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Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim.
Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest tłumaczeniem.

Przed rozpoczęciem montażu
 Pozostawić zestaw montażowy w opakowaniu aż do czasu

przeniesienia go na miejsce montażu. 
 Zagadnienia pominięte w tej instrukcji opisano w instrukcji

montażu jednostki wewnętrznej.

Tabela kombinacji 

Akcesoria

Przygotowanie przed montażem
Zostawić wystarczającą ilość wolnego miejsca na serwisowanie filtra
o wysokiej wydajności lub filtra o długim okresie eksploatacji
(z każdej strony).

Montaż komory filtra
1 Zdjąć kołnierz kanału po stronie ssawnej z jednostki

wewnętrznej.

2 Przymocować komorę filtra do strony ssawnej jednostki
wewnętrznej. 

 Wstępnie wkręcić 2 śruby (wyposażenie dodatkowe)
w jednostkę wewnętrzną. 

 Dostosować położenie komory filtra i dokręcić wszystkie
śruby wewnętrzne komory filtra (wyposażenie dodatkowe).

BDD500B250 Komora filtra o wysokiej wydajności Instrukcja montażu

 Przed montażem należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję, a następnie stosować się do zawartych
w niej zaleceń. Instrukcji nie należy wyrzucać. Należy
zachować ją na przyszłość.

 "Filtr o wysokiej wydajności" lub "Filtr o długim okresie
eksploatacji" NIE są częścią tego zestawu
montażowego (do nabycia oddzielnie).

Komora filtra 
o wysokiej 
wydajności

Filtr o wysokiej wydajności Filtr o długim 
okresie 

eksploatacji65% 90%

BDD500B250 BAFM503A250 BAFH504A250 BAFL502A250

Komora filtra o wysokiej 
wydajności

Śruby 
M5×12 Instrukcja montażu

1× 22× 1×

a Jednostka wewnętrzna

b Komora filtra

(mm)

b

a

a Jednostka wewnętrzna

b Kołnierz kanału po stronie ssawnej

c Śruba kołnierza (przykład)

a Jednostka wewnętrzna

b Wstępnie wkręcona śruba

c Komora filtra

d Śruba wewnętrzna (przykład)

a

b

c

a

b

c

d

b
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Montaż filtra powietrza
Przygotować filtr (do nabycia oddzielnie).

1 Zdjąć pokrywę filtra.
2 Włożyć filtr (złożony z 3 części). 
3 Ponownie założyć pokrywę filtra.

Upewnić się, że strzałki na filtrze o wysokiej
wydajności odpowiadają kierunkowi przepływu
powietrza.

Upewnić się, że wszystkie 3 części filtra są
prawidłowo połączone taśmą mocującą z rzepem.

a Jednostka wewnętrzna

b Kierunek nawiewu

c Filtr o wysokiej wydajności (do nabycia oddzielnie)

d Filtr o długim okresie eksploatacji (do nabycia oddzielnie)

e Połączenie taśmą mocującą z rzepem

f Pokrywa filtra

g Śruba pokrywy filtra

e

b

d

a

e

c

f
g
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