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Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.
Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

Πριν από την εγκατάσταση
 Αφήστε το κιτ εγκατάστασης στο εσωτερικό της συσκευασίας του

μέχρι να φτάσετε στον χώρο εγκατάστασης. 
 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας

για τα στοιχεία που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Πίνακας συνδυασμών 

Παρελκόμενα

Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση
Αφήστε επαρκή χώρο για τη συντήρηση του φίλτρου υψηλής απόδοσης
ή του φίλτρου μεγάλης διάρκειας ζωής (και στις δύο πλευρές).

Εγκατάσταση του θαλάμου φίλτρου
1 Αφαιρέστε τη φλάντζα αεραγωγού της πλευράς αναρρόφησης

από την εσωτερική μονάδα.

2 Τοποθετήστε τον θάλαμο φίλτρου στην πλευρά αναρρόφησης
της εσωτερικής μονάδας. 

 Σφίξτε εκ των προτέρων τις 2 βίδες (παρελκόμενα) στην
εσωτερική μονάδα. 

 Προσαρμόστε τη θέση του θαλάμου φίλτρου και σφίξτε όλες
τις βίδες εντός του θαλάμου φίλτρου (παρελκόμενα).

BDD500B250 Θάλαμος φίλτρου υψηλής απόδοσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης

 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από την
εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες που
περιέχονται σε αυτό. Μην το πετάξετε. Φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.

 Το "φίλτρο υψηλής απόδοσης" ή το "φίλτρο μεγάλης
διάρκειας ζωής" ΔΕΝ αποτελούν μέρος αυτού του κιτ
εγκατάστασης (πωλείται χωριστά).

Θάλαμος φίλτρου 
υψηλής 

απόδοσης

Φίλτρο υψηλής απόδοσης Φίλτρο μεγάλης 
διάρκειας ζωής65% 90%

BDD500B250 BAFM503A250 BAFH504A250 BAFL502A250

Θάλαμος φίλτρου υψηλής 
απόδοσης

Βίδες 
M5×12

Εγχειρίδιο 
εγκατάστασης

1× 22× 1×

a Εσωτερική μονάδα

b Θάλαμος φίλτρου

(mm)

b

a

a Εσωτερική μονάδα

b Φλάντζα αεραγωγού πλευράς αναρρόφησης

c Βίδα φλάντζας (παράδειγμα)

a Εσωτερική μονάδα

b Σφίξτε εκ των προτέρων τη βίδα

c Θάλαμος φίλτρου

d Βίδα στο εσωτερικό (παράδειγμα)

a

b

c

a

b

c

d

b

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

1
BDD500B250

Θάλαμος φίλτρου υψηλής απόδοσης
4P590205-1  2019.07



4PEL590205-1.book  Page 2  Tuesday, August 13, 2019  8:41 AM
 

Εγκατάσταση φίλτρου αέρα
Προετοιμάστε το φίλτρο (πωλείται χωριστά).

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου.
2 Εισαγάγετε το φίλτρο (αποτελείται από 3 τμήματα). 
3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα φίλτρου

Βεβαιωθείτε ότι τα βέλη στο φίλτρο υψηλής απόδοσης
συμφωνούν με την κατεύθυνση της ροής αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι και τα 3 τμήματα του φίλτρου έχουν
συνδεθεί σωστά με ταινία βέλκρο.

a Εσωτερική μονάδα

b Κατεύθυνση ροής αέρα

c Φίλτρο υψηλής απόδοσης (πωλείται χωριστά)

d Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής (πωλείται χωριστά)

e Σύνδεση με ταινία βέλκρο

f Κάλυμμα φίλτρου

g Βίδα για το κάλυμμα φίλτρου

e
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d
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e

c

f
g
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