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1. Masat e sigurisë
Ju lutemi t'i lexoni me kujdes "Masat e sigurisë" përpara montimit të
pajisjes për kondicionimin e ajrit dhe sigurohuni që ta montoni saktë atë.
Pas përfundimit të instalimit, kryeni një provë funksionimi për të
kontrolluar për defekte dhe shpjegojini klientit sesi ta përdorë
kondicionerin e ajrit dhe kujdesuni për këtë gjë me ndihmën e manualit
të përdorimit. Kërkojini klientit që ta ruajë manualin e instalimit së bashku
me manualin e përdorimit për ta përdorur si referencë në të ardhmen.
Ky kondicioner ofrohet me kushtin "pajisje jo të aksesueshme
për publikun e gjerë".
Domethënia e njoftimeve PARALAJMËRIM dhe KUJDES.
PARALAJMËRIM

Mosveprimi në përputhje me këto
udhëzime mund të rezultojë në lëndim
personi ose në humbje të jetës.

KUJDES

Moszbatimi i këtyre udhëzimeve në mënyrën
e duhur mund të rezultojë në dëme materiale
ose lëndim personi, të cilat mund të jenë
serioze në varësi nga rrethanat.

PARALAJMËRIM
• Kërkojini shitësit tuaj ose një personeli të kualifikuar që të kryejë
punimet e instalimit.
Mos u përpiqni që ta instaloni vetë kondicionerin. Instalimi i gabuar
mund të rezultojë në rrjedhje të ujit, goditje elektrike ose në zjarr.
• Kryeni montimin në përputhje me instruksionet në këtë manual
montimi. Mos modifikoni produktin.
Montimi i pasaktë mund të rezultojë në rrjedhje të ujit, goditje
elektrike ose në zjarr.
• Për punimet e instalimit përdorni vetëm pjesët dhe aksesorët
e specifikuar.
Mospërdorimi i pjesëve të specifikuara mund të rezultojë në
rrëzim të njësisë, rrjedhje uji, goditje elektrike ose zjarr.
• Sigurohuni që janë përdorur telat e specifikuar dhe që telat ose
lidhjet në terminale nuk janë të tendosura.
Lidhjet e gabuara ose shtrëngimi i telave mund të shkaktojë
rrezatim nxehtësie jonormal ose zjarr.
• Sigurohuni ta fikni njësinë përpara se të prekni ndonjë pjesë elektrike.
• Rregulloni fijet e telave të pjesës së instalimit të ofruar në mënyrë
të tillë që kapaku i KUTISË SË KOMPONENTËVE ELEKTRIKË
i njësisë së brendshme të mos ngrihet lart, dhe mbërtheni
kapakun në mënyrë të sigurt.
Çlirimi i nxehtësisë, goditjet elektrike ose zjarri mund të jenë
pasoja nëse kapaku I KUTISË SË KOMPONENTËVE
ELEKTRIKË nuk mbërthehet si duhet.
• Grisni dhe hidhni qesen plastike.
Fëmijët që luajnë me qesen plastike mund të mbyten.
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• Montoni njësinë e brendshme dhe të jashtme, kabllon e ushqimit
elektrik, instalimin e pultit të komandimit dhe kabllon e transmetimit
të paktën 1 metër larg nga televizorët ose radiot. Kjo bëhet për të
shmangur ndërhyrjen te sinjali i televizorit ose radios.
(Në varësi nga forca e sinjalit hyrës, distanca 1 metër mund të mos
jetë e mjaftueshme për të eliminuar zhurmën.)
• Kushtojini kujdes shumë të madh transportimit të produktit.
Përdorni dorezat në paketim për të mbajtur produktin.
Mos e mbani paketimin nga shiriti i polipropilenit i ndodhur në
paketim, sepse është e rrezikshme pasi shiriti i polipropilenit
mund të deformohet.
• Mos i prekni fletët e shkëmbyesit të nxehtësisë.
Prekja e fletëve në mënyrë të gabuar mund të rezultojë në lëndim.
• Mos e shkëputni menjëherë energjinë elektrike pasi produkti
sapo ka ndaluar funksionimin.
Gjithmonë pritni të paktën 5 minuta përpara se të shkëputni
energjinë elektrike të produktit.
Në rast të kundërt mund të ndodhë rrjedhje e ujit dhe defekte.
• Mos e montoni kondicionerin e ajrit në vendet:
1. Ku ka një përqendrim të lartë avujsh ose spërkatësish me vaj
mineral (p.sh. një kuzhinë).
Pjesët plastike do të prishen, ato mund të rrëzohen dhe mund
të shkaktohet rrjedhja e ujit.
2. Ku formohet gaz gërryes, si p.sh. gazi i acidit sulfurik.
Gërryerja e tubave prej bakri ose e pjesëve të salduara mund
të shkaktojë rrjedhjen e gazit ftohës.
3. Pranë pajisjeve që emetojnë rrezatim elektromagnetik.
Rrezatimi elektromagnetik mund të ndërhyjë në funksionimin
e sistemit të kontrollit dhe të shkaktojë një funksionim të
parregullt të njësisë.
4. Ku mund të ketë rrjedhje të gazeve të ndezshëm, aty ku në
ajër ka pezulli pluhuri të ndezshëm ose fibra karboni ose aty
ku trajtohen lëndë të avullueshme të ndezshme, si p.sh.
hollues boje ose benzinë.
Përdorimi i njësisë në këto kushte mund të shkaktojë zjarr.
[Instruksionet specifike për këtë produkt]
Mos e montoni produktin në vendet e mëposhtme.
Yndyra, bloza e cigareve dhe avulli do të kthehen në pluhur
ngjitës në filtër, i cili mund të mos pastrohet si duhet. Përveç
kësaj, pluhuri ngjitës mund të shkaktojë defekte.
Në vende me avuj me yndyrë: restorante, fabrika etj.
Në vende dhe shumë tym duhani: dhomat e pirjes së duhanit etj.
Në vende me avull ose lagështirë të tepruar: restorante, fabrika etj.
• Kondicioneri i ajrit nuk është menduar të përdoret në një vend
me atmosferë potencialisht shpërthyese.
Shënim
• Kërkojini klientit të përdorë kondicionerin duke iu referuar
manualit të përdorimit dhe shpjegojini mënyrën e duhur të
përdorimit të kondicionerit duke i dhënë këshilla të dobishme.
• Shihni manualin e përdorimit së bashku me manualin e montimit
të ofruar me njësinë e brendshme.

2. Aksesorët
Verifikoni nëse sasia e aksesorëve të mëposhtëm të ofruar me
kondicionerin është e saktë në numër. Shihni ilustrimin më poshtë,
i cili tregon se ku mbahen aksesorët.
Një komplet aksesorësh
Aksesorët janë në
anën e pasme të kartonit
mbrojtës të valëzuar
nën grilën e thithjes.

Grila e thithjes

Ana e pasme e kartonit
mbrojtës të valëzuar
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Emri
Sasia

Rondelë
Tub
distancu- fleksibël
Tub me
Pjesë
Fasheta
ese (1)
(2)
formë "S" (3) instalimi (4)
(5)
1 copë 1 copë
1 copë
1 copë
2 copë

Forma

3. Vendi i montimit
Ky produkt ofron drejtime të ndryshme me zgjedhje të daljes së ajrit.
Një komplet mbylljeje (aksesor opsional) nevojitet nëse dëshirohet
përdorimi i modeleve të fryrjes së ajrit në tre drejtime. Modelet e
fryrjes së ajrit në dy drejtime nuk janë të mundura në këtë produkt.

3-1
Emri
Sasia

Tub bashkues
Shtesë
Pjesë instalimi
(6)
bashkuese (7) Guarnicion (8)
(9)
1 copë
1 copë
1 copë
1 copë

Forma

Emri
Sasia
Forma

Mbajtësja
fiksuese
(10)
4 copë

Vida (11)
4 copë 4 copë

Fashetë për
kabllo (12)
1 copë

Të tjera
• Manuali
i përdorimit
• Manuali
i montimit

Kushtojini kujdes shumë të madh pikave në vijim kur kryeni punën
e montimit, dhe rikontrolloni këto pika pas përfundimit të punës.

Zgjidhni një vend montimi që plotëson
kushtet e mëposhtme dhe merrni miratimin
e klientit

• Sipërfaqja e tavanit nuk është dukshëm e shtrembër.
• Vendi i punës së montimit dhe shërbimit është i siguruar (shihni
ilustrimet më poshtë).
• Treguesit e panelit shihen lehtë.
• Njësia e brendshme dhe e jashtme, kablloja e ushqimit elektrik,
kablloja e transmetimit dhe instalimi i pultit të komandimit janë të
paktën 1 metër larg nga televizorët ose radiot.
(Sa më lart bëhet për të shmangur ndërhyrjen te sinjali i
televizorit ose radios. Në varësi nga forca e sinjalit hyrës,
distanca 1 metër mund të mos jetë e mjaftueshme për të
eliminuar zhurmën.)

3-2

Hapësira e nevojshme e montimit

Montoni njësinë e brendshme sipas manualit të montimit dhe
ilustrimeve në vijim.
Treguesi

a. P
 ikat e kontrollit në përfundim të punës
Pikat e kontrollit
Në rast defekti Rezultati
Avari në
A është kondicioneri pa gabime ose
funksionim dhe
mungesa në instalim dhe lidhje?
djegie e telave
Jeni të sigurt se nuk ka hapësirë midis
Rrjedhje të ujit
tavanit dhe materialit izolues?
Dridhje, zhurmë dhe
A janë shtrënguar mirë kapëset fiksuese
dështim në
të kutisë së pluhurit (në dy pika)?
mbledhjen e pluhurit
Dridhje, zhurmë dhe
A janë shtrënguar mirë kapëset fikse
dështim në
të filtrit të ajrit (në pesë pika)?
mbledhjen e pluhurit
A është varur kordoni për parandalimin
e rrëzimit të kutisë së pluhurit dhe
Rrëzimi
grilës në pllakën e montimit?
A e keni montuar kapakun e KUTISË
Zhurmë dhe
SË KOMPONENTËVE ELEKTRIKË,
dështim në
kutinë e pluhurit, tubin fleksibël, tubin
mbledhjen
në formë "S", grilën e thithjes dhe
e pluhurit
kapakët dekorativë të cepave?

Vrima
e mbledhjes
së pluhurit
Ana e përparme e panelit
1

* Pika e shpjegimit të përdorimit
Përveç shpjegimit të përdorimit të përgjithshëm të kondicionerit,
nevojitet t'i lexoni me kujdes dhe t'i shpjegoni klientit përshkrimet e
pikave të shënuara me termin
PARALAJMËRIM dhe
KUJDES
në manualin e përdorimit, sepse këto pika përmbajnë informacion
që, nëse nuk respektohet, ka gjasa të rezultojë në humbje të jetës,
lëndim të rëndë ose dëmtim të pronës.
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3
256
10°

* Sigurohuni të ri-kontrolloni pikat e dhëna në seksionin "1. Masat
e sigurisë" në faqen 1.
b. Pikat e kontrollit përpara dorëzimit
Pikat e kontrollit
Rezultati
A është përfunduar procesi i testimit të kondicionerit?
A i keni shpjeguar klientit mënyrën e përdorimit të kondicionerit
duke ia treguar klientit në manualin e përdorimit? *
A i keni kryer cilësimet e modalitetit për vetëpastrimin e filtrit
(cilësimet e funksionimit me kontroll automatik ose cilësimet
e funksionimit me kohëmatës me përdorim me zonë orare të
specifikuar) dhe a i keni dhënë klientit informacion për
përdorimin e kondicionerit në modalitetin e vendosur?
A ia keni dërguar klientit manualin e përdorimit? (Sigurohuni t'i
dorëzoni klientit manualin e përdorimit dhe manualin e montimit.)
A i keni dorëzuar klientit tubin bashkues dhe shtesën
bashkuese dhe i keni kërkuar që t'i ruajë ato?

2

1
2
3
4
5
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5
10°

Njësia e brendshme
Vrima e kullimit
Të paktën 1500 mm larg nga muri. Kjo hapësirë duhet
të jetë të paktën 500 mm me daljen e ajrit të mbyllur dhe
pllakën bllokuese të vendosur.
Vrima e mbledhjes së pluhurit
Nevojitet një hapësirë për mbledhjen e pluhurit me
përdorimin e një fshese me vakuum

Drejtimet e montimit të grilës së thithjes

Zgjidhni një nga drejtimet e mëposhtme të montimit të grilës së
thithjes së panel.
Vrima
e kullimit

Tubat

Vrima
e mbledhjes
së pluhurit
Vrima
e kullimit

Tubat

Grila
e thithjes

Manuali i montimit
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4. Përgatitjet për panelin

4-2

Kapaku dekorativ i cepit

Shënim
• Kryeni të gjithë punën e kërkuar te "4. Përgatitjet për panelin"
në faqen 3 me panelin të mbajtur në materialin e paketimit
(në anën e poshtme).
• Mos e vendosni panelin përmbys ose vertikal ose mos e lini mbi
pjesë të zgjatura.
Në të kundërt mund të ndodhin dëmtime me gërvishtje të
sipërfaqes së panelit.
• Mos e prekni fletën lëkundëse dhe mos ushtroni forcë mbi fletën
lëkundëse. Ky veprim do të rezultojë në defekt të njësisë.

Kapaku
dekorativ
i cepit

Kapaku dekorativ i cepit

Paneli

Kapaku dekorativ
i cepit (me tregues)

(1) Ngrini dhe hiqni kapakun dekorativ të cepit (me tregues) në
drejtimin e shigjetës.

Heqja e grilës së thithjes nga paneli,
e kartonit mbrojtës të valëzuar dhe
e kompletit të aksesorëve

Shënim
Mos ushtroni forcë mbi telat përcjellës.
Operation/filter cleaning

4-1

Heqja e kapakëve dekorativë të cepave

(1) Shtypni kapëset e grilës së thithjes dhe ngrini kapëset lart.
Grila e thithjes
Materiali
i paketimit (poshtë)
Paneli dekorativ

Kapëset

(2) Hiqni vidat në anën e pasme të kapakut dekorativ të cepit (me
tregues), hapni kapakun dhe shkëputni nga PCB bashkuesin
e lidhur në skajin e përparmë të telave përcjellës.

Kapaku
2
Bashkuesi

(2) Ngrini grilën e thithjes në një kënd rreth 45° dhe hiqni grilën
e thithjes nga paneli.

Vidë

1

Telat përcjellës
3
Kapaku dekorativ
i cepit (me tregues)

PCB

45°

(3) Nxirrni jashtë kartonin mbrojtës të valëzuar.
Nxirrni jashtë kartonin mbrojtës të valëzuar (në krye të panelit)
së bashku me aksesorët e ngjitur në anën e pasme të kartonit
mbrojtës të valëzuar.

(3) Hiqni secilin prej kapakëve të tjerë të mbetur dekorativë të
cepit (d.m.th. tre kapakë) në drejtimin e shigjetës.
Kapaku dekorativ i cepit

Kartoni mbrojtës
i valëzuar (lart)
(Aksesorët në anën
e pasme.)
Paneli
Kartoni mbrojtës
i valëzuar (poshtë)

4-3

Shënim
Mos ushtroni forcë në fletën lëkundëse, në grupin e furçave
apo në filtrin e ajrit kur punoni me njësinë.
Filtri i ajrit

Heqja e kutisë së pluhurit
Kapësja fiksuese Kutia e pluhurit
e kutisë së pluhurit
dhe mbërthyeses

Kapësja fiksuese
e kutisë së pluhurit

Njësia e furçave

Paneli
Fleta lëkundëse

Manuali i montimit
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(1) Lironi dy kapëset fiksuese të kutisë së pluhurit.

5-1

Montimi i rondelës distancuese (aksesor (1))

Kapësja fiksuese

Kutia e pluhurit
(1) Hiqni tapën mbyllëse të vrimës së kalimit.

Kapësja fiksuese
(Pjesa ballore e panelit është treguar për lehtësinë e shpjegimit.)
(2) Shkëputni kutinë e pluhurit nga paneli, duke bërë kujdes në të
njëjtën kohë që të mos pritni kordonin për parandalimin
e rrëzimit.
Kutia e pluhurit
Kordoni për
parandalimin
e rrëzimit

2
1
2

2

1

Njësia e brendshme
Hiqni tapën mbyllëse të vrimës së kalimit

(2) Hiqni letrën mbuluese të shiritit ngjitës në të dy anët, që ndodhet
në faqen e pasme të rondelës distancuese (aksesor (1)).

2

(3) Futni rondelën distancuese (aksesor (1)) në vrimën
anashkaluese të ajrit.
Sigurohuni që vrima anashkaluese e ajrit të mos jetë e bllokuar
pas futjes së rondelës distancuese.

1

1
2

(3) Nxirrni kordonin për parandalimin e rrëzimit të kutisë së
pluhurit nga fasheta mbërthyese e panelit.

3

Hiqni kordonin për
parandalimin e rrëzimit
nga fasheta
e mbërthyeses.

4
1
2
3
4

Kutia e pluhurit
Paneli
Mbërthyesja

Kordoni për
parandalimin e rrëzimit

5-2

5. Përgatitjet për njësinë e brendshme

Vrima anashkaluese e ajrit
Ngjitur e përputhur me vrimën anashkaluese të ajrit
Përputhja me këndet
Rondela distancuese (aksesor (1))

Montimi i pjesës së instalimit (aksesor (4))

(1) Hiqni kapakun e KUTISË SË KOMPONENTËVE ELEKTRIKË
nga njësia e brendshme.
Dhëmbëzimet

PARALAJMËRIM
Kontrolloni që njësia e brendshme dhe ajo e jashtme të jenë pa
energji, përpara se të kryeni punimet e instalimeve.
Përndryshe mund të pësohet goditje elektrike.

Vidat
(2 pika)

Kapaku i KUTISË SË KOMPONENTËVE ELEKTRIKË

Lironi vidat (në dy pikat) dhe rrëshqitni kapakun e KUTISË SË KOMPONENTËVE
ELEKTRIKË në drejtim të shigjetës për ta liruar kapakun nga dhëmbëzimet.

KUJDES
• Kryeni punimet e mëposhtme pas montimit të njësisë së brendshme.
• Montoni njësinë e brendshme sipas manualit të montimit të
ofruar me njësinë e brendshme.
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(2) Shkëputni bashkuesin e telave nga X70A.
1

6-2

Montimi i panelit

(1) Vendosni me kujdes dy kllapat e kapjes së përkohshme të
portës së thithjes së panelit (në anën e brendshme të
perimetrit) në fiksuesit e njësisë së brendshme.
Shënim
Largoni duart pasi të siguroheni nëpërmjet dritares së kontrollit
se kllapat e kapjes së përkohshme janë kapur me fiksuesit.

X70A

2
1
2

KUTIA E KOMPONENTËVE ELEKTRIKË
Bashkuesi i telave

(3) Lidhni pjesën e instalimit (aksesor (4)) me bashkuesit (X35A, X39A
dhe X70A) dhe fiksojeni atë me anë të fiksuesve anash njësisë.

X39A

X35A X70A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

6

Bashkuesi
Sigurohuni ta lidhni atë fort
KUTIA E KOMPONENTËVE ELEKTRIKË
Pjesa e instalimit anash njësisë
Pjesa e instalimit (aksesor (9))
Tubi i qelqit
Pjesa e instalimit (aksesor (4))

Shënim
Sigurohuni që bashkuesit të jenë të lidhur fort, sepse përndryshe
fleta lëkundëse, njësia e furçave ose filtri i ajrit nuk do të punojë.

5-3

Montimi i kapakut të KUTISË SË
KOMPONENTËVE ELEKTRIKË

Montoni kapakun e KUTISË SË KOMPONENTËVE ELEKTRIKË në
rendin e kundërt me veprimin te "5-2 Montimi i pjesës së instalimit
(aksesor (4))" në faqen 4 (1).
Shënim
Sigurohuni që telat ose tubi prej qelqi të mos kapet nga kapaku
i KUTISË SË KOMPONENTËVE ELEKTRIKË.

(2) Tërhiqni jashtë përmes vrimës pjesën e instalimit të montuar te
"5. Përgatitjet për njësinë e brendshme" në faqen 4.
Përveç kësaj, tërhiqni jashtë me kujdes telat përcjellës të
shkëputur nga kapaku dekorativ i cepit (me tregues) te
"4. Përgatitjet për panelin" në faqen 3 nga vrima e cepit, në
mënyrë të tillë që telat përcjellës të mos kapen nga pllaka
e montimit.
(3) Vendosni pllakat e montimit (në katër pika) në cepat e panelit
në fiksuesit e perimetrit të njësisë së brendshme. (Në fillim
kapni në fiksues pllakën e montimit me stampimin
PIPING SIDE , të pasuar nga pllaka e montimit në anën
e këndit përballë.)
Në këtë kohë, bëni kujdes që pjesa e instalimit dhe telat
përcjellës (në anën e panelit) të mos ngecin midis panelit
dhe njësisë së brendshme.
Shënim
Largoni duart pasi të siguroheni se pllakat e montimit janë
kapur me fiksuesit.
(4) Shtrëngoni katër vidat me kokë hekzagonale pikërisht nën
pllakën e montimit për rreth 5 mm. (Paneli do të lëvizë për lart.)
(5) Ktheni panelin në drejtimet e shigjetave në mënyrë të tillë që
vrima në tavan të mbulohet më së mirë nga paneli.
(6) Më tej, shtrëngoni vidën (4) derisa distanca nga pjesa
e poshtme e fiksuesit të njësisë së brendshme deri te pjesa
e poshtme e panelit të jetë 107 deri në 112 mm.
6-2 (1)

Kllapat
e kapjes
së përkohshme
Para kapjes
së përkohshme

KUJDES

Fiksuesi
Pllaka e montimit

PARALAJMËRIM

Telat elektrikë që kapen ose kapaku i KUTISË SË KOMPONENTËVE
ELEKTRIKË i ngritur mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

6. Montimi i panelit në njësinë e brendshme
Montoni njësinë e brendshme duke iu referuar manualit të montimit
të ofruar me njësinë e brendshme.
Shënim
Mos ushtroni forcë mbi fletën lëkundëse, njësinë e furçave apo në filtrin
e ajrit kur nxirrni panelin nga materiali i paketimit (në anën e poshtme).

6-1

Pas kapjes

Para kapjes
Vrima e
kullimit

PIPING SIDE
shenja
e stampuar
DRAIN SIDE
shenja e stampuar

Tubat

6-2 (1)
Fiksuesi

Manuali i montimit



Bëni rregullimet
6-2 (5)

(4 pika)
Dritarja
e kontrollit

Kllapat e kapjes
së përkohshme
Para kapjes
Pas kapjes
së përkohshme
së përkohshme

Kontrollet përpara montimit të panelit

• Kontrolloni drejtimet e njësisë së brendshme dhe shenjat
e stampuara në panel, siç tregohet më poshtë.
Blloku i tubave te PIPING SIDE dhe vrima e kullimit te DRAIN SIDE .
• Vendosni vertikalisht kllapën e kapjes së përkohshme.
• Zgjatni jashtë nga vrima telat përcjellës (në anën e panelit).

5

Pas kapjes
së përkohshme

6-2 (3)

MOS i shtrëngoni vidat më shumë sesa duhet gjatë procesit të
mbërthimit për të shmangur një dëmtim të mundshëm.

Sistemoni telat elektrikë në rregull dhe mbërtheni kapakun
e KUTISË SË KOMPONENTËVE ELEKTRIKË në mënyrë të sigurt.

Dritarja e kontrollit

Fiksuesi

Hapja

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

Vegla e punës (p.sh. kaçavidë)
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Pjesa e poshtme e fiksuesit
e njësisë së brendshme

6-2 (6)
Paneli

(2) Tërhiqni pjesën e instalimit dhe telat përcjellës (në anën
e panelit).

107~112 mm

Njësia e brendshme
(Tavani është hequr
nga ilustrimi për
lehtësinë e
shpjegimit)

Ana e
poshtme
e panelit

Paneli

Teli përcjellës
(në anën e panelit)

Pjesa e
instalimit

Njësia e brendshme
Pjesa e poshtme
e fiksuesit e njësisë
së brendshme

107~112 mm

Guarnicioni

Ana e poshtme e panelit
Pllaka e montimit

Paneli

Pjesët e instalimit
Telat përcjellës
(në anën e panelit)

Tavani

Seksionet kryq (4 pika)

(3) Lidhni bashkuesit e telave përcjellës dhe lëvizni tubin e qelqit
që të mbulojë pjesën e bashkuesit.

Telat përcjellës
(në anën e panelit)

Shënim

1

• Shtrëngoni vidat mirë ose përndryshe mund të shkaktohet një
defekt siç tregohet më poshtë.
• Rregulloni përsëri lartësinë e njësisë së brendshme nëse ka
hapësirë midis tavanit dhe panelit, me vidat të shtrënguara fort.
Rregullimet e lartësisë në njësi
janë të mundura përmes
vrimave në cepat e panelit pa
e hequr panelin, me kusht që
rregullimet të mos ndikojnë në
nivelimin ose në tubin e kullimit
të njësisë së brendshme. Shihni
manualin e montimit të njësisë
së brendshme për kryerjen
e punës.

Rrjedhje ajri
Rrjedhje ajri
nga ana
e tavanit.
Krijimi i
papastërtive

Kondensim i lagështirës
ose pikim

Bashkuesi
Sigurohuni t'i
lidhni mirë ato.

(1) Hiqni materialin izolues të panelit.
2

Tubi i qelqit

Shtrëngoni fashetat

Pritini në rrëzë
Fasheta
(aksesor (5))

Kontrolli i panelit

1

2

Lëvizni
tubin e qelqit.

(4) Shtrëngoni dhe siguroni të dy skajet e tubit të qelqit me
fashetat në tubin e qelqit bashkë me fashetat e ofruara
(aksesorë (5)). Pritni pjesët e tepërta të fashetave deri në
rrëzë pasi të jenë siguruar mirë të dy skajet.

Sigurohuni që nuk ka asnjë hapësirë.

6-3

Pjesët e instalimit

1

(5) Kaloni telat përcjellës të lidhur në hapësirën midis njësisë së
brendshme dhe panelit.
(Futini telat përcjellës në pjesën e errët të treguar në figurë.)
Shënim
Futini telat përcjellës me kujdes në mënyrë të tillë që të mos
kenë kontakt me filtrin e ajrit.

2
3
4
1
2
3
4

Hiqni guarnicionin e panelit
Futni guarnicionin derisa guarnicioni të ketë kontakt me
dhëmbëzimin
Dhëmbëzimi
Materiali izolues (aksesor (8))
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Telat përcjellës
të lidhur

Paneli

KUTIA E KOMPONENTËVE
ELEKTRIKË e njësisë së brendshme

Telat
përcjellës
të lidhur

Manuali i montimit

6

(6) Kalojini telat përcjellës përmes fiksuesit.

(1) Kapni kordonin për parandalimin e rrëzimit të kutisë së pluhurit
në mbërthyesen e panelit, siç tregohet në figurë.
1

1
1
2

6-4

2
3
4

2

Fiksuesi
Kalojini telat përmes fiksuesit

5

Rregullimi i hapësirave midis panelit
dekorativ dhe tavanit

1
2
3
4
5

Nëse ka ndonjë hapësirë midis panelit dekorativ dhe tavanit,
rregulloni hapësirën duke përdorur mbajtësen fiksuese (10)
dhe vidat (11) nga grupi i aksesorëve.

Mbërthyesja
Kordoni i kapur për parandalimin e rrëzimit
Paneli
Kordoni për parandalimin e rrëzimit
Kutia e pluhurit

(2) Montoni kutinë e pluhurit në rendin e kundërt me veprimin
te "4-3 Heqja e kutisë së pluhurit" në faqen 3.
Shënim
Sigurohuni që kordoni për parandalimin e rrëzimit të mos
ngecë në vrimën e shkarkimit të kutisë së pluhurit, kur montoni
kutinë e pluhurit. Përndryshe kutia e pluhurit mund të mos
funksionojë normalisht.

(1) Përdorni vidën A për të mbërthyer mbajtësen fiksuese C në panel.
(2) Përdorni vidën B për të mbërthyer mbajtësen fiksuese C në njësi.
B C

A

(3) Rrotulloni kapëset fiksuese të kutisë së pluhurit (në dy pika)
dhe fiksoni kutinë e pluhurit.

B

4× 4× 4×

Kapësja
fiksuese

2×

C
A

4×
Kapësja
fiksuese

Shënim
MOS përdorni vidator elektrik për të shtrënguar vidat.

6-5

(Pjesa ballore e panelit është treguar
për lehtësinë e shpjegimit.)

Montimi i kutisë së pluhurit
2

6-6

1

3
b
a

4

Montimi i tubit në formë "S" (aksesor (3))

Montoni anën e kutisë së pluhurit (të stampuar me A) përpara
montimit të anës së furçës (të stampuar me B).
(Montojini ato në mënyrë të tillë që shkronjat e stampuara
të përputhen.)
Kutia e pluhurit

Njësia e furçave

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Shenja e stampuar në anën e tubave
Mbërthyesja e panelit
Shenja e stampuar në anën e kullimit
Paneli
Kordoni për parandalimin e rrëzimit
Kutia e pluhurit
Montoni kutinë e pluhurit me anën ku shenja është
e stampuar, e drejtuar poshtë.

Sigurohuni që
karakteret e
stampuara të
përputhen me
njëra-tjetrën.

Njësia e furçave

Kutia e pluhurit
Dhëmbëzimi
(1 pikë)
Dhëmbëzimet
2 (2 pika)

Ana e njësisë së furçave
Tubi në formë "S"
(aksesor (3))

Manuali i montimit
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Ana e kutisë
së pluhurit

1

Sigurohuni që
karakteret e stampuara
të përputhen me
njëra-tjetrën.
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Shënim
Kontrolloni që dhëmbëzimet të jenë kapur në mënyrë të sigurt.
Përndryshe, pasoja do të ishte dështimi i mbledhjes së pluhurit.

(3) Lidhni tubin fleksibël (aksesor (2)) brenda në anën e panelit.
(Tubi fleksibël (aksesori (2)) nuk ka asnjë kufizim për drejtimin.)
Lidhja e tubit fleksibël
në anën e panelit

7. Montimi i grilës së thithjes dhe
kapakëve dekorativë të cepave
Grila e thithjes mund të rrotullohet dhe të montohet në dy drejtime;
këtu mund të zgjidhet secili prej tyre.
Nëse montohen disa njësi, përshtatni drejtimet e grilave të thithjes
nëse nevojitet. Kryeni ndryshimet e drejtimit edhe pas kërkesës së
klientit.

7-1

Tub fleksibël
(aksesor (2))

Montimi i grilës së thithjes

Lidhja e tubit fleksibël
në anën e panelit

* Zgjidhni fiksuesin (A) ose (B), dhe kapni aty dhëmbëzimet
e grilës së thithjes.
Shënim
Grila e thithjes mund të dëmtohet nëse zgjidhet ana e gabuar
e kapjes.

7-2

Fiksuesi (A)

(1) Vendosni grilën e thithjes në një kënd rreth 45° dhe futni
fiksuesit (në tre pika) në panel.
Afishimi ndezur
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Puthitni mirë
dhëmbëzimet në
fiksues (në të dy pikat).

Fiksuesit
(2 pika)
Shënim
Kontrolloni që dhëmbëzimet të jenë kapur në mënyrë të sigurt.
Përndryshe, pasoja do të ishte dështimi i mbledhjes së pluhurit.
(4) Futni me ngjeshje tubin fleksibël të lidhur në pikën (3) brenda në
panel.
(Bëni kujdes që tubi të mos kapet nga grila e thithjes e mbyllur.)
Shënim
Sigurohuni të mos e çani tubin fleksibël kur e futni me ngjeshje
tubin fleksibël.
Tubi
fleksibël

Paneli
Grila
e thithjes

Paneli

45°

Futni me
ngjeshje tubin
fleksibël përgjatë
formës së këndit.

Grila e thithjes

Për te grila
e thithjes

Këndi i montimit i grilës së thithjes

(2) Kapni kordonët për parandalimin e rrëzimit të grilës së thithjes
në mbërthyeset e cepave (në dy cepa), siç tregohet në figurë.
Ndryshoni drejtimet e kordonëve
për parandalimin e rrëzimit.

(5) Lidhni skajin e kundër të tubit fleksibël të lidhur te (3), në anën
e grilës së thithjes.
* Rrotulloni bashkimin e tubit fleksibël në anën e grilës së
thithjes sipas drejtimit të montimit të grilës së thithjes, siç
tregohet në figurë.
Bashkimi i tubit
fleksibël në anën
e grilës së thithjes

Bashkimi i tubit
fleksibël në anën
e grilës së thithjes
Tubi fleksibël

Grila e thithjes

Kordoni për parandalimin e rrëzimit
Mbërthyesja
Përthyeni
Mbërthyesja mbërthyesen
nga brenda.

Lidhni tubin në
mënyrë të sigurt.

Shënim
Kontrolloni që dhëmbëzimet të jenë kapur në mënyrë të sigurt.
Përndryshe, pasoja do të ishte dështimi i mbledhjes së pluhurit.

Kordoni për parandalimin e rrëzimit

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Manuali i montimit
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(6) Në fillim, shtyni lart me ngadalë grilën e thithjes, dhe ndërsa
ngjishni dy kapëset, futni në fund me siguri grilën brenda në panel.

(3) Lidhni tubin fleksibël (aksesor (2)) brenda në anën e panelit.
(Tubi fleksibël (aksesori (2)) nuk ka asnjë kufizim për drejtimin.)

Paneli

Kapëset
(2 pika)

Lidhja e tubit fleksibël
në anën e panelit

Grila e thithjes

Shënim
Grila e thithjes mund të kapë kordonin për parandalimin
e rrëzimit, ndërkohë që grila mbyllet.
Përpara se të mbyllni grilën e thithjes kontrolloni që kordonët
për parandalimin e rrëzimit të mos dalin jashtë grilës së thithjes.
Grila e thithjes

Tubi fleksibël
(aksesor (2))

Puthitni mirë
dhëmbëzimet në
fiksues (në të dy pikat).

Lidhja e tubit fleksibël
në anën e panelit

Nuk duhet të
dalë jashtë
Fiksuesit
(2 pika)

Kordoni për
parandalimin
e rrëzimit

7-3

Shënim
Kontrolloni që dhëmbëzimet të jenë kapur në mënyrë të sigurt.
Përndryshe, pasoja do të ishte dështimi i mbledhjes së pluhurit.
(4) Futni me ngjeshje tubin fleksibël të lidhur në pikën (3) brenda
në panel.
Bëni kujdes që tubi të mos kapet nga grila e thithjes e mbyllur.

Fiksuesi (B)

(1) Vendosni grilën e thithjes në një kënd rreth 45° dhe futni
fiksuesit (në tre pika) në panel.

Për te grila e thithjes
Tubi
fleksibël

Afishimi ndezur
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Paneli

SUCTION

Futni me
ngjeshje tubin
fleksibël përgjatë
formës së këndit.

OKING SI

DE

45°

Grila e
thithjes

GRILLE HO

Këndi i montimit
i grilës së thithjes

(5) Lidhni skajin e kundër të tubit fleksibël të lidhur te (3), në anën
e grilës së thithjes.
* Rrotulloni bashkimin e tubit fleksibël në anën e grilës së
thithjes sipas drejtimit të montimit të grilës së thithjes, siç
tregohet në figurë.

Paneli

Bashkimi i tubit
fleksibël në anën
e grilës së thithjes

Grila e thithjes

Bashkimi i tubit
fleksibël në anën
e grilës së thithjes
Tubi fleksibël

(2) Kapni kordonët për parandalimin e rrëzimit të grilës së thithjes
në mbërthyeset e cepave (në dy cepa), siç tregohet në figurë.
Ndryshoni drejtimet e kordonëve
për parandalimin e rrëzimit.

Lidhni tubin në
mënyrë të sigurt.

Shënim
Kontrolloni që dhëmbëzimet të jenë kapur në mënyrë të sigurt.
Përndryshe, pasoja do të ishte dështimi i mbledhjes së pluhurit.
Grila e thithjes

Kordoni për parandalimin e rrëzimit
Mbërthyesja

(6) Në fillim, shtyni lart me ngadalë grilën e thithjes, dhe ndërsa
ngjishni dy kapëset, futni në fund me siguri grilën brenda në
panel.
Paneli

Përthyeni
Mbërthyesja mbërthyesen
nga brenda.

Kapëset
(2 pika)

Grila e thithjes

Kordoni për parandalimin e rrëzimit

Manuali i montimit
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(4) Montoni në panel kapakët dekorativë të cepave.

Shënim
Grila e thithjes mund të kapë kordonin për parandalimin
e rrëzimit, ndërkohë që grila mbyllet.
Përpara se të mbyllni grilën e thithjes kontrolloni që kordonët
për parandalimin e rrëzimit të mos dalin jashtë grilës së thithjes.
Nuk duhet të
dalë jashtë

Grila e thithjes

Futni me të ngjeshur pesë dhëmbëzimet në
kapakun dekorativ të cepit brenda vrimave në panel.

Kordoni për
parandalimin
e rrëzimit

7-4

Montimi i kapakëve dekorativë të cepave

(1) Lidhni me siguri kapakun dekorativ të cepit (me tregues) me
qarkun PCB, në rendin e kundërt të veprimit te "4. Përgatitjet
për panelin" në faqen 3.
3 Vidë
2 Kapaku
Telat
1 përcjellës

Bashkuesi
Lidhni
bashkuesin
në mënyrë
të sigurt.

Sistemoni telat përcjellës
në rregull që fasheta të
jetë në anën e
brendshme të kapakut.

Fasheta

Kapaku dekorativ
i cepit (me tregues)

PCB

(2) Montoni kapakun dekorativ të cepit (me tregues) në cepin me
shenjën e stampuar DRAIN SIDE . Shtyni telat përcjellës të
lidhur përmes vrimës së cepit për në anën e pasme të tavanit.

Secili prej modaliteteve të mëposhtme të funksionimit mund të
zgjidhet për pastrimin automatik të filtrit të panelit me vetëpastrim.
Modaliteti
i funksionimit
(1) Funksionim
me kohëmatës
të programuar
(2) Funksionim
00:00-deri-në03:00
(3) Funksionimi
me vetëkontroll

Përshkrimi
Kryen pastrimin automatik të filtrit gjatë periudhës
së përcaktuar e të zgjedhur nga tetë periudha.
Kryen pastrimin automatik të filtrit gjatë
periudhës kohore të vendosur nga fabrika
(00:00 deri në 03:00).
Kryen pastrimin automatik të filtrit sipas
referencës së komandimit.

Në konsultim me klientin vendosni modalitetin e dëshiruar të punës
duke u referuar tek instruksionet te Vetëpastrimi i filtrit në
manualin e përdorimit për panelin dekorativ me vetëpastrim.
Në kohën e dorëzimit, shihni përmbajtjen e përshkrimeve në pikat
(1) deri në (3) më lart në tabelë dhe shpjegojini klientit se kur do të
nisë vetëpastrimi i filtrit.

9. Cilësimet në terren

DRAIN SIDE
shenja e stampuar

Bëni cilësimet në konsultim me klientin, sipas kushteve të montimit
dhe të përdorimit të kondicionerit. Janë të mundura katër cilësimet
e mëposhtme.
Ky produkt kryen vetëpastrim të filtrit një herë në javë, i cili është
cilësimi i paracaktuar nga fabrika.

Telat përcjellës
Kapaku dekorativ
i cepit (me tregues)

8. Cilësimet e modaliteteve të
funksionimit

Futni me të ngjeshur pesë
dhëmbëzimet në kapakun dekorativ
të cepit brenda vrimave në panel.

(3) Kapni secilin prej kordonëve të kapakëve të mbetur dekorativë
të cepit (d.m.th. tre kapakë) në kunjin përkatës në panel.

9-1

Shfaqja e mbledhjes së pluhurit

Vendosni cilësimet në mënyrë që të shfaqet ose jo shenja
e mbledhjes së pluhurit.

9-2

Cilësimet e sasisë së pluhurit

Vendosni cilësimet sipas sasisë së pluhurit/madhësisë së grimcave
të pluhurit në dhomë, p.sh. dyqanet që shesin veshje=grimca
pluhuri të vogla.
Kunji

9-3

Ndezja/fikja e treguesit (jeshil) të panelit

Treguesi (jeshil) i panelit mund të tregojë gjendjet e mëposhtme të
funksionimit. Vendosini cilësimet e treguesit sipas kërkesës së klientit.
Gjendjet e
funksionimit
Kondicioneri është
I ndezur
duke punuar

Treguesi
Jeshil

Pulsim

Vetëpastrimi i filtrit

Shënime
Treguesi fiket përpara
dërgimit.

Llamba e kuqe është për të informuar klientin për kohën që
mbledhja e pluhurit nuk do të fiket.
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9-4

Tabela e cilësimeve

Kryeni cilësimet në terren sipas manualit të montimit të pultit të
komandimit. (Cilësimet në ngjyrë të zezë të theksuar janë cilësime
të paracaktuara të vendosura nga fabrika.)
Elementi
i cilësimit

Modaliteti
Kodi
Nr.
i parë

Shfaqja
Shenja e
mbledhjes
së pluhurit
1

10
(20)

Cilësimet
e sasisë
së
pluhurit
(1)

14
(24)

Ndezja/
fikja e
treguesit
(jeshil)
të panelit

14
(24)

(3)

(9)

(4)

1.
2.

Ftoh

Vendos
Ftoh 28°C

Nr. i kodit të dytë

01

02

Afishimi

Nuk ka
asnjë
afishim

03

04

05

06

–

–

–

–

Sasi
standarde
pluhuri grimca me
madhësi
mesatare

Sasi e madhe
pluhuri grimca me
madhësi
mesatare

Sasi
standarde
pluhuri grimca me
madhësi të
vogël

Sasi
e madhe
pluhuri grimca me
madhësi të
vogël

–

Ndezur, kur
punon
kondicioneri
dhe gjatë
pastrimit të
filtrit.

Mundësi për
ndezje vetëm
gjatë pastrimit
të filtrit.

Fikur, kur
punon
kondicioneri
dhe gjatë
pastrimit të
filtrit.

–

–

3.

Cilësimet e shërbimit

Kthehu

–

Kryeni procesin e testimit të panelit dekorativ me vetëpastrim pasi
të ketë përfunduar procesi i testimit i njësisë së brendshme.
Procesi i testimit i panelit dekorativ me vetëpastrim nuk është
i mundur ndërkohë që njësia e brendshme është duke punuar.
Shënim
Kryeni procesin e testimit të produktit sipas referimit në pikën
"a. Pikat e kontrollit në përfundim të punës".

10-1 Kontrolloni nëse kapakët e KUTISË SË
KOMPONENTËVE ELEKTRIKË të njësisë së
brendshme, njësia e jashtme dhe paneli me
vetëpastrim janë secila të mbyllura
10-2 Ndizni energjinë elektrike të njësisë së
brendshme

Shtypni butonin
Menyja/Enter.

Cilësimi

4.

Ftoh

(1) E vlefshme nga pastrimi i ardhshëm, pasi të jetë vendosur cilësimi.

10. Procesi i testimit

2/3

Statusi i njësisë brenda
Statusi i njësisë jashtë
Ventilatori i detyruar NDEZUR
Shkëmbe kontr. kryes. dytësor
Treguesi i filtrit
FIKUR
Testo vetëpas. e filtrit

–

Shtypni dhe mbani
shtypur butonin
Anulo për 4 sekonda
ose më shumë kur
ndriçimi në sfond
është i ndezur.

Vendos
Ftoh 28°C

Mblidh pluhurin

Drita në sfond e ekranit LCD
Shtypni një buton çfarëdo dhe drita në sfond qëndron e ndezur për
rreth 30 sekonda.
Kryeni përdorimin e butonave ndërkohë që drita në sfond është
e ndezur (përveç butoni Ndezje/Fikje).
Pikat e kontrollit në procesin e testimit
Pikat e kontrollit
A rrotullohet filtri?
A janë fletët të fiksuara horizontalisht?
A është shfaqur "
" në ekranin e
pultit të komandimit?

Korrigjimi

Rezultati
i kontrollit

Kontrolloni
lidhjet e
bashkuesve.

* Pulti i komandimit do të shfaqë "AH" nëse paneli me vetëpastrim
ka një gabim.

Paneli do të futet në fazën e ndezjes pasi ndizet energjia elektrike.

Shënim

10-3 Kryeni procesin e testimit të panelit dy
minuta pasi është lidhur energjia elektrike

Pasi procesi i testimit të produktit të ketë përfunduar, shihni pikën
"b. Pikat e kontrollit përpara dorëzimit" në manualin e montimit.

Konfirmoni veprimin e pastrimit të filtrit me pultin e komandimit.
Mënyra e procesit të testimit me pultin e komandimit
1. Ndaloni operimin e panelit nëse paneli është në funksionin
e kondicionerit.
2. Mbani shtypur butonin Cancel (Anulo) të paktën për 4 sekonda
ndërkohë që drita në sfond është e ndezur. Do të shfaqet menyja
e Cilësimet e shërbimit.
3. Në menynë Cilësimet e shërbimit zgjidhni Testo vetëpas. e filtrit
dhe pastaj shtypni butonin Menyja/Enter.
".
4. Në pamjen bazë të ekranit do të shfaqet "
Afishimi do të zhduket kur procesi i testimit të përfundojë.
Koha e nevojshme e procesit të testimit është rreth 10 minuta
(në rastin e cilësimit të sasisë standarde të pluhurit).

Manuali i montimit
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