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1. Atsargumo priemonės
Prieš montuodami oro kondicionavimo įrangą, atidžiai perskaitykite
šias "Atsargumo priemones" ir tinkamai sumontuokite įrangą.
Baigę montuoti sistemą išbandykite, ar ji veikia be sutrikimų,
paaiškinkite klientui, kaip valdomas oro kondicionierius ir kaip jį
reikia prižiūrėti, naudodami eksploatavimo vadovą. Paprašykite
kliento, kad jis laikytų montavimo vadovą kartu su eksploatavimo
vadovu, jei ateityje prireiktų juos pasiskaityti.
Šis oro kondicionierius apibrėžiamas terminu "prietaisai, kurių
negalima viešai įsigyti".
Pranešimų ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO reikšmės.
ĮSPĖJIMAS

Tinkamai nesilaikydami šių nurodymų,
galite susižeisti arba žūti.

DĖMESIO

Tinkamai nesilaikydami šių nurodymų,
galite sugadinti nuosavybę arba susižeisti.
Atsižvelgiant į aplinkybes, galite susižeisti
labai rimtai.

ĮSPĖJIMAS
• Montavimo darbus paveskite atlikti pardavėjui arba
kvalifikuotiems specialistams.
Nemėginkite montuoti oro kondicionieriaus patys. Netinkamo
sumontavimo padariniai gali būti vandens nuotėkis, elektros
smūgis arba gaisras.
• Montavimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis šio montavimo
vadovo nurodymais. Nekeiskite gaminio.
Netinkamo sumontavimo padariniai gali būti vandens nuotėkis,
elektros smūgis arba gaisras.
• Montavimo darbams atlikti naudokite tik nurodytus priedus ir dalis.
Jei naudosite ne nurodytas dalis, įrenginys gali nukristi, praleisti
vandenį, sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
• Pasirūpinkite, kad būtų naudojami nurodyti laidai ir kad laidų bei
gnybtų jungčių neveiktų tempimo apkrova.
Netinkamai sujungus ar pritvirtinus laidus kyla neįprastos šilumos
spinduliuotės ar gaisro pavojus.
• Būtinai išjunkite agregatą prieš liesdami elektrines dalis.
• Pateikto daugiagyslio kabelio laidus išdėstykite taip, kad vidaus
įrenginio EL. KOMPON. DĖŽĖS dangtelis nebūtų pakilęs, ir
patikimai pritvirtinkite dangtelį.
Tinkamai nepritvirtinus EL. KOMPON. DĖŽĖS dangtelio, galimas
šilumos spinduliavimas, elektros smūgiai arba gaisras.
• Nuplėškite ir išmeskite plastikinį maišą.
Žaisdami su plastikiniu maišu, vaikai gali uždusti.
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• Lauko ir vidaus įrenginius, maitinimo laidą, nuotolinio valdiklio
kabelius ir perdavimo kabelius montuokite bent 1 metro atstumu
nuo televizijos ar radijo įrangos. Tai būtina siekiant išvengti
televizijos ir radijo trukdžių.
(Atsižvelgiant į gaunamo signalo stiprumą, 1 metro atstumo gali
nepakakti triukšmui pašalinti.)
• Būkite ypač atidūs transportuodami gaminį.
Nešdami gaminį, laikykite už pakuotės rankenų.
Neneškite pakuotės laikydami už ant pakuotės esančios
polipropileninės juostos, nes tai bus pavojinga, kadangi
polipropileninė juosta gali deformuotis.
• Nelieskite šilumokaičio sparnuotės mentės.
Netinkamai palietus mentę, galima susižeisti.
• Neišjunkite gaminio maitinimo iškart sustabdę gaminio veikimą.
Visada palaukite bent 5 minutes prieš išjungdami gaminio maitinimą.
Priešingu atveju gali atsirasti vandens nuotėkis ir veikimo sutrikimai.
• Nemontuokite oro kondicionieriaus tokiose vietose:
1. Kur didelė mineralinės alyvos purslų ar garų koncentracija
(pvz., virtuvėje).
Plastikinių dalių būklė pablogės, jos gali nukristi arba gali
atsirasti vandens nuotėkis.
2. Kur susidaro korozinių dujų, pvz., sieros rūgšties dujų.
Dėl varinių vamzdžių arba sulituotų dalių korozijos gali ištekėti
aušalas.
3. Arti elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančių įrenginių.
Elektromagnetinė spinduliuotė gali trikdyti valdymo sistemos
veikimą, todėl įrenginys gali sugesti.
4. Kur galimas degių dujų nuotėkis, kur ore yra suspenduoto
anglies pluošto arba degių dulkių arba kur dirbama su lakiomis
degiomis medžiagomis, pvz., dažų skiedikliu arba benzinu.
Eksploatuojant įrenginį tokiomis sąlygomis gali kilti gaisras.
[Specifiniai šio gaminio nurodymai]
Nemontuokite gaminio šiose vietose.
Dėl aliejaus, cigarečių dervų ir garų ant filtro nusės lipnios
dulkės, kurių gali nepavykti tinkamai pašalinti. Be to, lipnios
dulkės gali sukelti gedimus.
Vietos, kur susidaro riebūs dūmai: restoranai, gamyklos ir kt.
Vietos, kur daug cigarečių dūmų: rūkomieji ir kt.
Vietos, kur daug drėgmės ar garų: restoranai, gamyklos ir kt.
• Oro kondicionieriaus nenumatyta naudoti potencialiai sprogioje
aplinkoje.
Pastaba
• Su klientu pamėginkite naudoti oro kondicionierių, žiūrėdami
eksploatavimo vadovą, ir paaiškinkite, kaip tinkamai naudoti oro
kondicionierių, pateikdami naudingų patarimų.
• Žr. eksploatavimo vadovą ir montavimo vadovą, pateiktą su
vidaus įrenginiu.

2. Priedas
Patikrinkite, kad būtų teisingas su oro kondicionieriumi pateiktų
priedų kiekis. Tolesnėje iliustracijoje parodyta, kur padėti priedai.
Priedų rinkinys
Priedai pritvirtinti prie
galinės apsauginio
gofruoto kartono pusės
po įsiurbimo
grotelėmis.

Įsiurbimo
grotelės

Galinė apsauginio
gofruoto kartono pusė
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Pavadini- Tarpiklis Lanksti
mas
(1)
žarna (2)
Kiekis
1 vnt.
1 vnt.

S formos
vamzdis (3)
1 vnt.

Daugiagyslis Veržiklis
kabelis (4)
(5)
1 vnt.
2 vnt.

Forma
Pavadini- Jungiamasis
mas
vamzdis (6)
Kiekis
1 vnt.

Priedas (7)
1 vnt.

Sandariklis
(8)
1 vnt.

Daugiagyslis
kabelis (9)
1 vnt.

Forma

Pavadini- Tvirtinimo
mas
laikiklis (10) Sraigtai (11)
Kiekis
4 vnt.
4 vnt. 4 vnt.
Forma

Sąvarža
(12)
1 vnt.

Kita
• Eksploatavimo vadovas
• Montavimo
vadovas

Atlikdami montavimo darbus, ypač atkreipkite dėmesį į tolesnius
punktus, o baigę darbą – pakartotinai patikrinkite punktus.

3. Montavimo vieta
Šiam gaminiui galima pasirinkti oro išleidimo kryptis. Norint pasiekti
trikrypčio srauto veikimo būdus, būtinas uždarymo rinkinys
(papildomas priedas). Dvikrypčio srauto veikimo būdai šiam
gaminiui negalimi.
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Kliento sutikimu parinkite montavimo vietą,
kuri atitiktų toliau nurodytas sąlygas

• Lubų paviršius nėra ženkliai pasviręs.
• Pakanka vietos montavimui ir techninei priežiūrai (žr. tolesnes
iliustracijas).
• Skydo indikatoriai lengvai matomi.
• Lauko ir vidaus įrenginiai, maitinimo laidas, perdavimo kabeliai ir
nuotolinio valdiklio kabeliai yra bent 1 metro atstumu nuo
televizijos ar radijo įrangos.
(Tai būtina siekiant išvengti televizijos ir radijo trukdžių.
Atsižvelgiant į gaunamo signalo stiprumą, 1 metro atstumo gali
nepakakti triukšmui pašalinti.)
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Reikalinga montavimo erdvė

Vidaus įrenginį sumontuokite pagal montavimo vadovą it toliau
pateiktas iliustracijas.
Indikatorius

a. Baigus darbą tikrinami objektai
Tikrinami objektai

Neatitikties atveju

Rezultatas

Ar oro kondicionieriuje nėra laidų
Veikimo sutrikimas
išvedžiojimo ir jungimo klaidų ar
ir sudegę laidai
praleidimų?
Ar tarp lubų ir sandarinamosios medžiagos
Vandens nuotėkis
tikrai nėra tarpo?
Vibracija,
triukšmas ir
Ar patikimai užfiksuoti dulkių kameros
nesėkmingas
fiksatoriai (dviejuose taškuose)?
dulkių šalinimas
Vibracija,
triukšmas ir
Ar patikimai užfiksuoti oro filtro fiksatoriai
nesėkmingas
(penkiuose taškuose)?
dulkių šalinimas
Ar dulkių kameros ir grotelių kritimo
prevencijos virvelė užkabinta už
Kritimas
montavimo laikiklio?
Ar pritvirtinote EL. KOMPON. DĖŽĖS
Triukšmas ir
dangtelį, dulkių kamerą, lanksčią žarną,
nesėkmingas
S formos vamzdį, įsiurbimo groteles ir
dulkių šalinimas
kampinius apdailos dangtelius?

Dulkių šalinimo anga
Priekinė skydo pusė
1

4

3
256
10°

1
2
3

* Būtinai dar kartą patikrinkite punktus, nurodytus skyriuje
"1. Atsargumo priemonės", 1 psl..
b. Prieš pristatant tikrinami objektai
Tikrinami objektai

2

4
5

Rezultatas

Ar baigtas oro kondicionieriaus bandomasis veikimas?
Ar paaiškinote oro kondicionieriaus veikimo būdą klientui,
rodydami eksploatavimo vadovą? *
Ar klientui atlikote automatinio filtro valymo režimo nustatymus
(automatinio valdymo režimo nustatymus ar laikmačio veikimo
nustatymus, nurodę veikimo laiko zoną) ir pateikėte informaciją
apie oro kondicionieriaus nustatyto režimo veikimą?
Ar pristatėte eksploatavimo vadovą klientui? (Būtinai įteikite
klientui eksploatavimo vadovą bei instaliavimo vadovą.)
Ar perdavėte klientui jungiamąjį vamzdį bei priedą ir
paprašėte juos pasilikti?
* Eksploatavimo punkto išaiškinimas
Būtina išaiškinti ne tik bendrą oro kondicionieriaus naudojimą,
bet ir punktų, eksploatavimo vadove pažymėtų kaip
ĮSPĖJIMAS ir
DĖMESIO, aprašymus; klientas turi atidžiai
perskaityti aprašymus, nes juose pateikiama informacija, kurios
nepaisant galima žūti, sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą.
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5
10°

Vidaus įrenginys
Išleidimo lizdas
Bent 1500 mm atstumu nuo sienos. Uždarius oro
išleidimo angą ir sumontavus blokavimo tarpiklį, ši erdvė
bus mažiausiai 500 mm.
Dulkių šalinimo anga
Erdvė, reikalinga dulkėms susiurbti dulkių siurbliu

Įsiurbimo grotelių montavimo kryptys

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų įsiurbimo grotelių montavimo ant
skydo krypčių.
Išleidimo
lizdas

Vamzdžiai

Dulkių
šalinimo
anga
Išleidimo
lizdas

Vamzdžiai

Įsiurbimo
grotelės

Montavimo vadovas

2

4. Skydo paruošimas
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Kampinis apdailos dangtelis

Pastaba
• Visą skyriuje "4. Skydo paruošimas", 3 psl. nurodytą darbą
atlikite skydui esant pakuotėje (ant galinės pusės).
• Neverskite skydo žemyn ar aukštyn ir nepalikite ant
išsikišusių dalių.
Priešingu atveju galite subraižyti skydo paviršių.
• Nelieskite pasukamos sklendės ir neveikite jos jėga. Taip
sugadinsite įrenginį.
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Kampinių apdailos dangtelių nuėmimas

Įsiurbimo grotelių išėmimas iš skydo,
apsauginis gofruotas kartonas ir priedų rinkinys

Kampinis
apdailos
dangtelis

Kampinis apdailos dangtelis

Skydas

Kampinis apdailos dangtelis
(su indikatoriumi)

(1) Pakelkite ir nuimkite kampinį apdailos dangtelį
(su indikatoriumi) rodyklės kryptimi.
Pastaba

(1) Paspauskite įsiurbimo grotelių fiksatorius ir pakelkite juos.

Išvado laidų neveikite jėga.

Įsiurbimo grotelės
Pakavimo
medžiaga (dugnas)

Operation/filter cleaning

Apdailos skydas

Fiksatoriai

(2) Atidarykite įsiurbimo groteles apytiksliai 45° kampu ir nuimkite
nuo skydo.

(2) Išsukite varžtus galinėje kampinio apdailos dangtelio
(su indikatoriumi) pusėje, atidarykite dangtelį ir nuo PCB
atjunkite jungtį, esančią išvado laidų priekiniame gale.
Dangtelis
2
Jungtis

45°

Varžtas

1

Išvado laidai
3
Kampinis apdailos dangtelis
(su indikatoriumi)

PCB
(3) Išimkite apsauginį gofruotą kartoną.
Išimkite apsauginį gofruotą kartoną (skydo viršuje) kartu su
priedais, pritvirtintais jo galinėje pusėje.
ApsauginisApsauginis
gofruotas kartonas (viršus)
(Priedai pritvirtinti
galinėje pusėje.)

(3) Nuimkite visus likusius kampinius apdailos dangtelius (t. y. tris
dangtelius) rodyklės kryptimi.
Kampinis apdailos dangtelis

Apsauginis gofruotas
kartonas (apačia)
Skydas
Pastaba
Dirbdami su skydu, nenaudokite jėgos su pasukama sklende,
šepečio bloku ar oro filtru.
Oro filtras

Šepečio blokas
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Dulkių kameros išėmimas
Dulkių kameros Dulkių kamera
fiksatorius
ir užsagas

Dulkių kameros fiksatorius

Skydas
Pasukama sklendė

Montavimo vadovas
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(1) Pasukite du dulkių kameros fiksatorius.

Tarpiklio ((1) priedo) tvirtinimas

Fiksatorius

Dulkių
kamera
(1) Nuimkite aplenkiamąją dengiantį gaubtelį.

Fiksatorius
(Priekinė pulto pusė parodyta, kad būtų aiškiau.)
(2) Išimkite dulkių kamerą iš skydo, būkite atidūs, kad
nenupjautumėte kritimo prevencijos virvelės.

2
1
2

Dulkių kamera
Kritimo prevencijos virvelė

2

1

Vidaus įrenginys
Nuimkite aplenkiamąją angą dengiantį gaubtelį

(2) Nuplėškite apsauginį popierių nuo dvipusės lipnios juostos
galinėje tarpiklio ((1) priedo) pusėje.

2

(3) Priklijuokite tarpiklį ((1) priedą) ant oro aplenkiamosios angos.
Patikrinkite, kad priklijavus tarpiklį oro aplenkiamoji anga
nebūtų užblokuota.

1

1
2

(3) Atkabinkite dulkių kameros kritimo prevencijos virvelę nuo
skydo užsago.

3

Atkabinkite kritimo
prevencijos virvelę
nuo užsago.

4
1
2
3
4

Dulkių kamera
Skydas
Užsagas

Kritimo prevencijos virvelė
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Oro aplenkiamoji anga
Klijuojama lygiuojant su oro aplenkiamąja anga
Sulygiuokite kampus
Tarpiklis ((1) priedas)

Daugiagyslio kabelio ((4) priedo) tvirtinimas

(1) Nuimkite EL. KOMPON. DĖŽĖS dangtelį nuo vidaus įrenginio.

5. Vidaus įrenginio paruošimas

Fiksatoriai

ĮSPĖJIMAS
Prieš pradėdami elektros instaliacijos darbus patikrinkite,
ar vidaus bei lauko įrenginių maitinimas išjungtas.
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.

Varžtai
(2 taškai)

EL. KOMPON. DĖŽĖS dangtelis

Atlaisvinkite varžtus (dviejuose taškuose) ir paslinkite EL. KOMPON.
DĖŽĖS dangtelį rodyklės kryptimi, kad dangtelis atsikabintų nuo fiksatorių.

DĖMESIO
• Sumontavę vidaus įrenginį, atlikite šiuos darbus.
• Sumontuokite vidaus įrenginį, vadovaudamiesi su juo pateiktu
montavimo vadovu.
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Montavimo vadovas
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(2) Nuimkite jungę nuo X70A.
1

Skydo tvirtinimas

(1) Preliminariai užkabinkite du skydo įsiurbimo angos laikinuosius
fiksavimo laikiklius (vidinio perimetro pusėje) už vidaus
įrenginio kablių.
Pastaba
Per patikros langelį įsitikinę, kad laikinieji fiksavimo laikikliai
užkabinti už kablių, atitraukite rankas.

X70A

2
1
2

EL. KOMPON. DĖŽĖ
Jungė

(3) Prijunkite daugiagyslį kabelį ((4) priedą) prie jungčių (X35A,
X39A ir X70A) ir pritvirtinkite kabliais įrenginio pusėje.

X39A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

X35A X70A

6

Jungtis
Patikimai prijunkite
EL. KOMPON. DĖŽĖ
Daugiagyslis kabelis įrenginio pusėje
Daugiagyslis kabelis ((9) priedas)
Stiklo pluošto vamzdelis
Daugiagyslis kabelis ((4) priedas)

Pastaba
Įsitikinkite, kad jungtys būtų patikimai prijungtos, antraip
pasukama sklendė, šepečio blokas ar oro filtras neveiks.
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(2) Per angą ištraukite daugiagyslį kabelį, pritvirtintą, kaip
nurodyta skyriuje "5. Vidaus įrenginio paruošimas", 4 psl..
Tada per kampinę angą atsargiai ištraukite išvado laidus,
atjungtus nuo kampinio apdailos dangtelio (su indikatoriumi),
kaip nurodyta skyriuje "4. Skydo paruošimas", 3 psl., kad
išvado laidai neužkliūtų už montavimo laikiklio.
(3) Užkabinkite skydo kampuose esančius montavimo laikiklius
(keturiuose taškuose) už kablių, išdėstytų palei vidaus
įrenginio perimetrą. (Pirma užkabinkite montavimo laikiklį,
kur išgraviruota PIPING SIDE , po to – montavimo laikiklį
priešingame kampe.)
Tuo metu stebėkite, kad daugiagyslis kabelis ir išvado laidai
(skydo pusėje) nepakliūtų tarp skydo ir vidaus įrenginio.
Pastaba
Įsitikinę, kad montavimo laikikliai užkabinti už kablių, atitraukite
rankas.
(4) Tiesiai po montavimo laikikliais esančius keturis varžtus
šešiakampėmis galvutėmis priveržkite maždaug 5 mm.
(Skydas pakils į viršų.)
(5) Pasukiokite skydą rodyklių kryptimis, kad skydas idealiai
uždengtų lubų angą.
(6) Tada veržkite varžtus (4), kol atstumas nuo vidaus įrenginio kablio
apatinės dalies iki skydo apatinės dalies taps 107–112 mm.
6-2 (1)

EL. KOMPON. DĖŽĖS dangtelio uždėjimas

Uždėkite EL. KOMPON. DĖŽĖS dangtelį priešinga tvarka, nei
nurodyta skyriuje "5-2 Daugiagyslio kabelio ((4) priedo) tvirtinimas",
4 psl. (1).
Pastaba
Žiūrėkite, kad EL. KOMPON. DĖŽĖS dangtelis neprispaustų laidų
ar izoliacinės movos.

Patikros langelis

Kablys
Laikinieji
fiksavimo laikikliai
Prieš laikinąjį
užkabinimą

Po laikinojo
užkabinimo

6-2 (3)

DĖMESIO

Kablys

NEPERVERŽKITE varžtų montuodami, kad nieko nesugadintumėte.
Montavimo laikiklis
Prieš užkabinimą

ĮSPĖJIMAS
Tvarkingai išdėstykite elektros laidus ir patikimai uždėkite
EL. KOMPON. DĖŽĖS dangtelį.

Išleidimo
lizdas

Vamzdžiai

6-2 (1)
Kablys

Užkabinus
(4 taškai)
Patikros
langelis

Jei elektros laidai būtų prispausti arba keltų EL. KOMPON. DĖŽĖS
dangtelį, galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

6. Skydo tvirtinimas prie vidaus įrenginio
Sumontuokite vidaus įrenginį, vadovaudamiesi su juo pateiktu
montavimo vadovu.
Pastaba

PIPING SIDE
išgraviruota
žymė
DRAIN SIDE
išgraviruota žymė

Laikinieji
fiksavimo laikikliai
Prieš laikinąjį
Po laikinojo
užkabinimą
užkabinimo

Išimdami skydą iš pakuotės (esančios apačioje), pasukamos
sklendės, šepečio bloko ar oro filtro neveikite jėga.

6-1

Patikros prieš pritvirtinant skydą

• Patikrinkite vidaus įrenginio kryptis ir ant skydo išgraviruotas
žymes, kaip parodyta toliau.
Vamzdžių blokas turi būti toje pačioje pusėje, kaip žymė
PIPING SIDE , o išleidimo lizdas – kaip žymė DRAIN SIDE .
• Laikinasis fiksavimo laikiklis turi stovėti vertikaliai.
• Per angą ištraukite išvado laidus (skydo pusėje).
Montavimo vadovas
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Sureguliuokite
6-2 (5)

Atidarymas

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

Įrankis (pvz., atsuktuvas)
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Vidaus įrenginio kablio
apatinė dalis

6-2 (6)
Skydas

(2) Ištraukite daugiagyslį kabelį ir išvado laidus (skydo pusėje).
Skydas

107~112 mm

Vidaus įrenginys
(Lubos iliustracijoje
nerodomos, kad
būtų aiškiau)

Išvado laidas
(skydo pusėje)

Daugiagyslis
kabelis

Apatinė
skydo dalis
Vidaus įrenginys
Vidaus įrenginio
kablio apatinė
dalis

107~112 mm

Sandariklis

Lubos

Apatinė skydo dalis
Montavimo laikiklis

Skydas

Daugiagysliai
kabeliai
Išvado laidai
(skydo pusėje)

Skerspjūvis (4 taškai)

(3) Sujunkite išvado laidų jungtis ir pastumkite stiklo pluošto
vamzdelį taip, kad uždengtų jungčių dalį.

Išvado laidai
(skydo pusėje)
1

Pastaba
• Patikimai priveržkite varžtus, antraip gali susidaryti toliau
parodytas defektas.
• Pakoreguokite vidaus įrenginio aukštį, jei patikimai priveržus
varžtus atsirado tarpas tarp lubų ir skydo.
Oro
nuotėkis
Oro nuotėkis
nuo lubų
pusės.
Purvo
kaupimasis

Daugiagysliai
kabeliai

Rasos kondensatas
arba lašėjimas

Įrenginio aukštį galima reguliuoti
per skydų kampuose esančias
angas nenuimant skydo, tačiau
reguliuojant būtina žiūrėti, kad
vidaus įrenginys liktų horizontalus,
o išleidimo vamzdžiai – nepaliesti.
Informacijos apie darbo atlikimą
ieškokite vidaus įrenginio
montavimo vadove.

2

Jungtis
Patikimai prijunkite.

Paslinkite stiklo
pluošto vamzdelį.

Stiklo
pluošto
vamzdelis

(4) Užveržkite ir pritvirtinkite abu stiklo pluošto vamzdelio galus
pateiktais veržikliais ((5) priedai). Užtvirtinę abu galus,
nukirpkite kyšančias veržiklių dalis iki pagrindo.
Užveržkite veržiklius
Nukirpkite
iki pagrindo

Veržiklis
((5) priedas)
Užtikrinkite, kad čia nebūtų tarpo.

6-3

(5) Vėl įkiškite sujungtus išvado laidus į ertmę tarp vidaus
įrenginio ir skydo.
(Išvado laidus patalpinkite iliustracijoje parodytoje
brūkšniuotoje dalyje.)

Skydo tikrinimas

Pastaba

(1) Išimkite skydo tarpiklį.

Atsargiai dėkite išvado laidus, kad jie nesiliestų su oro filtru.
1

2

1

2
3
4
1
2
3
4

Išimkite skydo tarpiklį
Kiškite tarpiklį, kol jis prisilies prie fiksatoriaus
Fiksatorius
Tarpiklis ((8) priedas)
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Sujungti
išvado laidai

Skydas
Vidaus įrenginio
EL. KOMPON. DĖŽĖ

Sujungti
išvado laidai

Montavimo vadovas
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(1) Užkabinkite dulkių kameros kritimo prevencijos virvelę už
skydo užsago, kaip parodyta iliustracijoje.

(6) Prakiškite išvado laidus per kablį.

1

1
1
2

6-4

2
3
4

2

Kablys
Prakiškite laidus per kablį

5

Tarpų tarp apdailos skydo ir lubų šalinimas

1
2
3
4
5

Jei tarp apdailos skydo ir lubų yra tarpas, pašalinkite tarpą
naudodami tvirtinimo laikiklį (10) ir varžtus (11) iš priedų.

Užsagas
Užkabinta kritimo prevencijos virvelė
Skydas
Kritimo prevencijos virvelė
Dulkių kamera

(2) Pritvirtinkite dulkių kamerą priešinga tvarka, nei nurodyta
skyriuje "4-3 Dulkių kameros išėmimas", 3 psl..
(1) Varžtu A pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį C prie skydo.

Pastaba

(2) Varžtu B pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį C prie įrenginio.

Žiūrėkite, kad tvirtinant dulkių kamerą kritimo prevencijos
virvelė nepakliūtų į dulkių kameros išmetimo angą. Priešingu
atveju dulkių kamera gali neveikti tinkamai.

B C

A

(3) Pasukite dulkių kameros fiksatorius (dviejuose taškuose) ir
pritvirtinkite dulkių kamerą.

B

4× 4× 4×

Fiksatorius

2×

C
A

4×
Pastaba

Fiksatorius

NENAUDOKITE elektrinio suktuvo varžtams priveržti.

6-5

(Priekinė pulto pusė parodyta,
kad būtų aiškiau.)

Dulkių kameros tvirtinimas
2

1

6-6

3
b
a

4

S formos vamzdžio ((3) priedo) montavimas

Dulkių kameros pusę (išgraviruota A) sumontuokite prieš
montuodami šepečio pusę (išgraviruota B).
(Sumontuokite taip, kad sutaptų išgraviruoti ženklai.)
Dulkių kamera

Šepečio blokas

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Išgraviruota žymė vamzdžių pusėje
Skydo užsagas
Išgraviruota žymė išleidimo pusėje
Skydas
Kritimo prevencijos virvelė
Dulkių kamera
Dulkių kamerą sumontuokite taip, kad pusė su
išgraviruota žyme būtų nukreipta žemyn.

Įsitikinkite, kad
išgraviruoti
ženklai sutampa.

Šepečio blokas

Dulkių kamera
Fiksatorius
(1 taškas)
Fiksatoriai
2 (2 taškai)

Šepečio bloko pusė
S formos vamzdis
((3) priedas)

Dulkių
kameros
pusė

1

Įsitikinkite, kad
išgraviruoti ženklai
sutampa.

Pastaba
Patikrinkite, kad fiksatoriai būtų patikimai užsifiksavę. Priešingu
atveju gali sutrikti dulkių šalinimas.
Montavimo vadovas
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7. Įsiurbimo grotelių ir kampinių
apdailos dangtelių tvirtinimas

(3) Prijunkite lanksčią žarną ((2) priedą) skydo pusėje.
(Lanksčiai žarnai ((2) priedas) netaikomi apribojimai dėl krypties.)
Lanksčios žarnos
jungtis skydo pusėje

Įsiurbimo groteles galima pasukti ir pritvirtinti dviem kryptimis,
galima pasirinkti bet kurią iš jų.
Jei sumontuoti keli įrenginiai, prireikus pakoreguokite įsiurbimo
grotelių kryptį. Kryptį pakeiskite taip pat ir atsižvelgdami į kliento
prašymą.

7-1

Įsiurbimo grotelių tvirtinimas

* Pasirinkite kablį (A) arba (B) ir užkabinkite įsiurbimo grotelių
fiksatorius.

Lanksti žarna
((2) priedas)

Pastaba
Pasirinkus klaidingą užkabinimo pusę, galima sugadinti įsiurbimo
groteles.

7-2

Kablys (A)

(1) Pakreipkite įsiurbimo groteles apytiksliai 45° kampu ir
užkabinkite kablius (trijuose taškuose) už skydo.
Matoma
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
ING SIDE

LE HOOK

GRIL
SUCTION

Patikimai įstatykite
fiksatorius į kablius
(dviejuose taškuose).

Lanksčios žarnos
jungtis skydo pusėje
Kabliai
(2 taškai)
Pastaba

Patikrinkite, kad fiksatoriai būtų patikimai užsifiksavę.
Priešingu atveju gali sutrikti dulkių šalinimas.
(4) Įspauskite (3) veiksmu prijungtą lanksčią žarną į skydą.
(Atkreipkite dėmesį, kad žarnos neprispaustų uždarytos
įsiurbimo grotelės.)
Pastaba

Skydas

Įspausdami lanksčią žarną, nepažeiskite jos.
Lanksti
žarna

Įsiurbimo
grotelės

Skydas

45°

Įsiurbimo grotelės
Įsiurbimo grotelių montavimo kampas
Įspauskite
lanksčią žarną
pagal kampo
formą.

(2) Kaip parodyta iliustracijoje, užkabinkite įsiurbimo grotelių
kritimo prevencijos virveles už kampinių fiksatorių (dviejuose
kampuose).

Į įsiurbimo groteles

(5) Priešingą (3) veiksmu prijungtos lanksčios žarnos galą
prijunkite įsiurbimo grotelių pusėje.

Pakeiskite kritimo prevencijos
virvelių kryptis.

* Pasukite ant įsiurbimo grotelių esančios lanksčios žarnos
jungtį pagal įsiurbimo grotelių montavimo kryptį, kaip
parodyta iliustracijoje.
Lanksčios žarnos jungtis
įsiurbimo grotelių pusėje

Įsiurbimo
grotelės

Lanksčios žarnos
jungtis įsiurbimo
grotelių pusėje
Lanksti žarna

Kritimo prevencijos virvelė
Užsagas

Patikimai
prijunkite žarną.

Palenkite
Užsagas užsagą į vidų.

Pastaba
Patikrinkite, kad fiksatoriai būtų patikimai užsifiksavę.
Priešingu atveju gali sutrikti dulkių šalinimas.

Kritimo prevencijos virvelė
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Montavimo vadovas
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(6) Iš pradžių lėtai stumkite įsiurbimo groteles ir, spausdami du
fiksatorius, galiausiai patikimai įstatykite groteles į skydą.
Skydas

Fiksatoriai
(2 taškai)

(3) Prijunkite lanksčią žarną ((2) priedą) skydo pusėje.
(Lanksčiai žarnai ((2) priedas) netaikomi apribojimai dėl
krypties.)
Lanksčios žarnos
jungtis skydo pusėje

Įsiurbimo grotelės

Pastaba
Uždarant įsiurbimo groteles, jos gali prispausti kritimo
prevencijos virvelę.
Prieš uždarydami įsiurbimo groteles patikrinkite, kad kritimo
prevencijos virvelė nekyšotų iš įsiurbimo grotelių.
Įsiurbimo grotelės

Lanksti žarna
((2) priedas)

Patikimai įstatykite
fiksatorius į kablius
(dviejuose taškuose).

Lanksčios žarnos
jungtis skydo pusėje

Turi neišsikišti
Kabliai
(2 taškai)

Kritimo
prevencijos
virvelė

7-3

Pastaba
Patikrinkite, kad fiksatoriai būtų patikimai užsifiksavę.
Priešingu atveju gali sutrikti dulkių šalinimas.
(4) Įspauskite (3) veiksmu prijungtą lanksčią žarną į skydą.
Atkreipkite dėmesį, kad žarnos neprispaustų uždarytos
įsiurbimo grotelės.

Kablys (B)

(1) Pakreipkite įsiurbimo groteles apytiksliai 45° kampu ir
užkabinkite kablius (trijuose taškuose) už skydo.

Į įsiurbimo groteles
Lanksti
žarna

Matoma
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Skydas

SUCTION

OKING SI

Įspauskite
lanksčią žarną
pagal kampo
formą.

DE

45°

Įsiurbimo
grotelės

GRILLE HO

Įsiurbimo grotelių
montavimo kampas

(5) Priešingą (3) veiksmu prijungtos lanksčios žarnos galą
prijunkite įsiurbimo grotelių pusėje.
* Pasukite ant įsiurbimo grotelių esančios lanksčios žarnos
jungtį pagal įsiurbimo grotelių montavimo kryptį, kaip
parodyta iliustracijoje.

Skydas
Įsiurbimo grotelės
(2) Kaip parodyta iliustracijoje, užkabinkite įsiurbimo grotelių
kritimo prevencijos virveles už kampinių fiksatorių (dviejuose
kampuose).

Lanksčios žarnos jungtis
įsiurbimo grotelių pusėje

Pakeiskite kritimo prevencijos
virvelių kryptis.

Lanksčios žarnos
jungtis įsiurbimo
grotelių pusėje
Lanksti žarna

Patikimai
prijunkite žarną.

Pastaba
Patikrinkite, kad fiksatoriai būtų patikimai užsifiksavę.
Priešingu atveju gali sutrikti dulkių šalinimas.

Įsiurbimo
grotelės

(6) Iš pradžių lėtai stumkite įsiurbimo groteles ir, spausdami du
fiksatorius, galiausiai patikimai įstatykite groteles į skydą.
Skydas

Kritimo prevencijos virvelė
Užsagas
Užsagas

Palenkite
užsagą į vidų.

Fiksatoriai
(2 taškai)

Įsiurbimo grotelės

Kritimo prevencijos virvelė

Montavimo vadovas
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Pastaba
Uždarant įsiurbimo groteles, jos gali prispausti kritimo
prevencijos virvelę.
Prieš uždarydami įsiurbimo groteles patikrinkite, kad kritimo
prevencijos virvelė nekyšotų iš įsiurbimo grotelių.
Įsiurbimo grotelės

(4) Pritvirtinkite kampinius apdailos dangtelius (t. y. tris dangtelius)
prie skydo.

Turi neišsikišti

Kritimo
prevencijos
virvelė

7-4

Įspauskite penkis kampinio apdailos
dangtelio fiksatorius į angas skyde.

Kampinių apdailos dangtelių tvirtinimas

(1) Patikimai prijunkite kampinį apdailos dangtelį (su indikatoriumi)
prie PCB priešinga tvarka, nei nurodyta skyriuje "4. Skydo
paruošimas", 3 psl..
3 Varžtas
2 Dangtelis
Išvado
1 laidai

Jungtis
Patikimai
prijunkite
jungtį.

Tvarkingai išdėstykite
išvado laidus, kad
veržiklis būtų vidinėje
dangtelio pusėje.

Veržiklis

Kampinis apdailos dangtelis
(su indikatoriumi)

PCB

(2) Pritvirtinkite kampinį apdailos dangtelį (su indikatoriumi) prie
kampo su išgraviruota žyme DRAIN SIDE . Įstumkite
prijungtus išvado laidus per kampinę angą į ertmę virš lubų.
DRAIN SIDE
išgraviruota žymė

Galima pasirinkti bet kurį iš toliau nurodytų išsivalančio skydo
automatinio filtro valymo veikimo režimų.
Veikimo režimas
(1) Suplanuotas
laikmačio
veikimas
(2) Veikimas nuo
00:00 iki 03:00
(3) Automatinio
valdymo
veikimas

Aprašas
Automatinis filtro valymas atliekamas
nustatytu laikotarpiu, pasirinktu iš aštuonių
galimų.
Automatinis filtro valymas atliekamas gamykloje
nustatytu laikotarpiu (nuo 00:00 iki 03:00).
Automatinis filtro valymas atliekamas pagal
valdantį nustatymą.

Pasikonsultavę su klientu, nustatykite norimą veikimo režimą,
vadovaudamiesi Automatinio filtro valymo nurodymais, pateiktais
išsivalančio apdailos skydo eksploatavimo vadove.
Pristatę įrangą, žiūrėdami (1) – (3) aprašų turinį pirmesnėje
lentelėje, paaiškinkite klientui, kada prasidės automatinis filtro
valymas.

9. Nustatymai vietoje
Atlikite nustatymus pasikonsultavę su klientu, atsižvelgdami į oro
kondicionieriaus montavimo ir naudojimo sąlygas. Galimi toliau
pateikti keturi nustatymai.
Pagal gamyklinius nustatymus šis gaminys pats valo filtrą kartą per
savaitę.

Išvado laidai
Kampinis apdailos
dangtelis (su indikatoriumi)

8. Veikimo režimo nustatymai

Įspauskite penkis kampinio
apdailos dangtelio fiksatorius
į angas skyde.

(3) Užkabinkite visų likusių kampinių apdailos dangtelių (t. y. trijų
dangtelių) virveles už atitinkamo kaiščio skyde.

9-1

Dulkių šalinimo ženklo rodymas

Nustatykite, ar rodyti dulkių šalinimo ženklą, ar ne.

9-2

Dulkių kiekio nustatymai

Nustatykite, atsižvelgdami į dulkių kiekį/dulkių dalelių dydį patalpoje,
pvz., parduotuvės, kuriuose tvarkomi drabužiai=smulkios dulkių
dalelės.

9-3
Kaištis

Skydo indikatoriaus (žalio) Įjungimas/
Išjungimas

Skydo indikatorius (žalias) gali rodyti šias eksploatavimo sąlygas.
Nustatykite indikatorių pagal kliento pageidavimą.
Indikatorius
Šviečia
Žalia

Žybsi

Veikimo sąlygos
Oro kondicionieriaus
veikimas
Automatinis filtro
valymas

Pastabos
Prieš išsiunčiant
indikatorius
išjungiamas.

Raudona lemputė, informuojanti klientą apie laiką pašalinti dulkes,
nebus išjungta.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Savaime išsivalantis apdailos skydas
4P558847-1B 2019.02

Montavimo vadovas
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9-4

Nustatymų lentelė

Atlikite nustatymus vietoje pagal nuotolinio valdiklio montavimo
vadovą. (Nustatymai storomis linijomis apvedžiotuose langeliuose
yra gamyklos numatytieji nustatymai.)
PirmaNustatomas Režimo sis
elementas
Nr. kodas
Rodyti
dulkių
šalinimo
ženklą 1

10
(20)

Dulkių
kiekio
nustatymai
(1)

14
(24)

Skydo
indikatoriaus (žalio)
įjungimas/
išjungimas

14
(24)

(3)

1.
2.

Aušinimas

Nustatyta
Aušinimas 28°C

Antrojo kodo nr.

01
Rodyti

02
Nerodyti

03

04

05

06

–

–

–

–

(9)

Įprastas dulkių Didelis dulkių
Įprastas dulkių Didelis dulkių
kiekis – vidutinio kiekis – vidutinio kiekis – smul- kiekis – smulkios dalelės
kios dalelės
dydžio dalelės dydžio dalelės

(4)

Įjungtas gaminiui
veikiant oro
Galima įjungti tik
kondicionieriaus veikiant filtro
ir filtro valymo
valymo režimu.
režimu.

Išjungtas
gaminiui
veikiant oro
kondicionieriaus ir filtro
valymo režimu.

–

3.

Priežiūros nustatymai

Grįžti

–

–

2/3

Vidaus įrenginio būsena
Lauko įrenginio būsena
Priverstinis ventiliatoriaus įjungimas
Perjungti pagrindinį ir antrinį valdiklį
Filtro indikatorius
IŠJUNGTAS
Testuoti automatinį filtro valymą

–

Paspauskite ir
laikykite atšaukimo
mygtuką 4 sekundes
ar ilgiau, esant
įjungtam foniniam
apšvietimui.

Paspauskite meniu/
įvedimo mygtuką.

Nustatymas

–

(1) Galioja nuo kito valymo atlikus nustatymą.

4.

Aušinimas

10. Veikimo bandymas
Atlikę vidaus įrenginio veikimo bandymą, atlikite išsivalančio
apdailos skydo veikimo bandymą.
Išsivalančio apdailos skydo veikimo bandymo negalima atlikti,
kol veikia vidaus įrenginys.
Pastaba
Atlikite gaminio veikimo bandymą vadovaudamiesi skyriumi
"a. Baigus darbą tikrinami objektai".

10-1 Patikrinkite, kad vidaus įrenginio, lauko
įrenginio ir išsivalančio skydo EL. KOMPON.
DĖŽĖS dangteliai būtų uždaryti
10-2 Įjunkite vidaus įrenginio maitinimą
Įjungus maitinimą, skydas pereis į inicijavimo režimą.

10-3 Atlikite skydo veikimo bandymą praėjus
dviem minutėms po maitinimo įjungimo

Nustatyta
Aušinimas 28°C

Pašalinkite dulkes

LCD foninis apšvietimas
Paspaudus bet kokį mygtuką, foninis apšvietimas veikia apytiksliai
30 sekundžių.
Naudokite mygtukus veikiant foniniam apšvietimui (išskyrus
Įjungimo/Išjungimo mygtuką).
Veikimo bandymo metu tikrinami objektai
Tikrinami objektai
Ar filtras sukasi?
Ar sklendės fiksuotos
horizontaliai?
Ar nuotolinio valdiklio ekrane
"?
rodoma "

Trikties šalinimo
priemonė

Patikros
rezultatus

Patikrinkite
jungčių
sujungimus.

* Jei išsivalančiame skyde įvyko klaida, nuotolinis valdiklis rodys "AH".

Patvirtinkite filtro valymo veikimą nuotoliniu valdikliu.

Pastaba

Veikimo bandymo metodas nuotoliniu valdikliu
1. Sustabdykite skydo veikimą, jei skydas veikia oro
kondicionieriaus režimu.
2. Toliau spauskite atšaukimo mygtuką bent 4 sekundes, esant
įjungtam foniniam apšvietimui. Bus parodytas meniu Priežiūros
nustatymai.
3. Priežiūros nustatymų meniu pasirinkite
Testuoti automatinį filtro valymą ir paspauskite
meniu/įvedimo mygtuką.
".
4. Pagrindiniame rodinyje bus parodyta "
Baigus veikimo bandymą, rodinys dings.
Veikimo bandymui reikia apytiksliai 10 minučių (kai nustatytas
įprastas dulkių kiekis).

Atlikę gaminio veikimo bandymą, žr. montavimo vadovo skyrių
"b. Prieš pristatant tikrinami objektai".

Montavimo vadovas
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