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Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű
kiadások ennek fordításai.

A felszerelés előtt
 Hagyja a szerelőkészletet a csomagolásában, amíg el nem éri

a felszerelés helyét. 
 A kézikönyvben nem található kérdésekkel kapcsolatban

olvassa el a beltéri egység szerelési kézikönyvét.

Kombinációs táblázat 

Tartozékok

Előkészületek a szerelés előtt
Biztosítson elég helyet a nagy hatékonyságú szűrő, illetve a hosszú
élettartamú szűrő szereléséhez (mindkét oldalon).

A szűrő házának felszerelése
1 Távolítsa el beszívásoldali csőkarimát a beltéri egységből.

2 A szűrő házát a beltéri egység beszívási oldalára szerelje fel. 

 Szorítsa meg kézzel a 2 csavart (tartozék) a beltéri
egységen. 

 Állítsa be a szűrő házának pozícióját, és szorítsa meg
a belső csavarjait (tartozék).

Levegőszűrő felszerelése
Készítse elő a szűrőt (külön kapható).

1 Távolítsa el a szűrő fedelét.
2 Helyezze be a szűrőt (3 részből áll). 
3 Helyezze vissza a szűrő fedelét

BDD500B250 Nagy hatékonyságú szűrő háza Szerelési kézikönyv

 Az üzembe helyezés előtt mindenképpen olvassa el
ezt a kézikönyvet, és kövesse a benne található
utasításokat. Ne dobja el. Tartsa meg szükség esetére.

 A "nagy hatékonyságú szűrőt", illetve a "hosszú
élettartamú szűrőt" ez a szerelőkészlet NEM
tartalmazza (külön megvásárolhatók).

Nagy 
hatékonyságú 

szűrő háza

Nagy hatékonyságú szűrő Hosszú 
élettartamú szűrő65% 90%

BDD500B250 BAFM503A250 BAFH504A250 BAFL502A250

Nagy hatékonyságú 
szűrő háza

Csavarok 
M5×12 Szerelési kézikönyv

1× 22× 1×

a Beltéri egység

b Szűrő háza

a Beltéri egység

b Beszívásoldali csőkarima

c Karima csavarja (példa)

(mm)

b

a

a

b

c

a Beltéri egység

b Csavarok megszorítása kézzel

c Szűrő háza

d Belső csavar (példa)

Ügyeljen arra, hogy a nagy hatékonyságú szűrőn lévő
nyilak a légáram irányába mutassanak.

A tépőzáras rögzítőszalaggal rögzítse jól egymáshoz
a szűrő 3 részét.

a Beltéri egység

b Levegőáramlás iránya

c Nagy hatékonyságú szűrő (külön kapható)

d Hosszú élettartamú szűrő (külön kapható)

e Tépőzáras rögzítőszalagos csatlakoztatás

f Szűrő fedele

g A szűrőfedél csavarja
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