
Filtre Otomatik Temizleme İşleviyle Sağlanan Dekoratif Panel
Kendi Kendini Temizleyen dekoratif panel

 MONTAJ KILAVUZU

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B



Montaj kılavuzu BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
 Kendi kendini temizleyen dekoratif panel
 4P558847-1A 2018.121

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Kendi kendini temizleyen dekoratif panel  Montaj kılavuzu

İçindekiler
1. GÜVENLIK ÖNLEMLERI .........................................................1
2. AKSESUAR ..............................................................................1
3. MONTAJ SAHASI .....................................................................2
4. PANEL IÇIN HAZIRLIKLAR.....................................................3
5. IÇ ÜNITE IÇIN HAZIRLIKLAR ................................................4
6. PANELI IÇ ÜNITEYE TAKMA ..................................................5
7. EMIŞ IZGARASINI VE DEKORATIF 

KÖŞE KAPAKLARINI TAKMA .................................................8
8. ÇALIŞTIRMA MODU AYARLARI ...........................................10
9. ALAN AYARLARI LISTESI .....................................................10
10. TEST OPERAT. ......................................................................11

Kılavuzun aslı Ingilizce metindir. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

1. Güvenlik önlemleri
Klima ekipmanlarını kurmadan önce lütfen bu "Güvenlik önlemleri"ni 
dikkatli bir biçimde okuyun ve doğru bir biçimde kurduğunuzdan emin 
olun.
Kurulumu tamamladıktan sonra, olası hatalara karşı bir deneme 
işletmesi gerçekleştirin ve kullanım kılavuzu yardımıyla klimayı 
nasıl kullanacağını ve klimanın bakımını nasıl yapacağını müşteriye 
anlatın. Müşteriye, gelecekte başvurmak üzere işletim kitapçığı ile 
birlikte bu montaj kitabını da muhafaza etmeleri gerektiğini bildirin.
Bu klima, "genel halkın erişimine açık olmayan aletler" sınıfına 
dahildir.

UYARI ve IKAZ sembollerinin anlamı.

UYARI Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine 
getirilmemesi, kişisel yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir. 

İKAZ Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine 
getirilmemesi, bulunulan şartların ciddiyetine 
bağlı olarak, maddi hasar veya kişisel 
yaralanma ile sonuçlanabilir.

 UYARI
• Satıcı veya yetkili personelinizden montaj işini gerçekleştirmesini 

isteyin.  
Cihazı kendiniz monte etmeye çalışmayın. Yanlış montaj su 
sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

• Montaj çalışmasını bu montaj kılavuzundaki talimatlara uygun 
olarak gerçekleştirin. Ürünü değiştirmeyin.  
Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir.

• Montaj işi için sadece belirtilen aksesuar ve parçaları 
kullandığınızdan emin olun.  
Belirtilen parçaların kullanılmaması su sızıntısına, elektrik 
çarpmasına, yangına veya ünitenin düşmesine neden olabilir. 

• Belirtilen kabloların kullanılmasını ve terminal bağlantı veya 
kabloları üzerinde hiçbir gerginliğin olmamasını sağlayın.  
Kabloların yanlış bağlanması veya yanlış izole edilmesi, aşırı 
ısı çıkmasına veya yangına neden olabilir.

• Elektrikli parçalara dokunmadan önce üniteyi kapatın.
• Sağlanan kablo demetinin bağlantı kablolarını iç ünitenin 

EL. BILE. KUTUSU kapağı kalkmayacak şekilde düzenleyin 
ve kapağı sıkıca takın.  
Isı yayılımı, elektrik çarpması veya yangın EL. BILE. KUTUSU 
kapağının düzgün takılmamasıyla sonuçlanabilir.

• Plastik torbayı yırtın ve atın.  
Plastik torbayla oynayan çocuklar boğulabilir.

 İKAZ
• Iç ve dış üniteleri, elektrik kablosunu, uzaktan kumanda 

kablosunu ile iletim kablosunu TV veya radyo setlerinden en az 
1 m uzağa monte edin. Bu, TV ve radyo etkileşimini önlemek 
içindir. 
(Gelen sinyal gücüne bağlı olarak, 1 metre, parazitin ortadan 
kaldırılması için yeterli bir mesafe olmayabilir.)

• Ürünü nakliye ederken çok dikkatli olun. 
Ürünü taşımak için ambalajın tutacaklarını tutun. 
Paket üzerindeki polipropilen bant ile paketi taşımayın, polipropilen 
bant deforme olabileceğinden bu durum tehlikeli olabilir. 

• Isı eşanjörünün kanadına dokunmayın. 
Kanada yanlış dokunma yaralanmayla sonuçlanabilir.

• Ürün çalışmayı durdurduktan hemen sonra ürünün gücünü kapatmayın.  
Ürünün gücünü kapatmadan önce her zaman en az 5 dakika bekleyin.  
Aksi halde su sızıntısı veya arızalar ortaya çıkabilir.

• Klimayı aşağıdaki konumlara kurmayın: 
1. Mutfak gibi, yüksek konsantrasyonda madeni yağ buharı veya 

serpintisinin olduğu yerlere.  
Plastik parçalar bozulabilir ve düşebilir veya su sızıntı ortaya 
çıkabilir. 

2. Sülfürik asit gibi aşındırıcı gazların oluştuğu yerlere.  
Bakır boruların veya lehimli parçaların aşınması, soğutucunun 
sızdırmasına neden olabilir. 

3. Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakınına.  
Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin çalışmasını 
bozabilir ve ünitenin arızalanmasına neden olabilir. 

4. Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerlere, havada karbon 
liflerinin veya yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu yerlere 
veya boya tineri ya da benzin gibi uçucu ve yanıcı maddelerin 
işlendiği mekanlara.  
Ünitenin bu koşullar altında çalıştırılması yangına neden 
olabilir.

[Bu ürüne özgü talimatlar]
Ürünü aşağıda sıralanan yerlere kurmayın.
Yağ, sigara kadranı ve buhar filtrede düzgün temizlenemeyen 
yapışkan tozla sonuçlanabilir. Ayrıca, yapışkan toz arızalara 
neden olabilir.
Yağlı duman içeren yerler: Restoranlar, fabrikalar vb.
Aşırı sigara dumanı olan yerler: Dumanlı oda vb.
Aşırı nem veya buhar olan yerler: Restoranlar, fabrikalar vb.

• Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik 
değildir.

Not
• Müşterinin kullanım kılavuzuna bakarak klimayı gerçekten 

çalıştırmasını sağlayın ve kullanışlı ipuçları vererek klimanın 
doğru çalışmasını açıklayın.

• Iç üniteyle sağlanan montaj kılavuzuyla birlikte kullanım 
kılavuzuna bakın.

2. Aksesuar
Klimayla sağlanan aşağıdaki aksesuarların doğru sayıda olduğunu 
kontrol edin. Aksesuarların nerede saklanacağını gösteren 
aşağıdaki çizime bakın.

Koruyucu oluklu 
kartonun arkası

Aksesuar seti
Aksesuarlar emiş 
ızgarasının altında 
koruyucu oluklu 
kartonun 
arkasındadır.

Emiş ızgarası
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Adı
Ara halkası 

(1)
Esnek 

hortum (2)
S şekilli 
boru (3)

Kablo 
demeti (4)

Kelepçe 
(5)

Miktarı 1 adet. 1 adet. 1 adet. 1 adet. 2 adet.

Biçimi

Adı
Bağlantı 

borusu (6) Ataşman (7) Conta (8)
Kablo 

Demeti (9)
Miktarı 1 adet. 1 adet. 1 adet. 1 adet.

Biçimi

Adı
Destek 

plakası (10) Vidalar (11)
Bağlantı 

kelepçesi (12)
DiğerleriMiktarı 4 adet. 4 adet. 4 adet. 1 adet.

Biçimi

• Kullanım 
kılavuzu

• Montaj 
kılavuzu

Montaj işini yaparken aşağıdaki öğelere çok dikkat edin ve iş 
tamamlandığında öğeleri yeniden kontrol edin.

a.  Iş tamamlandığında test öğeleri

Test bileşenleri Arıza 
durumunda Sonuç

Klimada kablolama ve bağlantı hataları 
veya eksikleri var mı?

Çalıştırma 
arızası ve kablo 

yanığı
Tavan ve sızdırmazlık malzemesi arasında 
hiç yer olmadığından emin misiniz? Su kaçağı

Toz kutusunun sabitleme düğmeleri 
(iki nokta) iyice sabitlendi mi?

Titreşim, gürültü 
ve toz toplama 

hatası

Hava filtresinin sabitleme düğmeleri 
(beş noktada) iyice sabitlendi mi?

Titreşim, gürültü 
ve toz toplama 

hatası
Toz kutusunun veya ızgaranın düşme 
önleme kablosu montaj braketine 
kancalanmış mı?

Düşme

EL. BILE. KUTUSU kapağı, toz kutusu, 
esnek hortum, S şekilli boru, emiş 
ızgarası ve dekoratif köşe kapakları 
takıldı mı?

Gürültü ve toz 
toplama hatası

* “1. Güvenlik önlemleri", sayfa 1 kısmında sağlanan öğeleri 
yeniden kontrol ettiğinizden emin olun.

b. Teslimattan önceki test bileşenleri
Test bileşenleri Sonuç

Klimanın test işlemi bitti mi?
Müşteriye kullanım kılavuzunu gösterirken klimanın 
çalıştırma yöntemini müşteriye açıkladınız mı? *
Filtre otomatik temizlemesi (çalışma saat dilimi belirtilerek 
otomatik kontrollü çalışma ayarları veya zamanlayıcı çalışma 
ayarları) için mod ayarlarını yaptınız mı ve müşteriye klimanın 
çalıştırma ayar modu hakkında bilgi sağladınız mı?
Kullanım kılavuzunu müşteriye gönderdiniz mi? (Kullanım 
kılavuzunu ve montaj kılavuzunu müşteriye verdiğinizden 
emin olun.)
Bağlantı borusunu ve ataşmanı müşteriye verdiniz mi ve 
müşteriden bunları saklamasını istediniz mi?

* Çalışma açıklaması noktası
Klimanın genel kullanımına ek olarak kullanım kılavuzu'ndaki 

 UYARI ve  IKAZ işaretli öğelerin açıklamalarını açıklamak 
ve bu öğeler, bilgilere uyulmadığında ölüm, ciddi yaralanma 
veya malın hasar görmesiyle sonuçlanabileceğinden müşterinin 
açıklamaları dikkatle okumalarını sağlamak gerekir.

3. Montaj sahası
Bu ürün seçilebilir hava çıkışı yönlerini sunar. Üç yollu akış 
desenine erişmek için bir kapanma kiti (isteğe bağlı bir aksesuar) 
gerekir. Iki yollu akış desenleri bu üründe kullanılamaz.

3-1 Müşterinin onayladığı aşağıdaki koşulları 
karşılayan montaj yerini seçin

• Tavan yüzeyi fark edilebilir bir şekilde eğimli değil.
• Montaj ve servis çalışma alanı güvenli (aşağıdaki çizimlere bakın).
• Panel göstergeleri kolayca görünebiliyor.
• Iç ve dış üniteler, elektrik kablosu, iletim kablosu ve uzaktan 

kumanda kablosu TV veya radyo setlerinden en az 1 m ötede. 
(Yukarıdaki, TV ve radyo etkileşimini önlemek içindir. Gelen 
sinyal gücüne bağlı olarak 1 metrelik bir mesafe, gürültünün 
ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir.)

3-2 Gerekli montaj boşluğu
Iç üniteyi montaj kılavuzuna ve aşağıdaki çizimlere bağlı olarak 
monte edin.

Gösterge

Toz toplama girişi

Panelin ön tarafı

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Iç ünite
2 Drenaj soketi
3 Duvardan en az 1500 mm öteye. Bu alan hava çıkışı 

takılı kapama ve engelleme pedinden en az 500 mm 
ötede olmalıdır.

4 Toz toplama girişi
5 Kullanılan elektrikli süpürge ile toz toplama için bir alan 

gerekir

3-3 Emiş ızgarasının montaj yönleri
Panel üzerindeki emiş ızgarasının aşağıdaki montaj yönlerinden 
birini seçin.

Borular BorularDrenaj 
soketi

Toz 
toplama 
girişi

Drenaj 
soketi

Emiş 
ızgarası
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4. Panel için hazırlıklar
Not
• Panel ambalaj malzemesi içinde tutularak “4. Panel için 

hazırlıklar", sayfa 3 içinde gerekli tüm işi gerçekleştirin 
(alt tarafta).

• Paneli aşağı veya dik yönde koymayın veya paneli çıkıntılı 
parçalar üzerinde bırakmayın. 
Aksi halde, panel yüzeyinde çizilme hasarı olabilir.

• Salınımlı kanada dokunmayın ve Salınımlı kanat üzerine güç 
uygulamayın. Bu, ünitenin arızasıyla sonuçlanabilir.

4-1 Emme ızgarasını panelden çıkarma, koruyucu 
oluklu karton ve aksesuar seti

(1) Emiş kılavuzunun düğmelerine basın ve düğmeleri yukarı 
kaldırın.

Dekoratif panelDüğmeler

Ambalaj 
malzemesi (alt)

Emiş ızgarası

(2) Emiş ızgarasını yaklaşık 45° açıyla açın ve emiş ızgarasını 
panelden çıkarın.

45°

(3) Koruyucu oluklu kartonu çıkarın. 
Koruyucu oluklu kartonu (panelin en üstünde) koruyucu oluklu 
kartonun arkasına takılı aksesuarlarla birlikte çıkarın.

Koruyucu oluklu 
karton (üst) 
(Aksesuarlar arka 
taraftadır.)

Koruyucu oluklu 
karton (alt)

Not

Paneli kullanırken salınımlı kanat, fırça ünitesi veya hava 
filtresi üzerine güç uygulamayın.

Panel

Fırça ünitesiHava filtresi

Salınımlı kanat

4-2 Dekoratif köşe kapaklarını çıkarma

Panel

Dekoratif köşe kapağı

Dekoratif köşe kapağı
Dekoratif 
köşe kapağı

Dekoratif köşe 
kapağı (ekranlı)

(1) Dekoratif köşe kapağını (ekranlı) ok yönünde kaldırın ve 
çıkarın.

Not

Bağlantı kablolarına güç uygulamayın.

Operation/filter cleaning

(2) Dekoratif köşe kapağının (ekranlı) üzerindeki vidaları çıkarın, 
kapağı açın ve PCB'den bağlantı kablolarının ön ucuna takılı 
konektörü çıkarın.

Kapak

Konektör

Bağlantı kabloları

PCB

3

1Vida

2

Dekoratif köşe 
kapağı (ekranlı)

(3) Kalan dekoratif köşe kapaklarını (örn. üç kapak) ok yönünde 
çıkarın.

Panel

Dekoratif köşe kapağı

4-3 Toz kutusunu çıkarma

Toz kutusu ve 
kelepçenin 
sabitleme düğmesi

Toz kutusu Toz kutusunun sabitleme düğmesi
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(1) Toz kutusunun iki sabitleme düğmesini çevirin.

Toz kutusu

(Kolay açıklamak için panelin ön tarafı gösterilmektedir.)

Tespit düğmesi

Tespit düğmesi

(2) Düşme önleme kablosunu kesmemeye dikkat ederek toz 
kutusunu panelden çıkarın.

Toz kutusu

Düşme önleyici kablo 2

1

(3) Toz kutusu için düşme önleme kablosunu panelin kelepçe 
braketinden çıkarın.

Düşme önleyici 
kabloyu kelepçe 
braketinden çıkarın.

Kelepçe

Toz kutusu

Düşme önleyici kabloPanel

5. İç ünite için hazırlıklar

 UYARI
Kablolama işini yapmadan önce İç ve dış ünitelerin güçlerinin 
kapalı olduğunu kontrol edin.
Aksi halde elektrik çarpabilir.

 İKAZ
• Iç üniteyi monte ettikten sonra aşağıdaki işi gerçekleştirin.
• Iç üniteyi iç üniteyle gelen montaj kılavuzuna göre monte edin.

5-1 Ara halka ekleme (aksesuar (1))

(1) Baypas deliği kapama kapağını çıkarın.

12
2

1 Iç ünite
2 Baypas deliği kapama kapağını çıkarın

(2) Ara halkanın arkasındaki çift tarafı yapışkan bandın koruyucu 
kağıdını çıkarın (aksesuar (1)).

(3) Hava baypas deliğine ara halkayı (aksesuar (1)) takın. 
Ara halka takıldıktan sonra hava baypas deliğinin 
engellenmediğini kontrol edin.

44

3

1

2

1 Hava baypas deliği
2 Hava baypas deliğiyle hizalamak için yapıştırın
3 Köşeleri hizalayın
4 Ara halka (aksesuar (1))

5-2 Kablo demetini takma (aksesuar (4))
(1) EL. BILE. KUTUSU kapağını iç üniteden çıkarın.

Mandallar

EL. BİLE. KUTUSU kapağıVidalar 
(2 nokta)

Vidaları gevşetin (iki nokta) ve kapağı mandallardan çıkarmak için 
EL. BİLE. KAPAĞI'nı ok yönünde kaydırın.
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(2) Bağlantı teli konektörünü X70A'dan çıkarın.
1

X70A

2

1 EL. BILE. KUTUSU
2 Bağlantı teli konektörü

(3) Kablo demetini (aksesuar (4)) konektörlere (X35A, X39A ve 
X70A) bağlayın ve ünite tarafı üzerine kancalarla sabitleyin.

3

1
2

4
5

X35A X70A
X39A

6

1 Konektör 
Bunları sıkıca bağladığınızdan emin olun

2 EL. BILE. KUTUSU
3 Ünite tarafındaki kablo demeti
4 Kablo demeti (aksesuar (9))
5 Cam tüp
6 Kablo demeti (aksesuar (4))

Not
Konektörlerin sıkıca bağlandığından emin olun, aksi halde 
salınımlı kanat, fırça ünitesi veya hava filtresi çalışmayacaktır.

5-3 EL. BİLE. KUTUSU kapağını takma
EL. BILE. KUTUSU kapağını “5-2 Kablo demetini takma 
(aksesuar (4))", sayfa 4 (1) içindeki prosedürün tersi sırada takın.

Not
Kabloların veya cam tüpün EL. BILE. KUTUSU kapağına 
sıkışmadığından emin olun.

 İKAZ

Herhangi bir hasarı önlemek için montaj işlemi sırasında vidaları 
çok fazla SIKMAYIN.

 UYARI
Elektrik kablolarını iyice düzenleyin ve EL. BİLE. KUTUSU 
kapağını iyice takın.
Elektrik kabloları sıkışırsa veya EL. BILE. KUTUSU kapağı 
kaldırılırsa elektrik çarpması veya yangın olabilir.

6. Paneli iç üniteye takma
Iç üniteyi iç üniteyle gelen montaj kılavuzuna bakarak monte edin.

Not
Paneli ambalaj malzemesinden (alt tarafta) çıkarırken salınımlı 
kanat, fırça ünitesi veya hava filtresine güç uygulamayın.

6-1 Paneli takmadan önce kontrol edin
• Aşağıda gösterildiği gibi iç ünitenin yönlerini ve panel üzerinde 

basılı işaretleri kontrol edin. 
PIPING SIDE  öğesine boru bloğu ve DRAIN SIDE  öğesine 
drenaj soketi.

• Geçici mandal braketini dik bırakın.
• Bağlantı kablolarını açıklıktan çıkarın (panel tarafında).

6-2 Paneli takma
(1) Geçici olarak panelin emiş portunun iki geçici mandal braketini 

(iç çap tarafında) iç ünitenin kancalarına yerleştirin.

Not
Geçici mandal braketleri kancalara takıldığı kontrol 
penceresinden onayladıktan sonra ellerinizi çekin.

(2) “5. Iç ünite için hazırlıklar", sayfa 4 içinde takılı kablo 
metinin açıklığından çıkarın. 
Ayrıca, “4. Panel için hazırlıklar", sayfa 3 içinde köşe 
dekoratif kapağından (ekranlı) bağlantı kablolarını köşe 
deliğinden dikkatle çekin, böylece bağlantı kabloları montaj 
braketine takılmaz.

(3) Panelin köşelerindeki montaj braketlerini (dört noktada) iç 
ünitenin çevresinin kancalarına takın. (Önce PIPING SIDE  
üzerine basılı montaj braketini, ardından zıt açı tarafındaki 
montaj braketini kancalayın.) 
Bu sırada, kablo demeti ve bağlantı kablolarının (panel 
tarafındaki) panel ve iç ünite arasına sıkışmamasına dikkat edin.

Not
Montaj braketlerinin kancalara oturduğunu onayladıktan sonra 
ellerinizi çekin.

(4) Yaklaşık 5 mm kadar montaj braketinin hemen altındaki dört 
altıgen başlı vidayı sıkın. (Panel yukarı doğru çıkacaktır.)

(5) Paneli okların yönünde çevirin, böylece tavandaki açıklık panel 
tarafından mükemmel bir şekilde kapanacaktır.

(6) Ayrıca, iç ünitenin kancasının alt kısmından panelin alt tarafına 
mesafe 107 ila 112 mm arası olana kadar vidayı sıkın (4).

Drenaj 
soketi

Borular

6-2 (5)

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

Kanca
Kontrol 
penceresi

Geçici mandallama 
braketleri

Geçici kancalamadan 
önce

Geçici kancalamadan 
sonra

PIPING SIDE 
basılı işaret

DRAIN SIDE 
basılı işaret

Ayarlamaları yapın
Açıklık

Alet (örn. tornavida)

Montaj braketi

6-2 (3)

6-2 (1)

Kanca

(4 nokta)
Kancalamadan önce Kancaladıktan sonra 

Kanca

Geçici kancalamadan 
önce

Geçici kancalamadan 
sonra

Geçici 
mandallama 
braketleri

Kontrol penceresi
6-2 (1)
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107
~11

2 m
m

6-2 (6)

Panel

Panelin 
yan tarafı

İç ünite

İç ünitenin kancasının 
alt parçası

(Kolay 
açıklayabilmek için 
tavan çizimden 
çıkarılmıştır)

10
7~

11
2 

m
m

Conta İç ünite

İç ünitenin 
kancasının alt 
parçası

Tavan

Montaj braketi
Panelin yan tarafı

Panel

Kesitler (4 nokta)

Not
• Vidaları iyice sıkın, aksi halde aşağıda gösterildiği gibi bir arıza 

oluşabilir.
• Vidalar iyice sıkıldığında tavan ve panel arasında bir alan varsa 

iç ünitenin yüksekliğini yeniden ayarlayın.

Hava 
kaçağı

Tavan 
tarafından 
hava kaçağı.

Kir 
oluşumu Çiy yoğuşması 

veya damlama

Boşluk bulunmadığından emin olun.

Üniteye yükseklik ayarlamaları, 
ayarlamalar iç ünitenin dengesini 
veya drenaj borusunu 
etkilemedikçe panel 
çıkarılmadan panellerin 
köşelerindeki deliklerden 
mümkün olacaktır. İşi yapmak 
için iç ünitenin montaj 
kılavuzuna bakın.

6-3 Paneli kontrol etme
(1) Panelin sızdırmazlığını çıkarın.

1 2 1

2
3

4

1 Panel sızdırmazlığını çıkarın
2 Sızdırmazlık malzemesi mandal ile temas edene kadar 

sızdırmazlık maddesi ekleyin
3 Mandal 
4 Sızdırmazlık malzemesi (aksesuar (8))

(2) Kablo demeti ve bağlantı kablolarını takın (panel tarafında).

Panel

Muhafaza

Kablo demetleri
Bağlantı kabloları 
(panel tarafında)

Bağlantı kablosu 
(panel tarafında)

(3) Bağlantı kablolarının konektörlerini bağlayın ve konektör 
parçasını kapatmak için cam tüpü taşıyın.

Bağlantı kabloları 
(panel tarafında) Kablo demetleri

Konektör
Bunları sıkıca 
bağladığınızdan emin olun.

Cam tüpü 
taşıyın.

1

2
Cam tüp

(4) Cam tüpün iki ucunu da sıkın ve birlikte verilen kelepçelerle 
(aksesuarlar (5)) cam tüp üzerindeki kelepçelerle sabitleyin. 
Her iki uç da sabitlendikten sonra kelepçelerin köklerinden 
fazlalık bölümlerini kesin.

Kelepçeleri sıkın

Kökleri kesin
Kelepçe 
(aksesuar (5))

(5) Bağlı bağlantı kablolarını iç ünite ve panel arasındaki alana 
döndürün. 
(Bağlantı kablolarını çizimde gösterildiği gibi gölgeli alana 
yerleştirin.)

Not
Bağlantı kablolarını bağlantı kabloları hava filtresiyle temas 
etmeyecek şekilde dikkatle yerleştirin.

Bağlı 
bağlantı 
kabloları

Bağlı 
bağlantı 
kablolarıPanel

İç ünitenin EL. 
BİLE. KUTUSU
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(6) Bağlantı kablolarını kancadan geçirin.

21

1 Kanca
2 Kabloları kancadan geçirin

(7) Panel ve ünite arasındaki boşluğu kapatın.

4×

8× 1 2

4×

2×

6-4 Toz kutusunu takma
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Boru tarafındaki basılı işaret
2 Panel kelepçesi
3 Drenaj tarafındaki basılı işaret
4 Panel
5 Düşme önleyici kablo
6 Toz kutusu
7 Toz kutusunu işaretin basılı olduğu tarafı aşağı bakacak 

şekilde monte edin.

(1) Toz kutusu için olan düşme önleyici kabloyu çizimde 
gösterildiği gibi panel kelepçesine kancalayın.

1

2
3
4
5

1 Kelepçe
2 Kancalı düşme önleyici kablo
3 Panel
4 Düşme önleyici kablo
5 Toz kutusu

(2) Toz kutusunu “4-3 Toz kutusunu çıkarma", sayfa 3 içindeki 
prosedürün tersi sırada takın.

Not
Toz kutusunu takarken düşme önleyici kablonun toz kutusunun 
boşaltma açıklığına yakalanmadığından emin olun. Aksi halde, 
toz kutusu normal çalışmayabilir.

(3) Toz kutusunun sabitleme düğmelerini (iki noktada) çevirin ve 
toz kutusunu sabitleyin.

(Kolay açıklamak için panelin ön tarafı gösterilmektedir.)

Tespit 
düğmesi

Tespit 
düğmesi

6-5 S şekilli boruyu monte etme (aksesuar (3))
Fırça tarafını (B basılı) monte etmeden önce toz kutusu tarafını (A 
basılı) monte edin.
(Basılı karakterler uyumluluk içinde olacağından bunları monte edin.)

Toz kutusu

Toz kutusu

Fırça ünitesi

Basılı 
karakterlerin 
birbiriyle uyumlu 
olduğundan 
emin olun.

2

Mandal 
(2 nokta)

Mandal 
(1 nokta)

Fırça ünitesi

Fırça ünitesi tarafı
S şekilli boru 
(aksesuar (3))

Toz kutusu 
tarafı

Basılı karakterlerin 
birbiriyle uyumlu 
olduğundan emin 
olun.

1

Not
Mandalların iyice oturduğunu kontrol edin. Aksi halde, bir toz 
toplama arızası oluşabilir.
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7. Emiş ızgarasını ve dekoratif 
köşe kapaklarını takma

Emiş ızgarası döndürülebilir ve seçilebilir iki yönden birinde takılabilir.
Birkaç ünite monte edildiyse gerekirse emiş ızgaralarının yönlerini 
ayarlayın. Yön değişikliklerini müşterinin istediği gibi yapın.

7-1 Emiş ızgarasını takma
* (A) veya (B) kancasını seçin ve emiş ızgarasının mandallarını 

kancalayın.

Not
Kancalama tarafı yanlış seçilirse emiş ızgarası hasar görmüş 
olabilir.

7-2 Kanca (A)
(1) Emiş ızgarasını yaklaşık 45°'ye ayarlayın ve kancaları 

(üç noktada) panel üzerine yerleştirin.

45°

Panel

Panel

Emiş 
ızgarası

Emiş 
ızgarası

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Emiş ızgarası montaj açısı

Ekran açık
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Çizimde gösterildiği gibi, emiş ızgarası için düşme önleyici 
kabloları kelepçelerine (iki köşede) kancalayın.

Düşme önleme kablolarının 
yönlerini değiştirin.

Emiş ızgarası

Kelepçe
Düşme önleyici kablo

Kelepçe
Kelepçeyi içe 
doğru eğin.

Düşme önleyici kablo

(3) Esnek hortumu (aksesuar (2)) panel tarafına bağlayın. 
(Esnek hortumun (aksesuar (2)) yön sınırlaması yoktur.)

Panel tarafındaki 
esnek hortum bağlantısı

Esnek hortum 
(aksesuar (2)) 

Panel tarafındaki esnek 
hortum bağlantısı

Mandalları kancalara 
(iki noktadan) sıkıca 
takın.

Kancalar 
(2 nokta)

Not
Mandalların iyice oturduğunu kontrol edin. Aksi halde, bir toz 
toplama arızası oluşabilir.

(4) (3) içinde bağlı esnek hortumu panel içine yerleştirmek için 
bastırın. 
(Hortumun kapalı emiş ızgarasına yakalanmaması konusunda 
dikkatli olun.)

Not
Esnek hortumu yerine oturtmak için bastırırken esnek hortumu 
kırmadığınızdan emin olun.

Esnek 
hortum 

Emiş ızgarasına
Esnek hortumu 
köşenin şekli 
boyunca sığdırmak 
için bastırın.

(5) (3) içinde bağlanan esnek hortumun zıt ucunu emiş ızgarası 
tarafına bağlayın.
* Emiş ızgarası tarafındaki esnek hortum bağlantısını çizimde 

gösterildiği gibi emiş ızgarasının montaj yönüne göre 
döndürün.

Emiş ızgarası tarafında 
esnek hortum bağlantısı

Emiş ızgarası 
tarafında esnek 
hortum bağlantısı

Esnek hortum

Hortumu 
sıkıca bağlayın.

Not
Mandalların iyice oturduğunu kontrol edin. Aksi halde, bir toz 
toplama arızası oluşabilir.
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(6) Emiş ızgarasını önce yavaşça yukarı itin ve iki düğmeye 
basarken, son olarak ızgarayı panel içine iyice oturtun.

PanelDüğmeler 
(2 nokta)

Emiş ızgarası

Not
Emiş ızgarası kapatılırken, emiş ızgarası düşme önleyici 
kabloları yakalayabilir.
Emiş ızgarasını kapatmadan önce düşme önleyici kabloların 
emiş ızgarasından çıkmadığını kontrol edin.

Emiş ızgarası Çıkıntı olmamalıdır

Düşme 
önleyici kablo

7-3 Kanca (B)
(1) Emiş ızgarasını yaklaşık 45°'ye ayarlayın ve kancaları 

(üç noktada) panel üzerine yerleştirin.

45
°

Panel

Emiş 
ızgarası

Emiş ızgarası

Panel

Emiş ızgarası 
montaj açısı

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Ekran açık
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Çizimde gösterildiği gibi, emiş ızgarası için düşme önleyici 
kabloları kelepçelerine (iki köşede) kancalayın.

Düşme önleme kablolarının 
yönlerini değiştirin.

Emiş ızgarası

Kelepçe
Düşme önleyici kablo

Kelepçe
Kelepçeyi içe 
doğru eğin.

Düşme önleyici kablo

(3) Esnek hortumu (aksesuar (2)) panel tarafına bağlayın. 
(Esnek hortumun (aksesuar (2)) yön sınırlaması yoktur.)

Panel tarafındaki 
esnek hortum bağlantısı

Mandalları kancalara 
(iki noktadan) sıkıca 
takın.

Esnek hortum
(aksesuar (2)) 

Panel tarafındaki 
esnek hortum bağlantısı

Kancalar 
(2 nokta)

Not
Mandalların iyice oturduğunu kontrol edin. Aksi halde, bir toz 
toplama arızası oluşabilir.

(4) (3) içinde bağlı esnek hortumu panel içine yerleştirmek için 
bastırın. 
Hortumun kapalı emiş ızgarasına yakalanmaması konusunda 
dikkatli olun.

Esnek 
hortum 

Emiş ızgarasına

Esnek hortumu 
köşenin şekli 
boyunca sığdırmak 
için bastırın.

(5) (3) içinde bağlanan esnek hortumun zıt ucunu emiş ızgarası 
tarafına bağlayın.
* Emiş ızgarası tarafındaki esnek hortum bağlantısını çizimde 

gösterildiği gibi emiş ızgarasının montaj yönüne göre 
döndürün.

Emiş ızgarası tarafında 
esnek hortum bağlantısı

Hortumu 
sıkıca bağlayın.

Emiş ızgarası 
tarafında esnek 
hortum bağlantısı

Esnek hortum

Not
Mandalların iyice oturduğunu kontrol edin. Aksi halde, bir toz 
toplama arızası oluşabilir.

(6) Emiş ızgarasını önce yavaşça yukarı itin ve iki düğmeye 
basarken, son olarak ızgarayı panel içine iyice oturtun.

Panel Düğmeler 
(2 nokta)

Emiş ızgarası
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Not
Emiş ızgarası kapatılırken, emiş ızgarası düşme önleyici 
kabloları yakalayabilir.
Emiş ızgarasını kapatmadan önce düşme önleyici kabloların 
emiş ızgarasından çıkmadığını kontrol edin.

Emiş ızgarası
Çıkıntı olmamalıdır

Düşme 
önleyici kablo

7-4 Dekoratif köşe kapaklarını takma
(1) Dekoratif köşe kapağını (ekranlı) PCB içine “4. Panel için 

hazırlıklar", sayfa 3 içindeki prosedürün zıt sırasında iyice 
bağlayın.

2 Kapak
3 Vida

1
Bağlantı 
kablolarıKonektör

Konektörü 
sıkıca 
bağlayın.

PCB

Dekoratif köşe 
kapağı (ekranlı)

Kelepçe

Bağlantı kablolarını kelepçe 
kapağın iç tarafında olacak 
şekilde düzgün bir şekilde 
düzenleyin.

(2) Dekoratif köşe kapağını (ekranlı) köşeye DRAIN SIDE  basılı 
işaretiyle takın. Bağlı bağlantı kablolarını köşe deliğinden 
tavanın arka tarafı üzerine itin.

Dekoratif köşe kapağındaki beş 
mandalı oturtmak için panel 
üzerindeki delikler içine bastırın.

Dekoratif köşe 
kapağı (ekranlı)

Bağlantı kabloları

DRAIN SIDE 
basılı işaret

(3) Kalan dekoratif köşe kapaklarının (yani üç kapak) her bir 
kablosunu panel üzerindeki ilgili pim üzerine kancalayın.

Pim

(4) Dekoratif köşe kapaklarını (yani üç kapak) panele takın.

Dekoratif köşe kapağındaki beş mandalı oturtmak 
için panel üzerindeki delikler içine bastırın.

8. Çalıştırma modu ayarları
Aşağıdaki çalıştırma modlarından biri kendi kendini temizleyen 
panelin filtre otomatik temizlemesi için seçilebilir.

Çalıştırma modu Açıklama
(1)  Programlı 

zamanlayıcıyı 
çalıştırma

Otomatik filtre temizleme işlemini sekiz 
zaman dilimi arasından belirlenen zaman 
diliminde gerçekleştirir.

(2)  00:00-ila-03:00 
arası çalıştırma

Otomatik filtre temizleme işlemini fabrikada 
ayarlanan zaman diliminde (00:00 ile 03:00 
arasında) gerçekleştirir.

(3)  Otomatik 
kontrollü 
çalıştırma

Otomatik filtre temizleme işlemini kontrol 
referansına göre gerçekleştirir.

Müşteriye danışarak, kendi kendini temizleyen dekoratif panel için 
kullanım kılavuzu'ndaki Filtre Otomatik Temizleme içindeki 
talimatlara bakarak istenen çalıştırma modunu ayarlayın.
Teslimat sırasında, yukarıdaki tablodaki (1) ila (3) arasındaki 
açıklamaların içindekilere bakın ve müşteriye filtre otomatik 
temizlemesinin ne zaman başlayacağını açıklayın.

9. Alan ayarları listesi
Klimanın kurulum ve kullanım koşullarına göre müşteriye danışarak 
ayarlamaları yapın. Aşağıdaki dört ayar mümkündür.
Bu ürün varsayılan fabrika ayarlarına göre kendi kendine filtre 
temizleme ayarını haftada bir defa gerçekleştirir.

9-1 Toz toplamayı görüntüleme
Toz toplama işaretini görüntüleme veya görüntülememe ayarlarını 
yapın.

9-2 Toz miktarı ayarları
Odadaki toz miktarına/toz partiküllerinin boyutuna göre ayarları 
yapın, örn. giyecek mağazaları=küçük toz partikülleri.

9-3 Panel göstergesi (yeşil) Açık/Kapalı
Panel göstergesi (yeşil) aşağıdaki çalışma koşullarını görüntüleyebilir. 
Müşterinin isteğine göre gösterge ayarlarını yapın.

Gösterge Çalışma koşulları Notlar

Yeşil
Yanık Klima çalışması

Nakliyeden önce 
gösterge söner.Yanıp 

sönüyor
Otomatik filtre 

temizleme

Müşteriyi kırmızı lamba toz toplama süresi hakkında bilgilendirmek 
için kırmızı lamba sönmeyecektir.
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9-4 Ayarlar tablosu
Alan ayarlarını uzaktan kumandanın montaj kılavuzuna göre yapın. 
(Koyu hücrelerdeki ayarlar fabrika varsayılan ayarlarıdır.)

Ayar 
öğesi

Mod
No.

Birinci 
kod

Ikinci kod numarası

01 02 03 04 05 06
Ekran 
Toz 
Toplama 
işareti 1

10 
(20) (3) Ekran Görüntü 

yok – – – –

Toz 
miktarı 
ayarları
(1)

14 
(24) (9)

Standart toz 
miktarı 
- ortalama 
boyutta 
partiküller

Büyük toz 
miktarı 
- ortalama 
boyutta 
partiküller

Standart toz 
miktarı 
- küçük 
boyutta 
partiküller

Büyük toz 
miktarı 
- küçük 
boyutta 
partiküller

– –

Panel 
göstergesi 
(yeşil)  
açık/kapalı

14 
(24) (4)

Klima 
çalışırken ve 
filtre 
temizleme 
işleminde.

Yalnızca filtre 
temizleme 
işlemindeyken 
açılabilir.

Klima 
kapalıyken 
ve filtre 
temizleme 
işleminde.

– – –

(1) Ayar yapıldıktan sonraki temizlemeden itibaren geçerlidir.

10. Test Operat.
Iç ünitenin test işlemi bittikten sonra Otomatik Temizleme dekoratif 
panelinin test işlemini gerçekleştirin.
Kendi Kendine Temizleme dekoratif panelinin test çalıştırması iç 
ünite çalışırken mümkün değildir.

Not
"a. Iş tamamlandığında test öğeleri" konusuna baktıktan sonra 
ürünün test işlemini gerçekleştirin.

10-1 İç ünitenin, dış ünitenin ve kendini 
temizleyen panelin EL. BİLE. KUTUSU 
kapaklarını sırasıyla kapatın

10-2 İç üniteye beslenen gücü açık konuma 
getirin

Güç açık konuma getirildikten sonra panel başlatma işlemleri 
uygulayacaktır.

10-3 Panelde test işletmesini güç açık konuma 
getirildikten iki dakika sonra başlatın

Uzaktan kumandayla filtre temizleme işlemini onaylayın.

Uzaktan kumandayla test çalıştırması
1. Panel klima işlemindeyken panelin çalışmasını durdurun.
2. Arka aydınlatma ışığı yanıyorken Iptal düğmesini en az 4 saniye 

basılı tutun. Servis ayarları menüsü görüntülenir.
3. Servis ayarları menüsünden  Fltre oto temzlmyi test et  öğesini 

seçin ve Menu/Enter düğmesine basın.
4. Ana ekranda " " görünür.  

Test işletmesi tamamlandığında gösterge kaybolur. 
Gerekli test işlemi süresi yaklaşık 10 dakikadır (tozun standart 
kalitesini ayarlama durumunda).

1.
2.

Soğt Ayarla
Soğt 28°C

Arka zemin ışığı 
yanarken 4 saniye 
veya daha fazla 
uzun bir süre için 
İptal düğmesine 
basılı tutun.

3.

Geri Ayar

Servis alan ayarları
İç Ünite Durumu
Dış Ünite Durumu
Fan yükleme açık
Ana Yardımcı Kumandayı Çalıştr
Filtre Göstergesi      KAPALI
Fltre oto temzlmyi test et 

2/3

Menü/Giriş 
düğmesine basın.

4.

Soğt Ayarla
Soğt 28°C

Toz topla

LCD arka aydınlatma ışığı
Herhangi bir düğmeye basıldığında arka aydınlatma ışığı yaklaşık  
30 saniye yanar.
Düğmeleri arka aydınlatma ışığı yanıyorken (Açma/Kapama 
düğmesi hariç) kullanın.

Test işletmesinde test edilecek öğeler

Test bileşenleri Çözümü
Kontrol 
sonucu

Filtre dönüyor mu?
Konektör 
bağlantılarını 
kontrol edin.

Kanatlar yatay sabitlenmiş mi?
Uzaktan kumanda ekranında " " 
görüntüleniyor mu?
* Kendi kendini temizleyen panelde bir hata olduğunda uzaktan 

kumanda "AH" görüntüleyecektir.

Not
Ürünün test işlemi bittikten sonra bu montaj kılavuzunda 
"b. Teslimattan önce test öğeleri" konusuna bakın.
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