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1. Sikkerhedsforanstaltninger
Læs disse "Sikkerhedsforanstaltninger" omhyggeligt, før du
installerer et klimaanlæg, og sørg for at montere det korrekt.
Efter endt installation, skal du udføre prøvedrift for at tjekke
for fejl og forklare kunden, hvordan man betjener og passer
klimaanlægget ved hjælp af betjeningsvejledningen. Bed
kunden om at opbevare installationsvejledningen sammen
med betjeningsvejledningen til fremtidig brug.
Dette klimaanlæg tilhører gruppen af "apparater, der ikke
er tilgængelige for offentligheden".
Betydning af ADVARSEL- og PAS PÅ-meddelelser.
ADVARSEL

Hvis disse instruktioner ikke følges korrekt,
kan det medføre personskade eller dødsfald.

PAS PÅ

Hvis disse instruktioner ikke overholdes
korrekt, kan det medføre materielle skader
eller personskade, hvilket kan være alvorligt
afhængigt af omstændighederne.

ADVARSEL
• Bed din forhandler eller kvalificeret personale om at udføre
installationen.
Forsøg ikke på selv at montere klimaanlægget. Forkert
installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.
• Installationsarbejdet skal udføres efter anvisningerne i denne
installationsvejledning. Produktet må ikke ændres.
Forkert installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller
brand.
• Sørg for kun at bruge det specificerede tilbehør og dele til
installationen.
Undladelse af at bruge specificerede dele kan resultere i at
enheden falder ned, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
• Sørg for, at der anvendes specificerede ledninger, og at
stikforbindelserne ikke udsættes for fysisk belastning.
Forkert tilslutning eller sikring af ledningerne kan resultere
i unormal varmestråling eller brand.
• Sørg for at afbryde strømmen til enheden, før du rører ved
elektriske dele.
• Anbring ledninger til det medfølgende ledningsnet så
EL. KOMPO. BOKS-låget på indendørsenheden ikke løftes,
og fastgør låget sikkert.
Der kan opstå varmestråling, elektrisk stød eller brand, hvis
EL. KOMPO. BOKS-låget ikke er monteret korrekt.
• Riv plasticposen op, og bortskaf den.
Børn, der leger med plastikposen, kan blive kvalt.
Installationsvejledning
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Installationsvejledning

Selvrensende dekorationspanel

• Installer indendørs- og udendørsenhederne,
strømforsyningsledningerne, ledningen til fjernbetjeningen og
transmissionsledningerne mindst 1 m fra TV- eller radioapparater.
Formålet er at forhindre forstyrrelser af TV og radio.(Afhængigt af
radiobølgerne er en afstand på 1 meter muligvis ikke tilstrækkelig
til at eliminere støjen.)
• Vær særdeles opmærksom på transporten af produktet.Hold
i håndtagene på emballagen for at bære produktet.Bær ikke
emballagen i polypropylenbåndet på emballagen, da båndet kan
blive beskadiget og udgøre fare.
• Rør ikke ved varmevekslerens ribber.Berøring af ribberne kan
medføre personskade.
• Sluk ikke for strømmen til produktet, lige efter at produktet er
standset.
Vent altid mindst 5 minutter, inden du slukker for strømmen til
produktet.
Ellers kan der opstå vandlækage og funktionsfejl.
• Klimaanlægget må ikke installeres på følgende steder:
1. Hvor der er høj koncentration af mineralolietåge eller oliedamp
(f.eks. et køkken).
Plastdele kan blive nedbrudt, dele kan falde af, og der kan
opstå vandlækage.
2. Hvor der dannes ætsende gas, såsom svovlholdig sur gas.
Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan
resultere i kølemiddellækage.
3. I nærheden af maskiner, der udsender elektromagnetisk
stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften af styresystemet
og resultere i fejlfunktion i enheden.
4. Hvor der kan forekomme lækage af antændelig gas, hvor der
er kulfiber eller antændeligt støv i luften, eller hvor der
anvendes flygtige brændbare stoffer, såsom malingsfortynder
eller benzin.
Drift af enheden under sådanne forhold kan resultere i brand.
[Særlige anvisninger for dette produkt]
Produktet må ikke installeres på følgende steder.
Olie, tjære fra cigaretter og damp vil resultere i klæbrigt støv
i filteret, som måske ikke kan rengøres ordentligt. Desuden kan
klæbrigt støv fremkalde funktionsfejl.
Steder med fedtet røg: restauranter, fabrikker m.m.
Steder med for megen cigaretrøg: rygerum m.m.
Steder med megen fugt eller damp: restauranter, fabrikker m.m.
• Klimaanlægget er ikke beregnet til anvendelse i en potentielt
eksplosiv atmosfære.
Bemærk
• Få kunden til selv at betjene klimaanlægget, mens kunden
bruger betjeningsvejledningen, og forklar den korrekte betjening
af klimaanlægget med nyttige tips.
• Brug betjeningsvejledningen sammen med
installationsvejledningen, der blev leveret sammen med
indendørsenheden.

2. Tilbehør
Kontrollér, at det følgende tilbehør følger med klimaanlægget i det
korrekte antal. Se den følgende illustration, der viser, hvor
tilbehøret er placeret.
Et sæt med tilbehør
Tilbehøret findes
på bagsiden af det
beskyttende bølgepap
under indsugningsgitteret.

Indsugningsgitter

Bagsiden af det
beskyttende bølgepap
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Beteg- Afstandsnelse stykke (1)
Mængde 1 stk.

Fleksibel
slange L-formet rør Ledningsnet Klemme
(2)
(3)
(4)
(5)
1 stk.
1 stk.
1 stk.
2 stk.

Form

3. Installationsstedet
Dette produkt tilbyder valgbare retninger for luftafgang. Der kræves
et lukningssæt (ekstraudstyr) for at opnå trevejs flowmønstre.
Tovejs flowmønstre er ikke tilgængelige i dette produkt.
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Beteg- Tilslutningsnelse
rør (6)
Mængde
1 stk.

Fastgørelsesdel (7)
1 stk.

Forsegling
(8)
1 stk.

Ledningsnet
(9)
1 stk.

Form

Beteg- Støtteplade
Kabelbinder
nelse
(10)
Skruer (11)
(12)
Mængde
4 stk.
4 stk. 4 stk.
1 stk.
Form

Andet
• Betjeningsvejledning
• Installationsvejledning

Vælg med kundens samtykke et installations
sted, hvor følgende krav er opfyldt

• Loftsfladen har ikke mærkbar hældning.
• Der er sikret arbejdsrum til Installation og service (se de følgende
illustrationer).
• Panelets indikatorer kan let ses.
• Indendørs- og udendørsenhederne, strømforsyningsledningerne
og fjernbetjeningsledningerne er mindst 1 m væk fra TV- og
radioapparater.(Formålet med ovenstående er at forhindre
forstyrrelser af TV og radio. Afhængigt af styrken på det
indgående signal kan en afstand på 1 meter være utilstrækkelig
til at eliminere støjen.)
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Krævet installationsplads

Installer enheden i henhold til installationsvejledningen og de
følgende illustrationer.
Indikator

Vær særdeles opmærksom på de følgende elementer ved
udførelse af installationsarbejde, og kontrollér elementerne
igen efter arbejdets afslutning.
a. Testelementer ved arbejdets afslutning
Testelementer
Er klimaanlægget fri for fejl eller
mangler ved ledninger, forbindelser og
tilslutninger?
Er du sikker på at der ikke er mellemrum
mellem loftet og tætningsmaterialet?
Er knapperne til fastgørelse (på to
steder) af støvboksen fastgjort
forsvarligt?

Ved manglende
overholdelse
Driftsfejl og
overbrændte
ledninger

Resultat
Støvindsamlingsindgang
Forsiden af panelet

Vandlækage

Vibrationer, støj
og manglende
støvopsamling
Vibrationer, støj
Er knapperne til fastgørelse (fem
og manglende
steder) af luftfilteret fastgjort forsvarligt?
støvopsamling
Er faldsikringssnoren til støvboksen og
Fald
gitteret hægtet fast på monteringsbeslaget?
Monterede du EL. KOMPO. BOKS-låg,
Støj og
støvboks, fleksibel slange, S-formet rør,
manglende
indsugningsgitter og
støvopsamling
dekorationshjørnedæksler?

1

4

3
256
10°

1
2
3

* Sørg for at kontrollere elementerne i afsnit
”1. Sikkerhedsforanstaltninger" på side 1 igen.
b. Testelementer før levering
Testelementer

2

Resultat

Blev testen af klimaanlægget fuldført?
Forklarede du betjeningen af klimaanlægget til kunden,
mens du viste betjeningsvejledningen? *
Foretog du indstillinger af tilstand for automatisk rensning
af filteret (indstillinger for automatisk drift eller timerdrift
med angivet tidszone for driften), og forklarede du
indstillingen af klimaanlæggets driftstilstand til kunden?
Gav du betjeningsvejledningen til kunden? (Sørg for at
give kunden både betjeningsvejledningen og
installationsvejledningen).
Gav du forbindelsesrøret og fastgørelsesdelen til kunden
og bad du kunden om at opbevare dem?
* Forklaring af driftsstedet
Ud over den almindelige brug af klimaanlægget er det nødvendigt
af forklare beskrivelserne af de elementer, der er mærket med
ADVARSEL og
PAS PÅ i betjeningsvejledningen og sørge
for, at kunden læser beskrivelserne omhyggeligt, da disse
elementer giver oplysninger, som kan medføre tab af menneskeliv,
alvorlig personskade eller tingskade, hvis de ikke bemærkes.
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4
5
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5
10°

Indendørsenhed
Afløbsstuds
Mindst 1500 mm fra væggen. Dette område bliver
på mindst 500 mm, når luftafgangen er lukket og
blokeringspuden er installeret.
Støvindsamlingsindgang
Der kræves plads til støvopsamling med brug af
støvsuger

Monteringsretning for indsugningsgitteret

Vælg én af følgende monteringsretninger for indsugningsgitteret på
panelet.
Afløbsstuds

Rørføring

Støvindsamlingsindgang
Afløbsstuds

Rørføring

Indsugningsgitter

Installationsvejledning

2

4. Klargøring til panel

4-2

Dekorationshjørnedæksel

Bemærk
• Udfør alt det krævede arbejde i ”4. Klargøring til panel" på side 3,
mens panelet stadig er i emballagematerialet (på bundsiden).
• Anbring ikke panelet nedadvendt eller opadvendt, og lad ikke
panelet ligge på fremspringende dele.Hvis ikke kan der komme
ridser på overfladen af panelet.
• Rør ikke ved svingklappen, og anvend ikke kraft mod
svingklappen på nogen måde. Dette kan medføre fejlfunktion
i enheden.
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Fjernelse af dekorationshjørnedæksler

Fjernelse af indsugningsgitteret fra panelet,
det beskyttende bølgepap, og tilbehørssættet

Panel

Dekorationshjørnedæksel
(med display)

(1) Løft og fjern dekorationshjørnedækslet (med display) i pilens
retning.
Bemærk
Anvend ikke kraft på ledningerne.

(1) Tryk på indsugningsgitterets knapper, og løft knapperne op.
Indsugningsgitter

Dekorationshjørnedæksel

Dekorationshjørnedæksel

Operation/filter cleaning

Emballagemateriale (bund)
Plade

Knapper

(2) Åbn indsugningsgitteret til en vinkel på ca. 45, og fjern
indsugningsgitteret fra panelet.

(2) Fjern skruerne på bagsiden af dekorationshjørnedækslet (med
display), åbn dækslet, og fjern stikket, der er forbundet med
forenden af ledningerne fra PCB'et.
Omslag
2
Konnektor

Skrue

1

Ledninger
3
Dekorationshjørnedæksel
(med display)

45°

Printkort

(3) Tag det beskyttende bølgepap ud.Tag det beskyttende
bølgepap (oven på panelet) ud sammen med det tilbehør,
der sidder på bagsiden af det beskyttende bølgepap.
Beskyttende
bølgepap (top)
(Tilbehøret er på bagsiden).

(3) Fjern hvert af de resterende dekorationshjørnedæksler
(dvs. tre dæksler) i pilens retning.
Dekorationshjørnedæksel

Beskyttende
bølgepap (bund)

Panel

Bemærk
Anvend ikke kraft på svingklappen, børsteenheden eller
luftfilter under håndtering af panelet.
Luftfilter

Børsteenhed

4-3

Fjernelse af støvboks
Knap til
Støvboks
fastgørelse af
støvboks og spænde

Knap til fastgørelse
af støvboks

Panel
Svingklap

Installationsvejledning
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(1) Drej de to knapper til fastgørelse af støvboksen.

5-1

Montering af afstandsstykke (tilbehør (1))

Knap til fastgørelse

Støvboks
(1) Fjern lukkedækslet til omløbshullet.

Knap til fastgørelse
(Forsiden af panelet er vist for at gøre forklaringen lettere.)
(2) Fjern støvboksen fra panelet, mens du er opmærksom på ikke
at overskære faldsikringssnoren.

2
1
2

Støvboks
Faldsikringssnor

2

1

Indendørsenhed
Fjern lukkedækslet til omløbshullet

(2) Pil beskyttelsespapiret af den dobbeltklæbende tape på
bagsiden af afstandsstykket (tilbehør (1)).

2

(3) Monter afstandsstykket (tilbehør (1)) på luftomløbshullet.
Kontrollér, at luftomløbshullet ikke er blokeret, når
afstandsstykket er monteret.

1

1
2

(3) Fjern faldsikringssnoren til støvboksen fra spændebeslaget på
panelet.

3

Fjern faldsikringssnoren fra
spændebeslaget.

4
1
2
3
4

Støvboks
Panel
Spænde

Faldsikringssnor

5-2

Luftomløbshul
Klæb på, så det er ud for luftomløbshullet
Juster hjørnerne
Afstandsstykke (tilbehør (1))

Montering af ledningsnet (tilbehør (4))

(1) Fjern EL. KOMPO. BOKS-låget fra indendørsenheden.

5. Klargøring til indendørsenhed

Kloer

ADVARSEL
Kontrollér, at der er slukket for strømmen til indendørsog udendørsenhederne, før du begynder at udføre ledningsføringen.
Ellers kan du få elektrisk stød.

Skruer
(2 steder)

EL. KOMPO. BOKS-låg

Løsn skruerne (to steder), og skub EL. KOMPO. BOKS-låget
i pilens retning for at løsne låget fra kløerne.

PAS PÅ
• Udfør følgende arbejde efter installation af indendørsenheden.
• Installer indendørsenheden i henhold til installationsvejledningen,
der følger med indendørsenheden.
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(2) Fjern jumperstikket fra X70A.
1

Montering af panel

(1) Sæt de to midlertidige låsebeslag til panelets indsugningsåbning
(ved den indvendige omkreds) på krogene på indendørsenheden.
Bemærk
Fjern hænderne, efter at du har kontrolleret i kontrolruden,
at de midlertidige låsebeslag er i indgreb med krogene.

X70A

2
1
2

EL. KOMPO. BOKS
Jumperstik

(3) Forbind ledningsnettet (tilbehør (4)) til stikkene (X35A, X39A
og X70A), og fastgør det med kroge på enhedssiden.

X39A

X35A X70A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

6

Stik
Sørg for at forbinde dem sikkert
EL. KOMPO. BOKS
Ledningsnet på enhedssiden
Ledningsnet (tilbehør (9))
Glasrør
Ledningsnet (tilbehør (4))

Bemærk
Sørg for, at stikkene er sikkert forbundet, ellers vil
svingklappen, børsteenheden eller luftfilteret ikke fungere.

5-3

(2) Træk ledningsnettet, der blev påsat i ”5. Klargøring til
indendørsenhed" på side 4, ud fra åbningen.Træk også forsigtigt
de ledninger ud, der blev afbrudt fra hjørnedekorationsdækslet (med
displayet) i ”4. Klargøring til panel" på side 3 fra hjørnehullet, så
ledningerne ikke bliver fanget af monteringsbeslaget.
(3) Sæt monteringsbeslagene (på fire steder) på hjørnerne af
panelet på krogene ved omkredsen af indendørsenheden.
(Påhægt først monteringsbeslaget indgraveret med
PIPING SIDE og derefter monteringsbeslaget på den
modsatte vinkelside).På det tidspunkt skal du være
opmærksom på, at ledningsnettet og ledningerne (på
panelsiden) ikke kommer til at sidde fast mellem panelet
og indendørsenheden.
Bemærk
Fjern hænderne, efter at du har kontrolleret, at
monteringsbeslagene er i indgreb med krogene.
(4) Spænd de fire sekskantskruer lige under monteringsbeslaget
cirka 5 mm. (Panelet bevæges opad.)
(5) Drej panelet i pilenes retning, så åbningen ved loftet dækkes
fuldstændigt af panelet.
(6) Spænd desuden skruen (4), indtil afstanden fra den nederste
del af krogen på indendørsenheden til den nederste del af
panelet bliver mellem 107 og 112 mm.
6-2 (1)

Monter EL. KOMPO. BOKS-låget i modsat rækkefølge af fremgangsmåde
i ”5-2 Montering af ledningsnet (tilbehør (4))" på side 4 (1).
Bemærk

Kontrolrude

Krog

Montering af EL. KOMPO. BOKS-låg
Midlertidige
låsebeslag

Før midlertidig
hægtning

Sørg for, at ledningerne eller glasrøret ikke kommer i klemme
i EL. KOMPO. BOKS-låget.

Efter midlertidig
hægtning

6-2 (3)

PAS PÅ

Krog

Skruerne må IKKE overspændes under monteringen for at undgå
skader.

Monteringsbeslag
Efter hægtning

Før hægtning
ADVARSEL
Arranger ledningerne pænt, og monter EL. KOMPO. BOKSlåget sikkert.
Ledningerne kan komme i klemme, og hvis EL. KOMPO. BOKSlåget løftes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

6. Montering af panel på indendørsenhed
Installer indendørsenheden med brug af installationsvejledningen,
der følger med indendørsenheden.

Afløbsstuds

PIPING SIDE
indgraveret
mærke
DRAIN SIDE
indgraveret mærke

Rørføring

6-2 (1)
Krog

(4 steder)
Kontrolrude

Midlertidige låsebeslag
Før midlertidig
Efter midlertidig
hægtning
hægtning

Bemærk
Undlad at anvende kraft på svingklappen, børsteenheden eller
luftfilteret, når panelet tages ud af emballagematerialet (på bundsiden).

6-1

Kontrol før montering af panel

• Kontrollér indendørsenhedens retninger og de indgraverede
mærker på panelet som vist nedenfor.Rørblokken til
PIPING SIDE og afløbsstudsen til DRAIN SIDE .
• Sæt det midlertidige låsebeslag i opretstående stilling.
• Trække ledningerne (på panelsiden) ud fra åbningen.
Installationsvejledning
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Foretag justeringer
6-2 (5)

Åbning

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

Værktøj (f.eks. skruetrækker)
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Nederste del af krogen
på indendørsenheden

6-2 (6)

(2) Træk ledningsnettet og ledningerne (på panelsiden).

Panel

Panel

107~112 mm

Indendørsenhed
(Loftet er udeladt
fra figuren for at
gøre forklaringen
lettere)

Nederste
side af panel

Ledning
(på panelsiden)

Ledningsnet

Indendørsenhed
Nederste del af
krogen på
indendørsenheden

107~112 mm

Forsegling

Loft

Nederste side af panel
Monteringsbeslag

Panel

Ledningsnet
Ledninger
(på panelsiden)

Tværsnit (4 steder)

(3) Forbind stikkene på ledningerne, og flyt glasrøret, så det
dækker stikdelen.

Ledninger
(på panelsiden)

Ledningsnet
1

Bemærk
• Spænd skruerne forsvarligt, da der ellers kan opstå en af de fejl,
der er vist nedenfor.
• Juster igen højden på indendørsenheden, hvis der er mellemrum
mellem loftet og panelet, med skruerne godt tilspændt.
Enheden kan justeres i højden
gennem huller i hjørnerne af
panelerne uden at fjerne
panelet, hvis justeringerne ikke
får indendørsenheden eller
afløbsrøret til at gå ud af vater.
Se indendørsenhedens
installationsvejledning for
udførelse af arbejdet.

Luftlækage
Luftlækage
fra loftssiden.
Dannelse
af snavs

Kondensdannelse
eller dryp

Konnektor
Sørg for at forbinde
dem sikkert.

2

Flyt
glasrøret.

Glasrør

(4) Spænd og saml begge ender af glasrøret med klemmerne på
glasrøret sammen med de medfølgende klemmer (tilbehør
(5)). Skær de overflødige dele af klemmer af rodstykkerne,
efter at begge ender er fastgjort.
Spænd klemmerne
Skær
rodstykkerne over

Klemme
(tilbehør (5))
Sørg for, at der ikke er mellemrum.

6-3

(5) Sæt de forbundne ledninger tilbage i mellemrummet mellem
indendørsenheden og panelet.(Anbring ledningerne i den
skraverede del på illustrationen).

Kontrol af panel

Bemærk

(1) Fjern forseglingen på panelet.
1

2

1

Anbring ledningerne omhyggeligt, så ledningerne ikke kommer
i kontakt med luftfilteret.

2
3
4
1
2
3
4

Fjern tætning på panel
Indsæt tætningen, indtil den er i kontakt med kloen
Klo
Tætning (tilbehør (8))

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Selvrensende dekorationspanel
4P558847-1A 2018.12

Forbundne
ledninger

Panel
EL. KOMPO. BOKS
til indendørsenheden

Forbundne
ledninger
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(1) Hægt faldsikringssnoren til støvboksen på panelspændet som
vist i illustrationen.

(6) Før ledningerne gennem krogen.

1

1
1
2

2
3
4

2

Krog
Før ledningerne gennem krogen

5

(7) Luk mellemrummet mellem panelet og enheden.
1
2
3
4
5

2×

1

8×
4×

6-4

2
4×

(2) Monter støvboksen i modsat rækkefølge af fremgangsmåden
i ”4-3 Fjernelse af støvboks" på side 3.
Bemærk
Sørg for, at faldsikringssnoren ikke kommer i klemme
i støvboksens udtagsåbning, når støvboksen monteres.
Ellers fungerer støvboksen måske ikke normalt.

Montering af støvboks
2

Spænde
Påhægtet faldsikringssnor
Panel
Faldsikringssnor
Støvboks

1

(3) Drej knapperne til fastgørelse (på to steder) af støvboksen,
og fastgør støvboksen.

3

Knap til
fastgørelse

b
a

4

5
6

Knap til
fastgørelse

7
1
2
3
4
5
6
7

Indgraveret mærke på rørside
Panelspænde
Indgraveret mærke på afløbsside
Panel
Faldsikringssnor
Støvboks
Monter støvboksen, så siden med det indgraverede
mærke vender nedad.

(Forsiden af panelet er vist for
at gøre forklaringen lettere.)

6-5

Montering af S-formet rør (tilbehør (3))

Monter støvbokssiden (indgraveret med A), før du monterer
børstesiden (indgraveret med B).
(Monter dem, så de indgraverede bogstaver passer).
Støvboks

Børsteenhed

Støvboks
Klo
(1 sted)

Sørg for, at de
indgraverede
tegn svarer til
hinanden.

Børsteenhed

2

Kløer
(2 steder)

Børsteenhedsside
S-formet rør
(tilbehør (3))

(Støvboksside)

1

Sørg for, at de
indgraverede tegn
svarer til hinanden.

Bemærk
Kontrollér, at kløerne er gået korrekt i indgreb. Ellers kan
støvopsamlingen svigte.
Installationsvejledning
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7. Montering af indsugningsgitter
og dekorationshjørnedæksler

(3) Forbind den fleksible slange (tilbehør (2)) på panelsiden.(Den
fleksible slange (tilbehør (2)) har ingen retningsbegrænsninger).
Fleksibel slangesamling
på panelsiden

Indsugningsgitteret kan drejes og påsættes i to valgbare retninger.
Hvis der er installeret flere enheder, kan indsugningsgitrenes
retninger justeres efter behov. Foretag også retningsændringer
efter anmodning fra kunden.

7-1

Montering af indsugningsgitter

* Vælg enten krog (A) eller (B), og påhægt indsugningsgitterets
kløer.
Bemærk

Fleksibel slange
(tilbehør (2))

Indsugningsgitteret kan blive beskadiget, hvis den forkerte
påhægtningsside vælges.

7-2

Fleksibel slangesamling
på panelsiden

Krog (A)

(1) Sæt indsugningsgitteret i en vinkel på ca. 45°, og sæt krogene
(på tre steder) på panelet.
Skilt på
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE
HOOKIN

Sæt kløer godt fast
i krogene (to steder).

Kroge
(2 steder)
Bemærk
Kontrollér, at kløerne er gået korrekt i indgreb. Ellers kan
støvopsamlingen svigte.
(4) Skub den fleksible slange, der blev forbundet i (3), ind
i panelet.(Vær opmærksom på, at slangen ikke kommer
i klemme i det lukkede indsugningsgitter.)
Bemærk

Panel
Indsugningsgitter

Panel

Sørg for ikke at bukke den fleksible slange, når du skubber
den ind.
Fleksibel
slange

45°

Indsugningsgitter
Monteringsvinkel for indsugningsgitter

(2) Som vist på illustrationen skal faldsikringssnorene til
indsugningsgitteret hægtes på hjørnespænderne (på to
hjørner).
Skift retning på
faldsikringssnorene.

Skub den fleksible
slange på plads
langs formen på
hjørnet.

Til indsugningsgitter

(5) Forbind den anden ende af slangen, der blev forbundet i (3),
til indsugningsgittersiden.
* Drej slangesamlingen på indsugningsgittersiden efter
indsugningsgitterets monteringsretning som vist på
illustrationen.
Fleksibel slangesamling
på indsugningsgitterets
side

Indsugningsgitter

Fleksibel slangesamling
på indsugningsgitterets
side
Fleksibel slange

Faldsikringssnor
Spænde
Spænde

Bøj spændet
indad.

Forbind
slangen sikkert.

Bemærk

Faldsikringssnor
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Kontrollér, at kløerne er gået korrekt i indgreb. Ellers kan
støvopsamlingen svigte.

Installationsvejledning
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(6) Skub først indsugningsgitteret langsomt op, og fastgør til sidst
gitteret i panelet, mens du trykker på de to knapper.

(3) Forbind den fleksible slange (tilbehør (2)) på panelsiden.(Den
fleksible slange (tilbehør (2)) har ingen retningsbegrænsninger).

Panel

Knapper
(2 steder)

Fleksibel slangesamling
på panelsiden

Indsugningsgitter

Bemærk

Fleksibel slange
(tilbehør (2))

Indsugningsgitteret kan gribe fat i faldsikringssnorene,
når indsugningsgitteret lukkes.
Kontrollér at faldsikringssnorene ikke stikker ud fra
indsugningsgitteret, før du lukker dette.
Indsugningsgitter

Sæt kløer godt fast
i krogene (to steder).

Fleksibel slangesamling
på panelsiden

Må ikke springe frem
Kroge
(2 steder)
Bemærk
Kontrollér, at kløerne er gået korrekt i indgreb. Ellers kan
støvopsamlingen svigte.

Faldsikringssnor

7-3

(4) Skub den fleksible slange, der blev forbundet i (3), ind
i panelet.Vær opmærksom på, at slangen ikke kommer
i klemme i det lukkede indsugningsgitter.

Krog (B)

(1) Sæt indsugningsgitteret i en vinkel på ca. 45°, og sæt krogene
(på tre steder) på panelet.

Til indsugningsgitter
Fleksibel
slange

Skilt på
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

Skub den fleksible
slange på plads
langs formen på
hjørnet.

OKING SI

DE

45°

Indsugningsgitter

GRILLE HO

Monteringsvinkel
for indsugningsgitter

(5) Forbind den anden ende af slangen, der blev forbundet i (3),
til indsugningsgittersiden.

Panel
Indsugningsgitter
(2) Som vist på illustrationen skal faldsikringssnorene til
indsugningsgitteret hægtes på hjørnespænderne
(på to hjørner).

* Drej slangesamlingen på indsugningsgittersiden efter
indsugningsgitterets monteringsretning som vist på
illustrationen.
Fleksibel
Fleksibel slangesamling
slangesamling på
indsugningsgitterets
på indsugningsgitterets
side
side
Fleksibel slange

Forbind slangen
sikkert.

Skift retning på
faldsikringssnorene.

Bemærk
Kontrollér, at kløerne er gået korrekt i indgreb. Ellers kan
støvopsamlingen svigte.
(6) Skub først indsugningsgitteret langsomt op, og fastgør til sidst
gitteret i panelet, mens du trykker på de to knapper.

Indsugningsgitter

Panel

Faldsikringssnor
Spænde
Spænde

Bøj spændet
indad.

Knapper
(2 steder)

Indsugningsgitter

Faldsikringssnor

Installationsvejledning
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Bemærk
Indsugningsgitteret kan gribe fat i faldsikringssnorene,
når indsugningsgitteret lukkes.
Kontrollér at faldsikringssnorene ikke stikker ud fra
indsugningsgitteret, før du lukker dette.
Indsugningsgitter

(4) Fastgør dekorationshjørnedækslerne (dvs. de tre dæksler) til
panelet.

Må ikke springe frem

Skub de fem kløer på dekorationshjørnedækslet på plads i hullerne på panelet.

Faldsikringssnor

7-4

Montering af dekorationshjørnedæksler

(1) Forbind dekorationshjørnedækslet (med displayet) sikkert
til PCB'et i omvendt rækkefølge af fremgangsmåden
i ”4. Klargøring til panel" på side 3.
3 Skrue
2 Omslag
Led1 ninger

Konnektor

Arranger ledningerne
pænt, så klemmen
kommer på dækslets
inderside.

Klemme

Forbind
tilslutningen
sikkert.
Dekorationshjørnedæksel (med display)

Printkort

(2) Sæt dekorationshjørnedækslet (med displayet) på hjørnet med
det indgraverede mærke DRAIN SIDE . Skub de forbundne
ledninger gennem hjørnehullet ved bagsiden mod loftet.
DRAIN SIDE
indgraveret mærke
Ledninger
Dekorationshjørnedæksel (med display)

8. Indstillinger af driftstilstand
Hver af de følgende driftstilstande kan vælges for automatisk
filterrensning af det selvrensende panel.
Driftstilstand
(1) Drift efter
tidsplan
med timer
(2) 00:00-til03:00-drift
(3) Automatisk
styringsdrift

(3) Hægt hver af snorene til de resterende dekorationshjørne
dæksler (dvs. tre dæksler) på de tilsvarende tapper på panelet.

Udfører automatisk rensning af filteret under den
fabriksindstillede tidsperiode (00:00 til 03:00).
Udfører automatisk rensning af filteret
i henhold til kontrolhenvisningen.

9. Brugsstedsindstillinger
Foretag indstillinger i samråd med kunden med udgangspunkt
i installationen og brugsforholdene omkring klimaanlægget.
Følgende fire indstillinger er mulige.
Dette produkt udfører selvrensning af filteret en gang om ugen som
fabriksindstilling.

Visning af støvopsamling

Foretag indstillinger for at eller vise eller ikke vise
støvopsamlingssymbolet.

9-2

Indstillinger af støvmængde

Foretag indstillinger ud fra støvmængden og størrelsen af
støvpartikler i rummet, f.eks. tøjbutikker=små støvpartikler.

9-3
Tap

Udfører automatisk rensning af filteret under
den periode, der er valgt ud af otte perioder.

Indstil i samråd med kunden den ønskede driftstilstand ved
at bruge anvisningerne under Automatisk filterrensning
i betjeningsvejledningen til det selvrensende dekorationspanel.
På leveringstidspunktet skal du gennemgå beskrivelserne (1) til (3)
i tabellen ovenfor og forklare kunden, hvornår den automatiske
filterrensning starter.

9-1
Skub de fem kløer på
dekorationshjørnedækslet på
plads i hullerne på panelet.

Beskrivelse

Panelindikator (grøn) Til/Fra

Panelindikatoren (grøn) kan vise følgende driftsbetingelser. Foretag
indikatorindstillinger efter anmodning fra kunden.
Indikator
Grøn

Driftsforhold

Tændt

Klimaanlæg i drift

Blinker

Automatisk rensning
af filteret

Bemærkninger
Indikatoren slukkes før
forsendelse.

Den røde lampe, som informerer kunden om tidspunktet for
støvopsamling, slukkes ikke.
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9-4

Indstillingstabel

Foretag brugsstedsindstillinger med brug af installationsvejledningen
til fjernbetjeningen. (Indstillingerne i de fremhævede celler er
fabriksindstillingen).
01

02

03

04

05

06

–

–

–

–

(3)

Skærm

Ingen visning

Indstillinger
af
14
støv(24)
mængde
(1)

(9)

Standard
støvmængde –
partikler af
gennemsnitlig
størrelse

Stor
støvmængde –
partikler af
gennemsnitlig
størrelse

Panelindikator
(grøn)
til/fra

(4)

Tændes under
Muligt kun at
klimaanlægstænde under
drift og
filterrensning.
filterrensning.

14
(24)

Køle

Indstil til
Køle 28°C

Andet kodenr.

Indstillings- Tilstand Første
element
Nr.
kode
Display
10
Støvopsam(20)
lingssymbol 1

1.
2.

3.

Stor
Standard støv- støvmængde –
mængde –
partikler af lille partikler
størrelse
af lille
størrelse

–

–

Slukket under
klimaanlægsdrift og
filterrensning.

–

–

Serviceindstillinger

(1) Gyldig fra næste rensning efter, at indstilling foretages.

Bemærk
Udfør testdrift af produktet med brug af "a. Testelementer ved
arbejdets afslutning".

10-1 Kontroller, EL. KOMPO. BOKS-lågene
på henholdsvis indendørsenheden,
udendørsenheden og det selvrensende
panel er lukket
10-2 Tænd for indendørsenheden
Panelerne starter opstartsdrift, når der tændes for strømmen.

10-3 Udfør testdrift af panelet to minutter efter,
at strømmen er tændt

Tryk på menu/enterknappen.

Indstilling

4.

Køle

10. Testdrift
Udfør testdrift af det selvrensende dekorationspanel, når testdriften
af indendørsenheden er fuldført.
Testdrift af det selvrensende dekorationspanel er ikke mulig, mens
indendørsenheden er i drift.

2/3

Indendørsenhed status
Udendørsenhed status
Tvungen ventilation TIL
Skift hoved/underbetjening
FilteiIndikator
FRA
Test aut. rensing af filter
Tilbage

–

Tryk på annullerknappen, og hold den
nede i 4 sekunder
eller længere, mens
bagbelysningen er
tændt.

Indstil til
Køle 28°C

Saml støv

Baggrundlys til LCD
Tryk på en vilkårlig knap, og baggrundslyset vil lyse i cirka
30 sekunder.
Brug knapperne mens baggrundslyset er tændt (på nær til/
fra-knappen).
Punkter for testdrift
Testelementer
Roterer filteret?
Er klapperne fastgjort vandret?
Vises "
display?

" på fjernbetjeningens

Udbedring

Angiv
resultat

Kontrollér
stiktilslutningerne.

* Fjernbetjeningen viser "AH", hvis der er fejl på det selvrensende
panel.

Bekræft filterets rensedrift med fjernbetjeningen.

Bemærk

Testdriftsmetode med fjernbetjening
1. Stop drift at panelet, når panelet er i klimaanlægsdrift.
2. Bliv ved med at trykke på knappen Annuller i mindst 4 sekunder
mens baggrundsbelysningen er tændt. Menuen for
serviceindstillinger vises.
3. Vælg Test aut. rensing af filter fra menuen for
serviceindstillinger, og tryk på knappen Menu/Enter.
" vises på basisskærmen.
4. "
Displayet vil forsvinde når testdriften er overstået.
Det nødvendige tidsrum for testdrift er ca. 10 minutter
(ved indstilling af standard støvmængde).

Efter fuldført testdrift af produktet, se "b. Testelementer før levering"
i installationsvejledningen.
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