε προσαρμογές
6-2 (5)

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

Άνοιγμα

3
4

Εργαλείο (π.χ. κατσαβίδι)
Χαμηλότερο τμήμα του αγκίστρου
της εσωτερικής μονάδας

6-2 (6)
Πάνελ
107~112 mm

Εσωτερική μονάδα
(Η οροφή δεν
εμφανίζεται στην
εικόνα για
επεξηγηματικούς
λόγους)

Χαμηλότερο
τμήμα του πάνελ

Εσωτερική μονάδα

107~112 mm

Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα

Πάνελ

Χαμηλότερο τμήμα
του αγκίστρου της
εσωτερικής μονάδας

1
2
3
4

Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα του πάνελ
Εισαγάγετε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα μέχρι να
έρθει σε επαφή με τη λαβή
Λαβή
Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (παρελκόμενο (8))

(2) Τραβήξτε την πλεξούδα καλωδίων και τα καλώδια (στην
πλευρά του πάνελ).
Πάνελ

Καλώδιο (στην
πλευρά του πάνελ)

Πλεξούδα
καλωδίων

Οροφή

Χαμηλότερο τμήμα του πάνελ
Στήριγμα τοποθέτησης

Πλεξούδες
καλωδίων
Καλώδια (στην
πλευρά του πάνελ)

Διατομές (4 σημεία)

(3) Συνδέστε τους ακροδέκτες των καλωδίων και μετακινήστε τον
γυάλινο σωλήνα για να καλύψετε το τμήμα του ακροδέκτη.

Καλώδια (στην
πλευρά του πάνελ)

Πλεξούδες καλωδίων
1

Ακροδέκτης
Φροντίστε να τους
συνδέσετε σταθερά.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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2

Μετακινήστε τον
γυάλινο σωλήνα.

Γυάλινος σωλήνας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

6

(4) Σφίξτε και ασφαλίστε και τα δύο άκρα του γυάλινου σωλήνα με τους
σφιγκτήρες του γυάλινο σωλήνα και τους παρεχόμενους σφιγκτήρες
(παρελκόμενα (5)). Κόψτε τα τμήματα των σφιγκτήρων που
περισσεύουν από τη βάση τους αφού ασφαλίσετε και τα δύο άκρα.

6-5

Προσάρτηση του θαλάμου συλλογής σκόνης
2

Σφίξτε τους σφιγκτήρες

1

3
b
a

Κόψτε τις βάσεις
Σφιγκτήρας
(παρελκόμενο (5))

4

(5) Τοποθετήστε ξανά τα συνδεδεμένα καλώδια στον χώρο μεταξύ
της εσωτερικής μονάδας και του πάνελ.
(Τοποθετήστε τα καλώδια στο τμήμα που εμφανίζεται
σκιασμένο στην εικόνα.)
Σημείωση
Τοποθετήστε προσεκτικά τα καλώδια έτσι ώστε να μην έρθουν
σε επαφή με το φίλτρο αέρα.

Συνδεδεμένα
καλώδια

Συνδεδεμένα
καλώδια

Πάνελ
ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ της
εσωτερικής μονάδας

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Ανάγλυφη ένδειξη στην πλευρά σωληνώσεων
Σφιγκτήρας πάνελ
Ανάγλυφη ένδειξη στην πλευρά αποστράγγισης
Πάνελ
Σχοινί αποτροπής πτώσης
Θάλαμος συλλογής σκόνης
Τοποθετήστε τον θάλαμο συλλογής σκόνης με την
πλευρά στην οποία βρίσκεται η ανάγλυφη ένδειξη
στραμμένη προς τα κάτω.

(1) Στερεώστε το σχοινί αποτροπής πτώσης για τον θάλαμο
συλλογής σκόνης στον σφιγκτήρα του πάνελ, όπως
υποδεικνύεται στην εικόνα.
1

(6) Περάστε τα καλώδια μέσα από το άγκιστρο.
2
3
4
5
1
1
2

6-4

2

Άγκιστρο
Περάστε τα καλώδια μέσα από το άγκιστρο

Προσαρμογή των κενών μεταξύ του
διακοσμητικού πάνελ και της οροφής

Εάν υπάρχει κενό ανάμεσα στο διακοσμητικό πάνελ και την οροφή,
προσαρμόστε το χρησιμοποιώντας τη βάση (10) και τις βίδες (11)
στερέωσης από τα παρελκόμενα.

1
2
3
4
5

Σφιγκτήρας
Τοποθετημένο σχοινί αποτροπής πτώσης
Πάνελ
Σχοινί αποτροπής πτώσης
Θάλαμος συλλογής σκόνης

(2) Προσαρτήστε τον θάλαμο συλλογής σκόνης ακολουθώντας τη
διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "4-3 Αφαίρεση του
θαλάμου συλλογής σκόνης" στη σελίδα 4 με την
αντίστροφη σειρά.
Σημείωση

(1) Χρησιμοποιήστε τη βίδα A, για να στερεώσετε τη βάση
στερέωσης C στο πλαίσιο.
(2) Χρησιμοποιήστε τη βίδα B, για να στερεώσετε τη βάση
στερέωσης C στη μονάδα.
A

Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί αποτροπής πτώσης δεν θα μαγκώσει
στο άνοιγμα εξαγωγής του θαλάμου συλλογής σκόνης κατά την
προσάρτηση του θαλάμου συλλογής σκόνης. Διαφορετικά,
ο θάλαμος συλλογής σκόνης ενδέχεται να μην λειτουργεί
κανονικά.
(3) Στρέψτε τις λαβές στερέωσης (σε δύο σημεία) του θαλάμου
συλλογής σκόνης και ασφαλίστε τον θάλαμο συλλογής σκόνης.
Λαβή
στερέωσης

B C
B

4× 4× 4×

2×

C
A

4×

Λαβή
στερέωσης
(Απεικονίζεται η μπροστινή πλευρά του πάνελ για επεξηγηματικούς λόγους.)

Σημείωση
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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6-6

Τοποθέτηση σωλήνα σχήματος S
(παρελκόμενο (3))

Τοποθετήστε την πλευρά του θαλάμου συλλογής σκόνης (με την
ανάγλυφη ένδειξη A) προτού στερεώσετε την πλευρά της βούρτσας
(με την ανάγλυφη ένδειξη B).
(Τοποθετήστε τις έτσι ώστε οι ανάγλυφοι χαρακτήρες να ευθυγραμμίζονται.)

(2) Στερεώστε τα σχοινιά αποτροπής πτώσης για τη γρίλια
αναρρόφησης στους γωνιακούς σφιγκτήρες (σε δύο γωνίες),
όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Αλλάξτε τις κατευθύνσεις των
σχοινιών αποτροπής πτώσης.

Θάλαμος συλλογής σκόνης

Μονάδα βούρτσας

Γρίλια
αναρρόφησης

Βεβαιωθείτε ότι
οι ανάγλυφοι
χαρακτήρες
ευθυγραμμίζοντα
ι μεταξύ τους.
2

Μονάδα βούρτσας

Γάντζοι
(2 σημεία)

Θάλαμος
συλλογής
σκόνης
Γάντζος
(1 σημείο)

Πλευρά μονάδας βούρτσας
Σωλήνας σχήματος S
(παρελκόμενο (3))

Πλευρά
θαλάμου
συλλογής
σκόνης

Σχοινί αποτροπής πτώσης
Σφιγκτήρας
Λυγίστε τον
Σφιγκτήρας σφιγκτήρα προς
τα μέσα.

1

Σχοινί αποτροπής πτώσης
Βεβαιωθείτε ότι οι
ανάγλυφοι χαρακτήρες
ευθυγραμμίζονται
μεταξύ τους.

Σημείωση

(3) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (παρελκόμενο (2)) στην πλευρά
του πάνελ.
(Ο εύκαμπτος σωλήνας (παρελκόμενο (2)) δεν έχει περιορισμό
κατεύθυνσης.)
Σύνδεσμος εύκαμπτου
σωλήνα στην πλευρά
του πάνελ

Ελέγξτε ότι οι λαβές έχουν προσαρτηθεί σταθερά. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί αποτυχία συλλογής σκόνης.

7. Προσάρτηση της γρίλιας αναρρόφησης και
των γωνιακών διακοσμητικών καλυμμάτων

Μπορείτε να περιστρέψετε και να τοποθετήσετε τη γρίλια αναρρόφησης
σε δύο κατευθύνσεις, ανάλογα με το ποια από τις δύο θα επιλέξετε.
Αν έχουν τοποθετηθεί περισσότερες μονάδες, προσαρμόστε τις
κατευθύνσεις για τις γρίλιες αναρρόφησης αν χρειάζεται.
Πραγματοποιήστε επίσης αλλαγές στην κατεύθυνση κατόπιν
αιτήματος του πελάτη.

7-1

Προσάρτηση γρίλιας αναρρόφησης

* Επιλέξτε ένα από τα άγκιστρα (A) και (B) και στερεώστε τις λαβές
της γρίλιας αναρρόφησης.
Σημείωση
Η γρίλια αναρρόφησης ενδέχεται να υποστεί βλάβη αν επιλέξετε
λανθασμένη πλευρά στερέωσης.

7-2

Εύκαμπτος σωλήνας
(παρελκόμενο (2))
Σύνδεσμος εύκαμπτου
σωλήνα στην πλευρά
του πάνελ

Άγκιστρο (A)

(1) Ρυθμίστε τη γρίλια αναρρόφησης σε γωνία 45° περίπου και
τοποθετήστε τα άγκιστρα (σε τρία σημεία) στο πάνελ.
Ένδειξη
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Τοποθετήστε σταθερά
τους γάντζους στα
άγκιστρα (σε δύο σημεία).

Άγκιστρα
(2 σημεία)
Σημείωση
Ελέγξτε ότι οι λαβές έχουν προσαρτηθεί σταθερά. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί αποτυχία συλλογής σκόνης.
(4) Εφαρμόστε πρεσαριστά τον εύκαμπτο σωλήνα που συνδέσατε
στο βήμα (3) στο πάνελ.
(Προσέξτε ώστε να μην μαγκώσει ο σωλήνας κατά το κλείσιμο
της γρίλιας αναρρόφησης.)
Σημείωση
Φροντίστε να μην σπάσετε τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την
εφαρμογή του.
Εύκαμπτος
σωλήνας

Πάνελ
Πάνελ

45°

Γρίλια
αναρρόφησης

Γρίλια
αναρρόφησης

Εφαρμόστε
πρεσαριστά τον
εύκαμπτο σωλήνα
κατά μήκος της γωνίας.

Στη γρίλια
αναρρόφησης

Γωνία τοποθέτησης γρίλιας αναρρόφησης

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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(5) Συνδέστε το αντίθετο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα που
συνδέσατε στο βήμα (3) στην πλευρά της γρίλιας
αναρρόφησης.

(2) Στερεώστε τα σχοινιά αποτροπής πτώσης για τη γρίλια
αναρρόφησης στους γωνιακούς σφιγκτήρες (σε δύο γωνίες),
όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

* Περιστρέψτε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα στην
πλευρά της γρίλιας αναρρόφησης ανάλογα με την
κατεύθυνση τοποθέτησης της γρίλιας αναρρόφησης, όπως
υποδεικνύεται στην εικόνα.
Σύνδεσμος εύκαμπτου
σωλήνα στην πλευρά
της γρίλιας αναρρόφησης

Αλλάξτε τις κατευθύνσεις των
σχοινιών αποτροπής πτώσης.

Σύνδεσμος εύκαμπτου
σωλήνα στην πλευρά της
γρίλιας αναρρόφησης
Εύκαμπτος σωλήνας

Γρίλια αναρρόφησης
Συνδέστε σταθερά
τον σωλήνα.

Σχοινί αποτροπής πτώσης
Σφιγκτήρας

Λυγίστε τον
Σφιγκτήρας σφιγκτήρα προς
τα μέσα.

Σημείωση
Ελέγξτε ότι οι λαβές έχουν προσαρτηθεί σταθερά. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί αποτυχία συλλογής σκόνης.
(6) Ωθήστε πρώτα προς τα πάνω τη γρίλια αναρρόφησης αργά
και, κατόπιν, πιέζοντας τις δύο λαβές τοποθετήστε τη γρίλια
αναρρόφησης σταθερά στο πάνελ.
Λαβές
(2 σημεία)

Πάνελ

Σχοινί αποτροπής πτώσης
(3) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (παρελκόμενο (2)) στην
πλευρά του πάνελ.
(Ο εύκαμπτος σωλήνας (παρελκόμενο (2)) δεν έχει περιορισμό
κατεύθυνσης.)
Σύνδεσμος εύκαμπτου
σωλήνα στην πλευρά
του πάνελ

Γρίλια αναρρόφησης

Σημείωση
Η γρίλια αναρρόφησης μπορεί να μαγκώσει τα σχοινιά
αποτροπής πτώσης όταν κλείσει.
Ελέγξτε ότι τα σχοινιά αποτροπής πτώσης δεν προεξέχουν
από τη γρίλια αναρρόφησης. προτού κλείσετε τη γρίλια
αναρρόφησης.
Γρίλια αναρρόφησης

Δεν πρέπει να προεξέχει

Εύκαμπτος σωλήνας
(παρελκόμενο (2))

Τοποθετήστε σταθερά
τους γάντζους στα
άγκιστρα (σε δύο σημεία).

Σύνδεσμος εύκαμπτου
σωλήνα στην πλευρά του πάνελ

Σχοινί
αποτροπής
πτώσης

Άγκιστρα
(2 σημεία)
Σημείωση

7-3

Άγκιστρο (B)

(1) Ρυθμίστε τη γρίλια αναρρόφησης σε γωνία 45° περίπου και
τοποθετήστε τα άγκιστρα (σε τρία σημεία) στο πάνελ.
Ένδειξη
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Πάνελ

SUCTION
45°

Γρίλια
αναρρόφησης
Γωνία τοποθέτησης
γρίλιας αναρρόφησης

GRILLE HO

OKING SI
DE

Ελέγξτε ότι οι λαβές έχουν προσαρτηθεί σταθερά. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί αποτυχία συλλογής σκόνης.
(4) Εφαρμόστε πρεσαριστά τον εύκαμπτο σωλήνα που συνδέσατε
στο βήμα (3) στο πάνελ.
Προσέξτε ώστε να μην μαγκώσει ο σωλήνας κατά το κλείσιμο
της γρίλιας αναρρόφησης.
Στη γρίλια αναρρόφησης
Εύκαμπτος
σωλήνας
Εφαρμόστε πρεσαριστά
τον εύκαμπτο σωλήνα
κατά μήκος της γωνίας.

Πάνελ
Γρίλια
αναρρόφησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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(5) Συνδέστε το αντίθετο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα που
συνδέσατε στο βήμα (3) στην πλευρά της γρίλιας
αναρρόφησης.
* Περιστρέψτε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα στην πλευρά
της γρίλιας αναρρόφησης ανάλογα με την κατεύθυνση τοποθέτησης
της γρίλιας αναρρόφησης, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Σύνδεσμος εύκαμπτου
σωλήνα στην πλευρά της
γρίλιας αναρρόφησης

Σύνδεσμος εύκαμπτου
σωλήνα στην πλευρά
της γρίλιας αναρρόφησης

(2) Προσαρτήστε το γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα (με την
ένδειξη) στη γωνία με την ανάγλυφη ένδειξη DRAIN SIDE .
Περάστε τα συνδεδεμένα καλώδια μέσα από τη γωνιακή οπή
στην πίσω πλευρά της οροφής.
DRAIN SIDE
Ανάγλυφη ένδειξη
Καλώδια

Εύκαμπτος σωλήνας
Γωνιακό διακοσμητικό
κάλυμμα (με ένδειξη)
Συνδέστε σταθερά
τον σωλήνα.

Εφαρμόστε πρεσαριστά τους πέντε
γάντζους του γωνιακού διακοσμητικού
καλύμματος στις οπές του πάνελ.

(3) Στερεώστε κάθε σχοινί από τα υπόλοιπα γωνιακά διακοσμητικά
καλύμματα (δηλ. τρία καλύμματα) στον αντίστοιχο πείρο του
πάνελ.

Σημείωση
Ελέγξτε ότι οι λαβές έχουν προσαρτηθεί σταθερά. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί αποτυχία συλλογής σκόνης.
(6) Ωθήστε πρώτα προς τα πάνω τη γρίλια αναρρόφησης αργά
και, κατόπιν, πιέζοντας τις δύο λαβές τοποθετήστε τη γρίλια
αναρρόφησης σταθερά στο πάνελ.
Πάνελ

Πείρος

Λαβές
(2 σημεία)
(4) Τοποθετήστε τα γωνιακά διακοσμητικά καλύμματα (δηλ. τρία
καλύμματα) στο πάνελ.

Γρίλια αναρρόφησης

Σημείωση
Η γρίλια αναρρόφησης μπορεί να μαγκώσει τα σχοινιά
αποτροπής πτώσης όταν κλείσει.
Ελέγξτε ότι τα σχοινιά αποτροπής πτώσης δεν προεξέχουν από τη
γρίλια αναρρόφησης. προτού κλείσετε τη γρίλια αναρρόφησης.
Γρίλια αναρρόφησης

Δεν πρέπει να προεξέχει

Σχοινί
αποτροπής
πτώσης

7-4

8. Ρυθμίσεις λειτουργίας
Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες
για τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου του αυτοκαθαριζόμενου
πάνελ.

Προσάρτηση γωνιακών διακοσμητικών
καλυμμάτων

(1) Συνδέστε το γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα (με την ένδειξη)
σταθερά στην PCB ακολουθώντας τη διαδικασία στην ενότητα
"4. Προπαρασκευαστικές εργασίες για το πάνελ" στη
σελίδα 3με την αντίστροφη σειρά.
3 Βίδα
2 Κάλυμμα
Ακροδέκτης

Τοποθετήστε τακτικά τα
καλώδια ώστε ο σφιγκτήρας
να βρίσκεται στην εσωτερική
πλευρά του καλύμματος.

1 Καλώδια

Συνδέστε
σταθερά τον
ακροδέκτη.

PCB

Εφαρμόστε πρεσαριστά τους πέντε γάντζους του
γωνιακού διακοσμητικού καλύμματος στις οπές του πάνελ.

Σφιγκτήρας

Γωνιακό διακοσμητικό
κάλυμμα (με ένδειξη)

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Τρόπος
λειτουργίας
(1) Λειτουργία
προγραμματισμένου
χρονοδιακόπτη

Περιγραφή
Εκτελεί αυτόματο καθαρισμό φίλτρου κατά
το καθορισμένο χρονικό διάστημα που έχει
επιλεγεί μεταξύ οχτώ ρυθμίσεων.

Εκτελεί αυτόματο καθαρισμό φίλτρου κατά
(2) Λειτουργία 00:00
το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στο
έως 03:00
εργοστάσιο (00:00 έως 03:00).
(3) Λειτουργία
Εκτελεί αυτόματο καθαρισμό φίλτρου με βάση
αυτοελέγχου
την αναφορά ελέγχου.
Ορίστε την επιθυμητή λειτουργία αφού συμβουλευτείτε τον πελάτη και
σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου ,
στο εγχειρίδιο λειτουργίας του αυτοκαθαριζόμενου διακοσμητικού πάνελ.
Κατά την παράδοση, ανατρέξτε στο περιεχόμενο των περιγραφών
(1) έως (3) του παραπάνω πίνακα και εξηγήστε στον πελάτη πότε
θα ξεκινά ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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9. Ρυθμίσεις στο χώρο εγκατάστασης

10-2 Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα

Εκτελέστε τις ρυθμίσεις αφού συμβουλευτείτε τον πελάτη και με
βάση τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης του κλιματιστικού.
Είναι δυνατές οι ακόλουθες τέσσερις ρυθμίσεις.
Αυτό το προϊόν εκτελεί αυτόματος καθαρισμό φίλτρου μία φορά την
εβδομάδα στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

9-1

Εμφάνιση συλλογής σκόνης

Τρόπος εκτέλεσης δοκιμαστικής λειτουργίας με το
τηλεχειριστήριο
1. Διακόψτε τη λειτουργία του πάνελ αν το πάνελ βρίσκεται στη
λειτουργία κλιματισμού.
2. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί Ακύρωσης για 4 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον ενώ ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός. Θα εμφανιστεί
το μενού ρυθμίσεων σέρβις.
3. Επιλέξτε Τεστ Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου από το μενού ρυθμίσεων
σέρβις και πατήστε το κουμπί Μενού/Enter.
" στη βασική οθόνη.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "
Η ένδειξη θα εξαφανιστεί όταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική
λειτουργία.
Για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας απαιτούνται
10 λεπτά περίπου (αν ορίσετε την τυπική ποσότητα σκόνης).

Ρυθμίσεις ποσότητας σκόνης

Ορίστε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις ανάλογα με την ποσότητα της
σκόνης/το μέγεθος των σωματιδίων σκόνης στον χώρο, π.χ. στα
καταστήματα ένδυσης=μικρά σωματίδια σκόνης.

9-3

Ενδεικτική λυχνία πάνελ (πράσινη)
αναμμένη/σβηστή

Η ενδεικτική λυχνία του πάνελ (πράσινη) μπορεί να υποδείξει τις
ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας. Ορίστε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της
ενδεικτικής λυχνίας σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη.
Συνθήκες
λειτουργίας
Λειτουργία
κλιματισμού

Ενδεικτική λυχνία
Πράσινη

Αναμμένη
Αναβοσβήνει

Παρατηρήσεις

Αυτόματος
καθαρισμός φίλτρου

10-3 Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία του
πάνελ αφού περάσουν δύο λεπτά από την
ενεργοποίηση
Επιβεβαιώστε τη λειτουργία καθαρισμού του φίλτρου με το
τηλεχειριστήριο.

Ορίστε την αντίστοιχη ρύθμιση για να εμφανίζεται ή να μην
εμφανίζεται η ένδειξη συλλογής σκόνης.

9-2

Το πάνελ θα μεταβεί στη λειτουργία προετοιμασίας μετά την
ενεργοποίηση.

Η ενδεικτική λυχνία
είναι σβηστή πριν
από την αποστολή.

1.
2.

Ψύξη

Ρύθμ σε
Ψύξη 28°C

Η κόκκινη λυχνία η οποία ενημερώνει τον πελάτη για τον χρόνο
συλλογής της σκόνης δεν θα σβήσει.

9-4

Πίνακας ρυθμίσεων

Εκτελέστε τις ρυθμίσεις στον χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με το
εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου. (Οι ρυθμίσεις στα
κελιά με έντονο πλαίσιο είναι οι εργοστασιακές προεπιλογές.)
Αρ.
Στοιχείο λειτουρ- Πρώτος
ρύθμισης
γίας κωδικός
Εμφάνιση
ένδειξης
συλλογής
σκόνης 1
Ρυθμίσεις
ποσότητας
σκόνης
(1)
Ενδεικτική
λυχνία
πάνελ
(πράσινη)
αναμμένη/
σβηστή

10
(20)

14
(24)

14
(24)

3.

01

02

03

04

05

06

(3)

Ένδειξη

Καμία
ένδειξη

–

–

–

–

(9)

Τυπική
ποσότητα
σκόνης σωματίδια
μεσαίου
μεγέθους

Μεγάλη
ποσότητα
σκόνης σωματίδια
μεσαίου
μεγέθους

Τυπική
ποσότητα
σκόνης σωματίδια
μικρού
μεγέθους

(4)

Ανάβει κατά
τη λειτουργία
κλιματισμού
και τη
λειτουργία
καθαρισμού
φίλτρου.

Είναι δυνατόν
να ανάψει
μόνο στη
λειτουργία
καθαρισμού
φίλτρου.

Παραμένει
σβηστή κατά
τη λειτουργία
κλιματισμού
και τη
λειτουργία
καθαρισμού
φίλτρου.

Ρυθμ. Σέρβις

Αποδοχή

Μεγάλη
ποσότητα
σκόνης σωματίδια
μικρού
μεγέθους

2/3

Κατάσταση Εσωτερικής Μονάδας
Κατάσταση Εξωτερικής Μονάδας
Εκκίνηση Ανεμιστήρα
Μεταγωγή Πρωτ. Δευτ. Χειρ/ρίου
Ένδειξη φίλτρου
ΑΠΕΝ
Τεστ Αυτ. Καθαρ. Φίλτρου

Αρ. δεύτερου κωδικού

–

–

Ρύθμιση

Ψύξη

Ρύθμ σε
Ψύξη 28°C

Συλλογή σκόνης

–

–

–

10. Δοκιμαστική λειτουργία
Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία του αυτοκαθαριζόμενου διακοσμητικού
πάνελ, αφού ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία της εσωτερικής μονάδας.
Η δοκιμαστική λειτουργία του αυτοκαθαριζόμενου διακοσμητικού
πάνελ δεν θα είναι δυνατή ενώ λειτουργεί η εσωτερική μονάδα.

Οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη LCD
Όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, ο οπίσθιος φωτισμός
θα ανάψει για 30 δευτερόλεπτα περίπου.
Χειριστείτε τα κουμπιά ενώ ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει
(εκτός από το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης).
Στοιχεία ελέγχου στη δοκιμαστική λειτουργία

Σημείωση

Στοιχεία ελέγχου
Περιστρέφεται το φίλτρο;
Έχουν τοποθετηθεί οι περσίδες
οριζόντια;

Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία αφού συμβουλευτείτε την
ενότητα "α. Στοιχεία ελέγχου κατά την ολοκλήρωση των εργασιών".

Εμφανίζεται η ένδειξη "  
" στην
οθόνη του τηλεχειριστηρίου;

10-1 Ελέγξτε ότι τα καπάκια των ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ
της εσωτερικής μονάδας, της εξωτερικής
μονάδας και του αυτοκαθαριζόμενου πάνελ,
αντίστοιχα, είναι κλειστά

Εγχειρίδιο εγκατάστασης



Πατήστε το κουμπί
Μενού/Enter.

4.

(1) Ισχύει από τον επόμενο καθαρισμό που ακολουθεί μετά τον ορισμό
της ρύθμισης.

11

Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί Ακύρωσης
για 4 δευτερόλεπτα
ή περισσότερο ενώ
ο οπίσθιος φωτισμός
είναι αναμμένος.

Διορθωτική
ενέργεια

Αποτέλεσμα
ελέγχου

Ελέγξτε τις
συνδέσεις των
ακροδεκτών.

* Το τηλεχειριστήριο θα εμφανίζει την ένδειξη "AH" αν
παρουσιάζεται σφάλμα στο αυτοκαθαριζόμενο πάνελ.
Σημείωση
Αφού ολοκληρώσετε τη δοκιμαστική λειτουργία του προϊόντος,
ανατρέξτε στην ενότητα "β. Στοιχεία ελέγχου πριν από την
παράδοση" στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
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