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1. Säkerhetsföreskrifter
Läs dessa "Säkerhetsföreskrifter" noggrant innan du installerar
luftkonditioneringsanläggningen och se till att den installeras korrekt.
Efter avslutad installation ska du utföra en testkörning för att
kontrollera att det inte finns några fel och med hjälp av
bruksanvisningen förklara för kunden hur luftkonditioneringen
fungerar och hur den ska skötas. Be kunden att förvara
installationshandboken tillsammans med bruksanvisningen
för framtida referens.
Denna luftkonditionering faller under begreppet "apparater
som inte är tillgängliga för allmänheten".
Betydelsen av rubrikerna VARNING och FÖRSIKTIGT.
VARNING

Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan
leda till personskada eller dödsfall.

FÖRSIKTIGT

Underlåtelse att följa dessa anvisningar
kan leda till skada på egendom eller
personskada, vilka kan vara allvarliga
beroende på omständighet.

VARNING
• Be din återförsäljare eller annan kvalificerad personal att utföra
installationsarbetet.
Försök inte installera luftkonditioneringsaggregatet på egen hand.
En felaktig installation kan leda till vattenläcka, elektrisk stöt eller
brand.
• Utför installationen i enlighet med instruktionerna i den här
installationshandboken. Utför inga ändringar av produkten.
En felaktig installation kan leda till vattenläcka, elektrisk stöt
eller brand.
• Se till att endast de specificerade tillbehören och delarna
används vid installationsarbete.
Om de specificerade delarna inte används kan det medföra
vattenläcka, elstöt eller brand i enheten.
• Se till att de specificerade kablarna används och att kopplingarna
och kablarna inte utsätts för någon dragbelastning.
Felaktiga anslutningar eller upphängning av kablar kan resultera
i onormal värmeutstrålning eller orsaka brand.
• Se till att stänga av enheten innan du rör vid elektriska delar.
• Ordna ledningstrådarna i det medföljande kablaget så att luckan
till KOPPLINGSBOXEN på inomhusenheten inte åker upp och
sätt sedan fast locket ordentligt.
Om KOPPLINGSBOXENS lucka inte sätts fast ordentligt kan det
leda till värmeutstrålning, elstöt eller brand.
• Riv upp och kasta plastpåsen.
Barn som leker med plastpåsen riskerar att kvävas.
Installationshandbok
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• Installera inomhus- och utomhusenheter, strömkabel,
fjärrkontrollkablar och signalkablar minst 1 meter från TV- eller
radioapparater. Detta är för att förhindra störningar på TV- eller
radioapparaten.
(Beroende på den inkommande signalstyrkan kan ett avstånd
på 1 meter vara otillräckligt för att eliminera bruset.)
• Var extra uppmärksam vid transport av produkten.
Håll i handtagen på paketet för att bära produkten.
Bär inte paketet genom att hålla i polypropylenbandet på paketet.
Det är riskabelt eftersom polypropylenbandet kan missformas.
• Vidrör inte värmeväxlarens fläns.
Felaktig vidröring av flänsen kan medföra skada.
• Slå inte av produkten direkt efter stoppad drift.
Vänta alltid minst 5 minuter innan du slår av produkten.
I annat fall kan vattenläckage eller fel uppstå.
• Installera inte luftkonditioneringen på följande platser:
1. Där det finns höga koncentrationer av mineraloljespray eller
ånga (t.ex. i ett kök).
Plastkomponenter kan brytas ned och falla av och orsaka
vattenläckor.
2. Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att
köldmediet läcker ut.
3. Nära maskiner som avger elektromagnetisk strålning.
Elektromagnetisk strålning kan störa styrsystemets funktion
och orsaka att enheten inte fungerar korrekt.
4. Där brandfarliga gaser kan läcka ut, där kolfiber eller
lättantändligt damm finns i luften eller där brandfarliga
ämnen hanteras, till exempel thinner eller bensin.
Användning av enheten under sådana förhållanden kan
orsaka brand.
[Särskilda instruktioner för den här produkten]
Installera inte produkten på någon av följande platser.
Olja, cigarettjära och ånga medför att klibbigt damm fastnar på
filtret som gör att kanske inte går att rengöra ordentligt.
Vidare kan klibbigt damm orsaka felfunktioner.
Platser med oljig rök: Restauranger, fabriker etc.
Placera med mycket cigarettrök, Rökrum etc.
Placera med mycket fukt eller ånga: Restauranger, fabriker etc.
• Luftkonditioneringsenheten är inte avsedd för användning i en
potentiellt explosiv miljö.

Obs
• Be kunden manövrera luftkonditioneringen samtidigt som du
visar honom eller henne bruksanvisningen och förklarar korrekt
användning av luftkonditioneringen med hjälp av tipsen
i bruksanvisningen.
• Läs både bruksanvisningen och installationshandboken so
medföljer inomhusenheten.

2. Tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör som medföljer luftkonditioneringen
är korrekt numrerade. Se följande illustration som visar var
tillbehören förvaras.
En uppsättning tillbehör
Tillbehören finns
på baksida av den
skyddande korrugerade
kartongen under
insugningsgallret.

Insugningsgaller

Baksida av den skyddande
korrugerade kartongen
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Namn
Antal

Distansbricka
Flexibel
(1)
slang (2) S-format rör (3) Kablage (4)
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.

Klämma
(5)
2 st.

Form

3. Installationsplats
Den här produkten har luftutlopp som kan ställas in i olika
riktningar. Ett avstängningspaket (som tillvalsbart tillbehör) krävs för
att uppnå treriktade flödesmönster. Tvåriktade flödesmönster är inte
tillgängliga med den här produkten.

3-1
Namn
Antal

Anslutande
rör (6)
1 st.

Fäste (7)
1 st.

Tätning (8)
1 st.

Stödplatta
(10)
4 st.

Skruvar (11)
4 st. 4 st.

Buntband
(12)
1 st.

Kablage (9)
1 st.

Form

Namn
Antal
Form

Övriga
• Bruksanvisning
• Installationshandbok

Välj en installationsplats som uppfyller
följande villkor med kundens godkännande

• Innertaket lutar inte märkbart.
• Arbetsytorna för installation och service är säkra (se följande
illustrationer).
• Panelindikatorerna är lätta att se.
• Inomhus- och utomhusenheter, strömkabel, signalkablar och
fjärrkontrollkablar hamnar minst 1 meter från TV- eller
radioapparater.
(Detta är för att förhindra störningar på TV- eller radioapparaten.
Beroende på signalstyrkan kan ett avstånd på 1 meter vara
otillräckligt för att eliminera bruset.)
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Erforderligt installationsutrymme

Installera inomhusenheten enligt installationshandboken och
följande illustrationer.
Indikator

Var extra uppmärksam på följande punkter när du utför installations
arbete, och kontrollera punkterna på nytt efter slutfört arbete.
a. Testpunkter vid slutfört arbete
Testpunkter

Vid fel

Är luftkonditioneringen fri från felaktiga
eller utelämnade kabelanslutningar?
Är du säker på att det inte finns något
mellanrum mellan taket och tätningsmaterialet?

Driftfel och
brända kablar

Är dammboxens fästknappar
(på två ställen) ordentligt fästa?
Är luftfiltrets fästknappar
(på två ställen) ordentligt fästa?

Resultat

Damminsamlingsinlopp

Vattenläckor

Panelens framsida

Vibrationer,
missljud och
damminsamlingsfel
Vibrationer,
missljud och
damminsamlingsfel

1

4

3

Är fallskyddssnöret för dammlådan och
Fall
gallret fasthakat i monteringsfästet?
Har du satt fast KOPPLINGSBOXENS
lucka, dammlådan, den flexibla slangen,
Missljud och
det S-formade röret, insugningsgallret och damminsamlingsfel
dekorationshörnkåporna?

256
10°

* Kom ihåg att kontrollera punkter i avsnitt
"1. Säkerhetsföreskrifter" på sidan 1 igen.

1
2
3

b. Testpunkter före leverans
Testpunkter

2

Resultat

Har testkörningen av luftkonditioneringen slutförts?
Har du förklarat hur luftkonditioneringen fungerar för kunden
samtidigt som du visat kunden bruksanvisningen? *
Har du gjort lägeninställningar för funktionen för
automatisk rengöring av filter (driftinställningar för
automatisk kontroll eller timerinställningar med en
angiven drifttidszon) och informerat kunden om hur man
använder luftkonditioneringens inställningsläge?
Har du givit bruksanvisningen till kunden? (Kom ihåg att
lämna över bruksanvisningen och installationshandboken
till kunden.)
Har du gett kunden det anslutande röret och fästet och
bett kunden behålla dem?
* Förklaring av olika driftsfrågor
Utöver allmän användning av luftkonditioneringen är det
nödvändigt att förklara punkter i bruksanvisningen märka
VARNING och
FÖRSIKTIGT och be kunden läsa
beskrivningarna noggrant, eftersom dessa punkter kan ange
information som, om de inte följs, troligtvis leder till dödsfall,
allvarliga skador eller egendomsskador.
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4
5

3-3

5
10°

Inomhusenhet
Kondensvattenkoppling
Minst 1500 mm från väggen. Avståndet ska vara minst
500 mm med luftutloppet stängt och blockeringstillägget
monterat.
Damminsamlingsinlopp
Ett avstånd krävs för damminsamling med hjälp av en
dammsugare

Monteringsriktningar för insugningsgaller

Välj en av följande monteringsriktningar för insugningsgallret på
panelen.
Kondensvattenkoppling
Damminsamlingsinlopp
Rör

Kondensvattenkoppling

Rör

Insugningsgaller

Installationshandbok
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4. Förberedelser för panel

4-2

Borttagning av dekorationshörnkåpor
Dekorationshörnkåpa

Obs
• Utför allt arbete i "4. Förberedelser för panel" på sidan 3 med
panelen kvar i förpackningsmaterialet (på undersidan).
• Du får inte placera panelen nedåt eller uppåt eller lämna panelen
på utstickande delar.
Då kan panelens yta repas.
• Du får inte vidröra eller applicera kraft på svängklaffen.
Detta medför till att enheten fungerar felaktigt.

4-1

Borttagning av insugningsgallret från panelen,
skyddande korrugerad kartong och
uppsättning med tillbehör

Dekorationshörnkåpa

Panel

Dekorationshörnkåpa
(med display)

(1) Lyft upp och ta bort dekorationshörnkåpan (med displayen) i
pilens riktning.

Obs
Applicera ingen kraft på ledningstrådarna.

(1) Tryck in knapparna på insugningsgallret och lyft upp dem.
Insugningsgaller

Dekorationshörnkåpa

Operation/filter cleaning

Förpackningsmaterial
(botten)
Dekorpanel

Knappar

(2) Öppna insugningsgallret till en vinkel på ca 45° och ta bort
insugningsgallret från panelen.

(2) Avlägsna alla skruvar på baksidan av dekorationshörnkåpan
(med displayen), öppna kåpan och ta bort kontakten som är
fäst i den främre delen av ledningstrådarna från kretskortet.
Omslag
2
Kontakt

Skruv

1

Ledningstrådar
3
Dekorationshörnkåpa
(med display)

45°

KRETSKORT

(3) Ta ut den skyddande korrugerade kartongen.
Ta ut den skyddande korrugerade kartongen (ovanpå panelen)
tillsammans med tillbehören som är fästa på baksidan av den
skyddande korrugerade kartongen.

(3) Avlägsna alla återstående dekorationshörnkåpor (d.v.s. tre
kåpor) i pilens riktning.

Skyddande korrugerad
kartong (överdel)
(Tillbehören finns
på baksidan.)

Dekorationshörnkåpa

Skyddande korrugerad
kartong (botten)

Panel

4-3

Obs
Applicera ingen kraft på svängklaffen, borstenheten eller
luftfiltret när du hanterar panelen.
Luftfilter

Borstenhet

Borttagning av dammlåda
Dammlåda
Fästknapp för
dammlåda och lås

Fästknapp för dammlåda

Panel
Svängklaff

Installationshandbok
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(1) Vrid på de två fästknapparna på dammlådan.

5-1

Montera distansbrickan (tillbehör (1))

Fästknapp

Dammlåda
(1) Ta bort locket till passeringshålet.

Fästknapp
(2)
Ta bort dammlådan
frånvisas
panelen
samtidigtförklaring.)
som du är försiktig
(Framsidan
av panelen
för enklare
så att du inte skär av fallskyddssnöret.

2
1
2

Dammlåda
Fallskyddssnöre

2

1

Inomhusenhet
Ta bort locket till passeringshålet

(2) Dra bort skyddspapperet på den dubbelhäftande tejpen på
baksidan av distansbrickan (tillbehör (1)).

2

(3) Montera distansbrickan (tillbehör (1)) på luftpasseringshålet.
Kontrollera att luftpasseringshålet inte är blockerat efter att
distansbrickan har monterats.

1

1
2

(3) Ta bort fallskyddssnöret från dammlådan från panelens
låsfäste.

3

Avlägsna
fallskyddssnöret
från låsfästet.

4
1
2
3
4

Dammlåda
Panel
Lås

Fallskyddssnöre

5-2

Luftpasseringshål
Fäst så att den är i linje med luftpasseringshålet
Rikta in hörnen
Distansbricka (tillbehör (1))

Fästa kablage (tillbehör (4))

(1) Ta bort KOPPLINGSBOXENS lucka från inomhusenheten.

5. Förberedelser för inomhusenhet

Hakar

VARNING
Kontrollera att inomhus- och utomhusenheterna är avslagna
innan du utför någon kabeldragning.
Annars riskerar du att få en elstöt.

Skruvar
(2 ställen)

KOPPLINGSBOXENS lucka

Lossa skruvarna (på två ställen) och skjut KOPPLINGSBOXENS
lucka i pilens riktning för att haka av luckan från hakarna.

FÖRSIKTIGT
• Utför följande efter att inomhusenheten har installerats.
• Installera inomhusenheten enligt instruktionerna i
installationshandboken som medföljer inomhusenheten.
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(2) Ta bort bygelkontakten från X70A.
1

Fästa panelen

(1) Fäst de två tillfälliga spärrbyglarna på panelens insugningsport
(på sidan av den inre omkretsen) i krokarna på
inomhusenheten.

Obs
Ta bort händerna efter att ha bekräftat med hjälp av kontrollfönstret
att de tillfälliga spärrbyglarna har hakat i krokarna.

X70A

2
1
2

KOPPLINGSBOX
Bygelkontakt

(3) Anslut kablaget (tillbehör (4)) till kontakterna (X35A, X39A och
X70A) och sätt fast det med krokarna på enhetssidan.

X39A

X35A X70A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

6

Kontakt
Se till att ansluta dem ordentligt
KOPPLINGSBOX
Kablage på enhetssidan
Kablage (tillbehör (9))
Glasrör
Kablage (tillbehör (4))

Obs
Se till att kontakterna är ordentligt anslutna – annars kanske
svängklaffen, borstenheten eller luftfiltret inte fungerar.

5-3

(2) Dra ut kablaget som är fäst i "5. Förberedelser för
inomhusenhet" på sidan 4 genom öppningen.
Dra sedan försiktigt ut ledningstrådarna som kopplats bort från
hörndekorationskåpan (med displayen) i "4. Förberedelser för
panel" på sidan 3 från hörnhålet så att ledningstrådarna
inte fastnar i monteringsfästet.
(3) Placera monteringsfästena (på fyra ställen) på panelens hörn
på krokarna på inomhusenhetens inre omkrets. (Haka fast
monteringsfästet med graveringen PIPING SIDE först, följt
av monteringsfästet på motsatt vinkelsida.)
Se till att kablaget och ledningstrådarna (på panelsidan) inte
fastnar mellan panelen och inomhusenheten.

Obs
Ta bort händerna efter att ha bekräftat att monteringfästena
har hakat fast i krokarna.
(4) Dra ut de fyra skruvarna med sexkantshuvud ca 5 mm under
monteringsfästet. (Panelen rör sig uppåt.)
(5) Vrid panelen i pilarnas riktning så att öppningen i taken täcks
helt av panelen.
(6) Dra sedan åt skruven (4) tills avståndet mellan den nedre
delen av kroken på inomhusenheten och den nedre delen
av panelen är 107 till 112 mm.
62 (1)

Sätt fast KOPPLINGSBOXENS lucka enligt instruktionerna
i "5-2 Fästa kablage (tillbehör (4))" på sidan 4 (1) fast i omvänd
ordning.

Obs
Se till att kablar eller glasrör fastnar i KOPPLINGSBOXENS lucka.

Kontrollfönster

Krok

Fästa KOPPLINGSBOXENS lucka

Tillfälliga
spärrbyglar
Före tillfällig
fasthakning

Efter tillfällig
fasthakning

62 (3)

FÖRSIKTIGT

Krok

För att undvika skador ska du INTE åt skruvarna för hårt under
monteringsprocessen.

Monteringsfäste
Före fasthakning

VARNING
Ordna ledningstrådarna och sätt fast KOPPLINGSBOXENS
lucka ordentligt.
Om ledningstrådarna fastnar eller om KOPPLINGSBOXENS lucka
åker upp kan det medföra risk för elstöt eller brand.

6. Fästa panelen på inomhusenheten
Installera inomhusenheten enligt instruktionerna
i installationshandboken som medföljer inomhusenheten.

Kondensvattenkoppling

PIPING SIDE
graverad
markering
DRAIN SIDE
graverad markering

Rör

62 (1)
Krok

Efter fasthakning
(4 ställen)
Kontrollfönster

Tillfälliga
spärrbyglar
Före tillfällig
Efter tillfällig
fasthakning
fasthakning

Obs
Applicera ingen kraft på svängklaffen, borstenheten eller luftfiltret
när du tar ut panelen ur förpackningsmaterialet (på undersidan).

6-1

Kontroller innan panelen monteras

• Kontrollera att inomhusenheten är korrekt inriktad efter
markeringarna på panelen enligt nedan.
Rörblocket mot PIPING SIDE och dräneringskopplingen mot
DRAIN SIDE .
• Ställ den tillfälliga spärrbygeln upprätt.
• Dra ut ledningstrådarna (på panelsidan) från öppningen.
Installationshandbok
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Gör justeringar
62 (5)

Öppning

62 (4)
62 (6)

Verktyg (t.ex. skruvmejsel)
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Nedre delen av krok
på inomhusenheten

62 (6)

(2) Dra fram kablaget och ledningstrådarna (på panelsidan).

Panel

Panel

107~112 mm

Inomhusenhet
(Taket utelämnas
från illustrationen
för att göra det
lättare att förstå)

Panelens
nedre sida

Ledningstråd
(på panelsidan)

Inomhusenhet
Nedre delen
av krok på
inomhusenheten

107~112 mm

Tätning

Kablage
Ledningstrådar
(på panelsidan)

Innertak

Panelens nedre sida
Monteringsfäste

Panel

Genomskärning (4 ställen)

(3) Anslut ledningstrådarnas kontakter och flytta glasröret så att
det täcks av kontaktdelen.

Ledningstrådar
(på panelsidan)

Kablage
1

Obs
• Dra åt skruvarna ordentligt – annars kan ett fel som visas nedan
uppstå.
• Justera om höjden på inomhusenheten om det förekommer ett
mellanrum mellan taket och panelen med skruvarna ordentligt
åtdragna.
Det är möjligt att justera
enhetens höjd via hålen på
panelhörnen utan att ta bort
panelen, förutsatt att justeringen
inte påverkar inomhusenhetens
planhet eller dräneringsrör. Du
kan läsa mer om hur arbetet ska
utföras i installationshandboken
för inomhusenheten.

Luftläckage
Luftläckage
från taksidan.
Ansamling
av smuts

Kondensbildning
eller dropp

Se till att inget mellanrum förekommer.

6-3

Kablage

Glasrör

(4) De åt och sätt fast bägge ändar av glasröret med klämmorna
på glasröret tillsammans med de medföljande klämmorna
(tillbehör (5)). Skär av utstickande delar av klämmorna från
rötterna efter att bägge ändar har satts fast.
Dra åt klämmorna

Skär av rötterna
Klämma (tillbehör (5))

Obs

(1) Ta bort tätningen från panelen.
2

2

Flytta
glasröret.

(5) Sätt tillbaka de ansluta ledningstrådarna i utrymmet mellan
inomhusenheten och panelen.
(Placera ledningstrådarna i den skuggade delen som visas
på bilden.)

Kontrollera panelen

1

Kontakt
Anslut dem på
ett säkert sätt.

1

Placera ledningstrådarna försiktigt så att de inte kommer
i kontakt med luftfiltret.

2
3
4
1
2
3
4

Ta bort tätningen från panelen
För in tätningen tills den kommer i kontakt med haken
Hake
Tätning (tillbehör (8))
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Ansluta
ledningstrådar

Panel
Inomhusenhetens
KOPPLINGSDOSA

Ansluta
ledningstrådar

Installationshandbok
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(1) Haka fast dammlådans fallskyddssnöre i panellåset så som
visas på bilden.

(6) Dra ledningstrådarna genom kroken.

1

1
1
2

2
3
4

2

Krok
Dra ledningstrådarna genom kroken

5

(7) Åtgärda mellanrummet mellan panelen och enheten.
1
2
3
4
5

2×

1

8×
4×

6-4

2
4×

(2) Sätt fast dammlådan enligt instruktionerna i "4-3 Borttagning
av dammlåda" på sidan 3.

Obs
Se till att fallskyddssnöret inte fastnar mellan
utblåsningsöppningen på dammlådan när du monterar
dammlådan. Annars kanske dammlådan inte fungerar normalt.

Montera dammlådan
2

Lås
Fasthakat fallskyddssnöre
Panel
Fallskyddssnöre
Dammlåda

1

(3) Vrid dammboxens fästknappar (på två ställen) för att sätta fast
dammlådan ordentligt.

3
b

Fästknapp

a

4

5
6
Fästknapp

7
1
2
3
4
5
6
7

Graverad markering på rörsidan
Panellås
Graverad markering på dräneringssidan
Panel
Fallskyddssnöre
Dammlåda
Montera dammlådan med sidan med den graverade
markeringen vänt framåt.

(Framsidan av panelen visas
för enklare förklaring.)

6-5

Montera S-format rör (tillbehör (3))

Montera dammlådans sida (graverad med A) innan du monterar
borstsidan (graverad med B).
(Montera dem så att de graverade bokstäverna stämmer överens.)
Dammlåda

Borstenhet

Se till att de
graverade
bokstäverna
stämmer överens
med varandra.

Borstenhet

Dammlåda
Hake
(1 ställe)

2

Hake
(2 ställen)

Borstenhetens sida
S-format rör
(tillbehör (3))

Dammlådans sida

1

Se till att de graverade
bokstäverna stämmer
överens med varandra.

Obs
Kontrollera att hakarna sitter fast ordentligt. Annars kanske
damminsamlingen inte fungerar som den ska.
Installationshandbok
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7. Fästa insugningsgaller och
dekorationshörnkåpor

(3) Anslut den flexibla slangen (tillbehör (2)) på panelsidan.
(Den flexibla slangen (tillbehör (2)) har inga
riktningsbegränsningar.)

Insugningsgallret kan roteras och fästas i två olika riktningar.
Om flera enheter är installerade kan du justera insugningsgallrens
riktningar om så behövs. Du kan även göra riktningsförändringar på
kundens begäran.

7-1

Flexibel slangkoppling
på panelsidan

Fästa insugningsgallret

* Välj någon av krokarna (A) eller (B) och haka fast
insugningsgallrets hakar.

Obs
Flexibel slang
(tillbehör (2))

Insugningsgallret kan skadas om du väljer fel sida för fasthakning.

7-2

Krok (A)

Flexibel slangkoppling
på panelsidan

(1) Öppna insugningsgallret till en vinkel på ca 45° och placera
krokarna (på tre ställen) på panelen.
Display på
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Montera hakarna
ordentligt i krokarna
(på två ställen).

Krokar
(2 ställen)

Obs
Kontrollera att hakarna sitter fast ordentligt. Annars kanske
damminsamlingen inte fungerar som den ska.
(4) Tryck in den flexibla slangen som är ansluten till (3) i panelen.
(Se till att slangen inte fastnar när insugningsgallret stängs.)

Panel
Panel

Insugningsgaller

Obs
Se till att du inte har sönder den flexibla slangen när du trycker
fast den.
Flexibel
slang

45°

Insugningsgaller
Insugningsgallrets monteringsvinkel

(2) Haka fast insugningsgallrets fallskyddssnören i låsen på
hörnen (två hörn) enligt bilden.

Tryck den
flexibla slangen
längs hörnets
kontur.

Ändra riktningen på
fallskyddssnörena.

Till insugningsgallret

(5) Anslut motsatt ände av den flexibla slangen som är ansluten
till (3) på insugningsgallrets sida.
* Vrid den flexibla slangkopplingen på insugningsgallrets sida
enligt monteringsinstruktionerna för insugningsgallret som
visas på bilden.

Insugningsgaller

Flexibel slangkoppling på
insugningsgallrets sida

Fallskyddssnöre
Lås

Flexibel slangkoppling
på insugningsgallrets
sida
Flexibel slang

Lås

Böj låset inåt.

Fallskyddssnöre

Anslut slangen
ordentligt.

Obs
Kontrollera att hakarna sitter fast ordentligt. Annars kanske
damminsamlingen inte fungerar som den ska.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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(6) Skjut först upp insugningsgallret långsamt och passa sedan in
gallret samtidigt som du håller de två knapparna intryckta.
Panel

Knappar
(2 ställen)

(3) Anslut den flexibla slangen (tillbehör (2)) på panelsidan.
(Den flexibla slangen (tillbehör (2)) har inga
riktningsbegränsningar.)
Flexibel slangkoppling
på panelsidan

Insugningsgaller

Obs
Fallskyddssnörena kan fastna i insugningsgallret när det
stängs.
Se till att fallskyddssnörena inte sticker ut från
insugningsgallret innan du stänger det.
Insugningsgaller

Flexibel slang
(tillbehör (2))

Montera hakarna
ordentligt i krokarna
(på två ställen).

Flexibel slangkoppling
på panelsidan

Får inte sticka ut
Krokar
(2 ställen)

Obs

Fallskyddssnöre

7-3

Kontrollera att hakarna sitter fast ordentligt. Annars kanske
damminsamlingen inte fungerar som den ska.
(4) Tryck in den flexibla slangen som är ansluten till (3) i panelen.
Se till att slangen inte fastnar när insugningsgallret stängs.

Krok (B)

(1) Öppna insugningsgallret till en vinkel på ca 45° och placera
krokarna (på tre ställen) på panelen.

Till insugningsgallret
Flexibel
slang

Display på
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

Tryck den
flexibla slangen
längs hörnets
kontur.

OKING SI

DE

45°

Insugningsgaller

GRILLE HO

Insugningsgallrets
monteringsvinkel

(5) Anslut motsatt ände av den flexibla slangen som är ansluten
till (3) på insugningsgallrets sida.
* Vrid den flexibla slangkopplingen på insugningsgallrets sida
enligt monteringsinstruktionerna för insugningsgallret som
visas på bilden.

Panel
Insugningsgaller

Flexibel
slangkoppling på
insugningsgallrets sida

Flexibel slangkoppling på
insugningsgallrets sida

Flexibel slang

(2) Haka fast insugningsgallrets fallskyddssnören i låsen på
hörnen (två hörn) enligt bilden.
Ändra riktningen
på fallskyddssnörena.

Anslut slangen
ordentligt.

Obs
Kontrollera att hakarna sitter fast ordentligt. Annars kanske
damminsamlingen inte fungerar som den ska.
(6) Skjut först upp insugningsgallret långsamt och passa sedan in
gallret samtidigt som du håller de två knapparna intryckta.

Insugningsgaller

Panel

Fallskyddssnöre
Lås
Lås

Böj låset inåt.

Knappar
(2 ställen)

Insugningsgaller

Fallskyddssnöre

Installationshandbok
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(4) Montera dekorationshörnkåporna (d.v.s. tre kåpor) på panelen.

Obs
Fallskyddssnörena kan fastna i insugningsgallret när det stängs.
Se till att fallskyddssnörena inte sticker ut från
insugningsgallret innan du stänger det.
Insugningsgaller

Får inte sticka ut

Tryck in de fem hakarna på
dekorationshörnkåpan i hålen på panelen.

Fallskyddssnöre

7-4

8. Driftlägesinställningar

Montera dekorationshörnkåpor

(1) Anslut dekorationshörnkåpan (med displayen) ordentligt till
kretskort enligt proceduren i "4. Förberedelser för panel" på
sidan 3, fast i omvänd ordning.
3 Skruv
2 Omslag
Kontakt

Ordna ledningstrådarna
så att klämman befinner
sig innanför kåpan.

1
Ledningstrådar

Anslut
kontakten
ordentligt.

Klämma

Dekorationshörnkåpa
(med display)

KRETSKORT

(2) Fast dekorationshörnkåpan (med displayen) i hörnet med
markeringen DRAIN SIDE . För de anslutna ledningstrådarna
genom hörnhålet på baksidan av taket.
DRAIN SIDE
graverad markering

Driftläge
(1) Schemalagd
drift
(2) Drift 00:00
till 03:00
(3) Drift med
automatisk
kontroll

Beskrivning
Utför automatisk rengöring av filter under
tidsbestämd period som valts bland åtta
perioder.
Utför automatisk rengöring av filter vid
fabriksinställd tidsperiod (00:00 till 03:00).
Utför automatisk rengöring av filter enligt
kontrollreferens.

I samråd med kunden ska du ställa in önskat driftläge
enligt instruktionerna för Automatisk rengöring av filter
i bruksanvisningen för den självrengörande dekorationspanelen.
Vid leveranstillfället ska du läsa innehållet i beskrivningarna (1) till
(3) i tabellen ovan och förklara för kunden när den automatiska
rengöringen av filter kommer att starta.

9. Inställningar
Gör inställningarna i samråd med kunden enligt
luftkonditioneringens installations- och användningsförhållanden.
Följande fyra inställningar är möjliga.
Denna produkt utför automatisk rengöring av filter en gång i veckan
som fabriksinställd standard.

Ledningstrådar
Dekorationshörnkåpa
(med display)

Alla av de följande driftlägena kan väljas för att den
självrengörande panelens funktion för automatisk rengöring av
filter.

Tryck in de fem hakarna
på dekorationshörnkåpan
i hålen på panelen.

(3) Haka fast vart och ett av snörena på de återstående dekorations
hörnkåpor (d.v.s. tre kåpor) på motsvarande stift på panelen.

9-1

Visa damminsamling

Ställ in huruvida symbolen för damminsamling ska visas eller inte.

9-2

Inställningar för dammängd

Gör inställningar utifrån dammängden/storleken på dammpartiklarna
i rummet, t.ex. butiker som säljer kläder = små dammpartiklar.

9-3
Stift

Panelindikator (grön) På/Av

Panelindikatorn (grön) kan visa följande driftförhållanden. Gör
indikatorinställningar utifrån kundens önskemål.
Indikator
Tänd
Grön

Blinkar

Driftsförhållande
Luftkonditionering
i drift
Automatisk
rengöring av filter

Anmärkningar
Indikatorn stängs av
före leverans.

Den röda lampan informationen kunden om att damminsamlingen
stängs av.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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9-4

Inställningstabell

1.
2.

Gör fältinställningar enligt fjärrkontrollens installationshandbok.
(Inställningar i markerade rutor är fabrikinställningar.)
Andra kodnr

Inställningsalternativ

Läge
Nr

Första
kod

Display
Symbol för
damminsamling 1

10
(20)

(3)

Display

Ingen visning

Inställningar
för
dammängd
(1)

14
(24)

(9)

Normal
dammängd –
medelstora
partiklar

Stor
dammängd –
medelstora
partiklar

(4)

På när
luftkonditione- Endast möjligt
ringen är
att starta vid
påslagen och vid filterrengöring.
filterrengöring.

Panelindikator (grön)
på/av

14
(24)

Kyla

01

02

03

04

05

06

–

–

–

–

3.

Normal
dammängd –
små partiklar

Stor
dammängd –
små partiklar

–

Av när
luftkonditioneringen är
påslagen
och vid
filterrengöring.

–

–

Serviceinställningar

–

Återgå

Kyla

Utför testdrift av den självrengörande dekorationspanelen när
inomhusenhetens testdrift är slutförd.
Testdrift av den självrengörande dekorationspanelen är inte möjlig
när inomhusenheten är i drift.
Utför testdrift av produkten efter att ha läst under "a. Testpunkter
vid slutfört arbete".

10-1 Kontrollera att KOPPLINGSBOXENS lucka
på inomhusenheten, utomhusenheten och
den självrengörande panelen är stängda
10-2 Slå på strömmen till inomhusenheten
Panelen utför initiering när strömmen slås på.

10-3 Utför testdrift av panelen två minuter
efter att strömmen slagits på
Bekräfta filtrets rengöringsfunktion via fjärrkontrollen.
Metod för testdrift via fjärrkontrollen
1. Stoppa panelens drift om panelen befinner sig
i luftkonditioneringsläget.
2. Håll Cancel-knappen intryckt i minst 4 sekunder när
bakgrundsbelysningen lyser. Serviceinställningsmenyn visas.
3. Välj Testa automatisk rengöring av filter
i serviceinställningsmenyn och tryck på Meny/Enter-knappen.
" visas på grundskärmen.
4. "
Visningen försvinner när testdriften är avslutad.
Den obligatoriska testkörningstiden är ca 10 minuter (vid
inställning av standarmängd damm).

Installationshandbok
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Tryck på Meny/
Enter-knappen.

Inställning

4.

10. Testdrift

Obs

Tryck på och håll in
Cancel-knappen under
minst 4 sekunder när
bakgrundsbelysningen
lyser.

2/3

Status inomhusenhet
Status utomhusenhet
Tvingad fläkt PÅ
Växla huvudsaklig underkontroll
Filterindikering AV
Testa automatisk rengöring av filter

–

(1) Giltig från nästa rengöring efter att inställningen görs.

Ställ in
Kyla 28°C

Ställ in
Kyla 28°C

Samla damm

LCD-skärmens bakgrundsbelysning
Tryck på valfri knapp så tänds bakgrundsbelysningen i cirka
30 sekunder.
Utför knappfunktioner med bakgrundsbelysningen tänd (förutom
På/Av-knappen).
Testpunkter under testdrift
Testpunkter
Roterar filtret?
Är luftriktarna horisontella?
Visas "  
skärm?

Åtgärd

Kontrollera
resultat

Kontrollera
kontakt
" på fjärrkontrollens anslutningarna.

* Fjärrkontrollen visar "AH" om ett fel har inträffat med den
självrengörande panelen.

Obs
Efter avslutad testdrift av produkten ska du läsa under
"b. Testpunkter före leverans" i installationshandboken.
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