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1. Biztonsági óvintézkedések
Olvassa el figyelmesen ezt a "Biztonsági intézkedések" című részt
a légkondicionáló berendezés felszerelése előtt, mert a benne foglalt
információk szükségesek a berendezés megfelelő felszereléséhez.
A felszerelés befejezése után indítson próbaüzemet hibakeresés
céljából, valamint magyarázza el az ügyfélnek, hogyan kell a
légkondicionálót működtetni és karbantartani az üzemeltetési kézikönyv
segítségével. Kérje meg az ügyfelet, hogy a szerelési kézikönyvet és az
üzemeltetési kézikönyvet együtt tárolja szükség esetére.
A klímaberendezés kategóriája "nem általános célú berendezés".
A FIGYELEM és VIGYÁZAT figyelmeztetések jelentése.
FIGYELEM

Az utasítások figyelmen kívül hagyása
személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

VIGYÁZAT

Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely
a körülményektől függően súlyos is lehet.

FIGYELEM
• Kérje meg a kereskedőt vagy egy szakértő szerelőt, hogy végezze
el a felszerelést.  
Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga üzembe helyezni.
A nem megfelelő felszerelés vízszivárgást, áramütést vagy tüzet
okozhat.
• Az üzembe helyezés során követni kell a szerelési kézikönyv
utasításait. Ne módosítsa a terméket.
A nem megfelelő felszerelés vízszivárgást, áramütést vagy tüzet
okozhat.
• Győződjön meg arról, hogy csak a megadott tartozékokat és
alkatrészeket használja a felszereléshez.
Ha nem a megadott alkatrészeket használja, az az egység
leesését, vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
• Győződjön meg arról, hogy a megadott vezetékeket használja,
és hogy nem hat külső erő a csatlakozásokra vagy vezetékekre.
A nem megfelelő csatlakozások és a nem biztonságos vezetékek
a rendellenes hőáramlást vagy tüzet okozhatnak.
• Az elektromos alkatrészek megérintése előtt győződjön meg
arról, hogy kikapcsolta az egységet.
• Úgy vezesse el a vezetékköteg huzalkivezetéseit, hogy a beltéri
egység ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZÁNAK fedele ne
emelkedhessen meg, majd rögzítse biztonságosan a fedelet.
Ha az ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZÁNAK fedele
nincs megfelelően rögzítve, ez a hősugárzást, áramütést vagy
tüzet okozhat.
• A műanyagtasakot tépje szét, és gondoskodjon a hulladékként
való megfelelő kezeléséről.
A műanyag tasak gyermekek kezébe kerülve fulladást okozhat.
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• A beltéri és kültéri egységet, a tápkábelt, a távirányító-vezetéket
és a jelátviteli vezetéket legalább 1 m távolságra helyezze el a
tévé- és rádiókészülékektől. Ez a kép- és hanginterferencia
megelőzése érdekében szükséges.
(A bejövő jel erősségétől függően előfordulhat, hogy az 1 méter
távolság nem elég a zaj kiküszöböléséhez.)
• A termék szállítása során a legnagyobb gonddal járjon el.
A termék megemeléséhez használja a csomagoláson található
fogantyúkat.
A csomagot ne a rajta található polipropilén csíknál tartsa meg,
mivel annak eldeformálódása kockázatokkal jár.
• A hőcserélő bordáját nem szabad megérinteni!
Ha a bordát rosszul érinti meg, az sérüléshez vezethet.
• A terméket annak leállását követően ne kapcsolja ki azonnal.
Mindig várjon legalább 5 percet a termék kikapcsolása előtt.
Ellenkező esetben vízszivárgás keletkezhet vagy hibás működés
léphet fel.
• Ne szerelje fel a légkondicionálót a következő helyekre:
1. Ahol magas koncentrációban fordul elő ásványolajpára vagy
gőz (például konyhában).
A műanyag alkatrészek károsodhatnak, egyes részek
leeshetnek, és vízszivárgás is felléphet.
2. Ahol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik.
A rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg
szivárgását okozhatja.
3. Elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezések közelében.
Az elektromágneses sugárzás megzavarhatja a vezérlőrendszert,
és az egység hibás működését eredményezheti.
4. Ahol gyúlékony gázok szivároghatnak, ahol szénszálak vagy
gyúlékony por kerülhet a levegőbe, vagy ahol illékony tűzveszélyes
anyagokat, például festékhígítót vagy benzint tárolnak.
Az egység működtetése ilyen körülmények között tüzet okozhat.
[Kifejezetten erre a termékre vonatkozó utasítások]
Ne szerelje a terméket a következőkben ismertetett helyekre.
Az olaj, a cigarettakátrány és a gőz ragacsos lerakódás okoz
a szűrőn, amelyet így nem feltétlenül lehet megfelelően
megtisztítani. A ragacsos lerakódás meghibásodást is okozhat.
Olajos füst a következő helyeken fordul elő: éttermekben,
gyárakban stb.
Sűrű cigarettafüst a következő helyeken fordul elő:
dohányzókban stb.
Túlzott nedvesség vagy gőz a következő helyeken fordul elő:
éttermekben, gyárakban stb.
• A klímaberendezés nem használható robbanásveszélyes
környezetben.
Megjegyzés
• Kérje meg az ügyfelet, hogy helyezze üzembe a berendezést az
üzemeltetési kézikönyv alapján, magyarázza el a klímaberendezés
megfelelő használatát, és adjon hasznos tippeket.
• A beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyv mellett az
üzemeltetési kézikönyvre is támaszkodjon.

2. Tartozék
Ellenőrizze, hogy a klímaberendezéshez a megfelelő számú alábbi
tartozék van-e mellékelve. Az alábbi ábra mutatja a tartozékok helyét.
Tartozékkészlet
A tartozékok a védő
hullámpapír hátoldalán,
a szívórács alatt
találhatók meg.

Szívórács

A védő hullámpapír
hátoldala
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Név
Mennyiség

Térközál- Rugalmas
Vezetékköteg Szorítóelító (1) tömlő (2) S alakú cső (3)
(4)
lem (5)
1 db
1 db
1 db
1 db
2 db

Alak

Név
Mennyiség

Csatlakozó cső
(6)
1 db

Illesztő (7)
1 db

Tömítés (8)
1 db

Vezetékköteg
(9)
1 db

Alak

Név
Mennyiség

Támasztólemez (10)
4 db

Csavarok (11)
4 db 4 db

Kábelrögzítő
(12)
1 db

Alak

Egyebek
• Üzemeltetési
kézikönyv
• Szerelési
kézikönyv

A szerelési munkálatok során különösen figyeljen oda az alábbi
jellemzőkre, és a munkálatok végeztével még egyszer
ellenőrizze őket.

3. Felszerelés helye
A termék levegőkimenetének iránya megválasztható.
A háromirányú áramlási minták megvalósításához egy (külön
rendelhető) lezárókészletre van szükség. Ennek a terméknek
nincsenek kétirányú áramlási mintái.
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Az ügyfél jóváhagyásával válasszon egy
olyan beszerelési helyet, amely megfelel
az alábbi feltételeknek

• A mennyezetfelület nem feltűnően ferde.
• Rendelkezésre áll a szereléshez és karbantartáshoz szükséges
tér (lásd az alábbi ábrákat).
• A panel jelzőfényei jól láthatók.
• A beltéri és a kültéri egység, a tápkábel, a jelátviteli vezeték és
a távirányító-vezeték legalább 1 m távolságra helyezkedik el
a tévé- és rádiókészülékektől.
(Ez a kép- és hanginterferencia megelőzése érdekében
szükséges. A bejövő jel erősségétől függően előfordulhat, hogy
az 1 méter távolság nem elég a zaj kiküszöböléséhez.)

3-2

Felszereléshez szükséges hely

A beltéri egységet a szerelési kézikönyvnek és az alábbi ábráknak
megfelelően szerelje fel.
Jelzés

a. A munkálatok befejeztével tesztelendő jellemzők
Tesztelendő elemek

Hiba esetén

Mentes a klímaberendezés a kábelezési és
csatlakozási hibáktól és hiányoktól?
Biztosan nincs rés a mennyezet és a
tömítőanyag között?
Szorosan rögzítve vannak a portároló
rögzítőgombjai (mind a két ponton)?
Szorosan rögzítve vannak a levegőszűrő
rögzítőgombjai (mind az öt ponton)?
Rögzítve van a portároló és a rács leesésgátló
zsinórja a felfüggesztő konzolhoz?
Visszatette az ELEKTROMOS
ALKATRÉSZEK DOBOZÁNAK fedelét,
a rugalmas tömlőt, az S alakú csövet,
a szívórácsot és a díszítő sarokfedeleket?

Üzemeltetési hiba
és kiégett vezetékek

Eredmény

Vízszivárgás

Porgyűjtő bemenet

Vibrálás, zaj, nem
megfelelő porgyűjtés
Vibrálás, zaj, nem
megfelelő porgyűjtés

A panel elülső oldala

Leesés

1

Zaj, nem megfelelő
porgyűjtés

3

2

4
256

* Mindenképpen ellenőrizze duplán a következő szakaszban
megadott jellemzőket: „1. Biztonsági óvintézkedések" a
következő oldalon: 1.

10°

5
10°

b. A szállítás előtt tesztelendő jellemzők
Tesztelendő elemek

Eredmény

Befejeződött a klímaberendezés próbaüzeme?
Elmagyarázta a klímaberendezés kezelését és használatát
a vevőnek az üzemeltetési kézikönyv alapján? *
Elvégezte az üzemmód-beállításokat a szűrő
automatikus tisztításához (automatikusan vezérelt
működés beállításai vagy az időzített működés
beállításai, megadott működési időzónával), és ismertette
a klímaberendezés beállított üzemmódjára vonatkozó
tudnivalókat a vevővel?
Átadta az üzemeltetési kézikönyvet a vevőnek?
(Az üzemeltetési kézikönyvet és a szerelési kézikönyvet
is mindenképpen adja át.)
Átadta a vevőnek a csatlakozó csövet és az illesztőt,
és megkérte, hogy őrizze meg őket?
* Tájékoztatás a helyszínen
A klímaberendezés általános használata mellett el kell magyarázni
az üzemeltetési kézikönyvben
FIGYELEM és
VIGYÁZAT
jelzéssel ellátott tudnivalókat, és meg kell kérni a vevőt, hogy az
ismertetésüket alaposan olvassa át, mivel ha a rájuk vonatkozó
információkat nem fogadják meg, életveszélyes vagy súlyos
sérüléseket vagy anyagi károkat okozhatnak.
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1
2
3
4
5
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Beltéri egység
Elvezetőnyílás
Legalább 1500 mm-re kell lennie a faltól. Ez a terület
legalább 500 mm-es lesz, ha a levegőkimenet le van
zárva, és a blokkolóbetét fel van helyezve.
Porgyűjtő bemenet
Megfelelő tér szükséges, hogy oda lehessen férni
porszívóval

A szívórács rögzítési utasításai

Válassza ki a szívórács rögzítési irányát a panelen az alábbi
lehetőségek közül.
Elvezetőnyílás
Porgyűjtő
bemenet
Csövek

Elvezetőnyílás

Csövek

Szívórács

Szerelési kézikönyv
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4. A panelhez szükséges előkészületek

4-2

Díszítő sarokfedél

Megjegyzés
• Az ebben a szakaszban („4. A panelhez szükséges előkészületek"
a következő oldalon: 3) ismertetett munkálatok során a panel
maradjon a csomagolóanyagban (az alján).
• Ne tegye le fejjel lefelé és ne állítsa fel a panelt, és ne helyezze
kiálló felületekre.
Ha mégis így tesz, a panel felülete megkarcolódhat.
• A lengőszárnyat ne érintse meg, és ne fejtsen ki nyomást rá.
Ez az egység hibás működéséhez vezethet.
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A díszítő sarokfedelek eltávolítása

A szívórács eltávolítása a panelről, a védő
hullámpapír és a tartozékkészlet kivétele

Panel

Díszítő sarokfedél
(jelöléssel)

(1) Emelje meg és távolítsa el a (jelzéssel ellátott) díszítő
sarokfedelet a nyíl irányában.
Megjegyzés
Ne fejtsen ki erőt a huzalkivezetésekre.

(1) Nyomja meg a szívórács gombjait, és emelje meg őket.
Szívórács

Díszítő
sarokfedél

Díszítő sarokfedél

Operation/filter cleaning

Csomagolóanyag
(alul)
Díszítőpanel

Gombok

(2) Nyissa ki a szívórácsot kb. 45°-ra, és vegye le a panelről.

(2) Távolítsa el a (jelzéssel ellátott) díszítő sarokfedél hátulján lévő
csavarokat, nyissa fel a fedelet, és távolítsa el a huzalkivezetések
első felére erősített csatlakozót a jel panelről.

Borító
2
Csatlakozó

45°

Csavar

1

Huzalkivezetések
3
Díszítő sarokfedél
(jelöléssel)

Jel panel
(3) Vegye ki a védő hullámpapírt.
Vegye ki a védő hullámpapírt (a panel tetején) a hátoldalára
erősített tartozékokkal együtt.
Védő hullámpapír (felül)
(A tartozékok
a hátoldalon
találhatóak.)

(3) Távolítsa el a többi díszítő sarokelemet (a maradék hármat)
a nyíl irányában.
Díszítő sarokfedél

Védő hullámpapír (alul)
Panel
Megjegyzés
Amikor a panellel dolgozik, ne fejtsen ki nyomást
a lengőszárnyra, a kefeegységre és a levegőszűrőre.
Levegőszűrő

Kefeegység

4-3

A portároló eltávolítása
A portároló
és a kampó
rögzítőgombja

Portároló

A portároló rögzítőgombja

Panel
Lengőszárny

Szerelési kézikönyv
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(1) Fordítsa el a portároló két rögzítőgombját.

5-1

A térközállító (1. tartozék) felhelyezése

Rögzítőgomb

Portároló
(1) Távolítsa el a megkerülőfurat zárókupakját.

Rögzítőgomb
(Az egyszerűség kedvéért a panel elülső oldala látható.)
(2) Távolítsa el a portárolót a panelről, és közben vigyázzon, hogy
ne vágja el a leesésgátló zsinórt.

2
1
2

Portároló
Leesésgátló zsinór

2

1

Beltéri egység
A megkerülőfurat zárókupakjának eltávolítása

(2) Távolítsa el a papírcsíkot a kétoldalas ragasztószalagról
a térközállító (1. tartozék) hátoldalán.

2

(3) Helyezze a térközállítót (1. tartozék) a levegőmegkerülő furatra.
A térközállító felhelyezése után bizonyosodjon meg róla, hogy
a levegőmegkerülő furat nincs blokkolva.

1

1
2

(3) Távolítsa el a portároló leesésgátló zsinórját a panel
kampókonzoljáról.

3

Távolítsa el
a leesésgátló zsinórt
a kampókonzolról.

4
1
2

Portároló
Panel
Kampó

Leesésgátló zsinór

3
4
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5. A beltéri egységhez szükséges
előkészületek

Levegőmegkerülő furat
Úgy rögzítse, hogy illeszkedjen a levegőmegkerülő
furathoz
Igazítsa be a sarkokat
Térközállító (1. tartozék)

A vezetékköteg (4. tartozék) felhelyezése

(1) Távolítsa el az ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZÁNAK
fedelét a beltéri egységről.
Rögzítők

FIGYELEM
A kábelezés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a beltéri
és a kültéri egység ki van kapcsolva.
Máskülönben áramütést szenvedhet el.

Csavarok
(2 pont)

ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK
DOBOZÁNAK fedele

Lazítsa meg a csavarokat (két ponton), és csúsztassa el az ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK
DOBOZÁNAK fedelét a nyíl irányába, hogy kiakassza a fedelet a rögzítőkből.

VIGYÁZAT
• Az alábbi feladatokat a beltéri egység felszerelése után végezze el.
• A beltéri egységet a hozzá mellékelt szerelési kézikönyv
utasításai alapján szerelje fel.
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Szerelési kézikönyv
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(2) Távolítsa el az áthidalócsatlakozót az X70A-ról.
1

X70A

2
1
2

(3) Csatlakoztassa a vezetékköteget (4. tartozék) a csatlakozókra
(X35A, X39A és X70A), és rögzítse az egység oldalán
található kampókkal.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

X35A X70A

6

Csatlakozó
Ügyeljen a biztonságos csatlakoztatásra
ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZA
Vezetékköteg az egység oldalán
Vezetékköteg (9. tartozék)
Üvegcső
Vezetékköteg (4. tartozék)

Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók stabilan rögzültek,
különben a lengőszárny, a kefeegység vagy a levegőszűrő
nem feltétlenül fog működni.

5-3

Az ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZA
fedelének felhelyezése

Az ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZÁNAK fedelét az előző
szakasz („5-2 A vezetékköteg (4. tartozék) felhelyezése" a következő
oldalon: 4) 1. pontjában leírt eljárással ellentétes sorrendben
helyezze vissza.
Megjegyzés

A panel felhelyezése előtt ellenőrizendő

• Ellenőrizze a beltéri egység és a panel gravírozott jelöléseinek
irányát az alábbiak szerint.
A csőblokknak a PIPING SIDE , az elvezetőnyílásnak
a DRAIN SIDE felé kell állnia.
• Állítsa fel az ideiglenes reteszelő konzolt.
• Húzza ki a huzalkivezetéseket (a panel oldalán) a nyíláson
keresztül.

6-2

ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZA
Áthidalócsatlakozó

X39A

6-1

A panel csatlakoztatása

(1) Próbaképpen illessze a panel szívónyílásának két ideiglenes
reteszelő konzolját (a belső kerületen) a beltéri egység kampóihoz.
Megjegyzés
Miután a kémlelőnyíláson keresztül megbizonyosodott róla,
hogy az ideiglenes reteszelő konzolok illeszkednek
a kampókhoz, vegye el a kezét.
(2) Húzza ki a nyíláson keresztül az 5. szakaszban („5. A beltéri
egységhez szükséges előkészületek" a következő
oldalon: 4) csatlakoztatott vezetékköteget.
Ezután húzza ki óvatosan a sarokfuratból a 4. szakaszban
(„4. A panelhez szükséges előkészületek" a következő
oldalon: 3) a (jellel ellátott) díszítő sarokfedélről leválasztott
huzalkivezetéseket, hogy azok be ne akadhassanak
a felfüggesztő konzolba.
(3) Illessze a panel sarkain lévő felfüggesztő konzolokat (négy
ponton) a beltéri egység kerületén lévő kampókhoz. (Először
a PIPING SIDE feliratú, majd az átellenes oldalon lévő
felfüggesztő konzolt akassza be.)
Közben ügyeljen rá, hogy a vezetékköteg és a huzalkivezetések
(a panel oldalán) ne csípődjenek a panel és a beltéri egység
közé.
Megjegyzés
Miután megbizonyosodott róla, hogy a felfüggesztő konzolok
illeszkednek a kampókhoz, vegye el a kezét.
(4) Szorítsa meg a négy hatlapfejű csavart közvetlenül a felfüggesztő
konzol alatt nagyjából 5 mm-re. (A panel elmozdul előre.)
(5) Fordítsa el a panelt a nyilak irányában, hogy teljesen elfedje
a mennyezeten lévő nyílást.
(6) Ezután szorítsa meg a csavart (4), amíg a beltéri egység
kampójának alja és a panel alja közti eltérés 107–112 mm-re
csökken.

Vigyázzon, hogy a vezetékek vagy az üvegcső ne akadjanak be az
ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZÁNAK fedelébe.
VIGYÁZAT
NE húzza túl szorosra a csavarokat a szerelés során, nehogy
károsodjanak.

FIGYELEM
Rendezze el az elektromos vezetékeket, és rögzítse az
ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK DOBOZÁNAK fedelét.
Az elektromos vezetékek becsípődése vagy az ELEKTROMOS
ALKATRÉSZEK DOBOZA fedelének kinyílása áramütést vagy tüzet
okozhat.

6. A panel felhelyezése a beltéri egységre
A beltéri egységet a hozzá mellékelt szerelési kézikönyv utasításai
alapján szerelje fel.
Megjegyzés
Amikor kiveszi a panelt az alján lévő csomagolóanyagból, ne fejtsen
ki nyomást a lengőszárnyra, a kefeegységre és a levegőszűrőre.

Szerelési kézikönyv
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Megjegyzés

6-2 (1)
Kémlelőnyílás

Kampó
Ideiglenes
reteszelő konzolok
Az ideiglenes
beakasztás előtt

• Szorosra húzza a csavarokat, máskülönben hiba jelentkezhet
az alábbi ábra szerint.
• Állítsa be újra a beltéri egység magasságát, ha a csavarok
meghúzása után is hézag van a mennyezet és a panel között.

Az ideiglenes
beakasztás után

Az egység magassága
beállítható a panel sarkain lévő
furatokon keresztül a panel
eltávolítása nélkül, feltéve, hogy
ezek a beállítások nem érintik a
beltéri egység vízszintességét
vagy elvezetőcsövét.
A munkálatok elvégzéséhez
tekintse meg a beltéri egység
szerelési kézikönyvét.

Légszivárgás
Légszivárgás
a mennyezet
felől.

6-2 (3)
Kampó

Porképződés

Páralecsapódás
vagy csöpögés

Felfüggesztő konzol
A beakasztás után

A beakasztás előtt
Elvezetőnyílás

(4 ponton)

6-2 (1)

Csövek

Ellenőrizze, hogy nem maradt-e rés.

Kémlelőnyílás

Kampó

6-3
Ideiglenes
reteszelő konzolok
Az ideiglenes
Az ideiglenes
beakasztás előtt beakasztás után

PIPING SIDE
gravírozott jel
DRAIN SIDE
gravírozott jel

A panel ellenőrzése

(1) Távolítsa el a panel tömítését.
1

2

1

2

Beállítás
6-2 (5)

Nyílás
Szerszám (pl. csavarhúzó)
A beltéri egység
kampójának alsó része

6-2 (6)
Panel

4
1
2
3
4

Távolítsa el a panel tömítését
Dugja be a tömítést, amíg el nem éri a rögzítőt
Rögzítő
Tömítés (8. tartozék)

(2) Húzza ki a vezetékköteget és a huzalkivezetéseket (a panel
oldalán).

Beltéri egység
107~112 mm

3

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

(Az egyszerűség
kedvéért
a mennyezet nem
szerepel az ábrán)

A panel
alsó oldala

Panel

Huzalkivezetés
(a panel oldalán)

107~112 mm

Tömítés

Panel

Vezetékköteg

Beltéri egység
A beltéri egység
kampójának
alsó része
Mennyezet
Vezetékkötegek
Huzalkivezetések
(a panel oldalán)

A panel alsó oldala
Felfüggesztő konzol

Keresztmetszetek (4 pont)

(3) Csatlakoztassa a huzalkivezetések csatlakozóit, és állítsa be
az üvegcsövet, hogy elfedje a csatlakozórészt.

Huzalkivezetések
(a panel oldalán)

Vezetékkötegek
1

Csatlakozó
Ügyeljen a biztonságos
csatlakoztatásra.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Mozgassa az
üvegcsövet.

Üvegcső

Szerelési kézikönyv

6

(4) Szorítsa meg és rögzítse az üvegcső mindkét végét az
üvegcsövön lévő és a megadott szorítóelemekkel (5. tartozék).
A két vég rögzítése után vágja le a szorítóelemek felesleges
részeit a tövüknél.

6-4

A portároló felhelyezése
2

Húzza meg a szorítóelemeket

1

3
b
a

Vágja le a töveket
Szorítóelem
(5. tartozék)

4

5

(5) Tegye vissza a csatlakoztatott huzalkivezetéseket a beltéri
egység és a panel közötti területre.
(Rendezze a huzalkivezetéseket az ábrán látható satírozott
területen.)
Megjegyzés
Óvatosan helyezze el a huzalkivezetéseket, hogy ne érjenek
hozzá a levegőszűrőhöz.

Csatlakoztatott
huzalkivezetések

Panel
ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK
DOBOZA (beltéri egység)

6
7
1
2
3
4
5
6
7

Gravírozott jel a csővezeték oldalán
Panelkampó
Gravírozott jel az elvezetőoldalon
Panel
Leesésgátló zsinór
Portároló
Úgy helyezze fel a portárolót, hogy a gravírozott jelű
oldal lefelé nézzen.

(1) Akassza a portároló leesésgátló zsinórját a panelkampóba az
ábrán látható módon.

Csatlakoztatott
huzalkivezetések

1

(6) Vezesse keresztül a kampón a huzalkivezetéseket.

2
3
4
5

1
1
2

1
2
3
4
5

2

Kampó
Vezesse keresztül a kampón a vezetékeket

Kampó
Beakasztott leesésgátló zsinór
Panel
Leesésgátló zsinór
Portároló

(2) Csatlakoztassa a portárolót a következő szakaszban
ismertetett eljárással ellentétes sorrendben: „4-3 A portároló
eltávolítása" a következő oldalon: 3.

(7) Szüntesse meg a hézagot a panel és az egység között.

Megjegyzés
2×

8×
4×

1

2
4×

Ellenőrizze, hogy a leesésgátló zsinór nem akad-e be
a portároló kivezető nyílásába a portároló csatlakoztatásakor.
Ha beakad, akkor előfordulhat, hogy a portároló nem fog
megfelelően működni.
(3) Fordítsa el a portároló rögzítőgombjait (két ponton), és
rögzítse a portárolót.
Rögzítőgomb

Rögzítőgomb
(Az egyszerűség kedvéért
a panel elülső oldala látható.)

Szerelési kézikönyv
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6-5

Az S alakú cső felszerelése (3. tartozék)

A (B-vel jelölt) kefeoldal felszerelése előtt a portároló oldalát
(A-val jelölt) szerelje fel.
(A felszerelés során ügyeljen, hogy egyezzenek a bevésett
karakterek.)

(2) Az ábrán látható módon akassza a szívórács leesésgátló
zsinórjait a sarokkampókba (két sarkon).
Cserélje meg
a leesésgátló zsinórok irányát.

Portároló

Kefeegység

Szívórács

Győződjön meg róla,
hogy a gravírozott
karakterek
megfelelnek
egymásnak.

Kefeegység

2

Rögzítők
(2 ponton)

Portároló
Rögzítő
(1 ponton)

Kefeegység oldala
S alakú cső
(3. tartozék)

Portároló
oldala

Leesésgátló zsinór
Kampó
Kampó

1

Győződjön meg róla,
hogy a gravírozott
karakterek megfelelnek
egymásnak.

Leesésgátló zsinór
(3) Csatlakoztassa a rugalmas tömlőt (2. tartozék) a panel oldalához.
(A rugalmas tömlőnek (2. tartozék) nem kell adott irányba néznie.)
A rugalmas tömlő
illesztése a panel oldalán

Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a rögzítők biztosan rögzültek-e. Nem biztos
rögzítés esetén előfordulhat, hogy a porgyűjtés nem fog
megfelelően működni.

7. A szívórács és a díszítő
sarokfedelek felhelyezése

Rugalmas tömlő
(2. tartozék)

A szívórács elforgatható és két választható irányban rögzíthető.
Ha több egységet szerel fel, szükség szerint állítsa be a
szívórácsok irányát. Az irányt az ügyfél kérésére is módosíthatja.

7-1

A rugalmas tömlő
illesztése a panel oldalán

A szívórács felhelyezése

* Válassza ki az (A) vagy a (B) kampót, és akassza be a szívórács
rögzítőit.
Megjegyzés
A szívórács károsodhat, ha rossz beakasztó oldalt választ.

7-2

Hajlítsa befelé
a kampót.

Kampó (A)

(1) Állítsa be a szívórácsot körülbelül 45°-os szögben,
és helyezze a kampókat (három ponton) a panelre.
Jelölés
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Biztosan illessze
a rögzítőket
a kampókba (két ponton).

Kampók
(2 ponton)
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a rögzítők biztosan rögzültek-e. Nem biztos
rögzítés esetén előfordulhat, hogy a porgyűjtés nem fog
megfelelően működni.
(4) Nyomja be a (3) lépésben csatlakoztatott rugalmas tömlőt
a panelba.
(Figyeljen arra, hogy a tömlő ne akadjon be a lezárt szívórácsba.)
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a rugalmas tömlőt, amikor
a helyére nyomja.
Rugalmas
tömlő

Panel
Panel

Szívórács

45°

Szívórács

Nyomja be a
rugalmas tömlőt,
hogy igazodjon
a sarokhoz.

A szívórácshoz

Szívórács felszerelési szöge

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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(5) Csatlakoztassa a (3) lépésben csatlakoztatott rugalmas tömlő
másik végét a szívórács oldalához.
* Forgassa el a szívórács oldalán lévő rugalmas
tömlőillesztést a szívórács felszerelési irányának
megfelelően, az ábrán látható módon.
A rugalmas tömlő
illesztése a szívórács oldalán

(2) Az ábrán látható módon akassza a szívórács leesésgátló
zsinórjait a sarokkampókba (két sarkon).
Cserélje meg a leesésgátló
zsinórok irányát.

A rugalmas
tömlő illesztése
a szívórács oldalán
Rugalmas tömlő
Szívórács
Csatlakoztassa
biztosan a tömlőt.

Leesésgátló zsinór
Kampó

Megjegyzés

(6) Először lassan tolja fel a szívórácsot, és a két gombot nyomva
tartva biztosan illessze a rácsot a panelbe.
Gombok
(2 ponton)

Hajlítsa befelé
a kampót.

Kampó

Ellenőrizze, hogy a rögzítők biztosan rögzültek-e. Nem biztos
rögzítés esetén előfordulhat, hogy a porgyűjtés nem fog
megfelelően működni.

Leesésgátló zsinór

Panel
(3) Csatlakoztassa a rugalmas tömlőt (2. tartozék) a panel oldalához.
(A rugalmas tömlőnek (2. tartozék) nem kell adott irányba néznie.)
A rugalmas tömlő
illesztése a panel oldalán

Szívórács

Megjegyzés
Amikor bezárja a szívórácsot, beakadhatnak a leesésgátló
zsinórok.
A szívórács bezárása előtt gondoskodjon róla, hogy
a leesésgátló zsinórok ne álljanak ki a szívórácsból.

Szívórács

Nem állhat ki

Rugalmas tömlő
(2. tartozék)

Biztosan illessze
a rögzítőket
a kampókba (két ponton).

A rugalmas tömlő
illesztése a panel oldalán

Leesésgátló
zsinór

Kampók
(2 ponton)
Megjegyzés

7-3

Ellenőrizze, hogy a rögzítők biztosan rögzültek-e. Nem biztos
rögzítés esetén előfordulhat, hogy a porgyűjtés nem fog
megfelelően működni.

Kampó (B)

(1) Állítsa be a szívórácsot körülbelül 45°-os szögben,
és helyezze a kampókat (három ponton) a panelre.
Jelölés
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION
45°

Szívórács
Szívórács
felszerelési szöge

GRILLE HO

OKING SI

DE

(4) Nyomja be a (3) lépésben csatlakoztatott rugalmas tömlőt
a panelba.
Figyeljen arra, hogy a tömlő ne akadjon be a lezárt szívórácsba.
A szívórácshoz
Rugalmas
tömlő
Nyomja be a
rugalmas tömlőt,
hogy igazodjon
a sarokhoz.

Panel
Szívórács

Szerelési kézikönyv
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(5) Csatlakoztassa a (3) lépésben csatlakoztatott rugalmas tömlő
másik végét a szívórács oldalához.
* Forgassa el a szívórács oldalán lévő rugalmas
tömlőillesztést a szívórács felszerelési irányának
megfelelően, az ábrán látható módon.
A rugalmas
tömlő illesztése
a szívórács oldalán

A rugalmas tömlő illesztése
a szívórács oldalán

Rugalmas tömlő

(2) Csatlakoztassa a (jelzéssel ellátott) díszítő sarokfedelet
a gravírozott DRAIN SIDE felirattal jelölt sarokhoz. Tolja
át a csatlakoztatott huzalkivezetéseket a sarok lyukán át
a mennyezet hátsó oldalához.
DRAIN SIDE
gravírozott jel
Huzalkivezetések
Díszítő sarokfedél
(jelöléssel)

Csatlakoztassa
biztosan a tömlőt.

Nyomja be a díszítő
sarokfedélen lévő öt rögzítőt
a panelen lévő lyukakba.

(3) Akassza a többi (a maradék három) díszítő sarokfedél
zsinórjait a panel megfelelő tűjébe.

Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a rögzítők biztosan rögzültek-e. Nem biztos
rögzítés esetén előfordulhat, hogy a porgyűjtés nem fog
megfelelően működni.

Tű

(6) Először lassan tolja fel a szívórácsot, és a két gombot nyomva
tartva biztosan illessze a rácsot a panelbe.
Panel

Gombok
(2 ponton)
(4) Csatlakoztassa a díszítő sarokfedeleket (a maradék hármat)
a panelhez.

Szívórács

Megjegyzés
Amikor bezárja a szívórácsot, beakadhatnak a leesésgátló
zsinórok.
A szívórács bezárása előtt gondoskodjon róla, hogy
a leesésgátló zsinórok ne álljanak ki a szívórácsból.

Szívórács

Nem állhat ki

8. Üzemmód-beállítások

Leesésgátló
zsinór

7-4

A következő üzemmódok közül választhat az öntisztító panel
szűrőjének automatikus tisztításához.

A díszítő sarokfedelek felhelyezése

(1) Biztosan csatlakoztassa a (jelzéssel ellátott) díszítő
sarokfedelet a jel panelhez a következő szakaszban szereplő
eljárással ellentétes sorrendben: „4. A panelhez szükséges
előkészületek" a következő oldalon: 3.
3 Csavar
2 Borító
Csatlakozó

Huzalkive1 zetések

Rendezze el a
huzalkivezetéseket, hogy
a szorítóelem a fedél
belső oldalán legyen.

Csatlakoztassa
biztosan a
csatlakozót.

Jel panel

Nyomja be a díszítő sarokfedélen lévő
öt rögzítőt a panelen lévő lyukakba.

Szorítóelem

Díszítő sarokfedél
(jelöléssel)

Üzemmód

Leírás
A szűrő automatikus tisztítására egy olyan
(1) Időszabályzó
időablakban kerül sor, amelyet nyolc időablak
üzemmód
közül lehet kiválasztani.
A szűrő automatikus tisztítására a gyárilag
(2) 00:00 és 03:00
beállított időablakban (00:00 és 03:00 között)
közötti tisztítás
kerül sor.
(3) Automatikusan
A szűrő automatikus tisztítása a vezérlőre
vezérelt
ferenciának megfelelően lesz végrehajtva.
működés
Egyeztessen az ügyféllel, és állítsa be a kívánt üzemmódot
az öntisztító díszítőpanel üzemeltetési kézikönyvének
a Szűrő automatikus tisztítását ismertető szakaszában szereplő
utasításoknak megfelelően.
A berendezés átadásakor tekintse át a fenti táblázat (1)–(3)
leírásait, és magyarázza el az ügyfélnek, hogy mikor kezdődik
a szűrő automatikus tisztítása.

9. Helyszíni beállítások
Az ügyféllel egyeztetve végezze el a beállításokat a légkondicionáló
felszerelési és használati feltételeinek megfelelően. A következő
négy beállítás áll rendelkezésre.
A termék a gyári alapértelmezett beállításnak megfelelően heti
egyszer hajtja végre a szűrő öntisztítását.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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9-1

A porgyűjtés megjelenítése

Megadhatja, hogy a berendezés megjelenítse-e a porgyűjtési jelzést.

9-2

Pormennyiségi beállítások

A beállítás során vegye figyelembe a helyiségben lévő por
mennyiségét/a porrészecskék méretét (például a ruhaneműket
áruló üzletekben kis porrészecskékkel kell számolni).

9-3

3. Válassza a szervizbeállítások menüjének Szűrő autotiszt. teszt.
elemét, és nyomja meg a Menü/Enter gombot.
4. A kezdőképernyőn megjelenik a következő szimbólum: "
".
A kijelzés a próbaüzem végéig a képernyőn marad.
A próbaüzem szükséges hossza hozzávetőleg 10 perc
(ha normál pormennyiség van beállítva).
1.
2.

Panel jelzőfénye (zöld) be/ki

Hűtés

A panel jelzőfénye (zöld) a következő üzemelési állapotokat jelenítheti
meg. A jelzőfény beállítása során az ügyfél igényeit vegye alapul.
Jelzés
Világít
Zöld

Üzemelési állapot
Légkondicionálás
üzemmód

Megjegyzések
A szállítás előtt
a jelzőfény ki van
kapcsolva.

Szűrő automatikus
tisztítása

Villog

3.

Vissza

Beállítási táblázat

A helyszíni beállításokat a távirányító szerelési kézikönyvének
megfelelően végezze el. (A vastag keretes cellákban lévő
beállítások a gyári alapértékek.)
Beállítási
elem

Üzem- Első
mód kódsz.
szám

Kijelzés
Porgyűjtés
1. jelzése

10
(20)

Pormennyiségi
beállítások
(1)

14
(24)

Panel
jelzőfénye
(zöld)
be/ki

14
(24)

02

Hűtés

03

04

05

06

–

–

–

–

(3)

Kijelzés

Nincs kijelzés

(9)

Normál
mennyiségű
por - átlagos
méretű
részecskék

Nagy
mennyiségű
por - átlagos
méretű
részecskék

Nagy
Normál mennyimennyiségű
ségű por - kis
por - kis
méretű
méretű
részecskék
részecskék

–

–

(4)

A légkondicionáló
és a szűrőtisztítás
működtetése
során is be van
kapcsolva.

Megoldható, hogy
csak
a szűrőtisztítás
során legyen
bekapcsolva.

A légkondicionáló
és
a szűrőtisztítás
működtetése
során is ki van
kapcsolva.

–

–

–

Nyomja meg és tartsa
lenyomva a Mégse
gombot legalább
4 másodpercig, mialatt
a háttérvilágítás
működik.

2/3

Nyomja meg a
Menü/Enter gombot.

Beállítás

4.

Második kódszám

01

Szervizbeállítások
Beltéri egység állapota
Kültéri egység állapota
Ventilátor kényszerített BE
Fő/al szabályzó váltása
Szűrőjelző
KI
Szűrő autotiszt. teszt.

A piros lámpa, amely a porgyűjtés időpontjáról értesíti az ügyfelet,
nem kapcsol ki.

9-4

Beállítás erre
Hűtés 28°C

(1) A beállítás megadását követően a következő tisztítástól lép

érvénybe.

10. Próbaüzem
A beltéri egység próbaüzeme után az öntisztító díszítőpanel
próbaüzemére is kerítsen sort.
Az öntisztító díszítőpanel próbaüzeme nem végezhető el, amíg
a beltéri egység üzemel.

Beállítás erre
Hűtés 28°C

Porgyűjtés

LCD kijelző háttérvilágítása
A háttérvilágítás bármelyik gomb megnyomására körülbelül
30 másodpercig világít.
A gombokat akkor használja (a Be/Ki gomb kivételével), amikor
a háttérvilágítás be van kapcsolva.
Tesztelendő elemek a próbaüzem során
Tesztelendő elemek
Forog a szűrő?
A szárnyak vízszintesen vannak
rögzítve?
A távirányító képernyőjén
" jel?
megjelenik a "  

Javítás

Eredmény
ellenőrzése

Ellenőrizze a
csatlakozó
csatlakozásait.

* A távirányítón az "AH" felirat jelenik meg, ha az öntisztító panel
hibás.

Megjegyzés

Megjegyzés

A termék próbaüzeme előtt tekintse át a következő szakaszt:
"a. A munkálatok befejeztével tesztelendő jellemzők".

Miután a termék próbaüzeme befejeződött, tekintse át a következő
szakaszt: "b. A szállítás előtt tesztelendő jellemzők" a szerelési
kézikönyvben.

10-1 Ellenőrizze, hogy a beltéri egység, a kültéri
egység és az automatikus tisztítóegység
ELEKTRONIKUS ALKATRÉSZEK
DOBOZAINAK fedele zárva van-e
10-2 Kapcsolja be a beltéri egységet.
Az áramellátás bekapcsolása után a panel inicializációs folyamatba
kezd.

10-3 Végezze el a panel próbaüzemeltetését két
perccel az áramellátás bekapcsolása után
A távirányítóval hagyja jóvá a szűrőtisztítási üzemet.
Próbaüzemmód távirányítóval
1. Állítsa le a panel működését, ha légkondicionálási üzemmódban
van.
2. Tartsa legalább 4 másodpercig továbbra is lenyomva a Mégse
gombot, mialatt a háttérvilágítás be van kapcsolva. Megjelenik
a szervizbeállítások menüje.
Szerelési kézikönyv
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