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1. Biztonsági előírások
Kérjük, olvassa el figyelmesen a "Biztonsági előírások" részt a klímaberendezés
üzembe helyezése előtt, és ügyeljen a szakszerű üzembe helyezésre.
Az üzembe helyezés után végezzen próbaüzemeltetést az esetleges
hibák felderítésére, tájékoztassa a felhasználót a berendezés
kezeléséről, és mutassa meg ehhez az üzemeltetési kézikönyvet.
Hívja fel a felhasználó figyelmét arra is, hogy ezt a szerelési
kézikönyvet az üzemeltetési kézikönyvvel együtt meg kell őrizni.
A klímaberendezés kategóriája "nem általános célú
berendezés".
A FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK megjegyzések jelentősége.
FIGYELMEZTETÉS

Ezeknek az utasításoknak a figyelmen
kívül hagyása személyi sérülést okozhat,
illetve az életet veszélyeztetheti.

TUDNIVALÓK

Ezeknek az utasításoknak a figyelmen
kívül hagyása anyagi károkat vagy – a
körülményektől függően – akár súlyos
személyi sérülést is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS
• Az üzembe helyezést bízza egy szakemberre vagy a forgalmazóra!
Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga üzembe
helyezni. A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást,
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Az üzembe helyezést a szerelési kézikönyv utasításai szerint kell
végezni. Ne alakítsa át a berendezést.
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Csak a megadott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni
az üzembe helyezésnél.
Ha nem a megadott alkatrészeket használják, az a berendezés
leesését okozhatja, illetve szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
• Csak megfelelő (előírt típusú) vezetékeket használjon, és a végén
ellenőrizze, hogy nem hat-e erő a csatlakozókra vagy a vezetékekre.
A vezetékek szakszerűtlen csatlakoztatása vagy rögzítése
túlmelegedést vagy tüzet okozhat.
• Mielőtt az elektromos alkatrészekhez érne, kapcsolja ki a berendezést.
• A mellékelt vezetékköteg vezetékeit úgy kell elrendezni, hogy a
beltéri egység elektromos dobozának fedelét biztonságosan fel
lehessen erősíteni, ne emelkedjen el.
Az elektromos doboz fedelének tökéletlen zárása túlmelegedést,
áramütést vagy tüzet okozhat.
• A műanyag zacskót tépje szét, és dobja ki.
Ha egy műanyag zacskó gyermek kezébe kerül, akkor véletlenül
fulladást okozhat vele magának.
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• A beltéri egység, a kültéri egység, a tápkábelek és a távirányító
vezetékei legalább 1 méterre legyenek a televízió- és
rádiókészülékektől. Ezzel megelőzhető a tévé- és a
rádiókészülékek vételének zavarása.
(A rádióadás jelének erősségétől függően a zavarás
megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.)
• A berendezés mozgatása során különösen óvatosnak kell lenni.
A berendezés mozgatásához a csomagoláson lévő fogantyúkat
kell használni.
A csomagot nem szabad a rajta lévő polipropilén szalagnál fogva
emelni, mert annak deformálódása veszélyes lehet.
• Ne érjen a hőcserélő bordáihoz!
Az bordák érintése sérüléseket okozhat.
• A berendezés leállása után ne kapcsolja ki azonnal az áramot.
Mindig várjon legalább 5 percet, mielőtt kikapcsolná az áramot.
Ellenkező esetben vízszivárgás vagy üzemzavar léphet fel.
• Nem szabad a klímaberendezést az alábbi helyeken felszerelni:
1. Ahol tömény ásványolajpermet vagy gőz lehet (például
konyhában).
A műanyag alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, vagy
víz szivároghat.
2. Ahol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik.
A rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg
szivárgását okozhatja.
3. Ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések működnek.
Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő
rendszert, a berendezés működészavarát okozva.
4. Ahol éghető gáz szivároghat, ahol szénszálak vagy gyúlékony
gőz/por kerülhet a levegőbe, vagy ahol illékony tűzveszélyes
anyagokat, például festékhígítót vagy benzint tárolnak.
Ha a berendezést ilyen feltételek között üzemeltetik, akkor tűz
keletkezhet.
[A berendezésre vonatkozó utasítások]
Nem szabad a berendezést az alábbi helyeken üzembe helyezni.
Olaj, cigarettakátrány és gőz hatására ragacsos por rakódik a
szűrőre, amitől nem lehet megfelelően megtisztítani. A ragacsos
por üzemzavarokat is okozhat.
Ahol olajpára kerül a levegőbe: Vendéglők, gyárak stb.
Ahol sűrű a cigarettafüst: Pl. dohányzókban.
Ahol nagy a levegő páratartalma: Vendéglők, gyárak stb.
• A klímaberendezés nem használható robbanásveszélyes
környezetben.
Megjegyzés
• Mondja el a felhasználónak, hogy a klímaberendezést az
üzemeltetési kézikönyv szerint kell kezelni, tájékoztassa a
felhasználót a berendezés kezeléséről, és adjon a használatra
vonatkozóan gyakorlati tanácsokat.
• A szerelési kézikönyvet kiegészíti a beltéri egységhez mellékelt
üzemeltetési kézikönyv.
• Használjon BRC1E51A7 távirányítót.

2. Tartozék
Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok a megfelelő darabszámban
mellékelve vannak-e a berendezéshez. Az alábbi ábra megmutatja,
hogy hol találhatók a tartozékok.
Tartozékcsomag
A tartozékok
a szívórács alatt,
a hullámkarton védőlap
hátoldalán találhatók.

Szívórács

A hullámkarton
védőlap hátoldala
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Név
Mennyiség

Távtartó Hajlékony
(1)
tömlő (2)
1 db
1 db

S alakú cső
(3)
1 db

Vezetékköteg Bilincs
(4)
(5)
1 db
2 db

Alak

3. A berendezés elhelyezése
A berendezés levegőkimenetének iránya választható. A háromutas
áramlás kialakításához egy lezáró készlet (külön rendelhető
tartozék) szükséges. Kétutas áramlásra a berendezés nem képes.

3-1
Név
Mennyiség

Összekötő
cső (6)
1 db

Toldó (7)
1 db

Tömítés (8)
1 db

Alak

Egyéb
• Üzemeltetési
kézikönyv
• Szerelési
kézikönyv

Az üzembe helyezés során a következőkre kell különösen
ügyelni, és a munka végén ellenőrizni.
a. A munka befejezése után ellenőrizendő tételek
Tesztelendő
Hiba esetén
Eredmény
Működési hiba,
A vezetékek jól vannak bekötve,
a vezetékek
és minden csatlakozás a helyén van?
leégése
Nincs rés a mennyezet és a mennyezet
Vízszivárgás
anyaga között?
A pordoboz rögzítői (két ponton) jól
Vibráció, zaj és
meg vannak húzva?
porgyűjtési hiba
A levegőszűrő rögzítői (öt ponton) jól
Vibráció, zaj és
meg vannak húzva?
porgyűjtési hiba
A kampóra van akasztva a pordoboz
Leesés
és a rács leesést megelőző zsinórja?
A helyén van az elektromos doboz
fedele, a pordoboz, a hajlékony tömlő,
Zaj és
az S alakú cső, a szívórács és a
porgyűjtési hiba
sarokdíszítő burkolatok?

Válasszon olyan helyet, amely megfelel
az alábbi feltételeknek, és a felhasználó
is jóváhagyja

• Ellenőrizze, hogy a mennyezetnek nincs-e komolyabb lejtése.
• Megvan a kellő üzembe helyezési és szerelési tér (lásd az alábbi
ábrákat).
• A panel visszajelzői jól látszanak.
• A beltéri egység, a kültéri egység, a tápkábelek, a jelátviteli
vezetékek és a távirányító vezetékei legalább 1 méterre
legyenek a televízió- és rádiókészülékektől.
(Ezzel megelőzhető a tévé- és a rádiókészülékek vételének
zavarása.) A rádióadás jelének erősségétől függően a zavarás
megszüntetéséhez 1 méter távolság kevés lehet.

3-2

Szükséges üzembe helyezési tér

A beltéri egységet a szerelési kézikönyvnek és az ábráknak
megfelelően kell üzembe helyezni.
Visszajelző

Porgyűjtő bemenet
A panel elülső oldala

* Ellenőrizze az itt felsoroltakat: "1. Biztonsági előírások",
1. oldal.
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b. Átadás előtt ellenőrizendő tételek
Tesztelendő
Eredmény
Befejeződött a klímaberendezés próbaüzeme?
Elmagyarázta a klímaberendezés kezelését,
és megmutatta az üzemeltetési kézikönyvet a
felhasználónak? *
Megadta az automatikus szűrőtisztítási beállításokat
(automatikus vezérlésmód vagy időszabályzó üzemmód
beállított üzemidőszakkal), és elmondta a felhasználónak
a klímaberendezés beállított üzemmódjával kapcsolatos
tudnivalókat?
Átadta az üzemeltetési kézikönyvet a felhasználónak?
(Át kell adni a felhasználónak az üzemeltetési
kézikönyvet és a szerelési kézikönyvet is.)
Átadta a felhasználónak az összekötő csövet és a toldót,
és megkérte, hogy tegye el őket?
* Tájékoztatás a helyszínen
A klímaberendezés általános használata mellett ismertetni kell
az üzemeltetési kézikönyvben található
FIGYELMEZTETÉS
és
TUDNIVALÓK megjelölések szerepét, és mondja el a
felhasználónak, hogy figyelmesen olvassa el őket, mert ezek
olyan információkat jelölnek, amelyek figyelmen kívül hagyása
anyagi károkat vagy súlyos személyi sérülést okozhat, illetve
az életet veszélyeztetheti.
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5
10°

Beltéri egység
Kondenzvízgyűjtő
Legalább 1500 mm távolságot kell tartani a faltól.
Ha a levegőkimenet elzáró betéttel a levegőkimenet
le van zárva, ennek a távolságnak legalább 500 mm-nek
kell lennie.
Porgyűjtő bemenet
Hely ahhoz, hogy a porgyűjtőt egy porszívóval ki
lehessen üríteni

A szívórács felszerelési irányai

A panel szívórácsa a következő helyzetekben szerelhető fel.
Kondenzvízgyűjtő
Porgyűjtő
bemenet
Csövek

Kondenzvízgyűjtő

Csövek

Szívórács
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4. Előkészületek a panelhez

4-2

Sarokdíszítő burkolat

Megjegyzés

A szívórács, a hullámkarton védőlap
és a tartozékok eltávolítása a panelről

Sarokdíszítő
burkolat

Sarokdíszítő burkolat

• A csomagolásban (alul lévő) panelen végezze el a szükséges
munkákat ("4. Előkészületek a panelhez", 3. oldal).
• Ne tegye le a panelt az aljára vagy a tetejére, és ne támassza
meg a panelt a kiálló részeken.
Ellenkező esetben megkarcolódhat a panel felülete.
• Ne fogja meg a legyező szárnyat és ne is nyomja meg semmivel.
Ellenkező esetben üzemzavar keletkezhet.

4-1

A sarokdíszítő burkolatok eltávolítása

Panel

Sarokdíszítő burkolat
(jelzéssel)

(1) A nyíl irányába húzva vegye le a sarokdíszítő burkolatokat
(kijelzővel) a sarkokról.
Megjegyzés

(1) Nyomja meg a szívórácson lévő füleket, és emelje ki őket.

A vezetékekre ne hasson erő eközben.

Szívórács
Tömítőanyag
(alsó)

Operation/filter cleaning

Díszítőpanel

Fülek

(2) Nyissa fel a szívórácsot körülbelül 45°-os szögben, és vegye
le a szívórácsot a panelről.

(2) Távolítsa el a csavarokat a sarokdíszítő burkolatok (kijelzővel)
hátoldaláról, nyissa fel a fedelet, és húzza ki PCB-panelből a
vezetékek csatlakozóját.
Fedél
2
Csatlakozó

45°

Csavar

Hullámkarton
védőlap (felső)
(A tartozékok a
hátoldalon találhatók.)

Tápvezetékek
3
Sarokdíszítő
burkolat (jelzéssel)

PCB-panel
(3) Vegye ki a hullámkarton védőlapot.
Vegye ki a hullámkarton védőlapot (a panel tetejéről) és
a hullámkarton védőlap hátoldalán található tartozékokat.

1

(3) A nyíl irányába húzva vegye le a többi sarokdíszítő burkolatot
(három darabot) a sarkokról.
Sarokdíszítő burkolat

Hullámkarton
védőlap (alsó)
Panel
Megjegyzés
A panel kezelésekor ne nyomja meg semmivel a legyező
szárnyat, a kefe egységet vagy a levegőszűrőt!
Levegőszűrő

Kefe egység

4-3

A pordoboz eltávolítása
Pordoboz
A pordoboz és a
kampó rögzítője

A pordoboz rögzítője

Panel
Legyező szárny

Szerelési kézikönyv
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(1) Fordítsa el a pordoboz két rögzítőjét.

A távtartó beszerelése (tartozék: (1))

Rögzítő

Pordoboz
(1) Vegye le az áteresztő nyílás zárókupakját.

Rögzítő
(A jobb szemléltetés érdekében a panel elülső oldala látható.)
2

(2) Vegye ki a pordobozt a panelből, vigyázva arra, hogy el ne
szakítsa a leesést megelőző zsinórt.
Pordoboz
Leesést
megelőző zsinór

1
2

1

Beltéri egység
Vegye le az áteresztő nyílás zárókupakját

(2) Húzza le a távtartó (tartozék: (1)) hátoldaláról a kétoldalas
ragasztószalag védőpapírját.

2

(3) Szerelje be a távtartót (tartozék: (1)) a levegőáteresztő
nyílásba.
Ellenőrizze, hogy a beszerelt távtartó nem tömíti-e el a
levegőáteresztő nyílást.

1

1
2

(3) Akassza le a pordoboz leesést megelőző zsinórját a panel
kampójáról.

3

Vegye le a leesést
megelőző zsinórt
a kampóról.

4
1
2
3
4

Pordoboz
Panel
Kampó

Leesést megelőző zsinór

5-2

Levegőáteresztő nyílás
A levegőáteresztő nyílásba illeszteni
Sarkokra figyelni
Távtartó (tartozék: (1))

A vezetékköteg beszerelése (tartozék: (4))

(1) Távolítsa el az elektromos doboz fedelét a beltéri egységről.

5. Előkészületek a beltéri egységhez

Peckek

FIGYELMEZTETÉS
A huzalozás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy áramtalanítva
vannak-e a beltéri és a kültéri egységek.
Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

Csavarok
(2 helyen)

Elektromos doboz fedele

Lazítsa meg a csavarokat (két helyen), majd csúsztassa az elektromos
doboz fedelét a nyíl irányába, és akassza le a fedelet a peckekről.

TUDNIVALÓK
• A beltéri egység üzembe helyezése után végezze el az
alábbiakat.
• A beltéri egységet a hozzá mellékelt szerelési kézikönyvnek
megfelelően kell üzembe helyezni.
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(2) Távolítsa el az X8A jumper-átkötőt.
1

Megjegyzés
Csak akkor vegye el a kezét, ha az ellenőrzőablakon keresztül
meggyőződött arról, hogy az ideiglenes akasztók tényleg a
kampókon vannak.

2
Elektromos doboz
Jumper-átkötő

(3) Csatlakoztassa a vezetékköteget (tartozék: (4)) a
csatlakozókhoz (X8A, X35A és X36A), és rögzítse a
vezetékköteget a berendezés oldalán a három ponthoz.
1
X35A

2

X36A

X8A

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

(2) Húzza át a nyíláson a már csatlakoztatott vezetékköteget
("5. Előkészületek a beltéri egységhez", 4. oldal).
Ezután húzza ki a sarokdíszítő burkolatokról (kijelzővel)
lehúzott tápvezetéket ("4. Előkészületek a panelhez",
3. oldal) a sarkon lévő nyíláson, ügyelve arra, hogy a
tápvezetékek ne szoruljanak a kampó alá.
(3) Akassza a panel sarkain lévő kampókat (négy helyen) a beltéri
egység belső szélén lévő akasztókba. (Először a
PIPING SIDE beütött jelöléssel ellátott kampót akassza be,
utána az ellenkező oldali kampót.)
Eközben ügyeljen rá, hogy a vezetékköteg és a tápvezetékek
(a panel felőli oldalon) ne szoruljanak be a panel és a beltéri
egység közé.
Megjegyzés

Vezetékköteg a berendezés oldalán
Csatlakozó
Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra
Elektromos doboz
Fülek X35A, X36A
Vezetékköteg (tartozék: (4))
Üvegcső

Megjegyzés
Ha a csatlakozók érintkezése nem tökéletes, a legyező szárny,
a kefe egység vagy a levegőszűrő nem fog működni.

5-3

A panel felszerelése

(1) A panel szívóportjának két ideiglenes akasztóját (a belső
szélen kell keresni) akassza ideiglenesen a beltéri egység
kampóira.

X8A

1
2

6-2

Csak akkor vegye el a kezét, ha meggyőződött arról,
hogy az akasztók tényleg a kampókon vannak.
(4) Hajtsa beljebb a közvetlenül a kampó alatt található négy
hatlapfejű csavart körülbelül 5 mm-rel. (A panel felfelé
mozdul.)
(5) A nyilak irányába forgatva igazítsa el a panelt úgy, hogy
a panel tökéletesen illeszkedjen a mennyezeti nyílásba.
(6) Utána húzza meg a csavart (4) annyira, hogy a beltéri egységen
lévő akasztó aljától 107–112 mm-re kerüljön a panel alja.
6-2 (1)

Az elektromos doboz fedelének felhelyezése

Helyezze fel az elektromos doboz fedelét az itt leírt eljárás
megfordításával: "5-2 A vezetékköteg beszerelése (tartozék: (4))",
4. oldal (1).
Megjegyzés

Ideiglenes
akasztók
Az ideiglenes
felakasztás előtt

Az elektromos doboz fedelének felrakásakor ellenőrizze, hogy nem
szorult-e véletlenül vezeték vagy üvegcső a szélei alá.

Kampó

A vezetékek elhelyezése legyen igényes, és az elektromos
doboz fedele biztosan legyen a helyén.

Akasztó

A beszorul elektromos vezetékek vagy az elektromos doboz
fedelének tökéletlen zárása áramütést vagy tüzet okozhat.

A beltéri egységet a hozzá mellékelt szerelési kézikönyvnek
megfelelően kell üzembe helyezni.

Felakasztás előtt
6-2 (1)
Kondenzvízgyűjtő

Megjegyzés

PIPING SIDE
beütött jelölés

Vigyázzon, hogy ne nyomja meg semmivel a legyező szárnyat,
a kefe egységet vagy a levegőszűrőt, amikor a panelt kiveszi
a csomagolás aljáról!

DRAIN SIDE
beütött jelölés

6-1

Csövek

Kampó

Szerelési kézikönyv



Beállítani
6-2 (5)

Felakasztás után
(4 helyen)
Ellenőrzőablak

Ideiglenes akasztók
Az ideiglenes
Az ideiglenes
felakasztás előtt
felakasztás után

A panel felszerelése előtt ellenőrizendők

• Ellenőrizze az alábbiak szerint a beltéri egység helyzetét a
panelen beütött jelölések alapján.
A csöveknek a PIPING SIDE jelölésnél, a kondenzvízgyűjtőnek
a DRAIN SIDE jelölésnél kell lennie.
• Állítsa függőleges helyzetbe az ideiglenes akasztót.
• Húzza át a tápvezetékeket (a panel oldaláról) a nyíláson.

5

Az ideiglenes
felakasztás után

6-2 (3)

FIGYELMEZTETÉS

6. A panel felszerelése a beltéri egységre

Ellenőrzőablak

Kampó

Nyílás

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

Szerszám (pl. csavarhúzó)

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Öntisztító díszítőpanel
4P310441-1C – 2017.05

A beltéri egység
kampójának alsó része

6-2 (6)

(2) Húzza át a vezetékköteget és a tápvezetékeket (a panel
oldaláról).

Panel
107~112 mm

Beltéri egység
(A jobb szemléltetés érdekében a
mennyezetet nem
ábrázoltuk.)

A panel
alsó oldala

Panel

Tápvezeték
(a panel felőli oldalon)

Vezetékköteg

Beltéri egység
A beltéri egység
kampójának
alsó része

107~112 mm

Tömítés

A panel alsó oldala
Akasztó

Panel

Vezetékköteg

Mennyezet

Keresztmetszetek (4 helyen)

Tápvezeték
(a panel felőli oldalon)
(3) Csatlakoztassa a tápvezetékek csatlakozóját, és húzza át az
üvegcsövet, hogy lefedje a csatlakozási területet.
Tápvezeték
(a panel felőli oldalon)

Vezetékköteg

1

Megjegyzés
• A csavarokat jól meg kell húzni, különben az alábbi ábrán látható
hiba keletkezhet.
• Ha rés marad a mennyezet és a díszítőpanel között, akkor állítsa
be újra a beltéri egység magasságát a csavarok meghúzásával.
A berendezés magasságállítása
a panelek sarkain lévő
nyílásokon keresztül lehetséges,
és a panelt el sem kell távolítani,
ha a beállítást nem zavarja a
beltéri egység kondenzvízcsöveinek szintmagassága.
A munka kivitelezésének leírását
lásd a beltéri egység szerelési
kézikönyvében.

Légszökés
Légszökés
a mennyezeti
oldal felől.
Szennyeződés
lerakódása

Páralecsapódás
vagy csöpögés

Ellenőrizze, hogy nincs-e rés.

6-3

2

Mozdítsa
el az
üvegcsövet.

Üvegcső

(4) A mellékelt bilincsekkel (tartozékok: (5)) szorítsa meg és
rögzítse az üvegcső két végét. Ha a bilincsek mindkét vége
rögzítve van, vágja le a bilincsek kilógó részét.
Húzza meg a bilincseket

Vágja le a kilógó részt
Bilincs
(tartozék (5))
(5) A csatlakoztatott tápvezetékeket tegye a beltéri egység és
a panel közti térbe.
(A tápvezetékeket az ábrán vonalkázással megjelölt részen
kell elhelyezni.)

Ellenőrzőpanel

Megjegyzés

(1) Távolítsa el a panel tömítését.
1

Csatlakozó
Ügyeljen a helyes
csatlakoztatásra.

2

1

Vigyázzon, hogy a tápvezetékek sehol se érjenek hozzá
a levegőszűrőhöz.

2
3
4
1
2
3
4

Távolítsa el a panel tömítését
Helyezze be a tömítést úgy, hogy érintkezzen a pecekkel
Pecek
Tömítés (tartozék: (8))

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Öntisztító díszítőpanel
4P310441-1C – 2017.05

Csatlakoztatott
tápvezetékek

Panel
A beltéri egység
elektromos doboza

Csatlakoztatott
tápvezetékek

(6) Távolítsa el az elektromos doboz fedelét a beltéri egységről.
Lásd "5-2 A vezetékköteg beszerelése (tartozék: (4))",
4. oldal.

Szerelési kézikönyv
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(7) Csatlakoztassa a legyezőszárny tápvezetékét a PCB-panelre.

(1) Akassza az ábra szerint a pordoboz leesést megelőző
zsinórját a panel kampójára.

1
2

1

X9A

2
3
4

3
1
2

PCB-panel
Csatlakoztassa a legyezőszárny tápvezetékét a
PCB-panelre
Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra.
A legyezőszárny tápvezetéke (az X9A-ra)

3

5
1
2
3
4
5

(8) Helyezze fel az elektromos doboz fedelét az itt leírt eljárás
megfordításával: "5-2 A vezetékköteg beszerelése (tartozék:
(4))", 4. oldal.

Kampó
Leesést megelőző zsinór beakasztva
Panel
Leesést megelőző zsinór
Pordoboz

(2) Szerelje be a pordobozt az itt leírt eljárás megfordításával:
"4-3 A pordoboz eltávolítása", 3. oldal.

(9) Vezesse át a fülön a tápvezetékeket.

Megjegyzés
A pordoboz beszerelésekor ügyeljen rá, hogy a leesést
megelőző zsinór ne szoruljon a pordoboz fúvónyílásába.
Ellenkező esetben a pordoboz nem fog megfelelően működni.
1
1
2

6-4

2

(3) Fordítsa el a pordoboz rögzítőit (két ponton), és rögzítse a
pordobozt.

Fül
Vezesse át a fülön a vezetékeket

Rögzítő

A pordoboz beszerelése
2

1

3

Rögzítő

b
(A jobb szemléltetés érdekében
a panel elülső oldala látható.)

a

4

6-5

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Beütött jelölés a csövek felőli oldalon
Kampó a panelen
Beütött jelölés a kondenzvízcső felőli oldalon
Panel
Leesést megelőző zsinór
Pordoboz
A pordobozt úgy szerelje be, hogy a beütött jelölés
lefelé nézzen.

Az S alakú cső felszerelése (tartozék: (3))

Először a pordoboz felőli oldalt ("A" jelöléssel ellátott) szerelje fel,
utána a kefe felőli oldalt ("B" jelöléssel ellátott).
(Úgy illessze össze őket, hogy a beütött karakterek egybeessenek.)
Pordoboz

Kefe egység

Ügyeljen rá, hogy
a beütött karakterek összhangban
legyenek
egymással.

Kefe egység

Pordoboz
Pecek
(1 pont)

2

Peckek
(2 helyen)

Kefe egység felőli oldal
S alakú cső
(tartozék (3))

Pordoboz
felőli oldal

1

Ügyeljen rá, hogy
a beütött karakterek
összhangban
legyenek egymással.

Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a peckek a helyükön vannak-e. Ellenkező
esetben hibásan fog működni a porgyűjtő funkció.
Szerelési kézikönyv
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7. A szívórács és a sarokdíszítő
burkolatok felszerelése

(3) Csatlakoztassa a hajlékony tömlőt (tartozék: (2)) a panelhez.
(A hajlékony tömlő (tartozék: (2)) mindkét irányban
csatlakoztatható.)

A szívórácsot két irányba forgatva lehet beszerelni, és bármelyik
irány választható.
Ha több berendezés is üzembe lesz helyezve, állítsa be igény
szerint a szívórácsok irányát. Az irány módosításakor vegye
figyelembe a felhasználó kérését is.

7-1

Hajlékony tömlő
csatlakozócsonk
a panel felőli oldalon

A szívórács felszerelése

* Válassza az (A) vagy (B) rögzítési módot, és akassza be a
szívórács peckeit.
Megjegyzés

Hajlékony tömlő
(tartozék (2))

A szívórács károsodhat, ha rossz oldalon próbálják rögzíteni.

7-2

Hajlékony tömlő csatlakozócsonk
a panel felőli oldalon

(A) rögzítési mód

(1) Állítsa a szívórácsot körülbelül 45°-os szögbe, és illessze az
akasztókat (három helyen) a panelre.
Jelzés
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

G SIDE
HOOKIN
GRILLE

Illessze a peckeket
a kampókra
(két helyen).

Kampók
(2 helyen)
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a peckek a helyükön vannak-e. Ellenkező
esetben hibásan fog működni a porgyűjtő funkció.

Panel

(4) A (3). lépésben csatlakoztatott hajlékony tömlőt igazítsa a
panelhez.
(Ügyeljen rá, hogy a tömlő ne szoruljon a lecsukott szívórács
alá.)
Megjegyzés

Panel

Szívórács

Vigyázzon, hogy ne törjön el a hajlékony tömlő, amikor a
helyére nyomja.

45°

Hajlékony
tömlő

Szívórács
Szívórács felszerelési szög

(2) Akassza az ábra szerint a szívórács leesést megelőző
zsinórját a sarok kampójára (két sarkon).
Módosítja a leesést
megelőző zsinórok
lefutását.

A hajlékony
tömlőt igazítsa
a sarok
alakjához.

A szívórácshoz

(5) Csatlakoztassa a (3). lépésben csatlakoztatott hajlékony tömlő
másik végét a szívórácshoz.
* A szívórács felőli oldalon lévő hajlékony tömlő
csatlakozócsonkot forgassa el az ábra szerint a szívórács
felszerelési irányának megfelelően.

Szívórács

Hajlékony tömlő
csatlakozócsonk
a szívórács felőli oldalon

Leesést megelőző zsinór
Kampó
Kampó

Hajlékony tömlő
csatlakozócsonk
a szívórács felőli oldalon
Hajlékony tömlő

Hajlítsa befelé
a kampót.

Csatlakoztassa
a tömlőt.

Leesést megelőző zsinór

Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a peckek a helyükön vannak-e. Ellenkező
esetben hibásan fog működni a porgyűjtő funkció.

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
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(3) Csatlakoztassa a hajlékony tömlőt (tartozék: (2)) a panelhez.
(A hajlékony tömlő (tartozék: (2)) mindkét irányban
csatlakoztatható.)

(6) Először emelje fel óvatosan a szívórácsot, majd a két fül
megnyomása mellett rögzítse biztonságosan a rácsot a
panelhez.
Panel

Fülek
(2 helyen)

Hajlékony tömlő
csatlakozócsonk
a panel felőli oldalon

Szívórács

Megjegyzés

Hajlékony tömlő
(tartozék (2))

A szívórács záródása közben a szívórács alá szorulhat
a leesést megelőző zsinór.
A szívórács zárása előtt ellenőrizze, hogy nem lóg-e ki
a szélénél a leesést megelőző zsinór.
Szívórács

Illessze a peckeket
a kampókra
(két helyen).

Hajlékony tömlő
csatlakozócsonk
a panel felőli oldalon

Nem állhat ki
Kampók
(2 helyen)
Megjegyzés

Leesést
megelőző zsinór

7-3

Ellenőrizze, hogy a peckek a helyükön vannak-e. Ellenkező
esetben hibásan fog működni a porgyűjtő funkció.

(B) rögzítési mód

(1) Állítsa a szívórácsot körülbelül 45°-os szögbe, és illessze az
akasztókat (három helyen) a panelre.

(4) A (3). lépésben csatlakoztatott hajlékony tömlőt igazítsa a
panelhez.
Ügyeljen rá, hogy a tömlő ne szoruljon a lecsukott szívórács
alá.
A szívórácshoz
Hajlékony
tömlő

Jelzés
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

OKING SI

A hajlékony
tömlőt igazítsa
a sarok
alakjához.

DE

45°

Szívórács

GRILLE HO

Szívórács
felszerelési szög

(5) Csatlakoztassa a (3). lépésben csatlakoztatott hajlékony tömlő
másik végét a szívórácshoz.
* A szívórács felőli oldalon lévő hajlékony tömlő
csatlakozócsonkot forgassa el az ábra szerint a szívórács
felszerelési irányának megfelelően.

Panel
Szívórács
(2) Akassza az ábra szerint a szívórács leesést megelőző
zsinórját a sarok kampójára (két sarkon).

Hajlékony tömlő
csatlakozócsonk
a szívórács felőli oldalon

Hajlékony tömlő
csatlakozócsonk
a szívórács felőli oldalon
Hajlékony tömlő

Módosítja a leesést
megelőző zsinórok lefutását.
Csatlakoztassa
a tömlőt.

Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy a peckek a helyükön vannak-e. Ellenkező
esetben hibásan fog működni a porgyűjtő funkció.

Szívórács

(6) Először emelje fel óvatosan a szívórácsot, majd a két fül
megnyomása mellett rögzítse biztonságosan a rácsot a
panelhez.

Leesést megelőző zsinór
Kampó

Panel

Kampó

Hajlítsa befelé
a kampót.

Fülek
(2 helyen)

Szívórács

Leesést megelőző zsinór

Szerelési kézikönyv
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Megjegyzés
A szívórács záródása közben a szívórács alá szorulhat
a leesést megelőző zsinór.
A szívórács zárása előtt ellenőrizze, hogy nem lóg-e ki
a szélénél a leesést megelőző zsinór.
Szívórács

(4) Szerelje fel a sarokdíszítő burkolatokat (a három burkolatot) a
panelre.

Nem állhat ki

Illessze a sarokdíszítő burkolaton lévő
öt pecket a panelen lévő nyílásokba.

Leesést
megelőző zsinór

7-4

A sarokdíszítő burkolatok felszerelése

(1) Illessze a sarokdíszítő burkolatokat (kijelzővel) a PCB-panelre
az itt leírt eljárás megfordításával: "4. Előkészületek a
panelhez", 3. oldal.
3 Csavar

A tápvezetékeket
rendezze el úgy, hogy
a bilincs a fedél belső
oldalára kerüljön.

2 Fedél
Csatlakozó

1 Tápvezetékek

Bilincs

Csatlakoztassa a
csatlakozót.
Sarokdíszítő
burkolat (jelezve)

PCB-panel

(2) Szerelje a sarokdíszítő burkolatot (kijelzővel) a DRAIN SIDE
beütött jelöléssel ellátott sarokra. A csatlakoztatott
tápvezetékeket nyomja a sarkon lévő nyíláson keresztül a
mennyezet mögé.
DRAIN SIDE
beütött jelölés

Az öntisztító panelnek az automatikus szűrőtisztítás funkcióhoz az
alábbi három választható üzemmódja van.
Üzemmód
(1) Időszabályzó
üzemmód
(2) 00:00-tól
03:00-ig
üzemmód
(3) Automatikus
vezérlés
üzemmód

Leírás
Az automatikus szűrőtisztítás műveletet a
nyolc időszak közül kiválasztott időszak alatt
végzi el.
Az automatikus szűrőtisztítás műveletet
a gyárilag beállított időszak alatt végzi el
(00:00-tól 03:00-ig).
A vezérlési jelnek megfelelően végez
automatikus szűrőtisztítást.

A felhasználóval történt egyeztetés után állítsa be a kívánt
üzemmódot az öntisztító díszítőpanel üzemeltetési kézikönyvében
található, Automatikus szűrőtisztítás funkcióra vonatkozó
utasításokat követve.
A fenti táblázat (1) – (3) leírása lapján átadáskor magyarázza el
a felhasználónak, hogy mikor fog elindulni az automatikus
szűrőtisztítás.

9. Helyszíni beállítások
A felhasználóval történt egyeztetés után, a rendszer és a
klímaberendezés használati feltételei szerint végezze el a
beállítást. Az alábbi négy beállítás végezhető el.

Tápvezetékek
Sarokdíszítő
burkolat (jelzéssel)

8. Üzemmód beállítások

9-1
Illessze a sarokdíszítő
burkolaton lévő öt pecket
a panelen lévő nyílásokba.

(3) A többi sarokdíszítő burkolat (három darab) zsinórjait akassza
a panel megfelelő tüskéire.

Porgyűjtő kijelzése

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a porgyűjtő jel megjelenjen/
ne jelenjen meg.

9-2

Pormennyiség beállításai

Ezzel a beállítással megadhatja a helyiségben előforduló por
mennyiségét/a porszemcsék méretét, pl. ruházati üzlet=apró
porszemcsék.

9-3
Tüske

Panel visszajelző (zöld) be/ki

A panel visszajelzőjének (zöld) állapotából a következő üzemi feltételek
olvashatók ki. A visszajelzőre vonatkozó beállítások megadásakor vegye
figyelembe a felhasználó kérését.
Visszajelző
Ég
Zöld
Villog

Üzemi feltételek
Légkondicionálás
üzemmód
Automatikus
szűrőtisztítás

Megjegyzések
A visszajelzés funkció
gyárilag ki van
kapcsolva.

A porgyűjtő kiürítésének szükségességét jelző piros lámpát nem
lehet kikapcsolni.

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
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9-4

10-3 A próbaüzemeltetéshez a panel
bekapcsolása után két percet várni kell

Tisztítási időintervallum rögzítése

Ezzel a beállítással rögzítheti a tisztítási időintervallumot,
a távirányító beállításától függetlenül.

A távirányítóval ellenőrizze a szűrőtisztítás üzemmódot.

A helyszíni beállításokat a távirányító szerelési kézikönyve szerint
végezze el. (A félkövér szedéssel jelzett beállításokat a gyárban
elvégezték.)
Második kódszám

Beállítási Üzemmód Első
elem
Szám kódszám

01

02

03

04

05

06

Porgyűjtő
jel 1
kijelzése

10
(20)

(3)

Kijelzés

Nincs jelzés

–

–

–

–

Pormennyiség
beállításai
(1)

14
(24)

(9)

Normál
pormennyiség
- átlagos
szemcseméret

Nagy
pormennyiség
- átlagos
szemcseméret

Normál
pormennyiség
- kis
szemcseméret

Nagy
pormennyiség
- kis
szemcseméret

–

–

(4)

Bekapcsol, amíg a
klímaberendezés
üzemel és
szűrőtisztítást
végez.

Bekapcsolhat
akkor is, ha
csak
szűrőtisztítást
végez a
berendezés.

Kikapcsol, amíg a
klímaberendezés
üzemel és
szűrőtisztítást
végez.

–

–

–

Panelkijelző
(zöld)
be/ki
Automatikus
tisztítás
rögzítése
(2)

14
(24)

14
(24)

(8)

BE
24 óra

KI

BE
12 óra

BE
48 óra

BE
96
óra

Próbaüzemeltetés távirányítóval
1. Ha a panel légkondicionálás üzemmódban van, akkor állítsa
le a panel működését.
2. Égő háttérvilágítás mellett nyomja meg és tartsa lenyomva
a Mégse gombot legalább 4 másodpercre. Megjelenik
a szervizbeállítások menüje.
3. Válassza a Szűrő autotiszt. teszt. lehetőséget a szerviz
beállítások menüjében, és nyomja meg a Menü/Bevitel gombot.
" jelzés jelenik meg a kezdőképernyőn.
4. A(z) "
Ha a próbaüzem lefutott, a jelzés eltűnik.
A próbaüzem körülbelül 10 percig tart (normál pormennyiség
beállítása esetén).
1.
2.

BE
168
óra

(1) A beállítás elvégzését követően a következő tisztításig érvényes.
(2) Felülírja a hőmérsékleti beállításokat a távirányítón.

3.

Az öntisztító díszítőpanel próbaüzemeltetését a beltéri egység
próbaüzemeltetése után kell elvégezni.
Az öntisztító díszítőpanel próbaüzemeltetése addig nem
lehetséges, amíg a beltéri egység működik.
Megjegyzés
A berendezés próbaüzemeltetésekor vegye figyelembe az itt
leírtakat: "a. A munka befejezése után ellenőrizendő tételek".

10-1 Ellenőrizze, hogy az beltéri egység, a kültéri
egység és az öntisztító panel elektromos
dobozainak fedelei a helyükön vannak-e
A feszültség alá helyezett panel inicializációt végez.

Beállítás erre
Hűt 28°C

Szervizbeállítások

Vissza

Égő háttérvilágítás mellett
nyomja meg és
tartsa lenyomva
a Mégse gombot
legalább
4 másodpercre.

2/3

Beltéri egység állapota
Kültéri egység állapota
Ventilátor kényszerített BE
Fő/al szabályzó váltása
Szűrőjelző
KI
Szűrő autotiszt. teszt.

10. Próbaüzem

10-2 Kapcsolja be a beltéri egységet

Hűtés

Nyomja meg a
Menü/Bevitel
gombot.

Beállítás

4.
Hűtés

Beállítás erre
Hűt

28°C

Porgyűjtés

Az LCD háttérvilágítása
A háttérvilágítás a kezelőgombok megnyomása után körülbelül
30 másodpercig világít.
A gombok akkor működnek, amikor ég a háttérvilágítás (a Be/Ki
gomb kivételével ).
Próbaüzem során tesztelendők
Tesztelendő
Forog a szűrő?
A szárnyak vízszintesre vannak
állítva?
Látható a távirányító kijelzőjén a(z)
" jelzés?
"  

Elhárítás

Eredmény

Ellenőrizze az
elektromos
csatlakozásokat

* A távirányító kijelzőjén az "AH" üzenet jelenik meg, ha az
öntisztító panellel probléma van.
Megjegyzés
A berendezés próbaüzemeltetése után vegye figyelembe a
szerelési kézikönyv következő részében leírtakat: "b. Átadás előtt
ellenőrizendő tételek".

Szerelési kézikönyv
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