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1. Varotoimet
Lue nämä "Varotoimet" huolellisesti ennen ilmastointilaitteen
asentamista ja varmista, että asennus suoritetaan oikein.
Kun asennus on suoritettu, suorita koekäyttö vikojen tarkistamiseksi
ja selitä asiakkaalle, kuinka ilmastointilaitetta käytetään ja näytä se
käyttöoppaan avulla. Pyydä asiakasta säilyttämään asennusopas
ja käyttöopas yhdessä tulevaa tarvetta varten.
Tämä ilmastointilaite on ehdon "ei asiattomien käytettävissä"
alainen.
VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoitusten merkitys.
VAROITUS

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vammautumisen tai
kuoleman.

HUOMIO

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon tai
vammoja, jotka saattavat olosuhteista
riippuen olla vakavia.

VAROITUS
• Pyydä jälleenmyyjääsi tai pätevää henkilöä suorittamaan
asennustyö.
Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Vääränlainen asennus
saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai tulipalon.
• Tee asennus tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Älä muokkaa tuotetta.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja
tai tulipalon.
• Varmista, että käytät vain määritettyjä lisävarusteita ja osia
asennustyössä.
Jos määritettyjä osia ei käytetä, seurauksena saattaa olla
yksikön putoaminen, vuotoja, sähköiskuja tai tulipalo.
• Varmista, että määritettyjä johtoja käytetään ja että ulkoiset
voimat eivät vaikuta liittimiin tai johtoihin.
Vääränlaiset liitännät tai johtojen kiinnitys voi aiheuttaa
epänormaalia kuumentumista tai tulipalon.
• Varmista, että yksikkö on kytketty pois päältä, ennen kuin
kosketat mitään sähköosia.
• Järjestä mukana toimitetun johtosarjan johdot niin, että
sisäyksikön SÄHKÖISEN KOMPONENTTIRASIAN kansi ei
nouse, ja kiinnitä kansi tukevasti.
Seurauksena voi olla lämpösäteilyä, sähköiskuja tai tulipalo, jos
SÄHKÖISEN KOMPONENTTIRASIAN kantta ei kiinnitetä oikein.
• Revi ja hävitä muovipussi.
Muovipussilla leikkivät lapset voivat tukehtua.
Asennusopas
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• Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtakaapeli, kaukosäätimen kaapeli
ja tiedonsiirtokaapeli vähintään 1 metrin päähän televisioista tai
radioista. Tämä estää televisio- ja radiohäiriöt.
(Tulevan signaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys
ei välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)
• Ole erityisen varovainen, kun kuljetat tuotetta.
Kanna tuotetta paketin kahvoista.
Älä kanna pakettia paketin muovikahvoista, koska ne eivät
välttämättä kestä.
• Älä kosketa lämmönvaihtimen ripaa.
Rivan koskettaminen väärin voi aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä sammuta tuotteen virtaa välittömästi sen jälkeen, kun tuote
pysähtyy.
Odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin kytket tuotteen virran pois.
Muuten seurauksena voi olla vesivahinko tai toimintahäiriö.
• Älä asenna ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin:
1. Tilat, joissa on paljon mineraaliöljysumua tai -höyryjä
(esim. keittiö).
Muoviosat voivat hapertua, osia saattaa pudota ja
seurauksena voi olla vesivuotoja.
2. Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi
rikkihappokaasua.
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa
kylmäaineen vuotamisen.
3. Lähelle sähkömagneettista säteilyä lähettäviä koneita.
Sähkömagneettinen säteily saattaa häiritä ohjausjärjestelmän
käyttöä ja aiheuttaa toimintahäiriön.
4. Tilat, joissa voi vuotaa tulenarkoja kaasuja, joiden ilmassa on
hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa käsitellään
höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.
Yksikön käyttö sellaisissa olosuhteissa saattaa aiheuttaa
tulipalon.
[Ohjeet koskevat vain tätä tuotetta]
Älä asenna yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin:
Öljy, tupakkaterva ja höyry aiheuttavat tahmeaa pölyä suodattimeen,
jolloin se ei ehkä puhdistu oikein. Lisäksi tahmea pöly voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Paikat, joissa on öljyistä savua: ravintolat, tehtaat jne.
Paikat, joissa on paljon tupakansavua: tupakointitilat jne.
Paikat, joissa on paljon kosteutta tai höyryä: ravintolat, tehtaat jne.
• Ilmastointilaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa
ympäristössä.
Huomautus
• Anna asiakkaan käyttää ilmastointilaitetta käyttöoppaan avulla ja
selitä ilmastointilaitteen oikea toiminta sen hyödyllisten vinkkien
avulla.
• Katso tarkempia tietoja sisäyksikön mukana toimitetusta
käyttöoppaasta ja asennusoppaasta.

2. Lisävaruste
Tarkista, että seuraavia ilmastointilaitteen mukana toimitettuja
varusteita on oikea määrä. Katso seuraavaa kuvaa, joka näyttää
missä varusteita säilytetään.
Varustesarja
Varusteet ovat
suojapahvin
takaosassa
imusäleikön alla.

Imusäleikkö

Suojapahvin takaosa
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Nimi
Määrä

Välike Joustava S-muotoinen
(1)
letku (2)
putki (3)
1 kpl
1 kpl
1 kpl

Johtosarja
(4)
1 kpl

Pidike
(5)
2 kpl

Muoto

Nimi
Määrä

Yhdistävä
putki (6)
1 kpl

Liitos (7)
1 kpl

Tiiviste (8)
1 kpl

Johtosarja
(9)
1 kpl

Tukilevy
(10)
4 kpl

Ruuvit (11)
4 kpl 4 kpl

Nippuside
(12)
1 kpl

Muut

Muoto

Nimi
Määrä
Muoto

• Käyttöopas
• Asennusopas

3. Asennuspaikka
Tämä tuote tarjoaa valittavissa olevan ilmanpoistosuunnan.
Sulkusarja (lisävaruste) vaaditaan kolmisuuntaisten
virtauskuvioiden saavuttamiseen. Tällä tuotteella ei ole saatavilla
kaksisuuntaisia virtauskuvioita.

3-1
•
•
•
•

Valitse seuraavat ehdot täyttävä
asennuspaikka, jonka asiakas hyväksyy

Katon pinta ei ole kovin vinossa.
Asennus- ja huoltotila on riittävä (katso seuraavat kuvat).
Paneelin ilmaisimet näkyvät hyvin.
Sisä- ja ulkoyksiköt, virtakaapeli, tiedonsiirtojohdot ja
kaukosäätimen johdot ovat vähintään 1 metrin päähän
televisioista tai radioista.
(Tämä estää televisio- ja radiohäiriöt. Saapuvan signaalin
voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä
kohinan poistamiseen.)
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Asennuksen vaatima tila

Asenna sisäyksikkö yksikön asennusoppaan ja seuraavien kuvien
mukaisesti.
Ilmaisin

Huomioi erityisesti seuraavat esineet asennustoimien
yhteydessä ja tarkista ne uudelleen asennuksen valmistuttua.
a. Työn suorittamisen jälkeen testattavat kohdat
VikatapaukTestattavat kohdat
sessa
Toimintahäiriö ja
Onko ilmastointilaitteen johdot ja
johtojen
liitännät tehty oikein ja ilman puutteita?
palaminen
Oletko varma, katon ja tiivistemateriaalin
Vesivuoto
välissä ei ole tilaa?
Onko pölyrasian kiinnitysnupit (kahdessa Värinää, melua ja
kohdassa) kiinnitetty tiukasti?
pölynkeräysvika
Onko ilmansuodattimen kiinnitysnupit
Värinää, melua ja
(viidessä kohdassa) kiinnitetty tiukasti? pölynkeräysvika
Onko pölyrasian ja säleikön putoamista
Putoaminen
estävä nyöri kiinnitetty kiinnikkeeseen?
Onko SÄHKÖISEN KOMPONENTTIRASIAN
kansi, pölyrasia, joustava letku, S-muotoinen
Melua ja
putki, imusäleikkö ja koristekulmasuojukset
pölynkeräysvika
kiinnitetty?

Tulos

Pölynkeräystulo
Paneelin etupuoli
1

4

3
256
10°

* Muista tarkistaa kohdassa "1. Varotoimet" sivulla 1 mainitut
kohdat.
b. Ennen toimitusta testattavat kohdat
Testattavat kohdat
Onko ilmastointilaitteen koekäyttö suoritettu?
Selititkö ilmastointilaitteen käyttötavan asiakkaalle
samalla, kun näytit käyttöopasta? *
Oletko tehnyt suodattimen automaattisen puhdistuksen
tila-asetukset (automaattinen ohjauksen käyttöasetukset
tai ajastetut käyttöasetukset toiminnan aikavyöhykkeellä)
ja antanut tietoja asiakkaalle ilmastointilaitteen asetetusta
käyttötilasta?
Toimititko käyttöoppaan asiakkaalle? (Muista antaa
asiakkaalle käyttöopas sekä asennusopas.)
Annoitko asiakkaalle liitäntäputken ja liitoksen ja pyytänyt
asiakasta säilyttämään ne?

2

1
2
3

Tulos

* Käyttökohtien selitys
Ilmastointilaitteen yleisen käytön lisäksi on tarpeellista selittää
VAROITUS- ja
HUOMIO-merkityt kohteet käyttöoppaassa
sekä antaa asiakkaan lukea kuvaukset huolellisesti, koska ne
sisältävät tietoja, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
hengenlähdön, vakavan loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoa.
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4
5
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5
10°

Sisäyksikkö
Tyhjennyshana
Vähintään 1500 mm seinästä. Tämä tila on vähintään
500 mm, kun ilman ulostulo on suljettu ja estosuojus on
asennettu.
Pölynkeräystulo
Tilaa vaaditaan pölynkeräykseen käytetyllä pölynimurilla

Imusäleikön kiinnityssuunnat

Valitse yksi seuraavista imusäleikön kiinnityssuunnista paneelissa.
Tyhjennyshana
Pölynkeräystulo
Putkisto

Tyhjennyshana

Putkisto

Imusäleikkö

Asennusopas

2

4. Paneelin valmistelu

4-2

Koristekulmasuojus

Huomautus
• Suorita kaikki kohdassa "4. Paneelin valmistelu" sivulla 3 vaadittu
työ paneelin ollessa pakkausmateriaaleissa (alapuolella).
• Älä aseta paneelia alaspäin tai ylöspäin tai jätä paneelia
ulkonevien osien päälle.
Muuten paneelin pinta voi naarmuuntua.
• Älä kosketa suuntaläppää tai käytä siihen voimaa.
Tämä aiheuttaa toimintahäiriön yksikköön.

4-1

Koristekulmasuojusten irrottaminen

Paneelin imusäleikön, suojapahvin
ja varusteiden irrottaminen

Paneeli

Koristekulmasuojus
(näytön kanssa)

(1) Nosta ja poista koristekulmasuojus (näytön kanssa) nuolen
suuntaan.
Huomautus

(1) Paina imusäleikön nuppeja ja nosta nupit ylös.
Imusäleikkö

Koristekulmasuojus

Koristekulmasuojus

Älä paina virtajohtoja voimakkaasti.

Pakkausmateriaali
(alapuoli)

Operation/filter cleaning

Koristepaneeli

Nupit

(2) Avaa imusäleikkö noin 45°:een kulmaan ja irrota imusäleikkö
paneelista.

(2) Irrota koristekulmasuojuksen (näytön kanssa) takana olevat
ruuvit, avaa kansi ja poista virtajohtojen eteen kiinnitetty liitin
piirilevystä.
Kansi
2
Liitin

45°

Ruuvi

1

Virtajohdot
3
Koristekulmasuojus
(näytön kanssa)

Piirilevy
(3) Poista suojapahvi.
Poista suojapahvi (paneelin päällä) yhdessä suojapahvin
taakse kiinnitettyjen varusteiden kanssa.
Suojapahvi (yläosa)
(Varusteet ovat
takapuolella.)

(3) Irrota kaikki jäljellä olevat koristekulmasuojukset (eli kolme
suojusta) nuolen suuntaan.
Koristekulmasuojus

Suojapahvi (alaosa)
Paneeli
Huomautus
Älä paina suuntaläppää, harjayksikköä tai ilmansuodatinta
kovakouraisesti, kun käsittelet paneelia.
Ilmansuodatin

Harjayksikkö

4-3

Pölyrasian irrottaminen
Pölyrasia
Pölyrasian ja
haan kiinnitysnuppi

Pölyrasian kiinnitysnuppi

Paneeli
Suuntaläppä

Asennusopas



3

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Itsepuhdistuva koristepaneeli
4P558847-1A 2018.12

(1) Käännä pölyrasian kahta kiinnitysnuppia.

5-1

Välikkeen (varuste (1)) kiinnittäminen

Kiinnitysnuppi

Pölyrasia
(1) Irrota läpivientiaukon sulkukorkki.

Kiinnitysnuppi
(Paneelin etupuoli näytetään selityksen helpottamiseksi.)
(2) Irrota pölyrasia paneelista ja varo leikkaamasta putoamista
estävää nyöriä.

2
1
2

Pölyrasia
Putoamista estävä nyöri

2

1

Sisäyksikkö
Irrota läpivientiaukon sulkukorkki.

(2) Kuori kaksipuolisen teipin suojapaperi välikkeen takaa
(varuste (1)).

2

(3) Kiinnitä välike (varuste (1)) ilman läpivientiaukkoon.
Tarkista, että ilman läpivientiaukko ei ole tukossa, kun välike
on kiinnitetty.

1

1
2

(3) Irrota pölyrasian putoamisen estävä nyöri paneelin
pidikkeestä.

3

Irrota putoamista
estävä nyöri
hakakiinnikkeestä.

4
1
2
3
4

Pölyrasia
Paneeli
Haka

Putoamista estävä nyöri

5-2

5. Sisäyksikön valmistelu

Ilman läpivientiaukko
Liimattu kohdakkain ilman läpivientiaukon kanssa
Aseta kulmat kohdakkain
Välike (varuste (1))

Johtosarjan (varuste (4)) kiinnittäminen

(1) Poista SÄHKÖISEN KOMPONENTTIRASIAN kansi
sisäyksiköstä.
Leuat

VAROITUS
Tarkista, että sisäyksikön ja ulkoyksikön virta on sammutettu
ennen johtotöiden tekemistä.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku.

Ruuvit
(2 kohtaa)

SÄHKÖISEN KOMPONENTTIRASIAN kansi

Löysää ruuveja (kahdessa kohdassa) ja liu'uta SÄHKÖISEN
KOMPONENTTIRASIAN kansi nuolen suuntaan, jotta kansi irtoaa leuoista.

HUOMIO
• Suorita seuraavat työt ennen sisäyksikön asennusta.
• Asenna sisäyksikkö sisäyksikön mukana toimitetun
asennusoppaan mukaisesti.
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Asennusopas

4

(2) Poista oikosulkupalan liitäntä kohteesta X70A.
1

6-2

Paneelin kiinnittäminen

(1) Aseta alustavasti paneelin imuportin kaksi väliaikaista
salpakiinnikettä (sisäiseltä kehän puolelta) sisäyksikön koukkuihin.
Huomautus
Irrota kätesi, kun olet vahvistanut tarkastusikkunasta,
että väliaikaiset salpakiinnikkeet ovat koukuissa.

X70A

2
1 SÄHKÖINEN KOMPONENTTIRASIA
2 Oikosulkupalan liitäntä
(3) Liitä johtosarja (varuste (4)) liitäntöihin (X35A, X39A ja X70A)
ja kiinnitä se koukuilla yksikön puolelta.

X39A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

X35A X70A

6

Liitäntä
Kytke ne hyvin
SÄHKÖINEN KOMPONENTTIRASIA
Yksikön puolen johtosarja
Johtosarja (varuste (9))
Lasiputki
Johtosarja (varuste (4))

Huomautus
Varmista, että liitännät on tehty hyvin, tai muuten suuntaläppä,
harjayksikkö tai ilmansuodatin ei toimi.
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SÄHKÖISEN KOMPONENTTIRASIAN kannen
kiinnittäminen

Kiinnitä SÄHKÖISEN KOMPONENTTIRASIAN kansi tekemällä
käänteisessä järjestyksessä kohdan "5-2 Johtosarjan (varuste (4))
kiinnittäminen" sivulla 4 (1) toimenpiteet.

(2) Vedä aukosta johtosarja, joka kiinnitettiin kohdassa
"5. Sisäyksikön valmistelu" sivulla 4.
Vedä lisäksi kulmakoristesuojuksesta (näytön kanssa) irrotetut
virtajohdot kohdasta "4. Paneelin valmistelu" sivulla 3
kulmareiästä varovasti niin, että virtajohdot eivät jää kiinni
kiinnikkeeseen.
(3) Aseta paneelin kulman kiinnikkeet (neljässä pisteessä)
sisäyksikön kehän koukkuihin. (Kiinnitä ensin kiinnike, jossa
on kaiverrus PUTKIPUOLI , ja sen jälkeen vastakkaisen
kulman kiinnike.)
Kiinnitä huomiota siihen, että johtosarja ja virtajohdot (paneelin
puolella) eivät jää paneelin ja sisäyksikön väliin.
Huomautus
Irrota kätesi, kun olet vahvistanut, että väliaikaiset kiinnikkeet
ovat koukuissa.
(4) Kiristä neljää kuusiokoloruuvia kiinnikkeen alapuolelta noin
5 mm. (Paneeli liikkuu ylöspäin.)
(5) Käännä paneelia nuolien suuntiin niin, että paneeli peittää
täydellisesti katon aukon.
(6) Kiristä lisäksi ruuvia (4), kunnes sisäyksikön koukun alaosan
etäisyys paneelin alaosaan on 107–112 mm.
6-2 (1)

Väliaikaiset
salpakiinnikkeet

6-2 (3)

Varmista, että johdot tai lasiputki ei jää SÄHKÖISEN
KOMPONENTTIRASIAN kannen väliin.

Koukku

HUOMIO

Kiinnike
Ennen kiinnitystä

ÄLÄ kiristä ruuveja liikaa kokoamisen aikana, jotta siitä ei aiheutuisi
vahinkoa.
VAROITUS

Väliaikaisen
kiinnityksen jälkeen

Ennen väliaikaista
kiinnitystä

Huomautus

Aseta sähköjohdot siististi ja kiinnitä SÄHKÖISEN
KOMPONENTTIRASIAN kansi hyvin.

Tarkastusikkuna

Koukku

Tyhjennyshana

Väliin jäävät sähköjohdot tai SÄHKÖISEN KOMPONENTTIRASIAN
kannen nouseminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

PUTKIPUOLI
kaiverrettu
merkki

6. Paneelin kiinnittäminen sisäyksikköön

DRAIN SIDE
kaiverrettu merkki

Putkisto

Kiinnityksen jälkeen

6-2 (1)
Koukku

(4 kohtaa)
Tarkastusikkuna

Väliaikaiset salpakiinnikkeet
Ennen väliaikaista Väliaikaisen
kiinnitystä
kiinnityksen jälkeen

Asenna sisäyksikkö sisäyksikön mukana toimitetun asennusoppaan
mukaisesti.
Huomautus
Älä kohdista voimaa suuntaläppään, harjayksikköön tai ilmansuo
dattimeen, kun poistat paneelia pakkausmateriaaleista (alapuolella).

6-1

Tarkastukset ennen paneelin kiinnittämistä

Tee säädöt
6-2 (5)

Aukko

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

Työkalu (esim. ruuvitaltta)

• Tarkasta sisäyksikön suunnat ja kaiverretut merkit paneelista
seuraavasti.
Putkikappale PUTKIPUOLI -puolelle ja tyhjennyshana
DRAIN SIDE -puolelle.
• Pidä väliaikainen salpakiinnike pystyssä.
• Vedä virtajohdot (paneelin puolella) aukosta.
Asennusopas
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6-2 (6)

Sisäyksikön koukun alaosa

Paneeli

(2) Vedä johtosarja ja virtajohdot (paneelin puolella).
Paneeli

107~112 mm

Sisäyksikkö
(Kuvassa ei ole
kattoa selityksen
helpottamiseksi)

Virtajohto
(paneelin puolella)

Johtosarja

Paneelin
alapuoli
Sisäyksikkö
Sisäyksikön
koukun alaosa

107~112 mm

Tiiviste

Katto

Paneelin alapuoli
Kiinnike

Paneeli

Johtosarjat
Virtajohdot
(paneelin puolella)

Poikkileikkaukset (4 kohtaa)

(3) Liitä virtajohtojen liitännät ja siirrä lasiputki peittämään liitinosa.

Virtajohdot
(paneelin puolella)

Johtosarjat
1

Huomautus
• Kiristä ruuvit tiukasta tai muuten seurauksena voi olla
seuraavanlainen vika.
• Säädä sisäyksikön korkeutta, jos katon ja paneelin välillä on
tilaa, kun ruuvit on kiinnitetty tiukasti.
Yksikön korkeutta voi säätää
paneelien kulmissa olevien reikien
läpi paneelia irrottamatta, jos säätö
ei vaikuta sisäyksikön tasaisuuteen
tai tyhjennysputkistoon. Katso
asennusohjeet sisäyksikön
asennusoppaasta töiden
suorittamiseen.

Ilmavuoto
Ilmavuoto
katon puolelta.
Lian muodostuminen

Tiivistyminen
tai tiputtelu

Lasiputki

(4) Kiristä ja kiinnitä lasiputken molemmat päät lasiputken
pidikkeillä mukana ja mukana toimitetuilla pidikkeellä
(varuste (5)). Leikkaa pidikkeiden ylimääräiset osat juurista,
kun molemmat päät on kiinnitetty.
Kiristä pidikkeitä

(5) Vedä liitetyt virtajohdot sisäyksikön ja paneelin väliseen tilaan.
(Aseta virtajohdot kuvan varjostettuun osaan.)

Paneelin tarkastaminen

(1) Irrota paneelin tiiviste.
1

Siirrä
lasiputkea.

Leikkaa juuresta
Pidike
(varuste (5))

Varmista, ettei tyhjää tilaa jää.

6-3

2

Liitin
Kytke ne hyvin.

2

Huomautus
Aseta virtajohdot varovasti, jotta virtajohdot eivät joudu
kosketuksiin ilmansuodattimen kanssa.

1

2
3
4
1
2
3
4

Liitetyt
virtajohdot

Paneeli
SÄHKÖINEN KOMPONENTTIRASIA sisäyksiköstä

Liitetyt
virtajohdot

Irrota paneelin tiiviste
Aseta tiiviste niin, että se osuu leukaan
Leuka
Tiiviste (varuste (8))
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(1) Kiinnitä pölyrasian putoamisen estävä nyöri paneelin
pidikkeeseen kuvan mukaisesti.

(6) Ohjaa virtajohdot koukun läpi.

1

1
1
2

2
3
4

2

Koukku
Ohjaa johdot koukun läpi

5

(7) Täytä paneelin ja yksikön välinen aukko.
1
2
3
4
5

2×

1

8×
4×

6-4

2
4×

(2) Kiinnitä pölyrasian kansi tekemällä käänteisessä järjestyksessä
kohdan "4-3 Pölyrasian irrottaminen" sivulla 3 toimenpiteet.
Huomautus
Varmista, että putoamista estävä nyöri ei jää pölyrasian
poistoaukkoon, kun pölyrasia kiinnitetään. Muuten pölyrasia
ei välttämättä toimi oikein.

Pölyrasian kiinnittäminen
2

Haka
Putoamista estävä nyöri koukussa
Paneeli
Putoamista estävä nyöri
Pölyrasia

1

(3) Käännä pölyrasian kiinnitysnuppeja (kahdessa kohdassa) ja
kiinnitä pölyrasia.

3

Kiinnitysnuppi

b
a

4

5
6

Kiinnitysnuppi

7
1
2
3
4
5
6
7

Putkipuolen kaiverrettu merkki
Paneelipidike
Tyhjennyspuolen kaiverrettu merkki
Paneeli
Putoamista estävä nyöri
Pölyrasia
Kiinnitä pölyrasia kaiverretun merkin puoli alaspäin.

(Paneelin etupuoli näytetään
selityksen helpottamiseksi.)

6-5

S-muotoisen putken (varuste (3)) kiinnittäminen

Kiinnitä pölyrasian puoli (kaiverrettu A) ennen harjapuolen
(kaiverrettu B) kiinnittämistä.
(Kiinnitä ne niin, että kaiverretut merkit ovat yhtenäisesti.)
Pölyrasia

Harjayksikkö

Varmista, että
kaiverretut
merkit ovat
yhtenäisesti.

Harjayksikkö

2

Leuat
(2 kohtaa)

Pölyrasia
Leuka
(1 kohta)

Harjayksikön puoli
S-muotoinen putki
(varuste (3))

Pölyrasian
puoli

1

Varmista, että
kaiverretut merkit
ovat yhtenäisesti.

Huomautus
Tarkista, että leuat ovat kiinni tukevasti. Muuten pölyn keräys voi
epäonnistua.
Asennusopas
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7. Imusäleikön ja koristekulmasuojusten
kiinnittäminen

(3) Liitä joustava letku (varuste (2)) paneelin puolelle.
(Joustavalla letkulla (varuste (2)) ei ole suuntarajoituksia.)
Joustavan letkun liitos
paneelin puolella

Imusäleikkö voidaan kääntää ja kiinnittää kahteen suuntaan, joista
kumpi vain voidaan valita.
Jos useita yksiköitä on asennettu, säädä imusäleikköjen suunnat
tarpeen mukaisesti. Tee suuntamuutokset asiakkaan niin
pyytäessä.

7-1

Imusäleikön kiinnittäminen

* Valitse joko koukku (A) tai (B) ja kiinnitä imusäleikön leuat.
Huomautus

Joustava letku
(varuste (2))

Imusäleikkö voi vahingoittua, jos väärä koukkupuoli valitaan.

7-2

Joustavan letkun liitos
paneelin puolella

Koukku (A)

(1) Aseta imusäleikkö noin 45°:een kulmaan ja aseta koukut
(kolmessa kohdassa) paneeliin.
Näkyvissä
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Aseta leuat koukkuihin
(kahdessa kohdassa)
tukevasti.

Koukut
(2 kohtaa)
Huomautus
Tarkista, että leuat ovat kiinni tukevasti. Muuten pölyn keräys
voi epäonnistua.
(4) Aseta kohdassa (3) liitetty joustava letku paneeliin.
(Varo, ettei letku jää sulkeutuvan imusäleikön väliin.)
Huomautus

Paneeli
Paneeli

Varo rikkomasta joustavaa letkua, kun asetat joustavan letkun.
Joustava
letku

Imusäleikkö

45°

Imusäleikkö
Imusäleikön kiinnityskulma
Paina joustavaa
letkua kulman
muodon
mukaan.

(2) Kiinnitä kuvan mukaisesti imusäleikön putoamista estävät
nyörit kulmapidikkeisiin (kahdessa kulmassa).
Muuta putoamista
estävän nyörin suuntaa.

Imusäleikköön

(5) Liitä kohdassa (3) liitetyn joustavan letkun toinen pää
imusäleikön puolelle.
* Käännä joustavan letkun liitosta imusäleikön puolella
imusäleikön kiinnityssuunnan mukaisesti niin kuin kuvassa.
Joustavan letkun liitos
imusäleikön puolella

Imusäleikkö

Joustava letku

Putoamista estävä nyöri
Haka
Haka

Joustavan letkun
liitos imusäleikön
puolella

Liitä letku
tiukasti.

Taivuta hakaa
sisäänpäin.
Huomautus

Putoamista estävä nyöri
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Tarkista, että leuat ovat kiinni tukevasti. Muuten pölyn keräys
voi epäonnistua.

Asennusopas
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(6) Paina imusäleikköä ensin hitaasti ja samalla kun painat kahta
nuppia, aseta säleikkö tukevasti paneeliin.

(3) Liitä joustava letku (varuste (2)) paneelin puolelle.
(Joustavalla letkulla (varuste (2)) ei ole suuntarajoituksia.)

Paneeli

Nupit
(2 kohtaa)

Joustavan letkun liitos
paneelin puolella

Imusäleikkö

Huomautus
Imusäleikkö voi tarttua putoamista estäviin nyöreihin,
kun imusäleikkö on kiinni.
Tarkista, ettei putoamista estävä nyöri tule ulos imusäleiköstä
ennen kuin suljet imusäleikön.
Imusäleikkö

Joustava letku
(varuste (2))

Aseta leuat koukkuihin
(kahdessa kohdassa)
tukevasti.

Joustavan letkun liitos
paneelin puolella

Ei saa jäädä ulkonevaksi
Koukut
(2 kohtaa)
Huomautus

Putoamista
estävä nyöri

7-3

Tarkista, että leuat ovat kiinni tukevasti. Muuten pölyn keräys
voi epäonnistua.
(4) Aseta kohdassa (3) liitetty joustava letku paneeliin.
Varo, ettei letku jää sulkeutuvan imusäleikön väliin.

Koukku (B)

Imusäleikköön

(1) Aseta imusäleikkö noin 45°:een kulmaan ja aseta koukut
(kolmessa kohdassa) paneeliin.

Joustava
letku

Näkyvissä
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Paneeli

SUCTION

GRILLE HO

OKING SI

DE

45°

Imusäleikkö

Paina joustavaa
letkua kulman
muodon
mukaan.

(5) Liitä kohdassa (3) liitetyn joustavan letkun toinen pää
imusäleikön puolelle.

Imusäleikön
kiinnityskulma

* Käännä joustavan letkun liitosta imusäleikön puolella
imusäleikön kiinnityssuunnan mukaisesti niin kuin kuvassa.
Joustavan letkun
liitos imusäleikön
puolella

Paneeli
Joustavan letkun liitos
imusäleikön puolella

Imusäleikkö
(2) Kiinnitä kuvan mukaisesti imusäleikön putoamista estävät
nyörit kulmapidikkeisiin (kahdessa kulmassa).

Joustava letku

Liitä letku
tiukasti.

Muuta putoamista estävän
nyörin suuntaa.

Huomautus
Tarkista, että leuat ovat kiinni tukevasti. Muuten pölyn keräys
voi epäonnistua.
(6) Paina imusäleikköä ensin hitaasti ja samalla kun painat kahta
nuppia, aseta säleikkö tukevasti paneeliin.
Imusäleikkö

Paneeli

Putoamista estävä nyöri
Haka
Haka

Taivuta hakaa
sisäänpäin.

Nupit
(2 kohtaa)

Imusäleikkö

Putoamista estävä nyöri

Asennusopas
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(4) Kiinnitä koristekulmasuojukset (eli kolme suojusta) paneeliin.

Huomautus
Imusäleikkö voi tarttua putoamista estäviin nyöreihin,
kun imusäleikkö on kiinni.
Tarkista, ettei putoamista estävä nyöri tule ulos imusäleiköstä
ennen kuin suljet imusäleikön.

Imusäleikkö

Ei saa jäädä
ulkonevaksi

Paina viisi leukaa koristekulmasuojuksesta paneelin reikiin.

Putoamista
estävä nyöri

8. Käyttötilan asetukset
7-4

Koristekulmasuojusten kiinnittäminen

(1) Kiinnitä koristekulmasuojukset (näytön kanssa) tukevasti
piirilevyyn suorittamalla käänteisesti kohdan "4. Paneelin
valmistelu" sivulla 3 toimenpiteet.
3 Ruuvi
2 Kansi
Virta1 johdot

Liitin

Aseta virtajohdot
siististi, jotta pidike on
kannen sisäpuolella.

Pidike

Liitä liitin
tiukasti.
Koristekulmasuojus
(näytön kanssa)

Piirilevy

(2) Kiinnitä koristekulmasuojus (näytön kanssa) kulmaan, jossa on
DRAIN SIDE -kaiverrus. Paina liitetyt virtajohdot kulmareiästä
katon taakse.

Toimintotila

Kuvaus
Suorittaa suodattimen automaattisen
(1) Ajastinkäyttö
puhdistuksen määrättyyn aikaan kahdeksasta
ajanjaksosta.
Suorittaa suodattimen automaattisen
(2) Toiminta
puhdistuksen tehtaalla asetettuun aikaan
0.00–3.00
(0.00–3.00).
(3) Automaattinen Suorittaa suodattimen automaattisen
ohjaustoiminta puhdistuksen ohjausreferenssin mukaan.
Aseta haluttu käyttötila asiakkaan toiveen mukaan noudattamalla
itsepuhdistuvan koristepaneelin käyttöoppaan ohjeita kohdasta
Suodattimen automaattinen puhdistus .
Katso toimituksen yhteydessä kuvaukset (1)–(3) edellä olevasta
taulukosta ja selitä asiakkaalle, milloin suodattimen automaattinen
puhdistus käynnistyy.

9. Asennuspaikalla tehtävät asetukset
Tee asetukset asiakkaan toiveiden sekä ilmastointilaitteen asennusja käyttöolosuhteiden mukaisesti. Seuraavat neljä asetusta ovat
mahdollisia.
Tämä laite suorittaa suodattimen itsepuhdistuksen oletuksena
kerran viikossa.

DRAIN SIDE
kaiverrettu merkki
Virtajohdot
Koristekulmasuojus
(näytön kanssa)

Mikä tahansa seuraavista käyttötiloista voidaan valita
itsepuhdistuvan paneelin suodattimen automaattiseen
puhdistukseen.

Paina viisi leukaa
koristekulmasuojuksesta
paneelin reikiin.

(3) Kiinnitä jäljellä olevien koristekulmasuojusten (eli kolmen
suojuksen) johdot paneelin vastaaviin nuppeihin.

9-1
9-2

Pölymäärän asetukset

Tee asetukset huoneen pölyn määrän / pölyhiukkasten koon
mukaan, esim. vaatteita myyvät liikkeet=pieniä pölyhiukkasia.

9-3
Pinni

Näytä pölynkeräys

Aseta näytetäänkö pölynkeräysmerkki.

Paneelin ilmaisin (vihreä) päällä/pois

Paneelin ilmaisin (vihreä) voi näyttää seuraavat käyttöolosuhteet.
Tee ilmaisinasetukset asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Ilmaisin
Vihreä

Käyttöolosuhteet

Palaa

Ilmastointikäyttö

Vilkkuu

Suodattimen
automaattinen
puhdistus

Huomautukset
Ilmaisin on sammutettu
ennen toimitusta.

Punainen valo ilmoittaa asiakkaalle ajan, jolloin pölynkeräystä ei
sammuteta.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Itsepuhdistuva koristepaneeli
4P558847-1A 2018.12

Asennusopas

10

9-4

Asetustaulukko

1.
2.

Tee kenttäasetukset kaukosäätimen asennusoppaan mukaan.
(Lihavoitujen kenttien asetukset ovat tehdasasetukset.)
Asetuskohde

Tila
Nro

Näyttö
Pölyn
keräämisen
merkki 1

10
(20)

Pölymäärän
asetukset
(1)
Paneelin
ilmaisin
(vihreä)
päällä/pois

Ensimmäinen
koodi

14
(24)

14
(24)

Toinen koodi

01

02

03

04

05

06

Ei näyttöä

–

–

–

–

(3)

Näyttö

(9)

Tavallinen
Tavallinen määrä Suuri määrä
määrä
pölyä – keskiko- pälyä – keskikopölyä – pienet
koiset hiukkaset koiset hiukkaset
hiukkaset

(4)

Pois päältä
ilmastointikäytön ja
suodattimen
puhdistuksen
aikana.

Päällä
ilmastointikäytön
ja suodattimen
puhdistuksen
aikana.

Voidaan kytkeä
päälle vain
suodattimen
puhdistuksen
aikana.

3.
Suuri määrä
pölyä – pienet hiukkaset

–

–

–

–

–

(1) Voimassa asetuksen tekemisen jälkeisestä puhdistuksesta alkaen.

10. Koekäyttö
Suorita itsepuhdistuvan koristepaneelin koekäyttö kun sisäyksikön
koekäyttö on valmis.
Itsepuhdistuvan koristepaneelin koekäyttö ei ole mahdollista,
kun sisäyksikkö on toiminnassa.
Huomautus
Suorita tuotteen koekäyttö, kun olet katsonut kohdan
"a. Työn suorittamisen jälkeen testattavat kohdat".

10-1 Varmista, että SÄHKÖISEN
KOMPONENTTIRASIAN kannet ovat
kiinni sisäyksikössä, ulkoyksikössä
ja itsepuhdistuvassa paneelissa
10-2 Kytke sisäyksikön virta päälle
Paneeli siirtyy alustustilaan, kun virta kytketään päälle.

10-3 Suorita paneelin koekäyttö kaksi minuuttia
virran kytkemisen jälkeen
Vahvista suodattimen puhdistustoiminto kaukosäätimellä.
Koekäytön toimintatapa kaukosäätimellä
1. Pysäytä paneelin toiminta, jos paneeli on ilmastointikäytössä.
2. Jatka painamalla Peruuta-painiketta vähintään 4 sekunnin ajan,
kun taustavalo palaa. Huoltoasetusvalikko tulee näkyviin.
3. Valitse huoltoasetusvalikosta
Suodattimen automaattinen koepuhdistus
ja paina Valikko/Enter-painiketta.
" tulee näkyviin perusnäyttöön.
4. "
Näyttö poistuu näkyvistä, kun koekäyttö on valmis.
Vaadittu koekäyttö on noin 10 minuuttia (tavallisella pölymäärän
asetuksella).

Asennusopas
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Jäähdytys

Aseta tilaan
Jäähdytys 28°C

Huoltoasetukset

Paina peruutuspainiketta ja pidä sitä
painettuna vähintään
4 sekunnin ajan, kun
taustavalo palaa.

2/3

Sisäyksikön tila
Ulkoyksikön tila
Pakotettu tuuletin päällä
Vaihda pääalakaukosäädin
Suodattimen ilmaisin
POIS
Suodattimen automaattinen koepuhdistus
Palaa

Paina Valikko/Enterpainiketta.

Asetus

4.

Jäähdytys

Aseta tilaan
Jäähdytys 28°C

Kerää pöly

LCD-taustavalo
Kun mitä tahansa painiketta painetaan, taustavalo syttyy noin
30 sekunnin ajaksi.
Käytä painikkeita, kun taustavalo palaa (lukuun ottamatta päällä/
pois-painiketta).
Koekäytön aikana kokeiltavat kohteet
Testattavat kohdat
Pyöriikö suodatin?
Ovatko läpät kiinteästi
vaakatasossa?
Näkyykö kaukosäätimen
"?
näytössä "  

Korjaus

Tarkastuksen
tulos

Tarkista liitännät.

* Kaukosäätimen näytössä näkyy "AH", jos itsepuhdistuvassa
paneelissa on virhe.
Huomautus
Kun tuotteen koekäyttö on valmis, katso "b. Ennen toimitusta
testattavat kohdat" asennusoppaasta.
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