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1. Ohutusabinõud
Lugege enne kliimaseadme paigaldamist neid "Ohutusabinõusid"
ja paigaldage see õigesti.
Kontrollige pärast paigaldamist süsteemi talitlust tõrgete suhtes
ning selgitage kasutusjuhendi abil kliendile, kuidas
õhukonditsioneeri kasutada ja seda hooldada. Paluge kliendil hoida
paigaldusjuhendit koos kasutusjuhendiga hilisemaks lugemiseks.
See kliimaseade on määratlusega "seadmed, mis ei ole
mõeldud paigaldamiseks avalikesse kohtadesse".
Märkuste HOIATUS ja ETTEVAATUST tähendus on alljärgnev.
HOIATUS

Nende juhiste nõuetekohaselt järgimata
jätmisega võib kaasneda kehavigastus
või surm.

ETTEVAATUST

Nende juhiste nõuetekohaselt järgimata
jätmisega võib kaasneda varakahju või
kehavigastus, mis võib konkreetsest
olukorrast olenevalt olla raske.

HOIATUS
• Pidage paigaldustöid puudutavates küsimustes nõu edasimüüja
või kvalifitseeritud spetsialistiga.
Ärge proovige õhukonditsioneeri ise paigaldada. Nõuetele
mittevastava paigaldusega võib kaasneda veelekke,
elektrilöökide saamise või tulekahju oht.
• Tehke paigaldustöid vastavalt selle paigaldusjuhendi juhistele.
Ärge ehitage toodet ümber.
Nõuetele mittevastava paigaldusega võib kaasneda veelekke,
elektrilöökide saamise või tulekahju oht.
• Kasutage paigaldustöödel kindlasti ainult selleks ette nähtud
lisatarvikuid ja osi.
Ette nähtud osade kasutamata jätmisega võib kaasneda seadme
kukkumise, veelekke, elektrilöökide saamise või tulekahju oht.
• Veenduge, et kasutusel on ettenähtud juhtmed ning
klemmühendused ega juhtmed ei ole deformeerunud.
Nõuetele mittevastavad ühendused või juhtmete sobimatu
fikseerimine võib põhjustada ebatavalist soojuse kiirgumist
või tulekahju.
• Lülitage seade enne elektriosade puudutamist välja.
• Paigutage kaasasoleva juhtmekimbu ühendusjuhtmed nii, et
siseseadme ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI kaas ei oleks
tõstetud ja kinnitage kaas tugevalt.
Kui ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI kaant ei kinnitata õigesti,
võib see põhjustada soojuskiirgust, elektrilööke või süttimist.
• Avage ja kõrvaldage kilekott.
Lapsed võivad kilekotiga mängides lämbuda.
Paigaldusjuhend
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Paigaldusjuhend
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• Paigaldage sise- ja välisseade, toitekaabel, kaugkontrolleri
juhtmed ja sidekaablid vähemalt 1 m kaugusele telerist ja
raadiost. See on vajalik teleri ja raadio häirete vältimiseks.
(Sõltuvalt sisendsignaali tugevusest ei pruugi 1-meetrine kaugus
olla müra elimineerimiseks piisav.)
• Pöörake toote transportimisele erilist tähelepanu.
Hoidke toote kandmisel pakendi käepidemetest.
Ärge kasutage pakendi kandmiseks pakendi polüpropüleenist
rihmasid, sest see võib olla ohtlik, kuna polüpropüleenist rihm
võib deformeeruda.
• Ärge puudutage soojusvaheti ribisid.
Ribide vale puudutamine võib põhjustada vigastusi.
• Ärge lülitage toote toidet välja kohe pärast toote kasutamise lõppu.
Oodake alati vähemalt 5 minutit enne toote toite välja lülitamist.
Vastasel juhul võib tekkida veeleke või talitlushäired.
• Ärge paigaldage kliimaseadet järgmistesse asukohtadesse:
1. Kus esineb suure kontsentratsiooniga mineraalõli udu või auru
(nt köök).
Plastosad võivad halveneda, osad lahti tulla ja tekkida
veeleke.
2. Kohas, kus toodetakse söövitavaid gaase, nagu
väävlishappegaas.
Vasktorude või joodetud osade korrodeerumine võib
põhjustada jahutusaine lekkimist.
3. Seadmete lähedale, mis kiirgavad elektromagnetilist kiirgust.
Elektromagnetiline kiirgus võib häirida juhtimissüsteemi tööd ja
põhjustada seadme rikke.
4. Kus võivad lekkida süttivad gaasid, kus on õhus
süsinikkiudude või süttiva tolmu suspensiooni või käsitsetakse
lenduvaid süttivaid aineid, nagu värvilahusti või bensiin.
Seadme sellistes tingimustes kasutamine võib põhjustada
süttimist.
[Antud toote erijuhised]
Ärge paigaldage toodet järgmistesse kohtadesse.
Õli, sigaretisuits ja aur tekitavad filtrile kleepuvat tolmu, mida ei
pruugi olla võimalik piisavalt eemaldada. Lisaks võib kleepuv
tolm põhjustada talitlushäireid.
Õlise suitsuga kohad: restoranid, tehased jms.
Liigse sigaretisuitsuga ruumid: suitsuruumis jms.
Liigse niiskusetaseme või auruga kohad: restoranid, tehased jms.
• Kliimaseade ei ole mõeldud kasutamiseks potentsiaalselt
plahvatusohtlikus keskkonnas.
Märkus
• Laske kliendil ise kasutada kliimaseadet vastavalt
kasutusjuhendile ja selgitage talle kliimaseadme õiget kasutamist
ja rääkige kasulikest soovitustest.
• Vaadake kasutusjuhendit koos paigaldusjuhendiga, mis on
siseseadmega kaasas.

2. Lisatarvik
Veenduge, et järgmisi kliimaseadmega kaasasolevad lisatarvikuid
on õigel arvul. Vaadake järgmiselt jooniselt, kus lisatarvikuid
hoitakse.
Lisatarvikute komplekt
Lisatarvikud on sissevõtuava võre all asuva
kaitsekartongi tagaküljel.

Sissevõtuava
võre

Kaitsekartongi t
agakülg
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Nimi
Kogus

Vaherõn- Painduv S-kujuline toru
gas (1) voolik (2)
(3)
1 tk
1 tk
1 tk

Juhtmekimp Klamber
(4)
(5)
1 tk
2 tk

Kuju

3. Paigalduskoht
Sellel tootel on valitav õhu väljalaskesuund. Kolmesuunalise
voolumustri kasutamiseks on vajalik sulgemiskomplekt (lisatarvik).
Selle toote puhul ei ole kahesuunaline voolumuster saadaval.
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Nimi
Kogus

Ühendustoru
(6)
1 tk

Liide (7)
1 tk

Tihend (8)
1 tk

Kinnituskronstein
(10)
4 tk

Kruvid (11)
4 tk
4 tk

Kaablivits
(12)
1 tk

Juhtmekimp
(9)
1 tk

Kuju

Nimi
Kogus
Kuju

Muud
• Kasutus
juhend
• Paigaldusjuhend

Valige kliendiga nõupidamisel paigalduskoht,
mis vastab järgmistele tingimustele

• Laepind ei ole olulisel määral kaldus.
• Paigaldamiseks ja hooldamiseks on tagatud vajalik ruum
(vt järgnevaid jooniseid).
• Paneeli indikaatorid on kergelt nähtavad.
• Sise- ja välisseade, toitekaabel, kaugkontrolleri juhtmed ja
sidekaablid on vähemalt 1 m kaugusel telerist ja raadiost.
(Ülaltoodu on vajalik teleri ja raadio häirete vältimiseks. Sõltuvalt
sisendsignaali tugevusest ei pruugi 1-meetrine kaugus olla müra
elimineerimiseks piisav.)
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Paigaldamiseks vajalik ruum

Paigaldage siseseade vastavalt paigaldusjuhendile ja järgmistele
joonistele.
Indikaator

Pöörake paigaldustöid tehes ülimat tähelepanu järgmistele
punktidele ja kontrollige neid punkte töö lõpetamisel.
a. Töö lõpetamisel kontrollitavad punktid
Kontrollitavad punktid
Kas kliimaseadme juhtmed ja
ühendused on vigadeta ja kõik
ühendused on tehtud?
Olete kindel, et lae ja tihendusmaterjali
vahel ei ole vaba ruumi?
Kas tolmukarbi kinnitusnupud
(kahes kohas) on tugevalt kinnitatud?
Kas õhufiltri kinnitusnupud
(viies kohas) on tugevalt kinnitatud?
Kas tolmukarbi ja võre kukkumist
takistavad trossid kinnituskronsteinile
kinnitatud?
Kas kinnitasite ELEKTRIKOMPONENTIDE
KARBI kaane, tolmukarbi, painduva
vooliku, S-kujulise toru, sissevõtuava võre
ja nurga dekoratiivkatted?

Tõrke korral

Tulemus

Tolmu
kogumise sissevõtt

Töötamise tõrge
ja juhtmete
põlemine

Paneeli esikülg

Veeleke
1

Vibratsioon,
müra ja tolmu
kogumise tõrge
Vibratsioon,
müra ja tolmu
kogumise tõrge

4

3
256
10°

Kukkumine

Müra ja tolmu
kogumise tõrge

1
2
3

* Kontrollige jaotises „1. Ohutusabinõud" leheküljel 1 toodud punkte.
b. Enne üleandmist kontrollitavad punktid
Kontrollitavad punktid

2

Tulemus

Kas kliimaseadme proovikäivitus on tehtud?
Kas selgitasite kliendile kliimaseadme kasutusmeetodit,
näidates samal ajal kliendile kasutusjuhendit? *
Kas seadistasite filtri automaatse puhastamise režiimi
(automaatse juhtimine või taimeriga juhtimine koos
kasutamise ajatsoonidega) ja andsite kliendile infot
kliimaseadme seadistatud režiimi kasutamise kohta?
Kas te andsite kliendile kasutusjuhendi? (Andke kliendile
nii kasutusjuhend kui ka paigaldusjuhend.)
Kas andsite kliendile ühendustoru ja kinnituse ja palusite
kliendil need alles hoida?
* Kasutamist selgitav punkt
Lisaks kliimaseadme üldisele kasutamisele on oluline selgitada
kasutusjuhendi tähistega
HOIATUS ja
ETTEVAATUST
tähistatud punkte ja lasta kliendil neid põhjalikult lugeda, sest
need punktid sisaldavad teavet, mis eiramise korral võivad
põhjustada surma, tõsiseid vigastusi või varakahju.
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4
5
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5
10°

Siseseade
Tühjendusava
Vähemalt 1500 mm kaugusel seinast. See ruum on
vähemalt 500 mm, kui õhu väljalase on suletud ja
blokeerimisplokk paigaldatud.
Tolmu kogumise sissevõtt
Ruum on vajalik tolmu kogumiseks tolmuimejaga

Sissevõtuava võre paigaldussuunad

Valige paneelil sissevõtuava võrele üks järgmistest
paigaldussuundadest.
Tühjendusava

Torud

Tolmu
kogumise
sissevõtt
Tühjendusava

Torud

Sissevõtuava
võre

Paigaldusjuhend

2

4. Paneeli ettevalmistused

4-2

Nurga dekoratiivkate

Märkus
• Tehke kõik jaotise „4. Paneeli ettevalmistused" leheküljel 3
tööd nii, et paneel on endiselt pakkematerjalis (alumisel poolel).
• Ärge paigutage paneeli tagurpidi ega püsti ega toetage paneeli
väljaulatuvatele osadele.
Vastasel juhul võib paneeli pind saada kriime.
• Ärge puudutage pöörlevaid labasid ja ärge avaldage pöörlevatele
labadele jõudu. See põhjustab seadme talitlushäireid.
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Nurga dekoratiivkatete eemaldamine

Sissevõtuava võre, kaitsekartongi ja
lisatarvikute eemaldamine paneelilt

Nurga
dekoratiivkate

Nurga dekoratiivkate

Paneel

Nurga dekoratiivkate
(näidikuga)

(1) Tõstke ja eemaldage nurga dekoratiivkate (näidikuga) noolega
näidatud suunas.
Märkus

(1) Vajutage sissevõtuava võre nuppudele ja tõstke nupud üles.

Ärge avaldage ühendusjuhtmetele jõudu.

Sissevõtuava võre

Operation/filter cleaning

Pakkematerjal (põhi)
Dekoratiivpaneel

Nupud

(2) Avage sissevõtuava võre umbes 45° nurga all ja eemaldage
sissevõtuava võre paneelilt.

(2) Eemaldage nurga dekoratiivkatte (näidikuga) tagaküljelt
kruvid, avage kate ja eemaldage trükkplaadilt
ühendusjuhtmete eesmises otsas olev konnektor.
Kate
2
Konnektor

45°

Kruvi

1

Ühendusjuhtmed
3
Nurga dekoratiivkate
(näidikuga)

Trükkplaat
(3) Võtke välja kaitsekartong.
Võtke kaitsekartong (paneeli peal) välja koos kaitsekartongi
tagaküljele kinnitatud lisatarvikutega.
Kaitsekartong
(pealmine)
(Lisatarvikud on tagaküljel.)

(3) Eemaldage ülejäänud nurga dekoratiivkatted (kolm katet)
noolega näidatud suunas.
Nurga dekoratiivkate

Kaitsekartong
(alumine)
Paneel
Märkus
Ärge avaldage paneeli käsitsemisel pöörlevatele labadele,
harjaseadisele ega õhufiltrile jõudu.
Õhufilter

Harjaseadis
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Tolmukarbi eemaldamine
Tolmukarbi
ja sulguri
kinnitusnupp

Tolmukarp

Tolmukarbi kinnitusnupp

Paneel
Pöörlev laba

Paigaldusjuhend
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(1) Keerake tolmukarbi kahte kinnitusnuppu.

5-1

Vaherõnga kinnitamine (lisatarvik (1))

Kinnitusnupp

Tolmukarp
(1) Eemaldage möödaviiguava kork.

Kinnitusnupp
(Selguse huvides on näidatud paneeli esikülg.)

(2) Eemaldage tolmukarp paneelilt, jälgides, et te ei lõikaks
kukkumist takistavat trossi.

2
1
2

Tolmukarp
Kukkumist takistav tross

2

1

Siseseade
Eemaldage möödaviiguava kork

(2) Eemaldage vaherõnga (lisatarvik (1)) tagaküljelt kahepoolse
kleeplindi paber.

2

(3) Kinnitage vaherõngas (lisatarvik (1)) õhu möödaviiguavale.
Veenduge, et õhu möödaviiguava ei oleks pärast vaherõnga
kinnitamist takistatud.

1

1
2

(3) Eemaldage tolmukarbi kukkumist takistav tross paneeli
kinnituskronsteinilt.

3

Eemaldage kukkumist
takistav tross sulguri
kronsteinilt.

4
1
2
3
4

Tolmukarp
Paneel
Sulgur

Kukkumist takistav tross
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5. Siseseadme ettevalmistused

Õhu möödaviiguava
Liimaine õhu möödaviiguavaga joondamiseks
Joondage nurgad
Vaherõngas (lisatarvik (1))

Juhtmekimbu kinnitamine (lisatarvik (4))

(1) Eemaldage ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI kaas
siseseadmelt.
Käpad

HOIATUS
Enne juhtmetööde tegemist veenduge, et sise- ja välisseadme
toide on välja lülitatud.
Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök.

Kruvid
(2 kohas)

ELEKTRIKOMPONENTIDE
KARBI kaas

Vabastage kruvid (kahes kohas) ja libistage ELEKTRIKOMPONENTIDE
KARBI kaant noolega näidatud suunas, et vabastada kaas käppadest.

ETTEVAATUST
• Tehke järgmised tööd pärast siseseadme paigaldamist.
• Paigaldage siseseade vastavalt siseseadmega kaasasolevale
paigaldusjuhendile.
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Paigaldusjuhend

4

(2) Eemaldage kontaktist X70A vahejuhtme konnektor.
1

6-2

Paneeli kinnitamine

(1) Paigutage ettevaatlikult paneeli sissevõtuava kaks ajutise riivi
kronsteini (siseringjoonel) siseseadme haakidele.
Märkus
Eemaldage käed pärast seda, kui olete vaateava kaudu
veendunud, et ajutise riivi kronsteinid on haakidele kinnitatud.

X70A

2
1
2

ELEKTRIKOMPONENTIDE KARP
Vahejuhtme konnektor

(3) Ühendage juhtmekimp (lisatarvik (4)) konnektoritega (X35A, X39A
ja X70A) ja kinnitage see seadme poolel olevate haakidega.

X39A

X35A X70A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

6

Konnektor
Ühendage need tugevalt
ELEKTRIKOMPONENTIDE KARP
Juhtmekimp seadme poolel
Juhtmekimp (lisatarvik (9))
Klaastoru
Juhtmekimp (lisatarvik (4))

Märkus
Veenduge, et konnektorid on tugevalt kinnitatud, sest vastasel
juhul pöörlev laba, harjaseadis ega õhufilter ei tööta.
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(2) Tooge ava kaudu välja jaotises „5. Siseseadme
ettevalmistused" leheküljel 4 kinnitatud juhtmekimp.
Lisaks tõmmake nurgaaugu kaudu ettevaatlikult välja
ühendusjuhtmed, mis ühendati nurga dekoratiivkattelt
(näidikuga) lahti jaotises „4. Paneeli ettevalmistused"
leheküljel 3 nii, et ühendusjuhtmed ei jääks
kinnituskronsteini vahele.
(3) Pange paneeli nurkade kinnituskronsteinid (neljas kohas)
siseseadme siseringjoonel olevatele haakidele. (Kinnitage
esmalt kinnituskronstein, millele on graveeritud PIPING SIDE ,
seejärel vastasnurgas olev kinnituskronstein.)
Seda tehes pöörake tähelepanu juhtmekimbule ja
ühendusjuhtmetele (paneeli poolel), et need ei jääks paneeli
ja siseseadme vahele.
Märkus
Eemaldage käed pärast seda, kui olete veendunud,
et kinnituskronsteinid on haakidele kinnitatud.
(4) Kinnitage neli kuuskantkruvi, mis asuvad otse
kinnituskronsteini all, umbes 5 mm ulatuses. (Paneel hakkab
üles liikuma.)
(5) Pöörake paneeli nooltega näidatud suunas, nii et lae ava oleks
ideaalselt paneeliga kaetud.
(6) Lisaks kinnitage kruvi (4), kuni kaugus siseseadme haagi
alumise osa ja paneeli alumise osa vahel on 107 kuni 112 mm.
6-2 (1)

ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI kaane
kinnitamine

Kinnitage ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI kaas jaotises
„5-2 Juhtmekimbu kinnitamine (lisatarvik (4))" leheküljel 4 (1)
toodud protseduurile vastupidises järjekorras.
Märkus
Jälgige, et juhtmed ega klaastoru ei satuks
ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI kaane vahele.

Vaateava

Haak

Ajutise riivi
kronstein
Enne ajutist
kinnitamist

Pärast ajutist
kinnitamist

6-2 (3)
Haak

ETTEVAATUST
Kahjustuste vältimiseks ÄRGE kinnitage kruvisid kokkupaneku ajal
liiga palju.

Kinnituskronstein
Enne haakidele kinnitamist

HOIATUS
Paigutage elektrijuhtmed korralikult ja kinnitage
ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI kaas tugevalt.
Elektrijuhtmete kinnijäämine või ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI
kaane üles jäämine võib põhjustada elektrilööki või süttimist.

6. Paneeli kinnitamine siseseadmele
Paigaldage siseseade siseseadmega kaasasolevat
paigaldusjuhendit järgides.

Tühjendusava

Pärast haakidele kinnitamist

6-2 (1)

Torud

Haak

PIPING SIDE
graveeritud
märgis

(4 kohas)
Vaateava

Ajutise riivi kronstein
Enne ajutist
Pärast ajutist
kinnitamist
kinnitamist

DRAIN SIDE
graveeritud märgis

Märkus
Ärge avaldage paneeli pakkematerjalist (alumisel poolel) välja
võtmisel jõudu pöörlevale labale, harjaseadisele ega õhufiltrile.

6-1

Kontrollid enne paneeli kinnitamist

• Kontrollige siseseadme suunda ja graveeritud tähiseid paneelil,
nagu näidatud alloleval joonisel.
Toruplokk poolele PIPING SIDE ja tühjendusava poolele
DRAIN SIDE .
• Paigutage ajutise riivi kronstein püsti.
• Tooge ava kaudu välja ühendusjuhtmed (paneeli poolel).
Paigaldusjuhend
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Reguleerimine
6-2 (5)

Ava

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

Tööriist (nt kruvikeeraja)
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Siseseadme haagi
alumine osa

6-2 (6)

(2) Paigutage juhtmekimp ja ühendusjuhtmed (paneeli poolel).

Paneel

Paneel

107~112 mm

Siseseade
(Selguse huvides
on jooniselt lagi
jäetud välja)

Ühendusjuhe
(paneeli poolel)

Juhtmekimp

Paneeli
alumine pool
Siseseade
Siseseadme
haagi alumine
osa

107~112 mm

Tihend

Lagi

Paneeli alumine pool
Kinnituskronstein

Paneel

Juhtmekimbud
Ühendusjuhtmed
(paneeli poolel)

Ristlõiked (4 kohas)

(3) Ühendage ühendusjuhtmete konnektorid ja liigutage klaastoru,
et see kataks konnektorite osa.

Ühendusjuhtmed
(paneeli poolel)

Juhtmekimbud
1

Märkus
• Kinnitage kruvid tugevalt, sest vastasel juhul võib esineda allpool
näidatud kahjustusi.
• Korrigeerige siseseadme kõrgust, kui pärast kruvide tugevalt
kinnitamist on vahe lae ja paneeli vahel.
Seadme kõrgust on võimalik
reguleerida paneelide nurkades
olevate aukudega ilma, et
paneeli oleks tarvis eemaldada,
eeldusel, et reguleerimine ei
mõjuta siseseadme rõhtsust ega
äravoolutoru. Tööde tegemiseks
vaadake siseseadme
paigaldusjuhendit.

Õhuleke
Õhuleke
lae poolelt.
Mustuse
tekkimine

Kondensaat
või tilkumine

Veenduge, et ei jääks vaba ruumi.

6-3

Ühendage
need tugevalt.

2

Liigutage
klaastoru.

Klaastoru

(4) Pingutage ja kinnitage mõlemad klaastoru otsa klambrid
kaasasolevate klambritega (lisatarvikud (5)). Kui mõlemad
otsad on kinnitatud, lõigake ebavajalik klambrite osa maha.
Pingutage klambrid

Lõigake otsad
Klamber
(lisatarvik (5))
(5) Viige ühendatud ühendusjuhtmed siseseadme ja paneeli
vahelisse ruumi.
(Paigutage ühendusjuhtmed joonisel toodud varjutatud osasse.)

Paneeli kontrollimine

Märkus

(1) Eemaldage paneeli tihend.
1

Konnektor

Paigutage ühendusjuhtmed ettevaatlikult, et ühendusjuhtmed
ei puutuks kokku õhufiltriga.
2

1

2
3
4
1
2
3
4

Eemaldage paneeli tihend
Sisestage tihend, kuni tihend puutub käpaga kokku
Käpp
Tihend (lisatarvik (8))
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Ühendatud
ühendusjuhtmed

Paneel
Siseseadme ELEKTRIKOMPONENTIDE KARBI kaas

Ühendatud
ühendusjuhtmed

Paigaldusjuhend

6

(6) Viige ühendusjuhtmed läbi haagi.

(1) Kinnitage tolmukarbi kukkumist takistav tross paneeli sulgurile,
nagu näidatud joonisel.
1

1
1
2

6-4

2
3
4

2

Haak
Viige juhtmed läbi haagi

5

Dekoratiivpaneeli ja lae vaheliste tühimike
korrigeerimine

1
2
3
4
5

Kui dekoratiivpaneeli ja lae vahel on tühimik, korrigeerige vahe,
kasutades lisatarvikute hulka kuuluvaid kinnituskronsteine (10)
ja kruvisid (11).

Sulgur
Kinnitatud kukkumist takistav tross
Paneel
Kukkumist takistav tross
Tolmukarp

(2) Kinnitage tolmukarp jaotises „4-3 Tolmukarbi eemaldamine"
leheküljel 3 toodud protseduurile vastupidises järjekorras.
Märkus
Jälgige, et kukkumist takistav tross ei satuks tolmukarbi
kinnitamisel tolmukarbi väljalaskeavasse. Vastasel juhul
ei pruugi tolmukarp normaalselt töötada.

(1) Kasutage kruvi A, et kinnitada paneeli kinnituskronstein C.
(2) Kasutage kruvi A, et kinnitada seadme kinnituskronstein C.
B C

A

(3) Keerake tolmukarbi kinnitusnupud (kahes kohas) kinni ja
kinnitage tolmukarp.

B

4× 4× 4×

Kinnitusnupp

2×

C
A

4×
Kinnitusnupp

Märkus
(Selguse huvides on näidatud
paneeli esikülg.)

ÄRGE kasutage kruvide pingutamiseks elektrilist kruvikeerajat.

6-5

Tolmukarbi kinnitamine
2

1

6-6

S-kujulise toru kinnitamine (lisatarvik (3))

Kinnitage tolmukarbi pool (graveeritud tähis A) enne harja poole
(graveeritud tähis B) kinnitamist.
(Kinnitage need nii, et graveeritud tähed oleksid vastavuses.)

3

Tolmukarp

Harjaseadis

b
a

4

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Graveeritud tähis torude poolel
Paneeli sulgur
Graveeritud tähis äravoolu poolel
Paneel
Kukkumist takistav tross
Tolmukarp
Kinnitage tolmukarp nii, et graveeritud tähis oleks
suunatud alla.

Tolmukarp
Käpp
(1 kohas)

Veenduge, et
graveeritud
märgid vastaksid
teineteisele.

Harjaseadis

2

Käpad
(2 kohas)

Harjaseadise pool
S-kujuline toru
(lisatarvik (3))

Tolmukarbi
pool

1

Veenduge, et
graveeritud märgid
vastaksid
teineteisele.

Märkus

Kontrollige, kas käpad on tugevalt kinnitatud. Vastasel juhul võib
tolmu kogumine nurjuda.
Paigaldusjuhend
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7. Sissevõtuava võre ja nurga
dekoratiivkatete kinnitamine

(3) Ühendage painduv voolik (lisatarvik (2)) paneelil poolele.
(Painduval voolikul (lisatarvik (2)) ei ole kindlat paigaldamise
suunda.)

Sissevõtuava võret saab pöörata ja kinnitada kahes valitavas suunas.
Mitme seadme paigaldamisel kohandage sissevõtuavade võrede
suundasid vastavalt vajadusele. Muutke suunda vastavalt kliendi
eelistustele.

7-1

Painduva vooliku
liitekoht paneeli poolel

Sissevõtuava võre kinnitamine

* Valige kas haak (A) või (B) ja kinnitage sissevõtuava võre käpad.
Märkus
Vale haakimispoole kasutamisel võib sissevõtuava võre kahjustuda.

7-2

Painduv voolik
(lisatarvik (2))

Haak (A)

Painduva vooliku
liitekoht paneeli poolel

(1) Seadistage sissevõtuava võre umbes 45° nurga alla ja pange
haagid (kolmes kohas) paneelile.
Kuva
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE
HOOKIN

Kinnitage haagid
(kahes kohas)
tugevalt käppadesse.

Haagid
(2 kohas)
Märkus
Kontrollige, kas käpad on tugevalt kinnitatud. Vastasel juhul
võib tolmu kogumine nurjuda.

Paneel
Paneel

Sissevõtuava
võre

(4) Suruge punktis (3) ühendatud painduv voolik paneelil oma kohale.
(Jälgige, et voolik ei jääks suletud sissevõtuava võre vahele.)
Märkus
Jälgige, et te ei vigastaks painduvat voolikut seda oma kohale
surudes.

45°

Sissevõtuava
võre

Painduv
voolik

Sissevõtuava võre paigaldusnurk

(2) Vastavalt joonisel näidatule kinnitage sissevõtuava võre
kukkumist takistavad trossid nurgasulguritesse (kahes nurgas).
Muutke kukkumist
takistavate trosside suunda.

Vajutage
painduv voolik
nurga kuju järgi.

Sissevõtuava
võresse

(5) Ühendage punktis (3) ühendatud painduva vooliku teine ots
sissevõtuava võre poolele.
* Pöörake sissevõtuava poole painduva vooliku ühendust
vastavalt sissevõtuava võre paigaldussuunale, nagu
näidatud joonisel.

Sissevõtuava
võre

Kukkumist takistav tross
Sulgur

Painduva vooliku liide
sissevõtuava võre poolel

Sulgur

Painduva vooliku
liide sissevõtuava
võre poolel
Painduv voolik

Painutage
sulgur sisse.

Ühendage
voolik tugevalt.

Kukkumist takistav tross

Märkus
Kontrollige, kas käpad on tugevalt kinnitatud. Vastasel juhul
võib tolmu kogumine nurjuda.
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(6) Vajutage sissevõtuava võret esmalt aeglaselt üles ja vajutades
kahele nupule sobitage võre tugevalt paneelile paigale.
Paneel

Nupud
(2 kohas)

(3) Ühendage painduv voolik (lisatarvik (2)) paneelil poolele.
(Painduval voolikul (lisatarvik (2)) ei ole kindlat paigaldamise
suunda.)
Painduva vooliku
liitekoht paneeli poolel

Sissevõtuava võre

Märkus
Kukkumist takistavad trossid võivad sattuda sissevõtuava võre
sulgemisel sissevõtuava võre vahele.
Kontrollige, et kukkumist takistavad trossid ei ulatuks
sissevõtuava võrest välja enne sissevõtuava võre sulgemist.
Sissevõtuava võre

Painduv voolik
(lisatarvik (2))

Kinnitage haagid
(kahes kohas)
tugevalt käppadesse.

Painduva vooliku
liitekoht paneeli poolel

Ei tohi välja ulatuda
Haagid
(2 kohas)

Kukkumist
takistav tross

7-3

Märkus
Kontrollige, kas käpad on tugevalt kinnitatud. Vastasel juhul
võib tolmu kogumine nurjuda.
(4) Suruge punktis (3) ühendatud painduv voolik paneelil oma kohale.
Jälgige, et voolik ei jääks suletud sissevõtuava võre vahele.

Haak (B)

(1) Seadistage sissevõtuava võre umbes 45° nurga alla ja pange
haagid (kolmes kohas) paneelile.

Sissevõtuava võresse
Painduv
voolik

Kuva
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Paneel

SUCTION

GRILLE HO

Vajutage
painduv voolik
nurga kuju järgi.

OKING SI

DE

45°

Sissevõtuava
võre
Sissevõtuava võre
paigaldusnurk

(5) Ühendage punktis (3) ühendatud painduva vooliku teine ots
sissevõtuava võre poolele.
* Pöörake sissevõtuava poole painduva vooliku ühendust
vastavalt sissevõtuava võre paigaldussuunale, nagu
näidatud joonisel.

Paneel
Sissevõtuava võre

Painduva vooliku liide
sissevõtuava võre poolel

Painduva vooliku
liide sissevõtuava
võre poolel
Painduv voolik

(2) Vastavalt joonisel näidatule kinnitage sissevõtuava võre
kukkumist takistavad trossid nurgasulguritesse (kahes nurgas).
Muutke kukkumist takistavate
trosside suunda.

Ühendage
voolik tugevalt.

Märkus
Kontrollige, kas käpad on tugevalt kinnitatud. Vastasel juhul
võib tolmu kogumine nurjuda.

Sissevõtuava
võre

(6) Vajutage sissevõtuava võret esmalt aeglaselt üles ja vajutades
kahele nupule sobitage võre tugevalt paneelile paigale.
Paneel

Kukkumist takistav tross
Sulgur
Sulgur

Nupud
(2 kohas)

Painutage
sulgur sisse.
Sissevõtuava võre

Kukkumist takistav tross

Paigaldusjuhend
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(4) Kinnitage nurga dekoratiivkatted (kolm katet) paneelile.

Märkus
Kukkumist takistavad trossid võivad sattuda sissevõtuava võre
sulgemisel sissevõtuava võre vahele.
Kontrollige, et kukkumist takistavad trossid ei ulatuks
sissevõtuava võrest välja enne sissevõtuava võre sulgemist.
Sissevõtuava võre

Ei tohi välja ulatuda

Vajutage nurga dekoratiivkatte viis
käppa paneeli aukudesse.

Kukkumist
takistav tross

8. Töörežiimi sätted
7-4

Nurga dekoratiivkatete kinnitamine

(1) Ühendage nurga dekoratiivkate (näidikuga) tugevalt
trükkplaadiga peatükis „4. Paneeli ettevalmistused"
leheküljel 3 toodud protseduuri vastupidiselt järgides.
3 Kruvi
2 Kate
Ühendus1 juhtmed

Konnektor

Paigutage
ühendusjuhtmed
korralikult, et klamber
asuks katte siseküljel.

Klamber

Ühendage
konnektor
tugevalt.
Nurga dekoratiivkate
(näidikuga)

Trükkplaat

(2) Kinnitage nurga dekoratiivkate (näidikuga) nurka, kuhu on
graveeritud tähis DRAIN SIDE . Lükake ühendatud
ühendusjuhtmed läbi nurga aukude lae tagaküljele.

Isepuhastuva paneeli filtri automaatsele puhastamisele saab valida
järgmisi töörežiime.
Töörežiim
(1) Programmi
taimeriga
töötamine
(2) 00:00-kuni03:00
töötamine
(3) Automaatse
juhtimisega
töö

Kirjeldus
Filtri automaatne puhastamine toimub
ettenähtud perioodil, mida saab valida
kaheksa perioodi hulgast.
Filtri automaatne puhastamine toimub tehase
seadistatud perioodil (00:00 kuni 03:00).
Filtri automaatne puhastamine toimub
vastavalt juhtimisviitele.

Pidades kliendiga nõu seadistage soovitud töörežiim,
vaadates isepuhastuva dekoratiivpaneeli kasutusjuhendi
peatüki Filtri automaatne puhastamine juhiseid.
Üleandmisel vaadake ülaltoodud kirjeldusi (1) kuni (3) ja selgitage
kliendile, millal filtri automaatne puhastamine algab.

9. Kohapealsed sätted

DRAIN SIDE
graveeritud märgis

Tehke kliendiga nõu pidades seadistusi vastavalt kliimaseadme
paigaldus- ja kasutustingimustele. Võimalikud on neli järgmist sätet.
Tehase vaikeseadistusena toimub sellel tootel filtri automaatne
isepuhastamine kord nädalas.

Ühendusjuhtmed

9-1

Tolmu kogumise kuvamine

Seadistage, kas näidikul kuvatakse tolmu kogumise ikoon.
Nurga dekoratiivkate
(näidikuga)

Vajutage nurga
dekoratiivkatte viis käppa
paneeli aukudesse.

(3) Kinnitage ülejäänud nurga dekoratiivkatted (kolm katet)
paneeli vastavatele tihvtidele.

9-2

Tolmu koguse seadistamine

Tehke seadistus vastavalt tolmu kogusele/tolmuosakeste suurusele
ruumis, nt riidepood=väikesed tolmuosakesed.

9-3

Paneeli indikaator (roheline) sees/väljas

Paneeli indikaator (roheline) saab kuvada järgmisi töötingimusi.
Seadistage indikaator vastavalt kliendi soovidele.
Tihvt

Indikaator
Roheline

Töötingimused
Kliimaseadme
Põleb
töötamine

Vilgub

Filtri automaatne
puhastamine

Märkused
Indikaator on enne
tarnimist välja lülitatud.

Punast tuld, mis teavitab klienti tolmu eemaldamise vajadusest,
ei lülitata välja.
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9-4

Seadistuste tabel

Tehke kohapealsed seadistused vastavalt kaugkontrolleri
paigaldusjuhendile. (Paksu joonega lahtrid on tehase vaikesätted.)
EsiSeadistuse- Režiim mene
lement
Nr.
kood
Tolmu
kogumise
ikooni
kuvamine 1
Tolmu
koguse
seadistamine
(1)
Paneeli
indikaator
(roheline)
sees/väljas

10
(20)

14
(24)

14
(24)

1.
2.

Jahutus

Seadista
Jahutus 28°C

Koodi teine nr

01

02

03

04

05

06

–

–

–

–

(3)

Kuva

Kuva puudub

(9)

Standardkoguses
tolmu – keskmise suurusega
osakesed

StandardkoguSuures koguses
ses
tolmu – kesktolmu – väikese
mise suurusega
suurusega
osakesed
osakesed

(4)

Sees
kliimaseadme
töötamise ja filtri
puhastamise
ajal.

Võimalik lülitada
sisse ainult filtri
puhastamise
ajaks.

Suures
koguses
tolmu –
väikese
suurusega
osakesed

Väljas
kliimaseadme
töötamise
ja filtri
puhastamise
ajal.

3.
–

Hooldussätted

Tagasi

–

–

2/3

Siseseadme olek
Välisseadme olek
Sundvent. SEES
Pea-alluv kontrolleri lülitus
Filtri indikaator
VÄLJAS
Filtri autom. puhast. kontrollimine

–

Vajutage ja hoidke
taustavalgustuse
põlemise ajal
loobumisnuppu
all 4 sekundit või
kauem.

Vajutage nupule
Menüü/sisestus.

Seadistamine

–

4.

Jahutus

(1) Kehtib alates järgmisest puhastamisest pärast sätte seadistamist.

10. Kontrolltoimingud
Tehke isepuhastuva dekoratiivpaneeli kontrolltoimingud pärast
siseseadme proovikäivituse tegemist.
Isepuhastuva dekoratiivpaneeli kontrolltoimingud ei ole võimalikud
siseseadme töötamise ajal.
Märkus
Tehke toote kontrolltoimingud pärast jaotise "a. Töö lõpetamisel
kontrollitavad punktid" vaatamist.

10-1 Kontrollige, kas siseseadme, välisseadme
ja isepuhastuva paneeli ELEKTRI
KOMPONENTIDE KARBI kaaned on suletud
10-2 Lülitage siseseadme toide sisse
Pärast toite sisse lülitamist teeb paneel lähtestamistoimingud.

10-3 Tehke paneeli kontrolltoimingud kahe minuti
möödumisel toite sisse lülitamisest

Seadista
Jahutus 28°C

Eemalda tolm

LCD taustavalgustus
Vajutage mistahes nupule ja taustavalgustus lülitatakse sisse
umbes 30 sekundiks.
Kasutage nuppe ajal, mil taustavalgustus on sees (v.a Sisse/välja
nupp).
Kontrolltoimingu kontrollitavad punktid
Kontrollitavad punktid
Kas filter pöörleb?
Kas labad on horisontaalselt
fikseeritud?
Kas kaugkontrolleri ekraanil
"?
on kuvatud "

Lahendus

Kontrolli
tulemus

Kontrollige
konnektori
ühendusi.

* Isepuhastuva paneeli vea korral kuvatakse kaugkontrolleril "AH".

Kinnitage kaugkontrolleriga filtri puhastustoimingud.

Märkus

Kontrollimismeetod kaugkontrolleriga
1. Peatage paneeli töötamine, kui paneel on kliimaseadme režiimis.
2. Jätkamiseks vajutage taustavalgustuse põlemise ajal
loobumisnuppu vähemalt 4 sekundit. Kuvatakse hooldussätete
menüü.
3. Valige hooldussätete menüüst Filtri autom. puhast. kontrollimine
ja vajutage nupule Menüü/sisestus.
".
4. Põhiekraanile kuvatakse "
Kuva kaob, kui kontrolltoimingud on lõppenud.
Nõutud kontrolltoimingu aeg on umbes 10 minutit (kui
seadistatud on standardkoguses tolm).

Kui toote kontrolltoimingud on tehtud, vaadake paigaldusjuhendist
"b. Enne üleandmist kontrollitavad punktid".

Paigaldusjuhend



11

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Isepuhastuv dekoratiivpaneel
4P558847-1B 2019.02

4P558847-1B 2019.02

Copyright 2018 Daikin

