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1. Napotki za varnost
Pred montažo opreme za klimatizacijo skrbno preberite poglavje
"Napotki za varnost" in poskrbite za pravilno montažo opreme.
Po končani montaži zaženite preizkusno delovanje in preverite
morebitne napake ter stranki pojasnite, kako naj upravlja klimatsko
napravo in zanjo skrbi s pomočjo priročnika za uporabo. Stranki
naročite, naj shrani priročnik za montažo, skupaj s priročnikom
za uporabo, za prihodnjo rabo.
Klimatska naprava je na voljo kot "naprava, ki ni dostopna
splošni javnosti".
Pomen obvestil z oznako OPOZORILO in POZOR.
OPOZORILO

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko
pride do telesnih poškodb ali smrti.

POZOR

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko
pride do materialne škode ali telesnih
poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih
tudi hude.

OPOZORILO
• Za izvedbo namestitvenih del se dogovorite s svojim prodajalcem
ali strokovnim osebjem.
Klimatske naprave ne poskušajte montirati sami. Napačna
namestitev lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.
• Namestitev je treba izvesti v skladu z navodili v tem priročniku za
montažo. Ne spreminjajte izdelka.
Napačna namestitev lahko povzroči puščanje vode, električni
udar ali požar.
• Za namestitvena dela uporabite izključno predpisano dodatno
opremo in dele.
Če določenih delov ne uporabite, utegne to povzročiti padec
enote, puščanje vode, električni udar ali požar.
• Pazite, da bodo uporabljeni predpisani kabli in da priključne
sponke ali kabli ne bodo napeti.
Neustrezne povezave ali pritrditve kablov utegnejo povzročiti
neobičajno sevanje toplote ali požar.
• Pred dotikanjem električnih delov obvezno izklopite enoto.
• Uredite priključne kable priloženega konektorja tako, da se pokrov
OMARICE Z EL. KOMPONENTAMI ne dviguje, nato varno pritrdite
pokrov.
Če pokrov OMARICE Z EL. KOMPONENTAMI ni pravilno pritrjen,
lahko pride do sevanja toplote, električnih udarov ali požara.
• Raztrgajte in odvrzite plastično vrečko.
Če se igrajo s plastično vrečko, se lahko otroci zadušijo.
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• Namestite notranjo in zunanjo enoto, napajalni kabel, kabel za
daljinski upravljalnik in kable za prenos podatkov vsaj 1 m stran
od televizijskih ali radijskih sprejemnikov. S tem se boste izognili
motnjam na televizijskem in radijskem sprejemniku.
(Odvisno od jakosti vhodnega signala tudi 1 meter morda ne bo
dovolj, da bi se preprečil šum.)
• Pri prenosu izdelka bodite zelo pazljivi.
Pri nošenju izdelka držite ročaje paketa.
Ne nosite paketa tako, da držite polipropilenski trak okrog paketa;
to je lahko nevarno, ker je polipropilenski trak lahko deformiran.
• Ne dotikajte se rebra izmenjevalnika toplote.
Nepravilno dotikanje rebra lahko povzroči telesne poškodbe.
• Ne izklopite napajanja izdelka takoj po zaustavitvi delovanja.
Preden izklopite napajanje, vedno počakajte najmanj 5 minut.
V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja vode in okvar.
• Klimatske naprave ne nameščajte na naslednjih mestih:
1. Kjer je koncentracija megle mineralnega olja oziroma hlapov
visoka (npr. v kuhinji).
Plastični deli se bodo poškodovali, deli lahko odpadejo in
lahko pride do puščanja vode.
2. Kjer nastajajo korozivni plini, npr. kisli žvepleni plin.
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko začelo puščati
hladivo.
3. V bližini strojev, ki oddajajo elektromagnetno sevanje.
Elektromagnetno sevanje lahko ovira delovanje krmilnega
sistema in povzroči napake enote.
4. Kjer lahko pride do puščanja vnetljivih plinov, kjer so v zraku
ogljikova vlakna ali zmesi vnetljivega prahu, ali kjer so v zraku
vnetljivi hlapi, na primer razredčila za barve ali bencina.
Delovanje enote v tovrstnih pogojih utegne povzročiti požar.
[Navodila, svojska za ta izdelek]
Ne nameščajte enote na naslednjih mestih.
Olje, katran iz cigaret in para bodo povzročili lepljiv prah na filtru,
ki ga ni mogoče ustrezno očistiti. Poleg tega lahko lepljiv prah
povzroči okvare.
Mesta z oljnim dimom: restavracije, tovarne itd.
Mesta z veliko cigaretnega dima: kadilnica itd.
Mesta z veliko vlage ali pare: restavracije, tovarne itd.
• Klimatska naprava ni namenjena uporabi v potencialno
eksplozivnem okolju.
Opomba
• Stranka naj upravlja klimatsko napravo s pomočjo priročnika za
uporabo, pri tem pa ji razložite pravilno upravljanje klimatske
naprave s podanimi koristnimi nasveti.
• Glejte priročnik za uporabo, skupaj s priročnikom za montažo,
priložena notranji enoti.

2. Dodatki
Preverite, ali je število naslednjih dodatkov, priloženih klimatski napravi,
pravilno. Glejte naslednjo risbo, ki prikazuje, kje so spravljeni dodatki.
Komplet dodatkov
Dodatki so na zadnji
strani zaščitnega
valovitega kartona pod
sesalno rešetko.

Sesalna
rešetka

Zadnja stran zaščitnega
valovitega kartona
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Distančnik
Naziv
(1)
Količina 1 kos

Gibka
cev (2)
1 kos

Cev v obliki
črke S (3)
1 kos

Konektor
(4)
1 kos

Vezica
(5)
2 kosa

Oblika

3. Mesto namestitve
Izdelek omogoča izbiro smeri izstopne zračne odprtine. Komplet za
zapiranje (opcijski dodatek) je potreben za doseganje vzorcev
trismernega pretoka. Vzorci dvosmernega pretoka pri tem izdelku
niso na voljo.

3-1
Naziv
Količina

Priključna
cev (6)
1 kos

Nastavek
(7)
1 kos

Tesnilo (8)
1 kos

Konektor (9)
1 kos

Oblika

Držalo za
Naziv pritrditev (10) Vijaki (11)
4 kosi 4 kosi
Količina
4 kosi

Kabelska
vezica (12)
1 kos

Oblika

Drugo
• Priročnik za
uporabo
• Priročnik za
montažo

Pri izvajanju montažnih del bodite zelo pozorni na naslednje
predmete in jih ob zaključku dela ponovno preverite.

Izberite mesto namestitve, ki izpolnjuje
naslednje pogoje in je stranka soglašala
z njim

• Površina stropa ni močno nagnjena.
• Zagotovljen je prostor za montažo in servisiranje (glejte
naslednje risbe).
• Indikatorji na plošči so preprosto vidni.
• Notranja in zunanja enota, napajalni kabel, kabel za prenos
podatkov in kabel za daljinski upravljalnik so vsaj 1 m stran
od televizijskih ali radijskih sprejemnikov.
(To je potrebno za preprečevanje motenj na televizijskem in
radijskem sprejemniku. Odvisno od jakosti vhodnega signala tudi
1 meter morda ne bo dovolj, da se prepreči šum.)
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Prostor, potreben za nameščanje

Montirajte notranjo enoto v skladu s priročnikom za montažo in
naslednjimi risbami.
Indikator

a. P
 reizkus predmetov ob zaključku dela
Posamezna preverjanja
Ali v ožičenju in priključitvi klimatske
naprave ni napak in nič ni izpuščeno?

V primeru
Rezulokvare
tat
Napake pri delovanju
in pregorevanje
kablov

Ali ste preverili, da med stropom in tesnilnim
materialom ni nobenega prostora?
Ali so pritrdilni gumbi (na dveh mestih)
posode za prah varno pritrjeni?
Ali so pritrdilni gumbi (na petih mestih)
filtra za zrak varno pritrjeni?
Ali je vrvica za preprečevanje padca
posode za prah in rešetke vpeta na
nosilni obroček?
Ali ste pritrdili pokrov OMARICE Z EL.
KOMPONENTAMI, posodo za prah,
gibko cev, cev v obliki črke S, sesalno
rešetko in okrasne vogalne pokrove?

Vstopna
odprtina za
odsesavanje prahu

Iztekanje vode

Sprednja stran plošče

Tresenje, hrup in
neuspešno
odsesavanje prahu
Tresenje, hrup in
neuspešno
odsesavanje prahu

1

4

3

Padec

256
10°

Hrup in neuspešno
odsesavanje prahu

* Obvezno znova preverite predmete v razdelku "1. Napotki
za varnost" na strani 1.

1
2
3

b. Preizkus predmetov pred izročitvijo
Posamezna preverjanja

2

Rezultat

Ali je bilo izvedeno preizkusno delovanje klimatske naprave?
Ali ste ob pregledu priročnika za uporabo skupaj s stranko
stranki razložili način upravljanja klimatske naprave? *
Ali ste spremenili nastavitve načina za samodejno
čiščenje filtra (nastavitve za delovanje s samodejnim
nadzorom ali nastavitve za delovanje časovnika
z določenim časovnim pasom) in stranko obvestili
o nastavljenem načinu delovanja klimatske naprave?
Ali ste stranki izročili priročnik za uporabo? (Stranki obvezno
izročite priročnik za uporabo in priročnik za montažo.)
Ali ste stranki izročili priključno cev in nastavek ter
stranko prosili, da ju shrani?
* Razlaga točk delovanja
Poleg splošne uporabe klimatske naprave je treba razložiti opise
predmetov z oznako
OPOZORILO in
POZOR v priročniku
za uporabo in stranki skrbno prebrati opise, ker ti predmeti
označujejo informacije, katerih neupoštevanje bo verjetno
povzročilo smrt, hude telesne poškodbe ali gmotno škodo.
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5
10°

Notranja enota
Odtočni priključek
Najmanj 1500 mm od stene. Ta prostor bo najmanj
500 mm pri zaprti izstopni zračni odprtini in montiranem
kompletu zaporne obloge.
Vstopna odprtina za odsesavanje prahu
Prostor je potreben za odsesavanje prahu z uporabo
sesalnika

Smer montaže sesalne rešetke

Izberite eno od naslednjih smeri montaže sesalne rešetke na
ploščo.
Odtočni
priključek

Cevi

Vstopna
odprtina za
odsesavanje
prahu
Odtočni
priključek

Cevi

Sesalna
rešetka

Priročnik za montažo
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4. Priprave za ploščo

4-2

Okrasni vogalni pokrov

Opomba
• Izvedite vsa potrebna dela v razdelku "4. Priprave za ploščo" na
strani 3, ko je plošča še v embalažnem materialu (na spodnji
strani).
• Ne polagajte plošče na tla in ne postavljajte je pokonci ali na
izstopajoče dele.
V nasprotnem primeru se površina plošče lahko opraska.
• Ne dotikajte se nihajne lopute in ne delujte nanjo s silo. To bi
povzročilo okvaro enote.
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Odstranjevanje okrasnih vogalnih pokrovov

Odstranjevanje sesalne rešetke s plošče,
zaščitnega valovitega kartona in kompleta
dodatkov

Okrasni vogalni pokrov

(1) Dvignite in odstranite okrasni vogalni pokrov
(s prikazovalnikom) v smeri puščice.
Opomba
Ne povzročajte sile na priključne kable.
Operation/filter cleaning

Embalažni
material (spodaj)
Okrasna plošča

Gumba

(2) Odstranite vijake z zadnje strani okrasnega vogalnega pokrova
(s prikazovalnikom), odprite pokrov in odstranite priključek,
pritrjen na sprednji konec priključnih kablov s tiskanega vezja.

(2) Odprite sesalno rešetko do kota približno 45° in odstranite
sesalno rešetko s plošče.

Pokrov
2
Konektor

45°

Vijak

1

Priključni kabli
3
Okrasni vogalni pokrov
(s prikazovalnikom)

TISKANO
VEZJE

(3) Izvlecite zaščitni valoviti karton.
Izvlecite zaščitni valoviti karton (na zgornji strani plošče)
skupaj z dodatki, nameščenimi na zadnjo stran zaščitnega
valovitega kartona.

(3) Odstranite vse preostale okrasne vogalne pokrove
(tj., tri pokrove) v smeri puščice.
Okrasni vogalni pokrov

Zaščitni valoviti
karton (zgoraj)
(Dodatki so na
zadnji strani.)

Plošča

Zaščitni valoviti
karton (spodaj)
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Opomba
Pri delu s ploščo ne povzročajte sile na nihajno loputo, krtačno
enoto ali filter za zrak.
Filter
za zrak

Plošča

Okrasni vogalni pokrov
(s prikazovalnikom)

(1) Pritisnite gumba na sesalni rešetki in ju dvignite.
Sesalna rešetka

Okrasni
vogalni
pokrov

Odstranitev posode za prah
Pritrdilni gumb
Posoda za prah
posode za prah in
vpenjalna sponka

Pritrdilni gumb posode za prah

Krtačna enota

Plošča
Nihajna loputa

Priročnik za montažo
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(1) Obrnite dva pritrdilna gumba posode za prah.

5-1

Namestitev distančnika (dodatek (1))

Pritrdilni gumb

Posoda
za prah
(1) Odstranite pokrov za zapiranje obvodne odprtine.

Pritrdilni gumb
(Za preprostejšo razlago je prikazana sprednja stran plošče.)
(2) Odstranite posodo za prah s plošče, pri čemer pazite, da ne
odrežete vrvice za preprečevanje padca.

2
1
2

Posoda za prah
Vrvica za
preprečevanje padca

2

1

Notranja enota
Odstranite pokrov za zapiranje obvodne odprtine

(2) Olupite zaščitni papir z dvostranskega lepilnega traku na
zadnji strani distančnika (dodatek (1)).

2

(3) Namestite distančnik (dodatek (1)) na obvodno odprtino za zrak.
Po namestitvi distančnika preverite, da obvodna odprtina za
zrak ni zaprta.

1

1
2

(3) Odstranite vrvico za preprečevanje padca posode za prah iz
vpenjalne sponke plošče.

3

Odstranite vrvico za
preprečevanje padca
z vpenjalne sponke.

4
Posoda
za prah

Plošča
Sponka

1
2
3
4

Vrvica za preprečevanje padca
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5. Priprave za notranjo enoto

Obvodna odprtina za zrak
Prilepite poravnano z obvodno odprtino za zrak
Poravnajte vogale
Distančnik (dodatek (1))

Pritrditev konektorja (dodatek (4))

(1) Odstranite pokrov OMARICE Z EL. KOMPONENTAMI
z notranje enote.
Vpenjala

OPOZORILO
Pred izvajanjem kabelskih povezav preverite, ali je napajanje
notranje in zunanje enote izklopljeno.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Vijaka
(2 mesti)

Pokrov OMARICE
Z EL. KOMPONENTAMI

Odvijte vijak (na dveh mestih) in potisnite pokrov OMARICE Z EL.
KOMPONENTAMI v smeri puščice, da izpnete pokrov iz krempljastih zatičev.

POZOR
• Po montaži notranje enote izvedite naslednja dela.
• Montirajte notranjo enoto v skladu s priročnikom za montažo,
priloženim notranji enoti.
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Priročnik za montažo
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(2) Odstranite mostiček s priključka X70A.
1

Pritrditev plošče

(1) Poskusno postavite dva obročka za začasno pritrditev sesalnega
priključka plošče (na notranji obodni strani) na zatiča notranje enote.
Opomba
Ko se skozi kontrolno okence prepričate, da sta obročka
za začasno pritrditev vpeta na zatiča, umaknite roke.

X70A

2
1
2

OMARICA Z EL. KOMPONENTAMI
Mostiček

(3) Priključite konektor (dodatek (4)) na konektorje (X35A, X39A in
X70A) in ga pritrdite z objemkami na strani enote.

X39A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

X35A X70A

6

Konektor
Obvezno jih varno priključite
OMARICA Z EL. KOMPONENTAMI
Konektor na strani enote
Konektor (dodatek (9))
Steklena cev
Konektor (dodatek (4))

Opomba
Poskrbite, da bodo konektorji varno pritrjeni, v nasprotnem primeru
nihajna loputa, krtačna enota ali filter za zrak ne bodo delovali.

5-3

(2) Skozi odprtino povlecite konektor, pritrjen v razdelku
"5. Priprave za notranjo enoto" na strani 4.
Nato izvlecite priključne kable, ki ste jih v razdelku "4. Priprave
za ploščo" na strani 3 odklopili z okrasnega vogalnega
pokrova (s prikazovalnikom), iz vogalne odprtine tako, da se
priključni kabli ne zataknejo v nosilni obroček.
(3) Postavite nosilne obročke (na štirih mestih) na vogalih plošče
na zatiče na obodu notranje enote. (Najprej vpnite nosilni
obroček na strani z vtisnjeno oznako PIPING SIDE , nato
pa še nosilni obroček na nasprotnem vogalu.)
Pri tem pazite, da se konektor in priključni kabli (na strani
plošče) ne zataknejo med ploščo in notranjo enoto.
Opomba
Ko se prepričate, da sta nosilna obročka vpeta na zatičih,
umaknite roke.
(4) Pritegnite štiri vijake s šestrobo glavo neposredno pod nosilnim
obročkom približno 5 mm. (Plošča se premakne navzgor.)
(5) Obrnite ploščo v smereh puščic tako, da plošča popolnoma
prekrije odprtino v stropu.
(6) Nato pritegujte vijak (4), dokler ne bo razdalja med spodnjim
delom zatiča na notranji enoti in spodnji delom plošče od
107 do 112 mm.
6-2 (1)

Namestitev pokrova OMARICE Z EL.
KOMPONENTAMI

Obročki za
začasno pritrditev
Pred začasnim
vpenjanjem

Namestite pokrov OMARICE Z EL. KOMPONENTAMI v
nasprotnem vrstnem redu postopka v razdelku "5-2 Pritrditev
konektorja (dodatek (4))" na strani 4 (1).
Opomba

Zatič
Nosilni obroček

POZOR

OPOZORILO
Skrbno uredite električne vodnike in varno namestite pokrov
OMARICE Z EL. KOMPONENTAMI.
Če se električni vodniki zataknejo na dvigajočem se pokrovu OMARICE
Z EL. KOMPONENTAMI, lahko pride do električnega udara ali požara.

6. Pritrjevanje plošče na notranjo enoto

Po začasnem
vpenjanju

6-2 (3)

Pazite, da se kabli in steklena cev ne priščipnejo s pokrovom
OMARICE Z EL. KOMPONENTAMI.

Med postopkom sestavljanja NE zategujte vijakov premočno, da ne
bi prišlo do poškodb.

Kontrolno okence

Zatič

Pred vpenjanjem
Odtočni
priključek

PIPING SIDE
vtisnjena
oznaka
DRAIN SIDE
vtisnjena oznaka

Cevi

6-2 (1)
Zatič

Po vpenjanju
(4 mesta)
Kontrolno
okence

Obročki za
začasno pritrditev
Pred začasnim
Po začasnem
vpenjanjem
vpenjanju

Montirajte notranjo enoto s pomočjo priročnika za montažo,
priloženega notranji enoti.
Opomba
Ko jemljete ploščo iz embalažnega materiala (na spodnji strani), ne
povzročajte sile na nihajno loputo, krtačno enoto ali filter za zrak.
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Preverjanja pred nameščanjem plošče

Nastavite
6-2 (5)

Odprtina

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

Orodje (npr. izvijač)

• Preverite smeri notranje enote in oznak, vtisnjenih na plošči, kot je
prikazano spodaj.
Blok cevi proti PIPING SIDE in odtočni nastavek proti DRAIN SIDE .
• Postavite obroček za začasno pritrditev pokonci.
• Povlecite priključne kable (na stranskem delu plošče) iz odprtine.
Priročnik za montažo
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Spodnji del zatiča
na notranji enoti

6-2 (6)

(2) Povlecite konektor in priključne kable (na stran plošče).

Plošča

Plošča

107~112 mm

Notranja enota
(Za preprostejšo
razlago je strop
izpuščen iz risbe)

Priključni kabel
(na strani plošče)

Konektor

Spodnja
stran plošče
Notranja enota
Spodnji del
zatiča na
notranji enoti

107~112 mm

Tesnilo

Strop

Spodnja stran plošče
Nosilni obroček

Plošča

Konektorji
Priključni kabli
(na strani plošče)

Prerez (4 mesta)

(3) Priključite konektorje priključnih kablov in premaknite stekleno
cev, da pokrijete del s konektorjem.

Priključni kabli
(na strani plošče)
1

Opomba
• Varno privijte vijake, sicer lahko pride do nepravilnosti, kot je
prikazano spodaj.
• Če je med stropom in ploščo prostor, ponovno nastavite višino
notranje enote, pri čemer morajo biti vijaki varno priviti.
Uhajanje
zraka

Nastavitve višine enote bodo
možne prek odprtin na vogalih
plošče, ne da bi bilo treba
odstraniti ploščo, če nastavitve
ne vplivajo na izravnanost ali na
odtočno cev notranje enote. Za
izvajanje dela glejte priročnik za
montažo notranje enote.

Uhajanje
zraka s strani
stropa.
Nastajanje
umazanije

Rosenje
ali kapljanje

Pazite, da ni razmika.

6-3

Konektorji

2

Premaknite
stekleno cev.

Steklena cev

(4) Privijte in pritrdite oba konca steklene cevi z vezicami na
stekleni cevi skupaj s priloženimi vezicami (dodatki (5)).
Ko pritrdite oba konca, odrežite presežno dolžino vezic.
Pritegnite vezice
Odrežite
presežne dolžine
Vezica (dodatek (5))

(5) Vrnite priključene priključne kable v prostor med notranjo
enoto in ploščo.
(Namestite priključne kable v osenčeni del, prikazan na risbi.)

Preverjanje plošče

Opomba

(1) Odstranite tesnilo plošče.
1

Konektor
Obvezno jih
varno priključite.

Pazljivo namestite priključne kable, da ne pridejo v stik
s filtrom za zrak.
2

1

2
3
4
1
2
3
4

Odstranite tesnilo plošče
Vstavite tesnilo plošče tako, da bo v stiku s krempljastim
zatičem
Krempljasti zatič
Tesnilo (dodatek (8))

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Priključeni
priključni
Plošča
kabli
OMARICA Z EL.
KOMPONENTAMI notranje enote

Priključeni
priključni
kabli

Priročnik za montažo
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(1) Vpnite vrvico za preprečevanje padca posode za prah
v vpenjalno sponko plošče, kot prikazuje risba.

(6) Napeljite priključne kable za zatiča.

1

1
1
2

6-4

2
3
4

2

Zatič
Napeljite kable za zatiča

5

Popravljanje rež med okrasno ploščo
in stropom

1
2
3
4
5

Če je med okrasno ploščo in stropom reža, popravite režo z
uporabo držala (10) in vijakov (11) za pritrditev iz dodatkov.

Vpenjalna sponka
Vpeta vrvica za preprečevanje padca
Plošča
Vrvica za preprečevanje padca
Posoda za prah

(2) Namestite posodo za prah v nasprotnem vrstnem redu postopka
v razdelku "4-3 Odstranitev posode za prah" na strani 3.
Opomba
(1) Uporabite vijak A za pritrditev držala za pritrditev C na ploščo.

Ko nameščate posodo za prah, poskrbite, da se vrvica za
preprečevanje padca ne zatakne ob izpustno odprtino posode
za prah. V nasprotnem primeru posoda za prah morda ne bo
pravilno delovala.

(2) Uporabite vijak B za pritrditev držala za pritrditev C na enoto.
B C

A

(3) Obrnite pritrdilna gumba (na dveh mestih) posode za prah in
pritrdite posodo za prah.

B

4× 4× 4×

Pritrdilni
gumb

2×

C
A

4×
Opomba

Pritrdilni
gumb

Za pritegovanje vijakov NE uporabljajte električnega izvijača.

6-5

(Za preprostejšo razlago je
prikazana sprednja stran plošče.)

Nameščanje posode za prah
2

1

6-6

3
b
a

4

Nameščanje cevi v obliki črke S (dodatek (3))

Namestite stran posode za prah (z vtisnjeno oznako A), preden
montirate krtačno stran (z vtisnjeno oznako B).
(Namestite ju tako, da so vtisnjene črke poravnane.)
Posoda za prah

Krtačna enota

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Vtisnjena oznaka na strani za napeljavo cevi
Vpenjalna sponka plošče
Vtisnjena oznaka na strani izpusta
Plošča
Vrvica za preprečevanje padca
Posoda za prah
Namestite posodo za prah z navzdol obrnjeno stranjo
z vtisnjeno oznako.

Poskrbite,
da so vtisnjene
črke poravnane
med seboj.

Krtačna enota

Posoda za prah
Krempljasti
zatič (1 mesto)
Krempljasta
zatiča (2 mesti)
2

Stran krtačne enote
Cev v obliki črke S
(dodatek (3))

Stran posode
za prah

1

Poskrbite,
da so vtisnjene
črke poravnane
med seboj.

Opomba
Preverite, ali so krempljasti zatiči varno pritrjeni. V nasprotnem
primeru lahko pride do nepravilnosti pri odsesavanju.
Priročnik za montažo
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7. Pritrjevanje sesalne rešetke in
okrasnih vogalnih pokrovov

(3) Priključite gibko cev (dodatek (2)) na stran plošče.
(Gibka cev (dodatek (2)) nima omejitve glede strani obračanja.)
Priključek gibke
cevi na strani plošče

Sesalno rešetko je mogoče obrniti in pritrditi v dveh smereh; izbrati
je mogoče katero koli med njima.
Če je montiranih več enot, po potrebi nastavite smeri sesalnih
rešetk. Smeri spremenite tudi na željo stranke.

7-1

Pritrditev sesalne rešetke

* Izberite zatič (A) ali (B) in vpnite krempljaste zatiče sesalne rešetke.
Opomba
Gibka cev (dodatek (2))

Sesalna rešetka se lahko poškoduje, če izberete napačno stran za
vpenjanje.

7-2

Priključek gibke cevi
na strani plošče

Zatič (A)

(1) Postavite sesalno rešetko v kot približno 45° in postavite zatiče
(na treh mestih) na ploščo.
Prikazovalnik vklopljen
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Varno vstavite
krempljaste zatiče
v kavlja (na dveh mestih).

Kavlja
(2 mesti)
Opomba
Preverite, ali so krempljasti zatiči varno pritrjeni. V nasprotnem
primeru lahko pride do nepravilnosti pri odsesavanju.
(4) Potisnite gibko cev v priključek (3) na plošči.
(Pazite, da se cev ne priščipne pri zapiranju sesalne rešetke.)
Opomba

Plošča

Poskrbite, da ne boste zlomili gibke cevi, ko jo potisnete
v priključek.

Sesalna
rešetka

Plošča

45°

Sesalna
rešetka

Gibka cev

Kot nameščanja sesalne rešetke

(2) Kot prikazuje risba, vpnite vrvice za preprečevanje padca za
sesalno rešetko v vogalne vpenjalne sponke (na dveh vogalih).

Potisnite gibko
cev vzdolž
vogala.

Spremenite smeri vrvic
za preprečevanje padca.

Proti sesalni
rešetki

(5) Priključite nasprotni konec gibke cevi, priključene v (3),
na stran sesalne rešetke.
* Obrnite spoj gibke cevi na stran sesalne rešetke glede na
smer montaže sesalne rešetke, kot je prikazano na risbi.
Sesalna
rešetka

Priključek gibke cevi na
strani sesalne rešetke

Gibka cev

Vrvica za preprečevanje padca
Sponka
Sponka

Priključek gibke
cevi na strani
sesalne rešetke

Upognite vpenjalno
sponko navznoter.

Varno pritrdite
gibko cev.

Opomba

Vrvica za preprečevanje padca

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Preverite, ali so krempljasti zatiči varno pritrjeni. V nasprotnem
primeru lahko pride do nepravilnosti pri odsesavanju.

Priročnik za montažo
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(6) Najprej počasi potisnite sesalno rešetko navzgor in jo, medtem
ko pritiskate dva gumba za pritrditev, varno pritrdite na ploščo.
Plošča

Gumba
(2 mesti)

(3) Priključite gibko cev (dodatek (2)) na stran plošče.
(Gibka cev (dodatek (2)) nima omejitve glede strani
obračanja.)
Priključek gibke
cevi na strani plošče

Sesalna rešetka

Opomba
Sesalna rešetka lahko pri zapiranju priščipne vrvice za
preprečevanje padca.
Pred zapiranjem sesalne rešetke preverite, da vrvice
za preprečevanje padca ne štrlijo prek sesalne rešetke.
Sesalna rešetka

Gibka cev
(dodatek (2))

Ne sme štrleti
Kavlja
(2 mesti)

Vrvica za
preprečevanje
padca

7-3

Opomba
Preverite, ali so krempljasti zatiči varno pritrjeni. V nasprotnem
primeru lahko pride do nepravilnosti pri odsesavanju.
(4) Potisnite gibko cev v priključek (3) na plošči.
Pazite, da se cev ne priščipne pri zapiranju sesalne rešetke.

Zatič (B)

(1) Postavite sesalno rešetko v kot približno 45° in postavite zatiče
(na treh mestih) na ploščo.

Proti sesalni rešetki
Gibka cev

Prikazovalnik vklopljen
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Plošča

SUCTION

GRILLE HO

Potisnite gibko
cev vzdolž
vogala.

OKING SI

DE

45°

Sesalna
rešetka

Varno vstavite
krempljaste zatiče
v kavlja (na dveh mestih).

Priključek gibke cevi
na strani plošče

Kot nameščanja
sesalne rešetke

(5) Priključite nasprotni konec gibke cevi, priključene v (3), na
stran sesalne rešetke.
* Obrnite spoj gibke cevi na stran sesalne rešetke glede na
smer montaže sesalne rešetke, kot je prikazano na risbi.

Plošča

Priključek gibke
cevi na strani
sesalne rešetke

Sesalna rešetka

Priključek gibke
cevi na strani
sesalne rešetke
Gibka cev

(2) Kot prikazuje risba, vpnite vrvice za preprečevanje padca za
sesalno rešetko v vogalne vpenjalne sponke (na dveh vogalih).
Varno pritrdite
gibko cev.

Spremenite smeri vrvic
za preprečevanje padca.

Opomba
Preverite, ali so krempljasti zatiči varno pritrjeni. V nasprotnem
primeru lahko pride do nepravilnosti pri odsesavanju.
(6) Najprej počasi potisnite sesalno rešetko navzgor in jo, medtem
ko pritiskate dva gumba za pritrditev, varno pritrdite na ploščo.

Sesalna rešetka

Plošča

Vrvica za preprečevanje padca
Sponka
Sponka

Upognite vpenjalno
sponko navznoter.

Gumba
(2 mesti)

Sesalna rešetka

Vrvica za preprečevanje padca

Priročnik za montažo
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(4) Namestite okrasne vogalne pokrove (tj., tri pokrove) na ploščo.

Opomba
Sesalna rešetka lahko pri zapiranju priščipne vrvice za
preprečevanje padca.
Pred zapiranjem sesalne rešetke preverite, da vrvice za
preprečevanje padca ne štrlijo prek sesalne rešetke.
Sesalna rešetka

Ne sme štrleti

Potisnite pet krempljastih zatičev na okrasnem
vogalnem pokrovu v odprtine na plošči.

Vrvica za
preprečevanje
padca

8. Nastavitve načina delovanja
7-4

Nameščanje okrasnih vogalnih pokrovov

(1) Varno priključite okrasni vogalni pokrov (s prikazovalnikom) na
tiskano vezje v obratnem vrstnem redu postopka v razdelku
"4. Priprave za ploščo" na strani 3.
3 Vijak
2 Pokrov
Priključni
1 kabli

Konektor

Skrbno uredite
priključne kable tako,
da bo vezica na notranji
strani pokrova.

Vezica

Varno
pritrdite
konektor.
Okrasni vogalni pokrov
(s prikazovalnikom)

TISKANO VEZJE

(2) Namestite okrasni vogalni pokrov (s prikazovalnikom) na vogal
z vtisnjeno oznako DRAIN SIDE . Potisnite priključene
priključne kable skozi vogalno odprtino nazaj na zadnjo stran
proti stropu.
DRAIN SIDE
vtisnjena oznaka

Način delovanja
(1) Delovanje
časovnika
po urniku
(2) Delovanje od
00:00 do 03:00
(3) Delovanje s
samodejnim
nadzorom

Opis
Izvede samodejno čiščenje filtra v določenem
terminu, izbranim med osmimi termini.
Izvede samodejno čiščenje filtra v tovarniško
nastavljenem terminu (od 00:00 do 03:00).
Izvede samodejno čiščenje filtra glede na
kontrolno referenco.

Po dogovoru s stranko nastavite želeni način delovanja, pri čemer
glejte navodila za Samo. čiščenje filtra v priročniku za uporabo
samočistilne okrasne plošče.
Ob izročitvi glejte vsebino opisov od (1) do (3) v zgornji tabeli in
stranki pojasnite, kdaj se bo začelo samodejno delovanje.

9. Nastavitve sistema
Nastavitve uredite po dogovoru s stranko, skladno s pogoji za
montažo in uporabo klimatske naprave. Možne so naslednje štiri
nastavitve.
Ta izdelek izvede samodejno čiščenje enkrat tedensko, kot je
tovarniško nastavljeno.

9-1

Priključni kabli
Okrasni vogalni pokrov
(s prikazovalnikom)

Za samodejno čiščenje filtra samočistilne plošče je mogoče izbrati
kateri koli od naslednjih načinov delovanja.

Prikaz odsesavanja prahu

Uredite nastavitev tako, da prikaže ali ne prikaže znak za
odsesavanje prahu.
Potisnite pet krempljastih
zatičev na okrasnem vogalnem
pokrovu v odprtine na plošči.

(3) Vpnite vrvice za vse preostale okrasne vogalne pokrove
(tj., tri pokrove) v ustrezen zatič na plošči.

9-2

Nastavitve količine prahu

Uredite nastavitve glede na količino prahu/velikost delcev
v prostoru, npr. v trgovinah z oblačili=majhni delci prahu.

9-3

Vklop/izklop indikatorja na plošči (zelen)

Indikator na plošči (zelen) lahko prikazuje naslednje štiri pogoje
delovanja. Uredite nastavitve indikatorja skladno z zahtevo stranke.
Zatič

Indikator
Sveti
Zelena

Utripa

Delovni pogoji
Delovanje klimatske
naprave
Samodejno čiščenje
filtra

Opombe
Indikator je bil pred
odpremo izklopljen.

Rdeča lučka, ki stranko obvešča, da je čas za odsesavanje prahu,
ne bo izklopljena.
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9-4

Tabela nastavitev

1.
2.

Uredite nastavitve sistema v skladu s priročnikom za montažo
daljinskega upravljalnika. (Nastavitve v celicah s krepko pisavo
so privzete tovarniške nastavitve.)
Element
nastavitve

Način
št.

Prva
koda

Prikaz
znaka za
odsesavanje prahu 1

10
(20)

(3)

Nastavitve
količine
prahu (1)

14
(24)

Vklop/izklop
indikatorja
na plošči
(zelen)

14
(24)

Nastavi
Hlajenje 28°C

Št. druge kode

01
Prikazovalnik

02

03

04

05

06

Ni prikaza

–

–

–

–

Velika količina
prahu –
majhna
velikost delcev

–

–

–

–

–

(9)

Običajna količina Velika količina
prahu – srednja prahu – srednja
velikost delcev velikost delcev

Običajna
količina
prahu – majhna
velikost delcev

(4)

Vklopljen med
delovanjem
Vklopi se lahko
klimatske
samo med
naprave in
čiščenjem filtra.
čiščenjem filtra.

Izklopljen med
delovanjem
klimatske
naprave in
čiščenjem filtra.

(1) Velja od naslednjega čiščenja po vnosu nastavitve.

10. Preizkusno delovanje
Po zaključenem preizkusnem delovanju notranje enote izvedite
preizkusno delovanje samočistilne okrasne plošče.
Preizkusno delovanje samočistilne okrasne plošče ni mogoče,
dokler notranja enota deluje.
Opomba
Izvedite preizkusno delovanje izdelka s pomočjo razdelka
"a. Preizkus predmetov ob zaključku dela".

10-1 Preverite, ali so pokrovi OMARICE Z EL.
KOMPONENTAMI na notranji enoti, zunanji
enoti in samočistilni plošči zaprti
10-2 Vklopite napajanje notranje enote
Po vklopu napajanja se začne inicializacija plošče.

10-3 Dve minuti po vklopu napajanja izvedite
preizkusno delovanje
Prek daljinskega upravljalnika potrdite postopek čiščenja filtra.
Način preizkusnega delovanja z daljinskim upravljalnikom
1. Zaustavite delovanje plošče, če je plošča v delovanju klimatske
naprave.
2. Ko je osvetlitev zaslona vklopljena, najmanj 4 sekunde držite
pritisnjen gumb za preklic. Prikaže se meni s servisnimi
nastavitvami.
3. V meniju s servisnimi nastavitvami izberite Test. samo. čiš. filtra
in pritisnite gumb za meni/vnos.
" se prikaže na osnovnem zaslonu.
4. "
Ko se preizkusno delovanje zaključi, prikaz izgine.
Potrebni čas preizkusnega delovanja je približno 10 minut
(pri nastavitvi običajne količine prahu).

Priročnik za montažo
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Hlajenje

3.

Servisne nastavitve

2/3

Status notranje enote
Status zunanje enote
Prisilni VKLOP ventilatorja
Preklop na glavni/pomožni upr.
Indikator filtra IZKLOPLJEN
Test samo. čiš. filtra
Nazaj

Ko je zaslon
osvetljen,
pritisnite gumb za
preklic in ga držite
4 sekunde ali dlje.

Pritisnite gumb
za meni/vnos.

Nastavitev

4.

Hlajenje

Nastavi
Hlajenje 28°C

Čiščenje prahu

Osvetlitev zaslona LCD
Če pritisnete kateri koli gumb, se osvetlitev zaslona vklopi za
približno 30 sekund.
Na gumbe (razen na gumb za vklop/izklop) pritiskajte, ko je
osvetlitev zaslona vklopljena.
Preizkus predmetov ob preizkusnem delovanju
Posamezna preverjanja
Ali se filter vrti?
Ali so lopute vodoravno fiksirane?
Ali je znak "
" prikazan na
zaslonu daljinskega upravljalnika?

Popravljalni
ukrep

Rezultat
preverjanja

Preverite
priključke
konektorja.

* Če je na samočistilni plošči prisotna napaka, se na daljinskem
upravljalniku prikaže "AH".
Opomba
Po končanem preizkusnem delovanju izdelka glejte razdelek
"b. Preizkus predmetov pred izročitvijo" v priročniku za montažo.
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