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Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете
на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

1. Предпазни мерки
Моля, прочетете внимателно тези "Предпазни мерки", преди да
пристъпите към монтажа на климатичното оборудване, и се
погрижете за правилния му монтаж.
След завършване на монтажа направете пробна експлоатация,
за да проверите за неизправности, и обяснете на потребителя
как да работи с климатика и да се грижи за него с помощта на
ръководството за експлоатация. Помолете потребителя да
запази ръководството за монтаж и ръководството за
експлоатация за бъдещи справки.
Този климатик попада в категорията "уреди, които не са
достъпни за широката общественост".
Значение на бележките ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако тези инструкции не се спазват
точно, това може да доведе до
нараняване или загуба на
човешки живот.

ВНИМАНИЕ

Ако тези инструкции не се спазват
точно, това може да доведе до
имуществени щети или нараняване,
които могат да бъдат тежки
в зависимост от обстоятелствата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Поискайте монтажните работи да се извършат от вашия
дилър или от квалифициран персонал.
Не се опитвайте да монтирате климатика сами.
Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода,
токови удари или пожар.
• Извършете монтажната работа в съответствие с инструкциите в
това ръководство за монтаж. Не правете изменения по продукта.
Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода,
токови удари или пожар.
• Уверете се, че използвате само аксесоари и части, посочени
за монтажните работи.
Неправилното използване на указаните части може да
доведе до падане на модула, изтичане на вода, токови удари
или пожар.
• Погрижете се за използване на указаните проводници и за
това клемните съединения и проводниците да не бъдат
подложени на опън.
Неправилните съединения или закрепване на кабелите могат да
предизвикат прекомерно повишаване на температурата или пожар.
• Преди да докоснете каквито и да е електрически части, не
забравяйте да изключите електрозахранването на модула.
Ръководство за монтаж
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Ръководство за монтаж

• Подредете кабелите на осигурения кабелен сноп, така че
капакът на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ на
вътрешното тяло да не може да се повдигне и закрепете
капака надеждно.
Могат да се получат топлинно излъчване, токови удари или
пожар, ако капакът на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ЕЛЕМЕНТИ не е закрепен правилно.
• Разкъсайте и изхвърлете като отпадък пластмасовата торбичка.
Ако деца си играят с пластмасовата торбичка, те могат да се
задушат.
ВНИМАНИЕ
• Монтирайте вътрешното и външното тяло, захранващия кабел,
кабела за дистанционното управление и управляващия кабел на
разстояние най-малко 1 m от телевизори или радиоприемници.
Това се прави, за да се предотвратят смущения в телевизора и
радиоприемника.
(В зависимост от силата на входящия сигнал разстоянието от
1 метър може да не бъде достатъчно за елиминиране на шума.)
• Внимавайте много при транспортирането на продукта.
Пренасяйте продукта за дръжките на опаковката.
Не носете опаковката за полипропиленовата лента върху
опаковката, в която е продуктът, което е опасно, понеже
полипропиленовата лента може да се деформира.
• Не докосвайте алуминиевите ребра на топлообменника.
Неправилното докосване на ребрата може да доведе до
нараняване.
• Не изключвайте захранването на продукта веднага след
спиране на същия.
Винаги изчаквайте най-малко 5 минути, преди да изключите
захранването на продукта.
В противен случай може да се стигне до теч на вода или до
неизправности.
• Не извършвайте монтаж на климатика на следните места:
1. Където има висока концентрация на изпарения от
минерално масло или пара (напр. в кухнята).
Пластмасовите части ще се износят, частите могат да
паднат и е възможно да се получи изтичане на вода.
2. Където се отделят корозивни газове, например пари на
сярна киселина.
Корозията на медните тръби или на запоените елементи
може да причини изтичане на хладилен агент.
3. В близост до машини, които излъчват електромагнитни вълни.
Електромагнитното излъчване може да наруши работата на
системата за управление и да причини неизправност на
модула.
4. Където може да има изтичане на запалим газ, където има
натрупване на въглеродни влакна или запалим прах във
въздуха или където се работи с летливи запалими
вещества, като например разредители на бои или бензин.
Работата с модула при такива условия може да причини
пожар.
[Характерни инструкции за този продукт]
Не монтирайте продукта на следните места:
Масло, цигарен дим и пара ще доведат до полепване на
лепкав прах върху филтъра, който е възможно да не може
да бъде почистен добре. Освен това лепкавият прах може
да предизвика неизправности.
Места със съдържащ масло дим: ресторанти, фабрики и др.
Места с много цигарен дим: Стаи за пушене и др.
Места с много влага или пара: Ресторанти, фабрики и др.
• Оборудването не е предназначено за употреба
в потенциално експлозивна атмосфера.
Бележка
• Накарайте клиента да включи климатика и да изпробва
функциите му, като си помага с ръководството за експлоатация и
му обяснете правилната работа на климатика с полезни съвети.
• Вижте ръководството за експлоатация заедно
с предоставеното с вътрешното тяло ръководство за монтаж.
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2. Аксесоар

b. Проверка на елементите преди доставката

Проверете наличието и точния брой на следващите
принадлежности, предоставени с климатика. Вижте следващата
илюстрация, на която е показано, къде се намират аксесоарите.
Комплект аксесоари
Аксесоарите са върху
задната страна на
защитния гофриран картон
под смукателната решетка.

Смукателна
решетка

Задна страна на
защитния гофриран картон

Дистанционен
Наимено- елемент Гъвкав
вание
(1)
маркуч (2)
Количество 1 бр.
1 бр.

Тръба с
S-образна
форма (3)
1 бр.

Кабелен сноп
(4)
Скоба (5)
1 бр.
2 бр.

Форма
Наименование
Количество

Свързваща
тръба (6)
1 бр.

Аксесоар (7) Уплътнение (8)
1 бр.
1 бр.

Кабелен сноп
(9)
1 бр.

Форма

Наимено- Опорна планка
Кабелна
вание
(10)
Винтове (11) превръзка (12)
Количество
4 бр.
4 бр. 4 бр.
1 бр.
Форма

Резултат

Елементи за тестване
Завършена ли е тестовата работа на климатика?
Обяснихте ли на клиента принципа на работа на
климатика, заедно с показване на ръководството за
експлоатация на клиента? *
Направихте ли настройки на режима за автоматично
почистване на филтъра (настройки на работата
с автоматично управление или настройки на работа
с таймер за работа в определена времева зона)
и предоставихте ли на клиента информация за
режима на настройка на работата на климатика?
Доставихте ли ръководството за експлоатация на клиента?
(Не пропускайте да предадете на клиента ръководството
за експлоатация и ръководството за монтаж.)
Предадохте ли на клиента свързващата тръба
и приставката и помолихте ли го да ги запази?

* Обяснение на работната точка
Освен общата употреба на климатика е необходимо
да се обяснят описанията на елементите, обозначени
с
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и
ВНИМАНИЕ в ръководството за
експлоатация и да се накара клиента да прочете описанията
внимателно, тъй като тези елементи показват информация, на
която, ако не бъде обърнато внимание, има вероятност от
смърт, тежко нараняване или увреждане на имущество.

3. Място на монтаж

Други
• Ръководство за
експлоатация
• Ръководство за
монтаж

Обърнете максимално внимание на следните елементи,
когато извършвате монтажа, и проверете отново
елементите след завършване на работата.
a. Е
 лементи за тестване след завършване на работата
В случай на
РезулЕлементи за тестване
неизправност
тат
Отказ на
Липсват ли грешки или пропуски при
системата и
свързването на кабелите?
нагаряне на
кабели
Сигурни ли сте, че няма разстояние
Изтичане на
между покрива и уплътнителния
вода
материал?
Вибрации, шум
Закрепени ли са плътно
и проблем със
фиксиращите бутони (в две точки) на
събирането на
кутията за прах?
праха
Вибрации, шум
Закрепени ли са плътно
и проблем със
фиксиращите бутони (в пет точки) на
събирането на
въздушния филтър?
праха
Окачена ли е към монтажната планка
лентата за предпазване от падане на
Падане
кутията за прах и решетката?
Закрепихте ли капака на КУТИЯТА
С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ,
Шум и проблем
кутията за прах, гъвкавия маркуч,
със събирането
тръбата с S-образна форма,
на праха
смукателната решетка и
декоративните капаци на ъглите?

Този продукт предлага избираеми посоки на отвора за извеждане
на въздуха. За постигане на три посоки на отклоняване на потока
е необходим комплект за затваряне (допълнителен аксесоар). За
този продукт няма вариант с две посоки на потока.
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Изберете място за монтаж, което отговаря на
следните условия и е съгласувано с клиента

• Повърхността на покрива не е със значителен наклон.
• Осигурено е работно пространство за монтаж и сервизно
обслужване (вижте следващите илюстрации).
• Индикаторите на панела се виждат лесно.
• Вътрешното и външното тяло, захранващият кабел, кабелът за
управление и кабелът за дистанционното управление са на
разстояние най-малко 1 m от телевизори или радиоприемници.
(Горното се прави, за да се предотвратят смущения в
телевизора и радиоприемника. В зависимост от силата на
входящия сигнал, разстоянието от 1 метър може да не бъде
достатъчно за елиминиране на шума.)

3-2

Необходимо пространство за монтаж

Монтирайте вътрешното тяло в съответствие с ръководството
за монтаж и със следващите инструкции.
Индикатор

Вход за събиране на прах
Предна страна на панела

* Не пропускайте да проверите отново посочените в раздела
"1. Предпазни мерки" на страница 1 елементи.
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Ръководство за монтаж
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(3) Извадете защитния гофриран картон.
Извадете защитния гофриран картон (върху панела),
заедно с аксесоарите, закрепени към задната страна на
защитния гофриран картон.

2

Защитен гофриран
картон (отгоре)
(Аксесоарите са от
задната страна.)

5
10°

Защитен гофриран
картон (отдолу)

Вътрешно тяло
Дренажно гнездо
Най-малко на 1500 mm от стената. Това разстояние
ще бъде най-малко 500 mm при затворен изходящ
отвор за въздух и монтирана блокираща подложка.
Вход за събиране на прах
Необходимо е пространство за събиране на прах
с прахосмукачка

Бележка
Не прилагайте сила върху завъртащата се клапа, четковия
модул или въздушния филтър, когато боравите с панела.
Четков модул

Въздушен
филтър

Посоки на монтаж на смукателната решетка

Изберете една от следващите посоки на монтаж на
смукателната решетка върху панела.
Дренажно
гнездо

4-2

Вход за
събиране
на прах

Тръбопроводи

Панел
Завъртаща се клапа

Тръбопроводи

Дренажно
гнездо
Смукателна
решетка

Декоративен ъглов капак
Декоративен
ъглов капак

Декоративен ъглов капак

Панел

Декоративен ъглов
капак (с дисплей)

(1) Повдигнете и извадете декоративния ъглов капак
(с дисплея) по посоката на стрелката.

4. Подготовка за панела
Бележка

Бележка

Отстраняване на смукателната решетка
от панела, защитния гофриран картон
и комплекта аксесоари

(1) Натиснете палците на смукателната решетка и ги
повдигнете.
Смукателна
решетка

Опаковъчен
материал (отдолу)

Не прилагайте сила върху кабелите.
Operation/filter cleaning

• Извършете цялата необходима работа, посочена в "4. Подготовка
за панела" на страница 3, като държите панела в опаковъчния
материал (от долната страна).
• Не поставяйте панела надолу или нагоре, нито го поставяйте
върху изпъкнали части.
В противен случай може да се надраска повърхността на панела.
• Не докосвайте завъртащата се клапа и не прилагайте сила
върху нея. Това води до неизправност на модула.

4-1

Демонтиране на декоративните ъглови капаци

(2) Демонтирайте винтовете върху задната страна на декоративния
ъглов капак (с дисплея), отворете капака и махнете конектора,
закрепен към предния край на кабелите, от печатната платка.
Капак
2
Конектор

Винт

1

Кабели
3
Декоративен ъглов
капак (с дисплей)

Печатна платка

Декоративен панел

Бутони

(2) Отворете смукателната решетка на ъгъл около 45°
и махнете смукателната решетка от панела.

(3) Извадете останалите декоративни ъглови капаци (т.е три
капака) по посоката на стрелката.
Декоративен ъглов капак

45°

Панел

Ръководство за монтаж
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4-3

Демонтиране на кутията за прах
Фиксиращ зъб
на кутията за
прах и стягата

5. Подготовка за вътрешното тяло

Фиксиращ зъб на
кутията за прах

Кутия за прах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да започнете работа при прекарване на кабелите,
проверете дали е изключено захранването на вътрешното
и външното тяло.
В противен случай може да се получи удар от електрически ток.

ВНИМАНИЕ
(1) Завъртете двата фиксиращи бутона на кутията за прах.
Фиксиращ зъб

• След като монтирате вътрешното тяло, извършете
следващите работи.
• Монтирайте вътрешното тяло в съответствие с
ръководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло.

5-1

Закрепване на дистанционен елемент
(аксесоар (1))

Кутия за прах

Фиксиращ зъб

(1) Махнете затварящата капачка на отвора на обхода.

(Показана е предната страна на панела за улесняване на обяснението.)
(2) Махнете кутията за прах от панела, като внимавате да не
прережете лентата за предпазване от падане.
Кутия за прах
Лента за предотвратяване на падането

2
1

2
1
2

1

2

Вътрешно тяло
Махане на затварящата капачка на отвора на обхода

(2) Обелете отварящата хартия на двустранно лепящата лента
на задната страна на дистанционния елемент (аксесоар (1)).

(3) Махнете лентата за предпазване от падане за кутията за
прах от планката на стягата на панела.

(3) Закрепете дистанционния елемент (аксесоар (1)) върху
отвора на обхода за въздух.
Проверете дали отворът на обхода не е запушен, след
като бъде закрепен дистанционният елемент.

Махнете лентата за
предотвратяване на
падането от планката
на стягата.

Панел
Стяга

1
2

Кутия за прах
Лента за предотвратяване
на падането

3
4
1
2
3
4

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Отвор на обхода за въздух
Залепен за подравняване с отвора на обхода за
въздух
Подравняване на ъглите
Дистанционен елемент (аксесоар (1))

Ръководство за монтаж
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5-2

Закрепване на кабелния сноп (аксесоар (4))

(1) Демонтирайте капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КОМПОНЕНТИ от вътрешното тяло.
Палци

6. Закрепване на панела към
вътрешното тяло
Монтирайте вътрешното тяло съгласно информацията
в ръководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло.
Бележка

Капак на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ

Винтове (2 точки)

Развийте винтовете (в двете точки) и плъзнете капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КОМПОНЕНТИ по посока на стрелката, за да откачите капака от палците.

(2) Махнете мостовия конектор от X70A.
1

Не прилагайте сила върху завъртащата се клапа, четковия
модул или въздушния филтър, когато изваждате панела от
опаковъчния материал (от долната страна).

6-1

6-2

2
КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ
Мостов конектор

(3) Свържете кабелния сноп (аксесоар (4)) към конекторите
(X35A, X39A и X70A) и го закрепете с куки отстрани на модула.

X39A

X35A X70A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

6

Конектор
Свържете ги стабилно
КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ
Кабелен сноп отстрани на модула
Кабелен сноп (аксесоар (9))
Тръба от стъкловлакна
Кабелен сноп (аксесоар (4))

Бележка
Уверете се, че конекторите са свързани стабилно, защото
в противен случай завъртащата се клапа, четковият модул
или въздушният филтър няма да функционират.

5-3

Закрепване на панела

(1) Поставете предварително двете скоби за временно
заключване на смукателния отвор на панела (от вътрешната
страна на периферията) към куките на вътрешното тяло.

X70A

1
2

Проверки преди закрепването на панела

• Проверете посоките на вътрешното тяло и гравираните
върху панела белези, както е показано по-долу.
Тръбният блок към PIPING SIDE и дренажното гнездо към
DRAIN SIDE .
• Насочете скобите за временно заключване нагоре.
• Издърпайте кабелите (отстрани на панела) навън от отвора.

Закрепване на капака на КУТИЯТА
С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ

Закрепете капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ
в последователност, обратна на процедурата в "5-2 Закрепване на
кабелния сноп (аксесоар (4))" на страница 5 (1).

Бележка
Махнете ръцете си след потвърждаване чрез проверка
през прозореца, че скобите за временно заключване са
захванати за куките.
(2) Издърпайте през отвора закрепения в "5. Подготовка
за вътрешното тяло" на страница 4 кабелен сноп.
Освен това, издърпайте внимателно откачените кабели от
ъгловия декоративен капак (с дисплея) в "4. Подготовка за
панела" на страница 3 от ъгловия отвор, така че
кабелите да не бъдат захванати от монтажната планка.
(3) Поставете монтажните планки (в четири точки) върху ъглите на
панела към куките по периферията на вътрешното тяло. (Първо
окачете гравираната с PIPING SIDE монтажна планка, след
нея и монтажната планка от страната на отсрещния ъгъл.)
В този момент внимавайте кабелният сноп и кабелите (отстрани
на панела) да не бъдат захванати между панела и вътрешното
тяло.
Бележка
Махнете ръцете си, след като се уверите, че монтажните
планки са захванати за куките.
(4) Завинтете четирите винта с шестостенна глава точно под
монтажната планка около 5 mm. (Панелът ще се премести
напред.)
(5) Завъртете панела по посоката на стрелките, така че
отворът върху покрива да бъде покрит отлично с панела.
(6) Освен това, завинтвайте винта (4), докато разстоянието от
долната част на куката на вътрешното тяло до долната
част на панела стане от 107 до 112 mm.

Бележка
Уверете се, че кабелите или тръбата от стъкловлакна няма да бъдат
захванати от капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ.
ВНИМАНИЕ
В процеса на монтаж НЕ презатягайте винтовете, за да
избегнете повреди.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подредете електрическите проводници плътно и закрепете
здраво КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ.
Ако електрическите проводници бъдат захванати или повдигнати
от капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ, това
може да доведе до удар от електрически ток или пожар.
Ръководство за монтаж
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6-2 (1)
Кука
Планки за
временно
заключване
Преди временното
окачване

Регулиранията на височината
на модула са възможни чрез
отворите в ъглите на
панелите, без да се мести
панелът, при положение, че
регулиранията не засягат
хоризонталността на
дренажните тръби на
вътрешното тяло. За
извършването на работата
вижте ръководството за
монтаж на вътрешното тяло.

Изтичане
на въздух
Изтичане на
въздух от
страната
на покрива.

Контролно прозорче

Събиране на
замърсявания

След временно
окачване

Кондензация
или капене

6-2 (3)
Уверете се, че няма пространство.

Кука
Монтажна планка
Преди окачването
Дренажно
гнездо

След окачването
(4 точки)

6-2 (1)

Тръбопроводи

6-3

Проверка на панела

(1) Махнете уплътнението от панела.

Контролно
прозорче

Кука

1

2

2

Планки за временно
заключване
Преди временното След временно
окачване
окачване

PIPING SIDE
гравиран знак
DRAIN SIDE
гравиран знак

3
4
1
2

Извършване на
регулирания
6-2 (5)

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

Отвор
Инструмент (напр. отвертка)

1

3
4

Махане на уплътнението от панела
Вкарване на уплътнението, докато същото опре
в палеца
Палец
Уплътнение (аксесоар (8))

(2) Издърпайте кабелния сноп и кабелите (отстрани на панела).
Панел

Долна част на куката
на вътрешното тяло

6-2 (6)
Панел
107~112 mm

Вътрешно тяло
(Покривът не
е показан на
илюстрацията за
улесняване на
обяснението)

Долна страна
на панела

Кабелен
сноп

Вътрешно тяло

107~112 mm

Уплътнение

Панел

Кабел (отстрани
на панела)

Кабелни снопове

Долна част
на куката на
вътрешното тяло
Покрив

Долна страна на панела
Монтажна планка

Кабели (отстрани
на панела)
(3) Свържете конекторите на кабелите и преместете тръбата
от стъкловлакна, за да покриете частта на конектора.

Кабели (отстрани
на панела)
1

Сечения (4 точки)

Бележка
• Затегнете винтовете здраво, тъй като в противен случай
може да се получи показаният по-долу дефект.
• Регулирайте отново височината на вътрешното тяло, ако има
пространство между покрива и панела при здраво затегнати
винтове.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Кабелни снопове

Конектор
Свържете ги
стабилно.

2

Преместете
тръбата от
стъкловлакна.

Тръба от
стъкловлакна
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(4) Затегнете и закрепете двата края на тръбата от
стъкловлакна със скобите върху тръбата от стъкловлакна
заедно с осигурените скоби (аксесоари (5)). Отрежете
останалите части на скобите в тяхната основа, след като
двата края бъдат закрепени.

6-4

Закрепване на кутията за прах
2

1

3

Затегнете скобите

b
a

Отрежете основите
Скоба
(аксесоар (5))

4

6

(5) Върнете свързаните кабели в пространството между
вътрешното тяло и панела.
(Разположете кабелите в показаната на илюстрацията
затъмнена част.)

7

Бележка
Разположете кабелите внимателно, така че същите да не
опират във въздушния филтър.

Свързани
кабели

КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КОМПОНЕНТИ на вътрешното тяло

1
2
3
4
5
6
7

Гравиран знак върху страната на тръбите
Стяга на панела
Гравиран знак върху дренажната страна
Панел
Лента за предотвратяване на падането
Кутия за прах
Монтирайте кутията за прах с насочена надолу
страна, върху която е гравиран знакът.

(1) Закачете лентата за предпазване от падане за кутията за
прах към стягата на панела, както е показано на
илюстрацията.

Свързани
кабели

Панел

5

1

(6) Прекарайте кабелите през куката.

2
3
4
5

1
1
2

1
2
3
4
5

2

Кука
Прекарване на кабелите през куката

Стяга
Закачена лента за предотвратяване на падането
Панел
Лента за предотвратяване на падането
Кутия за прах

(2) Закрепете кутията за прах в последователност, обратна на
процедурата в "4-3 Демонтиране на кутията за прах" на
страница 4.

(7) Фиксирайте междината между панела и модула.

Бележка
2×

8×
4×

1

2
4×

Уверете се, че лентата за предпазване от падане за
кутията за прах не е захваната от изпускателния отвор
на кутията за прах, когато закрепвате кутията за прах.
В противен случай кутията за прах може да не
функционира нормално.
(3) Завъртете фиксиращите бутони (в две точки) на кутията за
прах и закрепете кутията за прах.
Фиксиращ
зъб

Фиксиращ
зъб
(Показана е предната страна на
панела за улесняване на обяснението.)

Ръководство за монтаж
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6-5

Монтиране на тръбата с S-образна форма
(аксесоар (3))

Монтирайте страната на кутията за прах (гравирана с А),
преди да монтирате страната с четката (гравирана с В).
(Монтирайте ги така, че да има съответствие между
гравираните знаци.)

(2) Както е показано на илюстрацията, окачете лентите за
предпазване от падане на смукателната решетка към
ъгловите стяги (в двата ъгъла).
Смяна на посоките на лентите
за предпазване от падане.

Кутия за прах

Четков модул

Смукателна
решетка

Уверете се, че има
съответствие между
гравираните знаци.

Четков модул

Кутия за прах
Палец
(1 точка)
Палци
2 (2 точки)

Страна на четковия модул
Тръба с S-образна
форма (аксесоар (3))

Страна на
кутията за
прах

Лента за предотвратяване на падането
Стяга
Стяга

Огънете стягата
навътре.

1

Лента за предотвратяване на падането
Уверете се, че има
съответствие между
гравираните знаци.

(3) Свържете гъвкавия маркуч (аксесоар (2)) към страната на панела.
(Гъвкавият маркуч (аксесоар (2)) няма ограничения за посока.)
Съединение на гъвкавия маркуч
върху страната на панела

Бележка
Проверете дали палците са захванати надеждно. В противен
случай може да възникне проблем със събирането на праха.

7. Закрепване на смукателната решетка
и декоративните ъглови капаци
Смукателната решетка може да се завърта и да се закрепва
в две посоки, всяка от които може да бъде избрана.
Ако са монтирани няколко модула, регулирайте посоките
на смукателните решетки, ако е необходимо. Можете да
направите промяна на посоката по искане на клиента.

7-1

Закрепване на смукателната решетка

* Изберете кука (А) и (В) и закачете палците на смукателната
решетка.

Гъвкав маркуч
(аксесоар (2))
Съединение на гъвкавия маркуч
върху страната на панела

Вкарайте палците
в куките (в две
точки) стабилно.

Куки
(2 точки)

Бележка

Бележка

Смукателната решетка може да бъде повредена, ако бъде
избрана грешната страна на окачване.

Проверете дали палците са захванати надеждно.
В противен случай може да възникне проблем със
събирането на праха.

7-2

Кука (А)

(1) Установете смукателната решетка на ъгъл около 45°
и поставете куките (в три позиции) върху панела.
Дисплей на
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
GRILLE
SUCTION

G SIDE

HOOKIN

(4) Натиснете плътно свързаният в (3) гъвкав маркуч в панела.
(Внимавайте маркучът да не бъде захванат от затворената
смукателна решетка.)
Бележка
Внимавайте да не прекъснете гъвкавия маркуч, когато го
притискате.
Гъвкав
маркуч

Панел
Панел

45°

Смукателна
решетка

Смукателна
решетка

Притиснете
гъвкавия
маркуч по
формата на
ъгъла.

Към смукателната
решетка

Ъгъл на монтаж на смукателната решетка

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Самопочистващ се декоративен панел
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(5) Свържете срещуположния край на свързания в (3) гъвкав
маркуч върху страната на смукателната решетка.
* Завъртете съединението на гъвкавия маркуч на
смукателната решетка в съответствие с посоката на
монтаж на смукателната решетка, както е показано
на илюстрацията.
Съединение на гъвкавия
маркуч върху страната на
смукателната решетка

(2) Както е показано на илюстрацията, окачете лентите за
предпазване от падане на смукателната решетка към
ъгловите стяги (в двата ъгъла).
Смяна на посоките на лентите
за предпазване от падане.

Съединение на гъвкавия
маркуч върху страната на
смукателната решетка
Гъвкав маркуч

Смукателна
решетка
Свържете стабилно маркуча.

Лента за предотвратяване на падането
Стяга

Бележка

Стяга

Проверете дали палците са захванати надеждно.
В противен случай може да възникне проблем със
събирането на праха.
(6) Първо натиснете смукателната решетка бавно нагоре
и като натискате двата палеца, накрая пъхнете решетката
стабилно в панела.
Палци
(2 точки)

Панел

Огънете стягата
навътре.

Лента за предотвратяване на падането
(3) Свържете гъвкавия маркуч (аксесоар (2)) към страната на
панела.
(Гъвкавият маркуч (аксесоар (2)) няма ограничения за
посока.)
Съединение на
гъвкавия маркуч върху
страната на панела

Смукателна
решетка

Бележка
Смукателната решетка може да захване лентите за
предпазване от падане, когато се затваря смукателната
решетка.
Преди да затворите смукателната решетка, проверете
дали лентите за предпазване от падане не се показват
от смукателната решетка.
Смукателна решетка

Гъвкав маркуч
(аксесоар (2))

Вкарайте палците
в куките (в две точки)
стабилно.

Съединение на гъвкавия маркуч
върху страната на панела

Не трябва да изпъква

Куки
(2 точки)

Лента за
предотвратяване
на падането
Бележка

7-3

Проверете дали палците са захванати надеждно. В противен
случай може да възникне проблем със събирането на праха.

Кука (В)

(4) Натиснете плътно свързаният в (3) гъвкав маркуч в панела.
Внимавайте маркучът да не бъде захванат от затворената
смукателна решетка.

(1) Установете смукателната решетка на ъгъл около 45°
и поставете куките (в три позиции) върху панела.
Дисплей на
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Панел

SUCTION
45°

Смукателна
решетка
Ъгъл на монтаж
на смукателната
решетка

Панел
Смукателна
решетка

Ръководство за монтаж
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GRILLE HO

OKING SI

DE

Към смукателната решетка
Гъвкав
маркуч
Притиснете
гъвкавия
маркуч по
формата на
ъгъла.

(5) Свържете срещуположния край на свързания в (3) гъвкав
маркуч върху страната на смукателната решетка.
* Завъртете съединението на гъвкавия маркуч на
смукателната решетка в съответствие с посоката на
монтаж на смукателната решетка, както е показано на
илюстрацията.
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Съединение на
гъвкавия маркуч
върху страната на
смукателната решетка

Съединение на гъвкавия
маркуч върху страната на
смукателната решетка

(3) Окачете всички ленти на останалите декоративни ъглови
капаци (т.е три капака) върху съответния щифт върху панела.

Гъвкав маркуч
Щифт
Свържете
стабилно
маркуча.

Бележка
Проверете дали палците са захванати надеждно. В противен
случай може да възникне проблем със събирането на праха.
(6) Първо натиснете смукателната решетка бавно нагоре
и като натискате двата палеца, накрая пъхнете решетката
стабилно в панела.
Панел

(4) Закрепете декоративните ъглови капаци (т.е трите капака)
към панела.

Палци
(2 точки)

Смукателна решетка

Натиснете плътно петте палеца на
декоративния ъглов капак в отворите на панела.

Бележка
Смукателната решетка може да захване лентите за предпазване
от падане, когато се затваря смукателната решетка.
Преди да затворите смукателната решетка, проверете
дали лентите за предпазване от падане не се показват
от смукателната решетка.
Смукателна решетка

Не трябва да изпъква

Лента за
предотвратяване
на падането

7-4

Закрепване на декоративните ъглови капаци

(1) Свържете декоративния ъглов капак (с дисплея) здраво
към печатната платка в последователност, обратна на
процедурата в "4. Подготовка за панела" на страница 3.
3 Винт
2 Капак
Конектор

Подредете кабелите
плътно, така че
скобата да бъде от
вътрешната страна
на капака.

1 Кабели

Кабелна
връзка

Свържете
стабилно
конектора.

Печатна платка

Декоративен ъглов
капак (с дисплей)

(2) Закрепете декоративния ъглов капак (с дисплея) към
ъгъла с гравиран знак DRAIN SIDE . Натиснете свързаните
кабели през ъгловия отвор в задната страна на покрива.
DRAIN SIDE
гравиран знак

8. Настройки на режима на работа
Може да бъде избран всеки един от следните режими на работа
за автоматично почистване на филтъра на самопочистващия се
панел.
Режим на работа
(1) Програмирана работа
с таймер
(2) действие от
00:00 до
03:00
(3) Работа с
автоматично
управление

Описание
Извършва автоматично почистване на
филтъра през определен период, избран
от осем периода.
Извършва автоматично почистване на
филтъра по време на фабрично зададен
период от време (00:00 до 03:00).
Изпълнява автоматично почистване на
филтъра в съответствие с командите от
управлението.

След като се посъветвате с клиента, задайте желания режим
на работа, като се съобразите с инструкциите в Автоматично
почистване на филтъра в ръководството за експлоатация,
за самопочистването на декоративния панел.
При доставката вижте съдържанието на описанията от (1) до
(3) в горната таблица и обяснете на клиента кога ще стартира
автоматичното почистване.

9. Списък настройки на място
Направете настройките, след като се посъветвате с клиента,
в съответствие с условията на монтаж и употреба на
климатика. Възможни са следващите четири настройки.
Като фабрична настройка по подразбиране, този продукт
извършва самопочистване на филтъра веднъж седмично.

9-1

Индикация за събиране на праха

Направете настройки за това дали да се показва или да не се
показва знакът за събиране на праха.

9-2

Настройки за количеството на праха

Направете настройки в зависимост от количеството на праха/
размера на праховите частици в помещението, напр. магазини,
работещи с дрехи=малки прахови частици.

Кабели
Декоративен ъглов
капак (с дисплей)

Натиснете плътно петте
палеца на декоративния
ъглов капак в отворите на
панела.
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9-3

Индикатор на панела (зелен) за Вкл./Изкл.

Индикаторът на панела (зелен) може да показва следните работни
условия. Направете настройките на индикатора съгласно желанието
на клиента.
Индикатор
Свети
Зелен

Мигане

Работни условия
Работа на
климатика
Автоматично
почистване на
филтъра

Забележки

1.
2.

3.

Таблица за настройка

Дисплей
10
Събиране на
(20)
прах, знак 1
Настройки за
количеството 14
на праха
(24)
(1)

Индикатор
на панела
(зелен) за
вкл./изкл.

14
(24)

02

03

04

05

06

–

–

–

–

(3)

Дисплей

Не се
показва
нищо

(9)

Стандартно
количество
прах – частици
със среден
размер

Голямо
количество
прах – частици
със среден
размер

Стандартно
количество
прах – частици с малък
размер

Голямо
количество
прах – частици
с малък
размер

–

Включен по
време на
работа на
климатика
и почистване
на филтъра.

Възможно
е включване
само по време
на операцията
по почистване
на филтъра.

Изключен по
време на
работа на
климатика
и почистване
на филтъра.

–

–

(4)

Сервизни настройки

Връщане

Втори код №

01

Задаване на
Охлажд. 28°C

Натиснете и
задръжте бутона за
отмяна 4 секунди
или повече при
включено задно
осветяване.

2/3

Статус на вътрешното тяло
Статус на външното тяло
Принудително ВКЛ. вентилатор
Превкл. гл.-подчин. дист. упр.
Индикаторът за филтъра е ИЗКЛ.
Тестово автоматично почистване на филтъра

Направете настройките на място в съответствие с ръководството за
монтаж на контролера за дистанционно управление. (Настройки в
клетките с по-тъмен текст са зададени фабрично по подразбиране.)
Настройка
на
Режим Първи
елемент
№
код

Охлажд.

Индикаторът се
изключва преди
транспортиране.

Червената лампа, която информира клиента за времето на
събиране на прах, няма да бъде изключена.

9-4

".
4. На основния екран ще се появи "
Индикацията ще изчезне, когато пробната експлоатация завърши.
Необходимото време за пробната експлоатация е около 10 минути
(в случай на настройка за стандартно количество прах).

Натиснете бутона
за меню/въвеждане.

Настройка

4.

Охлажд.

Задаване на
Охлажд. 28°C

–
Събиране на прах

–

(1) Валидни от следващото почистване след извършване на
настройките.

Задно осветление на течнокристалния дисплей
Натиснете произволен бутон и задното осветление ще се
включи за около 30 секунди.
Извършете операцията с бутоните, докато свети задното
осветление (с изключение на бутона Вкл./Изкл).
Елементи за тествате при пробна експлоатация

10. Пробна експлоатация
Изпълнете пробна експлоатация на самопочистващия
се декоративен панел след завършването на пробната
експлоатация на вътрешното тяло.
Пробната експлоатация на самопочистващия се декоративен
панел не е възможно, когато вътрешното тяло работи.

Елементи за тестване
Филтърът върти ли се?
Клапите фиксирани ли са в
хоризонтално положение?

Бележка

Показва ли се "
" екрана на
дистанционното управление?

Изпълнете пробна работа на продукта, след като погледнете
"а. Елементи за тестване след завършване на работата".

10-1 Проверете дали капаците на КУТИЯТА
С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ съответно
на вътрешното тяло, външното тяло
и самопочистващия се панел, са затворени

Отстраняване

Проверка
на
резултата

Проверете
връзките на
конектора.

* Ако в самопочистващия се панел има грешка, на
дистанционното управление ще се показва "AH".
Бележка
След като завърши пробната експлоатация на продукта,
погледнете "b. Проверка на елементите преди доставката"
в ръководството за монтаж.

10-2 Включване на захранването на
вътрешното тяло
След включването на захранването панелът ще премине
в състояние на инициализация.

10-3 Извършете тестовата работа на панела две
минути след изключването на захранването
Потвърдете операцията по почистването чрез дистанционното
управление.
Метод на пробна експлоатация с дистанционното управление
1. Спрете работата на панела, ако панелът е в режим на работа
на климатика.
2. Продължете да натискате бутона за отмяна най-малко
4 секунди, докато свети задното осветление. Ще се покаже
менюто за сервизни настройки.
3. Изберете Тестово автоматично почистване на филтъра
в менюто за сервизни настройки, след което натиснете
бутона за меню/въвеждане.
Ръководство за монтаж
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