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Nieprawidłowe zamocowanie pokrywy SKRZYNKI
ELEKTRYCZNEJ może spowodować wydzielanie ciepła,
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Rozerwać i zutylizować worek foliowy.
Zabawa dzieci workiem foliowym grozi ich uduszeniem.
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Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje
w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

1. Środki ostrożności
Należy uważnie przeczytać niniejsze "Środki ostrożności" przed
montażem urządzeń klimatyzacyjnych oraz upewnić się, że zostały
one zainstalowane prawidłowo.
Po zakończeniu montażu należy wykonać uruchomienie próbne
w celu sprawdzenia usterek i wyjaśnienia klientowi sposobu obsługi
klimatyzatora i jego konserwacji, z pomocą instrukcji obsługi.
Należy poprosić klienta o przechowywanie instrukcji montażu wraz
z instrukcją obsługi, aby można było z nich korzystać w przyszłości.
Klimatyzator wchodzi w skład urządzeń określanych jako
"urządzenia niedostępne dla ogółu".
Znaczenie słów OSTRZEŻENIE i OSTROŻNIE.
OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może
spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

OSTROŻNIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie mienia lub
obrażenia ciała, które mogą, w zależności
od okoliczności, okazać się bardzo poważne
w skutkach.

OSTRZEŻENIE
• O wykonanie prac montażowych należy zwrócić się do swojego
dealera lub wykwalifikowanego personelu.
Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej
instalacji klimatyzatora. Wykonanie instalacji w sposób
nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.
• Prace instalacyjne należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami
zawartymi w niniejszej instrukcji montażu. Nie modyfikować produktu.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować
wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Należy dopilnować, by do prac instalacyjnych użyto wyłącznie
podanych akcesoriów i części.
Użycie części innych niż podane może doprowadzić do uszkodzenia
jednostki, wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Należy dopilnować, aby użyto wskazanych przewodów i aby
złącza i przewody nie były naprężone.
Nieprawidłowe podłączenie lub zabezpieczenie przewodów
może doprowadzić do wydzielania się zbyt dużej ilości ciepła
lub powstania pożaru.
• Przed dotknięciem jakichkolwiek części elektrycznych należy
wyłączyć jednostkę.
• Rozmieścić przewody główne dostarczonej wiązki w taki sposób,
aby pokrywa SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ jednostki wewnętrznej
nie była uniesiona, po czym starannie zamocować pokrywę.
Instrukcja montażu
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OSTROŻNIE
• Jednostki wewnętrzną i zewnętrzną, przewód zasilający,
okablowanie pilota zdalnego sterowania oraz okablowanie
transmisyjne należy zainstalować w odległości co najmniej 1 metra
od odbiorników telewizyjnych i radiowych. Ma to zapobiec
zakłóceniom w odbiorze sygnału telewizyjnego i radiowego.
(W zależności od siły sygnału, odległość 1 metra może nie być
wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).
• Należy zachować najwyższą ostrożność podczas transportu
produktu.
Aby przenieść produkt, należy chwycić za uchwyty w opakowaniu.
Nie przenosić opakowania za taśmę polipropylenową, ponieważ
może ona ulec odkształceniu.
• Nie dotykać ożebrowania wymiennika ciepła.
Nieprawidłowe dotknięcie ożebrowania może spowodować obrażenia.
• Nie wyłączać zasilania produktu bezpośrednio po jego zatrzymaniu.
Przed wyłączeniem zasilania produktu należy zawsze odczekać co
najmniej 5 minut.
Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować wyciekami wody lub
awariami.
• Nie należy instalować klimatyzatora w następujących warunkach:
1. W miejscach występowania mgły lub oparów oleju
mineralnego o dużym stężeniu (np. w kuchni).
Elementy plastikowe ulegną uszkodzeniu, mogą odłamać się
i spowodować wyciek wody.
2. W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, np. par
kwasu siarkowego.
Korozja przewodów miedzianych lub spawanych części może
spowodować wyciek czynnika chłodniczego.
3. W pobliżu urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne.
Promieniowanie elektromagnetyczne mogą zakłócić działanie systemu
sterowania i spowodować awarię jednostki.
4. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazu palnego,
gdzie w powietrzu znajdują się włókna węglowe lub pyły
płatne, lub gdzie korzysta się z lotnych substancji
łatwopalnych, takich jak rozpuszczalniki lub benzyna.
Obsługa jednostki w takich warunkach może doprowadzić do
pożaru.
[Instrukcje specyficzne dla tego produktu]
Nie należy instalować produktu w następujących miejscach.
Olej, smoła papierosowa i para wodna spowodują osiadanie
lepkiego kurzu na filtrze, uniemożliwiając prawidłowe
czyszczenie. Lepki kurz może także być przyczyną awarii.
Miejsca, gdzie występuje tłusty dym: restauracje, fabryki itp.
Miejsca, gdzie występują duże ilości dymu papierosowego:
palarnie itp.
Miejsca, gdzie występuje nadmierna wilgotność lub nadmierna
ilość pary wodnej: restauracje, fabryki itp.
• Nie należy używać klimatyzatora w atmosferze wybuchowej.
Uwaga
• Należy poprosić klienta, aby samodzielnie obsługiwał
klimatyzator, odnosząc się do instrukcji obsługi i wyjaśnić
mu zasady prawidłowej obsługi klimatyzatora, udzielając
przydatnych wskazówek.
• Patrz instrukcja obsługi oraz instrukcja montażu dostarczone
z jednostką wewnętrzną.
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2. Akcesoria
Należy sprawdzić, czy z klimatyzatorem dostarczono prawidłową liczbę
akcesoriów. Umieszczenie akcesoriów przedstawia poniższa ilustracja.
Zestaw akcesoriów
Akcesoria znajdują
się z tyłu ochronnej
tektury falistej pod
kratką wlotową.

Kratka wlotowa

Tył ochronnej
tektury falistej

Nazwa
Liczba

Przekładka
(1)
1 szt.

Wąż
Przewód w
Opaska
elastyczny kształcie litery S
Wiązka
zaci(2)
(3)
przewodów (4) skowa (5)
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.

Kształt

Nazwa
Liczba

Przewód
łączący (6)
1 szt.

Mocowanie
(7)
1 szt.

Uszczelnienie (8)
1 szt.

Wiązka
przewodów
(9)
1 szt.

Wynik

* Wyjaśnienie miejsca pracy
Poza ogólnymi informacjami dotyczącymi użytkowania
klimatyzatora, należy wyjaśnić opisy uwag oznaczonych
słowami
OSTRZEŻENIE i
OSTROŻNIE w instrukcji
obsługi i poprosić klienta o ich uważne przeczytanie, ponieważ
niestosowanie się do tych uwag może spowodować utratę
życia, poważne obrażenia lub zniszczenie mienia.

3. Miejsce montażu
Produkt oferuje wybór kierunku wylotu powietrza. Uzyskanie
trójdrogowych schematów przepływu wymaga użycia zestawu
zamknięć (wyposażenie opcjonalne). Produkt nie umożliwia
dwudrogowych schematów przepływu.

Kształt

Nazwa
Liczba

b. Elementy testowe przed dostawą
Elementy testowe
Czy zakończono testowanie klimatyzatora?
Czy instalator wyjaśnił klientowi metodę obsługi
klimatyzatora, posługując się instrukcją obsługi? *
Czy instalator wprowadził ustawienia trybu dla
automatycznego czyszczenia filtra (ustawienia trybu
automatycznego lub ustawienia trybu timera z podaniem
strefy czasowej) oraz poinformował klienta o ustawionym
trybie pracy klimatyzatora?
Czy instalator przekazał klientowi instrukcję obsługi?
(Należy pamiętać, aby wręczyć klientowi instrukcję
obsługi oraz instrukcję montażu).
Czy instalator przekazał klientowi przewód łączący
i mocowanie, prosząc go o ich zachowanie?

Płyta
Opaska
wsporcza (10) Wkręty (11) kablowa (12)
4 szt.
4 szt. 4 szt.
1 szt.

Kształt

3-1
Inne
• Instrukcja
obsługi
• Instrukcja
montażu

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy
w czasie wykonywania prac montażowych i ponownie je
sprawdzić po ich zakończeniu.
a. Elementy testowe po zakończeniu prac
Elementy testowe
Czy okablowanie i połączenia
klimatyzatora podłączono prawidłowo,
niczego nie pomijając?
Czy na pewno nie ma szczeliny między
sufitem i materiałem uszczelniającym?
Czy zaczepy mocujące (w dwóch
puntach) pojemnika na kurz są
dokładnie dokręcone?
Czy zaczepy mocujące (w pięciu
punktach) filtra powietrza są dokładnie
dokręcone?
Czy linka chroniąca przed upadkiem
pojemnika na kurz i kratki jest
przymocowana do wieszaka montażowego?
Czy zamocowano pokrywę SKRZYNKI
ELEKTRYCZNEJ, pojemnik na kurz,
wąż elastyczny, przewód w kształcie
litery S, kratkę wlotową i dekoracyjne
osłony narożne?

W przypadku
uszkodzenia
Awaria
i przepalenie
przewodu

Wynik

Wyciek wody
Wibracje, hałas
i nieprawidłowe
zbieranie kurzu
Wibracje, hałas
i nieprawidłowe
zbieranie kurzu

Należy wybrać miejsce instalacji spełniające
następujące kryteria, a następnie uzyskać
zgodę klienta

• Powierzchnia sufitu nie powinna być nadmiernie nachylona.
• Należy zapewnić przestrzeń roboczą na czynności montażowe
i serwisowe (patrz następujące ilustracje).
• Wskaźniki na panelu powinny być dobrze widoczne.
• Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna, przewód zasilający,
okablowanie transmisyjne i okablowanie pilota zdalnego
sterowania znajdują się w odległości co najmniej 1 metra od
odbiorników telewizyjnych i radiowych.
(Ma to zapobiec zakłóceniom w odbiorze sygnału telewizyjnego
i radiowego. W zależności od siły sygnału, odległość 1 metra
może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).

3-2

Miejsce potrzebne do montażu

Zainstalować jednostkę wewnętrzną zgodnie z instrukcją montażu
i następującymi ilustracjami.
Wskaźnik

Upadek
Wlot pojemnika na kurz
Hałas
i nieprawidłowe
zbieranie kurzu

Przód panelu

* Należy ponownie sprawdzić elementy podane w rozdziale
"1. Środki ostrożności" na stronie 1.
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(3) Usunąć ochronną tekturę falistą.
Usunąć ochronną tekturę falistą (na wierzchu panelu) razem
z przymocowanymi z tyłu akcesoriami.
Ochronna tektura
falista (wierzch)
(Akcesoria znajdują
się z tyłu).

5
10°

Ochronna tektura
falista (spód)
Jednostka wewnętrzna
Króciec odprowadzenia skroplin
Co najmniej 1500 mm od ściany. Ta przestrzeń będzie
wynosić co najmniej 500 mm z zamkniętym wylotem
powietrza i zainstalowaną klapą blokującą.
Wlot pojemnika na kurz
Należy zostawić miejsce na odkurzanie za pomocą
odkurzacza

Uwaga
Nie naciskać ruchomej kierownicy powietrza, szczotki ani filtra
powietrza podczas przenoszenia panelu.
Szczotka

Filtr powietrza

Panel
Ruchoma
kierownica
powietrza

Kierunki zamocowania kratki wlotowej

Należy wybrać jeden z następujących kierunków zamocowania
kratki wlotowej na panelu.

4-2

Wlot
pojemnika
na kurz
Króciec odprowadzenia
skroplin

Przewody

Dekoracyjna osłona narożna
Przewody

Dekoracyjna
osłona narożna

Dekoracyjna osłona narożna

Panel

Dekoracyjna osłona
narożna (z wyświetlaczem)

Kratka
wlotowa

(1) Unieść i wyjąć dekoracyjną osłonę narożną (z wyświetlaczem)
w kierunku wskazanym przez strzałkę.

4. Przygotowania panelu

Uwaga

Uwaga
• Należy wykonać wszystkie czynności podane w rozdziale
"4. Przygotowania panelu" na stronie 3 przed usunięciem
opakowania panelu (na spodzie).
• Panelu nie należy kłaść, stawiać pionowo ani umieszczać na
wystających częściach.
W przeciwnym razie może dojść do zarysowania jego
powierzchni.
• Nie dotykać ani nie naciskać ruchomej kierownicy powietrza.
Spowoduje to nieprawidłowe działanie urządzenia.

4-1

Wyjmowanie dekoracyjnych osłon narożnych

Wyjmowanie kratki wlotowej z panelu,
ochronnej tektury falistej i zestawu akcesoriów

(1) Nacisnąć i unieść zaczepy na kratce wlotowej.
Kratka wlotowa
Opakowanie (spód)

Nie naciskać przewodów głównych.
Operation/filter cleaning

Króciec odprowadzenia
skroplin

(2) Odkręcić wkręty na spodzie dekoracyjnej osłony narożnej
(z wyświetlaczem), otworzyć pokrywę i odłączyć złącze
przymocowane do przedniego końca przewodów wejściowych
od płytki drukowanej.
Okładka
2
Złącze

Śruba

1

Przewody główne
3
Dekoracyjna osłona
narożna (z wyświetlaczem)

PŁYTKA
DRUKOWANA

Panel dekoracyjny

Pokrętła

(2) Otworzyć kratkę wlotową pod kątem około 45° i wyjąć ją
z panelu.

(3) Zdjąć wszystkie dekoracyjne osłony narożne (tj. trzy osłony)
w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Dekoracyjna osłona narożna

45°

Panel

Instrukcja montażu
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Wyjmowanie pojemnika na kurz
Zaczep
Pojemnik na kurz
mocujący pojemnika
na kurz i klamra

5. Przygotowania jednostki wewnętrznej

Zaczep mocujący
pojemnika na kurz

OSTRZEŻENIE
Przed pracami przy okablowaniu należy upewnić się, że
wyłączono zasilanie jednostek wewnętrznej i zewnętrznej.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem
elektrycznym.

OSTROŻNIE
(1) Obrócić dwa zaczepy mocujące pojemnika na kurz.

Zaczep mocujący

• Po zainstalowaniu jednostki wewnętrznej należy wykonać
następujące czynności.
• Zainstalować jednostkę wewnętrzną zgodnie z dostarczoną z nią
instrukcją montażu.

5-1

Mocowanie przekładki (wyposażenie
dodatkowe (1))

Pojemnik
na kurz

(1) Usunąć zaślepkę otworu obejściowego.

Zaczep mocujący
(Aby poprawić czytelność, pokazano przód panelu).
(2) Wyjąć pojemnik na kurz z panelu, uważając, aby nie przeciąć
linki chroniącej przed upadkiem.
Pojemnik na kurz
Linka chroniąca
przed upadkiem

2
1

2
1
2

2

1

Jednostka wewnętrzna
Usunąć zaślepkę otworu obejściowego

(2) Oderwać papier nieprzyczepny od taśmy dwustronnej na
spodzie przekładki (wyposażenie dodatkowe (1)).

(3) Odczepić linkę chroniącą przed upadkiem pojemnika na kurz
od klamry panelu.

(3) Przymocować przekładkę (wyposażenie dodatkowe (1))
w otworze obejściowym powietrza.
Sprawdzić, czy po przymocowaniu przekładki otwór
obejściowy powietrza nie jest zablokowany.

Odczepić linkę
chroniąca przed
upadkiem od klamry.

Panel
Klamra

1
Pojemnik
na kurz
Linka chroniąca
przed upadkiem

2
3
4
1
2
3
4

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Samoczyszczący panel dekoracyjny
4P558847-1A 2018.12

Otwór obejściowy powietrza
Przyklejony równo z otworem obejściowym powietrza
Wyrównać narożniki
Przekładka (wyposażenie dodatkowe (1))

Instrukcja montażu
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Mocowanie wiązki przewodów (wyposażenie
dodatkowe (4))

(1) Zdjąć pokrywę SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ z jednostki wewnętrznej.
Zaczepy

6. Mocowanie panelu do jednostki
wewnętrznej
Zainstalować jednostkę wewnętrzną, odnosząc się do dostarczonej
z nią instrukcji montażu.
Uwaga
Nie naciskać ruchomej kierownicy powietrza, szczotki ani filtra
powietrza podczas wyjmowania panelu z opakowania (na spodzie).

Pokrywa SKRZYNKI
ELEKTRYCZNEJ

Wkręty
(2 punkty)

Odkręcić wkręty (w dwóch punktach) i przesunąć pokrywę SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby odczepić pokrywę od zaczepów.

(2) Usunąć zworkę ze złącza X70A.
1

6-1

6-2

Uwaga

2

Zabrać ręce po potwierdzeniu przez okienko kontrolne,
że tymczasowe zatrzaski znajdują się w zaczepach.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Zworka

(3) Podłączyć wiązkę przewodów (wyposażenie dodatkowe (4))
do złączy (X35A, X39A i X70A) i zabezpieczyć zaczepami po
stronie urządzenia.

X39A

X35A X70A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

6

Złącze
Zadbać o staranne podłączenie
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Wiązka przewodów z boku urządzenia
Wiązka przewodów (wyposażenie dodatkowe (9))
Rurka szklana
Wiązka przewodów (wyposażenie dodatkowe (4))

Uwaga
Należy upewnić się, że złącza zostały dokładnie podłączone,
ponieważ w przeciwnym razie ruchoma kierownica powietrza,
szczotka lub filtr powietrza nie będą działać.

5-3

Mocowanie panelu

(1) Umieścić wstępnie dwa tymczasowe zatrzaski otworu
ssawnego panelu (po wewnętrznej stronie obwodu)
w zaczepach jednostki wewnętrznej.

X70A

1
2

Kontrole przed przymocowaniem panelu

• Należy sprawdzić strony jednostki wewnętrznej i oznaczenia
wybite na panelu, jako pokazano poniżej.
Blok przewodów do PIPING SIDE i króciec odprowadzania
skroplin do DRAIN SIDE .
• Ustawić tymczasowy zatrzask pionowo.
• Wyciągnąć przewody główne (z boku panelu) z otworu.

Mocowanie pokrywy SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ

Przymocować pokrywę SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ w kolejności
odwrotnej do procedury w punkcie "5-2 Mocowanie wiązki
przewodów (wyposażenie dodatkowe (4))" na stronie 5 (1).

(2) Wyciągnąć z otworu wiązkę przewodów przymocowaną
w punkcie "5. Przygotowania jednostki wewnętrznej" na
stronie 4.
Następnie wyciągnąć przewody wejściowe odłączone od
dekoracyjnej osłony narożnej (z wyświetlaczem) w punkcie
"4. Przygotowania panelu" na stronie 3 z otworu
narożnego, uważając, aby przewody główne nie zostały
przytrzaśnięte przez wieszak montażowy.
(3) Umieścić wieszaki montażowe (w czterech punktach) na
narożnikach panelu w zaczepach na obwodzie jednostki
wewnętrznej. (Najpierw zamocować wieszak montażowy
z wybitą informacją PIPING SIDE , a następnie wieszak
montażowy po przekątnej).
Należy przy tym dopilnować, aby wiązka przewodów
i przewody główne (z boku panelu) nie zostały przytrzaśnięte
między panelem i jednostką wewnętrzną.
Uwaga
Zabrać ręce po potwierdzeniu, że wieszaki montażowe
znajdują się w zaczepach.
(4) Dokręcić cztery wkręty z łbem sześciokątnym tuż pod
wieszakiem montażowym o około 5 mm. (Panel uniesie się).
(5) Dokładnie zasłonić otwór w suficie, obracając panel w strony
wskazywane przez strzałki.
(6) Następnie dokręcać wkręt (4), aż odległość między dolną
częścią zaczepu jednostki wewnętrznej i dolną częścią panelu
będzie wynosić 107-112 mm.

Uwaga
Należy dopilnować, aby przewody lub rurka szklana nie zostały
przytrzaśnięte przez pokrywę SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ.
OSTROŻNIE
Aby uniknąć uszkodzeń, NIE należy przykręcać zbyt mocno
wkrętów w trakcie procesu montażu.
OSTRZEŻENIE
Należy starannie ułożyć przewody elektryczne i dokładnie
przymocować pokrywę SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ.
Przytrzaśniecie przewodów elektrycznych lub uniesiona pokrywa
SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ mogą skutkować porażeniem prądem
elektrycznym lub pożarem.
Instrukcja montażu
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Uwaga

6-2 (1)
Zaczep

Okienko kontrolne

• Dokładnie dokręcić wkręty, aby nie dopuścić do wystąpienia
poniższego problemu.
• Jeśli po dokładnym dokręceniu wkrętów występuje szczelina
między sufitem i panelem, należy skorygować wysokość
jednostki wewnętrznej.

Tymczasowe
zatrzaski
Przed tymczasowym Po tymczasowym
zawieszeniem
zawieszeniu

Wypływ
powietrza
Wypływ
powietrza od
strony sufitu.

6-2 (3)
Zaczep

Gromadzenie
się brudu

Wieszak montażowy
Przed zawieszeniem
Króciec
odprowadzenia
skroplin

(4 punkty)
Okienko
kontrolne

Zaczep

Upewnić się, że nie ma szczeliny.

6-3

PIPING SIDE
wybite
oznaczenie

Tymczasowe zatrzaski
Przed tymczasowym Po tymczasowym
zawieszeniem
zawieszeniu

DRAIN SIDE
wybite oznaczenie

Skraplanie lub
kapanie

Po zawieszeniu

6-2 (1)

Przewody

Wysokość urządzenia będzie
można wyregulować przez otwory
w narożnikach panelu bez
konieczności jego demontażu, o ile
nie wpłynie to na wypoziomowanie
ani przewody do odprowadzania
skroplin jednostki wewnętrznej.
Szczegółowy opis prac opisano
w instrukcji montażu jednostki
wewnętrznej.

Kontrola panelu

(1) Usunąć uszczelnienie panelu.
1

2

1

2

Wyregulować
6-2 (5)

3

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

Otwór

4

Narzędzie (np. śrubokręt)
Dolna część zaczepu
jednostki wewnętrznej

6-2 (6)
Panel
107~112 mm

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

107~112 mm

Panel

Usunąć uszczelkę panelu
Wsuwać uszczelkę, aż dotknie zaczepu
Zaczep
Uszczelnienie (wyposażenie dodatkowe (8))

(2) Przeciągnąć wiązkę przewodów i przewody główne (po stronie
panelu).

(Aby poprawić
czytelność,
ilustracja nie
przedstawia sufitu)

Część dolna
panelu
Uszczelnienie

1
2
3
4

Panel

Przewód główny
(po stronie panelu)

Wiązka
przewodów

Dolna część
zaczepu jednostki
wewnętrznej
Sufit
Wiązki przewodów

Część dolna panelu
Wieszak montażowy

Przewody główne
(po stronie panelu)

Przekroje poprzeczne (4 punkty)

(3) Podłączyć złącza przewodów głównych i przesunąć rurkę
szklaną, aby zakryła część złącza.

Przewody główne
(po stronie panelu)

Wiązki przewodów
1

Złącze
Zadbać o staranne
podłączenie.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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2

Przesunąć
rurkę szklaną.

Rurka szklana
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(4) Uszczelnić i zabezpieczyć oba końce rurki szklanej za pomocą
umieszczonych na niej oraz dostarczonych opasek
zaciskowych (wyposażenie dodatkowe (5)). Po dociągnięciu
opasek zaciskowych na obu końcach, należy obciąć ich
nadmiar przy blokadach.

6-4

Mocowanie pojemnika na kurz
2

1

3

Dociągnąć opaski zaciskowe

b
a

Obciąć nadmiar
Zacisk (wyposażenie
dodatkowe (5))

4

6

(5) Ponownie umieścić podłączone przewody główne
w przestrzeni między jednostką wewnętrzną i panelem.
(Przewody główne należy ułożyć w części zakreskowanej
na ilustracji).

7
1
2
3
4
5
6
7

Uwaga
Układając przewody główne należy zachować ostrożność,
aby nie dotykały filtra powietrza.

Podłączone
przewody
główne

Wybite oznaczenie po stronie przewodów rurowych
Klamra panelu
Wybite oznaczenie po stronie odprowadzania skroplin
Panel
Linka chroniąca przed upadkiem
Pojemnik na kurz
Zamocować pojemnik na kurz stroną z oznaczeniem
skierowaną w dół.

(1) Zaczepić linkę chroniącą przed upadkiem pojemnika na kurz
za klamrę panelu, jak pokazano na ilustracji.

Podłączone
przewody
główne

Panel

5

1

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
jednostki wewnętrznej

2
3
4

(6) Przeprowadzić przewody główne przez zaczep.

5

1
1
2

1
2
3
4
5

2

Zaczep
Przeprowadzić przewody przez zaczep

Klamra
Zaczepiona linka chroniąca przed upadkiem
Panel
Linka chroniąca przed upadkiem
Pojemnik na kurz

(2) Przymocować pojemnik na kurz w kolejności odwrotnej do
procedury w punkcie "4-3 Wyjmowanie pojemnika na kurz" na
stronie 4.

(7) Zlikwidować szczelinę między panelem i urządzeniem.

Uwaga
2×

8×
4×

1

2
4×

Mocując pojemnik na kurz należy uważać, aby nie
przytrzasnąć linki chroniącej przed upadkiem w otworze
wylotowym. W przeciwnym razie pojemnik na kurz może nie
działać prawidłowo.
(3) Przekręcić zaczepy mocujące (w dwóch punktach) pojemnika
na kurz, aby go zamocować.
Zaczep
mocujący

Zaczep
mocujący
(Aby poprawić czytelność,
pokazano przód panelu).

Instrukcja montażu
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6-5

Mocowanie przewodu w kształcie litery S
(wyposażenie dodatkowe (3))

Zamocować stronę pojemnika na kurz (z wybitą literą A) przed
zamocowaniem strony szczotki (z wybitą literą B).
(Zamocować je zgodnie z wybitymi literami).

(2) Jak pokazano na ilustracji, zahaczyć linki chroniące przed
upadkiem kratki wlotowej za klamry narożne (w dwóch
narożnikach).
Zmienić kierunki linek
chroniących przed upadkiem.

Pojemnik na kurz

Szczotka

Kratka wlotowa

Upewnić się, że
wybite litery
pasują do siebie.

Szczotka

Pojemnik na kurz
Zaczep
(1 punkt)
Zaczepy
2 (2 punkty)

Strona szczotki
Przewód w kształcie litery S
(wyposażenie dodatkowe (3))

Strona
pojemnika
na kurz

Linka chroniąca przed upadkiem
Klamra
Klamra

Wygiąć klamrę
do wewnątrz.

1

Linka chroniąca przed upadkiem

Upewnić się, że
wybite litery pasują
do siebie.

Uwaga
Sprawdzić, czy zaczepy są dokładnie zahaczone. W przeciwnym
razie może dojść do nieprawidłowego zbierania kurzu.

(3) Podłączyć wąż elastyczny (wyposażenie dodatkowe (2)) od strony
panelu.
(Wąż elastyczny (wyposażenie dodatkowe (2)) można podłączyć
dowolną stroną).
Złączka węża elastycznego
po stronie panelu

7. Mocowanie kratki wlotowej
i dekoracyjnych osłon narożnych
Kratkę wlotową można obrócić i zamocować w dwóch kierunkach,
wybierając dowolny z nich.
Jeśli zainstalowano więcej urządzeń, w razie potrzeby należy
dostosować kierunki kratek wlotowych. Kierunki należy także
dostosować zgodnie z oczekiwaniami klienta.

7-1

Wąż elastyczny
(wyposażenie dodatkowe (2))
Złączka węża elastycznego
po stronie panelu

Mocowanie kratki wlotowej

* Wybrać jeden z zaczepów (A) lub (B) i zahaczyć zaczepy kratki
wlotowej.
Uwaga
Zahaczenie kratki wlotowej nieprawidłową stroną może ją uszkodzić.

7-2

Starannie połączyć
zaczepy (w dwóch
punktach).

Zaczepy
(2 punkty)
Uwaga

Zaczep (A)

(1) Ustawić kratkę wlotową pod kątem około 45° i umieścić
zaczepy (w trzech punktach) na panelu.
Wyświetlacz
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Sprawdzić, czy zaczepy są dokładnie zahaczone.
W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego zbierania
kurzu.
(4) Wcisnąć wąż elastyczny podłączony w punkcie (3) do panelu.
(Dopilnować, aby wąż nie został przytrzaśnięty przez
zamkniętą kratkę wlotową).
Uwaga
Uważać, aby nie załamać węża elastycznego w czasie jego
wciskania.
Wąż
elastyczny

Panel
Panel

45°

Kratka
wlotowa

Kratka
wlotowa

Kąt montażu kratki wlotowej

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Wcisnąć wąż
elastyczny
wzdłuż kształtu
narożnika.

Do kratki wlotowej
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(5) Podłączyć drugi koniec węża elastycznego podłączonego
w punkcie (3) od strony kratki wlotowej.
* Obrócić złączkę węża elastycznego po stronie kratki
wlotowej zgodnie z kierunkiem jej montażu, jak pokazano
na ilustracji.
Złączka węża elastycznego
po stronie kratki wlotowej

(2) Jak pokazano na ilustracji, zahaczyć linki chroniące przed
upadkiem kratki wlotowej za klamry narożne (w dwóch
narożnikach).
Zmienić kierunki linek
chroniących przed upadkiem.

Złączka węża
elastycznego po
stronie kratki wlotowej
Wąż elastyczny
Kratka wlotowa

Starannie
podłączyć wąż.

Linka chroniąca przed upadkiem
Klamra

Uwaga
Sprawdzić, czy zaczepy są dokładnie zahaczone.
W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego zbierania
kurzu.

Wygiąć klamrę
do wewnątrz.

Klamra

(6) Najpierw powoli unieść kratkę wlotową, po czym naciskając
dwa zaczepy ostatecznie umieścić ją starannie w panelu.
Zaczepy
(2 punkty)

Linka chroniąca przed upadkiem

Panel

(3) Podłączyć wąż elastyczny (wyposażenie dodatkowe (2))
od strony panelu.
(Wąż elastyczny (wyposażenie dodatkowe (2)) można
podłączyć dowolną stroną).

Kratka wlotowa

Złączka węża elastycznego
po stronie panelu

Uwaga
Zamknięta kratka wlotowa może przytrzasnąć linki chroniące
przed upadkiem.
Sprawdzić, czy linki chroniące przed upadkiem nie wystają
z kratki wlotowej przed jej zamknięciem.
Kratka wlotowa

Nie może wystawać
Wąż elastyczny
(wyposażenie dodatkowe (2))

Linka chroniąca
przed upadkiem

7-3

Zaczepy
(2 punkty)

Zaczep (B)
Uwaga

(1) Ustawić kratkę wlotową pod kątem około 45° i umieścić
zaczepy (w trzech punktach) na panelu.
Wyświetlacz
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION
45°

Kratka
wlotowa

Starannie połączyć
zaczepy (w dwóch
punktach).

Złączka węża elastycznego
po stronie panelu

Kąt montażu
kratki wlotowej

Panel

GRILLE HO

OKING SI

DE

Sprawdzić, czy zaczepy są dokładnie zahaczone.
W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego zbierania
kurzu.
(4) Wcisnąć wąż elastyczny podłączony w punkcie (3) do panelu.
Dopilnować, aby wąż nie został przytrzaśnięty przez
zamkniętą kratkę wlotową.
Do kratki wlotowej
Wąż
elastyczny
Wcisnąć wąż
elastyczny
wzdłuż kształtu
narożnika.

Kratka wlotowa

Instrukcja montażu
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(5) Podłączyć drugi koniec węża elastycznego podłączonego
w punkcie (3) od strony kratki wlotowej.

DRAIN SIDE
wybite oznaczenie

* Obrócić złączkę węża elastycznego po stronie kratki wlotowej
zgodnie z kierunkiem jej montażu, jak pokazano na ilustracji.

Przewody główne

Złączka węża
elastycznego po
stronie kratki wlotowej

Złączka węża elastycznego
po stronie kratki wlotowej

Dekoracyjna osłona
narożna (z wyświetlaczem)

Wąż elastyczny

Wcisnąć pięć zaczepów
na dekoracyjnej osłonie
narożnej w otwory w panelu.

(3) Zahaczyć wszystkie linki pozostałych dekoracyjnych osłon
narożnych (tj. trzech osłon) za odpowiednie zawleczki na panelu.

Starannie
podłączyć wąż.

Uwaga
Zawleczka

Sprawdzić, czy zaczepy są dokładnie zahaczone.
W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego zbierania
kurzu.
(6) Najpierw powoli unieść kratkę wlotową, po czym naciskając
dwa zaczepy ostatecznie umieścić ją starannie w panelu.
Panel

Zaczepy
(2 punkty)

(4) Przymocować dekoracyjne osłony narożne (tj. trzy osłony) do
panelu.

Kratka wlotowa

Uwaga
Zamknięta kratka wlotowa może przytrzasnąć linki chroniące
przed upadkiem.
Sprawdzić, czy linki chroniące przed upadkiem nie wystają
z kratki wlotowej przed jej zamknięciem.
Kratka wlotowa

Nie może wystawać

Wcisnąć pięć zaczepów na dekoracyjnej
osłonie narożnej w otwory w panelu.

8. Ustawienia trybu pracy
Na potrzeby automatycznego czyszczenia filtra panelu samoczyszczącego
może zostać wybrany dowolny z następujących trybów pracy.

Linka chroniąca
przed upadkiem

7-4

Tryb
(1) Działanie
włącznika
czasowego

Mocowanie dekoracyjnych osłon narożnych

(1) Dokładnie podłączyć dekoracyjną osłonę narożną
(z wyświetlaczem) do płytki drukowanej w kolejności odwrotnej do
procedury w punkcie "4. Przygotowania panelu" na stronie 3.
3 Śruba
2 Okładka
Złącze
Starannie
podłączyć
złącze.

PŁYTKA
DRUKOWANA

Przewody
1 główne

Należy starannie ułożyć
przewody główne, aby
klamra była po wewnętrznej
stronie osłony.

Klamra

Dekoracyjna osłona
narożna (z wyświetlaczem)

(2) Przymocować dekoracyjną osłonę narożną (z wyświetlaczem)
do narożnika z wybitym oznaczeniem DRAIN SIDE .
Przecisnąć podłączone przewody główne przez otwór narożny
na stronę sufitu.

Opis
Wykonuje automatyczne czyszczenie filtra w
wyznaczonym okresie wybranym z ośmiu
okresów.
Wykonuje automatyczne czyszczenie filtra w
(2) Praca od
okresie ustawionym fabrycznie (od 00:00 do
00:00 do 03:00
03:00).
(3) Działanie
Wykonuje automatyczne czyszczenie filtra
automatyczne zgodnie z ustawieniem sterowania.
W porozumieniu z klientem należy ustawić żądany tryb pracy,
odnosząc się do instrukcji Auto czyszcz. filtra w instrukcji obsługi
samoczyszczącego panelu dekoracyjnego.
W chwili dostarczenia należy odnieść się do treści opisów od (1) do
(3) w powyższej tabeli i wyjaśnić klientowi, kiedy rozpocznie się
automatyczne czyszczenie filtra.

9. Ustawienia
Dokonać ustawień w porozumieniu z klientem, odpowiednio do
warunków instalacji i użytkowania klimatyzatora. Możliwe są
następujące cztery ustawienia.
Zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym produkt
przeprowadza samoczyszczenie filtra raz w tygodniu.

9-1

Wyświetlanie symbolu opróżniania pojemnika

Ustawić, czy symbol opróżniania pojemnika ma być wyświetlany
czy nie.

9-2

Ustawienia ilości kurzu

Ustawienie należy dostosować do ilości kurzu/wielkości cząsteczek
kurzu w pomieszczeniu, np. sklepy odzieżowe=małe cząsteczki kurzu.
BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
Samoczyszczący panel dekoracyjny
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9-3

Wł./wył. wskaźnika na panelu (zielonego)

Wskaźnik na panelu (zielony) może wyświetlać następujące warunki
pracy. Należy dokonać ustawień wskaźnika zgodnie z życzeniem klienta.
Wskaźnik

Warunki pracy
Klimatyzacja działa

Miga

Automatyczne
czyszczenie filtra

Przed dostawą
wskaźnik został
wyłączony.

Czerwona lampka informująca klienta o czasie opróżnienia
pojemnika nie zostanie wyłączona.

9-4

3.

Należy dokonać ustawień w miejscu instalacji zgodnie z instrukcją
montażu pilota zdalnego sterowania. (W pogrubionych komórkach
znajdują się domyślne ustawienia fabryczne).
Nr drugiego kodu

Mode PierwNr szy kod

01

02

03

04

05

06

Brak wyświetlania

–

–

–

–

–

–

–

–

Wyświetlanie
symbolu
opróżniania
pojemnika 1

10
(20)

(3)

Wyświetlacz

Ustawienia
ilości kurzu
(1)

14
(24)

(9)

Duża ilość
Standardowa ilość
Standardowa ilość Duża ilość
kurzu – cząkurzu – cząsteczki kurzu – cząsteczki kurzu – cząsteczki
steczki małej
średniej wielkości średniej wielkości małej wielkości
wielkości

Wł./wył.
wskaźnika
na panelu
(zielonego)

14
(24)

(4)

Włączony w czasie
działania
klimatyzacji
i czyszczenia filtra.

Możliwość
włączenia tylko
w czasie
czyszczenia filtra.

Wyłączony
w czasie działania
klimatyzacji
i czyszczenia
filtra.

–

(1) Obowiązuje od następnego czyszczenia po dokonaniu ustawienia.

10. Test Operat.
Po zakończeniu testowania jednostki wewnętrznej należy
przetestować samoczyszczący panel dekoracyjny.
Testowanie zestawu samoczyszczącego panelu dekoracyjnego
nie jest możliwe w czasie pracy jednostki wewnętrznej.
Uwaga
Przeprowadzić testowanie produktu, odnosząc się do punktu
"a. Elementy testowe po zakończeniu prac".

10-1 Sprawdzić, czy pokrywy SKRZYNKI
ELEKTRYCZNEJ odpowiednio jednostki
wewnętrznej, jednostki zewnętrznej i panelu
samoczyszczącego są zamknięte

Ustaw
Chł. 28°C

Ustawienia serwisowe

Zatw.

Naciśnij i przytrzymaj
przycisk anulowania
na 4 sekundy lub
dłużej, gdy
podświetlenie
jest włączone.

2/3

Status jedn. wewn.
Status jedn. zewn.
Wymuszone WŁ. wentylatora
Przeł. sterownik gł. podrz.
Wskaźnik filtra
WYŁ.
Test auto czyszcz. filtra

Tabela ustawień

Ustawienie

Chł.

Uwagi

Świeci
Zielony

1.
2.

Naciśnij przycisk
menu/potwierdzania.

Ustawienie

4.

Chł.

Ustaw
Chł. 28°C

Zbierz kurz

Podświetlenie ekranu LCD
Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje włącznie
podświetlenia na około 30 sekund.
Naciskaj przyciski, kiedy podświetlenie jest włączone (oprócz
przycisku włączania/wyłączania).
Elementy testowe podczas testowania
Elementy testowe
Czy filtr się obraca?
Czy kierownice są ustawione
poziomo?
Czy na ekranie pilota zdalnego
sterowania jest wyświetlany
"?
symbol "

Środek zaradczy

Wynik
kontroli

Sprawdzić
połączenia
złączy.

* Jeśli w panelu samoczyszczącym występuje błąd, pilot zdalnego
sterowania wyświetli komunikat "AH".
Uwaga
Po zakończeniu testowania produktu należy odnieść się do punktu
"b. Elementy testowe przed dostawą" w instrukcji montażu.

10-2 Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej
Po włączeniu zasilania panel zacznie się uruchamiać.

10-3 Przetestować panel dwie minuty po
włączeniu zasilania
Potwierdź czyszczenie filtra za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Metoda testowania za pomocą pilota zdalnego sterowania
1. Przerwać pracę panelu, jeśli panel jest w trybie klimatyzacji.
2. Naciskaj przycisk Anuluj przez co najmniej 4 sekundy, kiedy jest
włączone podświetlenie. Pojawi się menu Ustawienia serwisowe.
3. Wybrać pozycję Test auto czyszcz. filtra w menu Ustawienia
serwisowe, a następnie nacisnąć przycisk menu/potwierdzania.
".
4. Na ekranie podstawowym pojawi się symbol "
Po zakończeniu testowania symbol ten zniknie z wyświetlacza.
Wymagany czas testowania wynosi około 10 minut (w przypadku
ustawienia standardowej ilości kurzu).

Instrukcja montażu
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