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1. Sikkerhetstiltak
Les "Sikkerhetstiltak" nøye før du installerer utstyr til luft
kondisjoneringsanlegget, og pass på at det installeres på riktig måte.
Når du er ferdig med installeringen, foretar du en prøvekjøring for
å se etter feil og forklarer kunden hvordan luftkondisjonerings
anlegget skal brukes og vedlikeholdes ved hjelp av drifts
håndboken. Be kunden om å oppbevare installeringshåndboken
sammen med driftshåndboken for fremtidig bruk.
Dette luftkondisjoneringsanlegget hører innunder betegnelsen
"utstyr ikke allment tilgjengelig".
Betydningen av merknadene ADVARSEL og FARE.
ADVARSEL

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye,
kan det forårsake personskade eller tap av
menneskeliv.

FARE

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye,
kan det forårsake skade på eiendom eller
personskade, som kan være alvorlig avhengig
av omstendighetene.

ADVARSEL
• Be forhandleren eller kvalifisert personell om å utføre
installeringsarbeid.
Ikke forsøk å installere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig
installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
• Installeringsarbeid må utføres i overensstemmelse med
instruksjonene i denne installeringshåndboken. Produktet må
ikke endres.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt
eller brann.
• Sørg for at du bare bruker spesifisert(e) tilbehør og deler til
installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre vannlekkasje,
elektrisk støt eller brann.
• Kontroller at spesifiserte ledninger er brukt og at kontakt
tilkoblingene eller ledningene ikke er utsatt for belastning.
Feil tilkoblinger eller festing av ledninger kan føre til unormal
varmestråling eller brann.
• Sørg for å slå av anlegget før du berører elektriske deler.
• Ordne lederne i kabelskjermingen slik at de ikke presser opp
dekselet til strømboksen på innendørsanlegget, og fest dekselet
godt.
Varmestråling, elektrisk støt eller brann kan oppstå hvis dekselet
til strømboksen ikke er festet skikkelig.
• Riv i stykker og kast plastposen.
Barn kan kveles ved lek med plastposer.
Installeringshåndbok
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• Installer innendørs- og utendørsanleggene, strømledningen,
fjernkontrolledninger og overføringsledninger minst 1 m unna TV
eller radioapparater. Dette er for å forhindre interferens i TV og
radio.
(1 meter er kanskje ikke nok for å forhindre støy, avhengig av
innkommende signalstyrke.)
• Vær spesielt oppmerksom under transport av produktet.
Hold i håndtakene på esken for å løfte produktet.
Ikke løft esken etter polypropylenbåndet på esken, for dette kan
være farlig siden polypropylenbåndet kan være deformert.
• Ikke berør ribben til varmeveksleren.
Feilaktig berøring av ribben kan forårsake personskade.
• Ikke slå av strømmen til produktet rett etter at driften er avsluttet.
Vent alltid i minst 5 minutter før du slår av strømmen til produktet.
Dette kan ellers føre til vannlekkasje og funksjonsfeil.
• Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
1. Der det er høy konsentrasjon av mineraloljesprut eller -damp
(f.eks. på et kjøkken).
Plastdeler vil svekkes, deler kan falle av og det kan oppstå
vannlekkasje.
2. Der det dannes etsende gass, f.eks. svovelsyregass.
Korrodering av kobberrør eller loddede deler kan forårsake
kjølemedielekkasje.
3. I nærheten av maskiner som avgir elektromagnetisk stråling.
Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften av styresystemet
og forårsake funksjonsfeil i anlegget.
4. Der det kan lekke ut brannfarlig gass, der det finnes karbon
fibrer eller brannfarlig svevestøv i luften, eller der flyktige,
brennbare væsker som malingstynner eller bensin håndteres.
Bruk av anlegget under slike forhold kan forårsake brann.
[Spesielle instruksjoner for dette produktet]
Produktet må ikke installeres på stedene som er angitt nedenfor.
Olje, sigarettjære og damp vil forårsake klebrig støv på filteret,
som kan være vanskelig å få vasket helt rent. Klebrig støv kan
dessuten forårsake funksjonsfeil.
Steder med oljeos: Restauranter, fabrikker osv.
Steder med svært mye sigarettrøyk: Røykerom osv.
Steder med svært mye fuktighet eller damp: Restauranter,
fabrikker osv.
• Luftkondisjoneringsanlegget er ikke ment brukt på steder der det
kan forekomme eksplosjoner.
NB
• Få kunden til å kjøre luftkondisjoneringsanlegget samtidig som
du henviser til driftshåndboken, og forklar riktig bruk av
luftkondisjoneringsanlegget mens du gir nyttige tips.
• Se i driftshåndboken sammen med installeringshåndboken som
følger med innendørsanlegget.
• Bruk BRC1E51A7-fjernkontrollen.

2. Tilleggsutstyr
Kontroller at det er riktig antall av tilleggsutstyret nedenfor som
følger med luftkondisjoneringsanlegget. Se på illustrasjonen
nedenfor som viser hvor tilleggsutstyret er plassert.
Sett med tilbehør
Tilbehøret finnes bak
på den beskyttende
bølgepappen under
innsugningsristen.

Innsugningsrist

Baksiden av den
beskyttende bølgepappen
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Navn
Antall

Avstands Bøyelig S-formet rør Kabelskjerming
stykke (1) slange (2)
(3)
(4)
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.

Klemme
(5)
2 stk.

Form

3. Installeringssted
Dette produktet har valgfrie retninger på luftutløpet. Et lukkingssett
(tilleggsutstyr) er nødvendig for å oppnå treveis luftstrømmønstre.
Toveis luftstrømmønstre er ikke tilgjengelig på dette produktet.

3-1
Navn
Antall

Tilkoblingsrør Festeanordning
(6)
(7)
1 stk.
1 stk.

Tetning
(8)
1 stk.

Form

Annet
• Driftshåndbok
• Installeringshåndbok

Vær spesielt oppmerksom på punktene nedenfor når du
utfører installeringsarbeidet, og kontroller punktene på nytt
når arbeidet er ferdig.
a. Testpunkter når arbeidet er ferdig
Testpunkter
Er luftkondisjoneringsanlegget uten feil
og mangler for ledningsopplegg og
tilkobling?
Er du sikker på at det ikke er avstand
mellom taket og takplatene?
Er festeknottene (to steder) til
støvboksen strammet godt til?
Er festeknottene (fem steder) til
luftfilteret strammet godt til?

I tilfelle feil
Driftsfeil og
kortslutning i
ledninger

Resultat

Velg installeringssted som oppfyller
følgende vilkår, med kundens samtykke

• Takflaten skråner ikke for mye.
• Det er nok plass til installering og vedlikehold (se illustrasjonene
nedenfor).
• Panelindikatorene er lett synlige.
• Innendørs- og utendørsanleggene, strømledningen,
overføringsledninger og fjernkontrolledninger er minst 1 m unna
TV eller radioapparater.
(Dette er for å forhindre interferens i TV og radio. 1 meter er
kanskje ikke nok for å forhindre støy, avhengig av innkommende
signalstyrke.)

3-2

Påkrevd plass på installeringsområdet

Installer innendørsanlegget i henhold til installeringshåndboken
og illustrasjonene nedenfor.
Merking

Vannlekkasje
Vibrasjon, støy
og feil ved
støvoppsamling
Vibrasjon, støy
og feil ved
støvoppsamling

Inntak for
støvoppsamling

Er sikkerhetsstroppen for støvboksen
og risten hektet fast i
Fall
monteringsbraketten?
Har du festet deksel til strømboksen,
Støy og feil ved
støvboks, bøyelig slange, S-formet rør,
støvoppsamling
innsugningsrist og dekorhjørnedeksler?

Forsiden av panel
1

* Sørg for å kontrollere punktene i avsnitt "1. Sikkerhetstiltak" på
side 1 på nytt.
b. Testpunkter før levering
Testpunkter
Resultat
Ble prøvekjøringen av luftkondisjoneringsanlegget
fullført?
Forklarte du kunden hvordan luftkondisjoneringsanlegget
skal kjøres samtidig som du viste kunden dette i
driftshåndboken? *
Foretok du modusinnstillinger for automatisk filter
rengjøring (driftsinnstillinger for automatisk kontroll eller
driftsinnstillinger for tidsbryter med angitt driftstidssone),
og ga du kunden informasjon om drift av angitt modus for
luftkondisjoneringsanlegget?
Overleverte du driftshåndboken til kunden? (Sørg for at
du leverer både driftshåndboken og
installeringshåndboken til kunden.)
Ga du kunden tilkoblingsrøret og festeanordning, og ba
du kunden om å ta vare på disse?
* Viktig driftsforklaring
I tillegg til vanlig bruk av luftkondisjoneringsanlegget, er det
nødvendig å forklare beskrivelsene av punkter som er merket
med
ADVARSEL og
FARE i driftshåndboken, og få
kunden til å lese nøye gjennom beskrivelsene ettersom disse
punktene inneholder informasjon som, hvis den ikke overholdes,
kan føre til tap av liv, alvorlig personskade eller skade på
eiendom.

2

4

3
256
10°

1
2
3
4
5

3-3

5
10°

Innendørsanlegg
Dreneringsmuffe
Minst 1500 mm unna veggen. Denne avstanden skal
være minst 500 mm med lukket luftutløp og installert
blokkeringsmatte.
Inntak for støvoppsamling
Det kreves plass til støvoppsamling ved bruk av
støvsuger

Monteringsanvisninger for innsugningsrist

Velg én av følgende monteringsanvisninger for innsugningsristen
på panelet.
Dreneringsmuffe
Inntak for
støvoppsamling
Røropplegg

Dreneringsmuffe

Røropplegg

Innsugningsrist
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4. Forberedelser for panel

4-2

Fjerne dekorhjørnedekslene
Dekorhjørnedeksel

NB
• Utfør alt påkrevd arbeid i "4. Forberedelser for panel" på
side 3 mens panelet ligger i emballasjen (på undersiden).
• Ikke plasser panelet på skrå eller høykant, eller ikke la panelet
hvile på utstikkende deler.
Ellers kan panelets overflate bli skrapet opp.
• Ikke berør eller legg trykk på svingeklaffen. Det vil føre til
funksjonsfeil på anlegget.

4-1

Fjerne innsugningsristen fra panelet, den
beskyttende bølgepappen og tilbehøret

Dekorhjørnedeksel

Dekorhjørnedeksel

Panel

Dekorhjørnedeksel
(med merking)

(1) Løft opp og fjern dekorhjørnedekselet (som er angitt) i pilens
retning.
NB

(1) Trykk inn knottene på innsugningsristen, og løft dem opp.

Ikke legg trykk på lederne.

Innsugningsrist

Operation/filter cleaning

Emballasje (bunn)
Dekorasjonspanel

Knotter

(2) Åpne innsugningsristen til en vinkel på ca. 45°, og fjern
innsugningsristen fra panelet.

(2) Fjern skruene på baksiden av dekorhjørnedekselet (som er
angitt), åpne dekselet og fjern koblingsstykket som er festet til
forsiden av lederne fra kretskortet.
Deksel
2
Koblingsstykke

45°

Skrue

1

Dekorhjørnedeksel
(med merking)

Kretskort
(3) Ta ut den beskyttende bølgepappen.
Ta ut bølgepappen (øverst på panelet) sammen med tilbehøret
som er festet til baksiden av den beskyttende bølgepappen.
Beskyttende
bølgepapp (topp)
(Tilbehøret ligger
på baksiden.)

Ledere
3

(3) Fjern hvert av de andre dekorhjørnedekslene (dvs. tre hjørner)
i pilens retning.
Dekorhjørnedeksel

Beskyttende
bølgepapp (bunn)
Panel
NB
Ikke legg trykk på svingeklaffen, børsteenheten eller luftfilteret
når du håndterer panelet.
Luftfilter

Børsteenhet

4-3

Fjerne støvboksen
Festeknott
til støvboks
og spenne

Støvboks

Festeknott til støvboks

Panel
Svingeklaff

Installeringshåndbok
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(1) Drei rundt de to festeknottene på støvboksen.

5-1

Feste avstandsstykket (tilbehør (1))

Festeknott

Støvboks
(1) Fjern lukkedekselet fra gjennomføringshullet.

Festeknott
(Forsiden av panelet vises for å gjøre forklaringen enklere.)
2

(2) Fjern støvboksen fra panelet, men pass på at du ikke kutter
sikkerhetsstroppen.
Støvboks
Sikkerhetsstropp

1
2

1

Innendørsanlegg
Fjern lukkedekselet fra gjennomføringshullet

(2) Trekk av papiret fra den dobbeltsidige tapen på baksiden av
avstandsstykket (tilbehør (1)).

2

(3) Fest avstandsstykket (tilbehør (1)) over gjennomføringshullet
for luft.
Kontroller at gjennomføringshullet ikke er blokkert når
avstandsstykket er festet.

1

1
2

(3) Fjern sikkerhetsstroppen for støvboksen fra festebraketten til
panelet.

3

Fjern
sikkerhetsstroppen
fra spennefestet.

4
1
2
3
4

Støvboks
Panel
Spenne

Sikkerhetsstropp

5-2

Gjennomføringshull for luft
Limt fast på linje med gjennomføringshullet
Juster hjørnene
Avstandsstykke (tilbehør (1))

Feste kabelskjerming (tilbehør (4))

(1) Fjern dekselet til strømboksen fra innendørsanlegget.

5. Forberedelser for innendørsanlegg

Haker

ADVARSEL
Kontroller at strømmen til innendørs- og utendørsanleggene er
slått av før du utfører elektrisk koblingsarbeid.
Ellers kan du få elektrisk støt.

Skruer
(2 steder)

Deksel til strømboks

Løsne skruene (to steder), og skyv dekselet til strømboksen
i pilens retning for å hekte av dekselet fra hakene.

FARE
• Utfør følgende arbeid etter at innendørsanlegget er installert.
• Installer innendørsanlegget i henhold til installeringshåndboken
som følger med innendørsanlegget.
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4

(2) Fjern strappkontakten fra X8A.
1

NB
Vent med å slippe til du har sjekket gjennom kontrollvinduet at
de provisoriske spennene er festet på krokene.

2
Strømboks
Strappkontakt

(3) Fest kabelskjermingen (tilbehør (4)) til koblingsstykkene (X8A,
X35A og X36A) og de tre punktene til kabelskjermingen på
siden av anlegget.
1
2

X35A

X36A

X8A

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

(2) Trekk ut kabelskjermingen som er festet i "5. Forberedelser for
innendørsanlegg" på side 4, fra åpningen.
Trekk deretter forsiktig ut lederne som er koblet fra
dekorhjørnedekselet (som er angitt) i "4. Forberedelser for
panel" på side 3 fra hjørnehullet, slik at lederne ikke setter
seg fast i monteringsbraketten.
(3) Plasser monteringsbrakettene (fire steder) i hjørnene til
panelet på krokene rundt innendørsanlegget. (Fest først
monteringsbraketten merket med PIPING SIDE , etterfulgt
av monteringsbraketten i motsatt vinkel.)
Da er det spesielt viktig å passe på at kabelskjermingen og
lederne (på panelsiden) ikke kommer i klemme mellom panelet
og innendørsanlegget.
NB

Kabelskjerming på siden av anlegget
Koblingsstykke
Sørg for å koble dem ordentlig til
Strømboks
Fest X35A, X36A
Kabelskjerming (tilbehør (4))
Glassrør

NB
Kontroller at koblingsstykkene er ordentlig koblet til, for ellers
vil ikke svingeklaffen, børsteenheten eller luftfilteret fungere.

5-3

Feste panelet

(1) Fest de to provisoriske spennene på innsugningsporten til
panelet (innvendige side rundt) på krokene til
innendørsanlegget.

X8A

1
2

6-2

Vent med å slippe til du har sjekket at monteringsbrakettene
er festet til krokene.
(4) Stram de fire sekskantede skruene rett under monterings
braketten ca. 5 mm. (Panelet vil bevege seg oppover.)
(5) Drei panelet i pilenes retninger slik at åpningen i taket dekkes
helt av panelet.
(6) Stram deretter skruene (4) inntil avstanden fra nedre del av
kroken på innendørsanlegget til nedre del av panelet er
mellom 107 og 112 mm.
6-2 (1)

Fest dekselet til strømboksen i motsatt rekkefølge av fremgangs
måten i "5-2 Feste kabelskjerming (tilbehør (4))" på side 4 (1).
NB
Pass på at ledningene eller glassrøret ikke kommer i klemme av
dekselet til strømboksen.

Provisoriske
spenner
Før provisorisk
hekting
Krok

Ordne de elektriske ledningene pent, og fest dekselet til
strømboksen ordentlig.

Monteringsbrakett

Hvis de elektriske ledningene kommer i klemme eller hvis dekselet
til strømboksen står opp, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Installer innendørsanlegget ved å følge instruksjonene i
installeringshåndboken som følger med innendørsanlegget.

6-2 (1)
Dreneringsmuffe

Merket
PIPING SIDE

Ikke legg trykk på svingeklaffen, børsteenheten eller luftfilteret når
du pakker ut panelet av emballasjen (på undersiden).

Merket
DRAIN SIDE

Røropplegg

Krok

(4 steder)
Kontrollvindu

Provisoriske spenner
Før provisorisk
Etter provisorisk
hekting
hekting

Kontrollpunkter før du fester panelet

• Kontroller retningene for innendørsanlegget og merkene på
panelet som vist nedenfor.
Røret blokkerer for PIPING SIDE og dreneringsmuffen for
DRAIN SIDE .
• Plasser den provisoriske spennen på høykant.
• Trekk ut lederne (på panelsiden) fra åpningen.

Installeringshåndbok
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Etter hekting

Før hekting

NB

6-1

Etter provisorisk
hekting

6-2 (3)

ADVARSEL

6. Feste panelet til innendørsanlegg

Kontrollvindu

Krok

Feste dekselet til strømboksen

Åpning
Foreta justeringer
Verktøy (f.eks. skrutrekker)
6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)
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Nedre del av krok
på innendørsanlegg

6-2 (6)

(2) Trekk kabelskjermingen og lederne (på panelsiden).

Panel

Panel

107~112 mm

Innendørsanlegg
(Taket er utelatt fra
illustrasjonen for å
gjøre forklaringen
enklere)

Nedre side
på panel

Innendørsanlegg
Nedre del
av krok på
innendørsanlegg

107~112 mm

Tetning

Kabelskjerming
Leder
(på panelsiden)

Tak

Nedre side på panel
Monteringsbrakett

Panel

(3) Fest koblingsstykket til lederne, og flytt glassrøret for å dekke
over tilkoblingsstykket.
Leder
(på panelsiden)

Tverrsnitt (4 steder)

NB

Luftlekkasje

Høydejustering av anlegget
er mulig gjennom hullene
i hjørnene av panelet uten
å fjerne det, forutsatt at
justeringene ikke påvirker
nivået eller dreneringsrørene
til innendørsanlegget.
Se i installeringshåndboken
for innendørsanlegget om
hvordan arbeidet utføres.

Luftlekkasje
fra taksiden.
Duggkondens
eller drypping

Kontroller at det ikke er glipe.

6-3

Sørg for å tilkoble
dem ordentlig.

2

Skyv
glassrøret.

Glassrør

(4) Stram til og fest begge ender av glassrøret med klemmene
ved hjelp av medfølgende klemmer (tilbehør (5)). Kutt av
overflødig del av klemmene langs festet etter at begge endene
sitter godt fast.
Trekk til klemmene

Kutt langs festet
Klemme
(tilbehør (5))
(5) Før tilbake de tilkoblede lederne til området mellom
innendørsanlegget og panelet.
(Tilpass lederne i den skraverte delen som vist på
illustrasjonen.)

Kontrollere panelet

NB

(1) Fjern tetning fra panelet.
1

Kabelskjerming

1

Koblingsstykke

• Stram skruene godt, for ellers kan det oppstå skade som vist
nedenfor.
• Juster høyden til innendørsanlegget på nytt hvis det er en glipe
mellom taket og panelet når skruene er skikkelig strammet.

Smussdannelse

Kabelskjerming

Leder (på panelsiden)

2

1

Tilpass forsiktig lederne slik at de ikke kommer i kontakt med
luftfilteret.

2
3
4
1
2
3
4

Fjern tetning fra panelet
Fest tetning inntil den kommer i kontakt med haken
Hake
Tetning (tilbehør (8))

Tilkoblede
ledere

Panel

Tilkoblede
ledere

Strømboks til innendørsanlegg
(6) Fjern dekselet til strømboksen fra innendørsanlegget.
Se "5-2 Feste kabelskjerming (tilbehør (4))" på side 4.
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6

(7) Koble tilkoblingsstykket for svingeklaffens leder til kretskortet.

(2) Fest støvboksen i motsatt rekkefølge av fremgangsmåten
i "4-3 Fjerne støvboksen" på side 3.
NB

1
2

Pass på at sikkerhetsstroppen ikke kommer i klemme i
avtrekksåpningen til støvboksen når du fester støvboksen.
Ellers kan det hende at støvboksen ikke fungerer som den
skal.

X9A

3
1
2

(3) Drei på festeknottene (to steder) til støvboksen, og fest
støvboksen godt.

Kretskort
Koble tilkoblingsstykket for svingeklaffens leder
kretskortet
Sørg for å feste dem ordentlig.
Svingeklaffens leder (til X9A)

3

Festeknott

(8) Fest dekselet til strømboksen i motsatt rekkefølge av
fremgangsmåten i "5-2 Feste kabelskjerming (tilbehør (4))" på
side 4.
(9) Før lederne gjennom kroken.

Festeknott
(Forsiden av panelet vises
for å gjøre forklaringen enklere.)

6-5
1
1
2

6-4

Montere S-formet rør (tilbehør (3))

Monter støvbokssiden (merket med A) før du monterer børstesiden
(merket med B).
(Fest dem slik at merkene står likt.)

2

Krok
Før lederne gjennom kroken

Støvboks

Børsteenhet

Feste støvboksen
2

1

3
b
a

4

5

Børsteenhet

6

2

Haker
(2 steder)

Børsteenhetside

7
1
2
3
4
5
6
7

Støvboks
Hake
(1 sted)

Pass på at
merkene står likt
i forhold til
hverandre.

Merke på rørsiden
Panelspenne
Merke på dreneringssiden
Panel
Sikkerhetsstropp
Støvboks
Fest støvboksen med siden der merket vender nedover.

(1) Fest sikkerhetsstroppen for støvboksen til panelspennen som
vist på illustrasjonen.

S-formet rør
(tilbehør (3))

Støvboksside

1

Pass på at merkene
står likt i forhold til
hverandre.

NB
Kontroller at hakene griper godt. Ellers kan det oppstå feil ved
støvoppsamlingen.

1

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Spenne
Festet sikkerhetsstropp
Panel
Sikkerhetsstropp
Støvboks

Installeringshåndbok
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7. Feste innsugningsrist og
dekorhjørnedeksler

(3) Tilkoble den bøyelige slangen (tilbehør (2)) på panelsiden.
(Den bøyelige slangen (tilbehør (2)) er ikke retningsavhengig.)
Sammenføyning for bøyelig
slange på panelsiden

Innsugningsristen kan roteres og festes i to valgfrie retninger.
Hvis det installeres flere anlegg, justeres retningene til innsugnings
ristene etter behov. Foreta også retningsendringer hvis kunden ber
om det.

7-1

Feste innsugningsristen

* Velg krok (A) eller (B), og hekt på hakene til innsugningsristen.
NB
Bøyelig slange
(tilbehør (2))

Innsugningsristen kan bli skadet hvis det velges feil krokside.

7-2

Krok (A)

Sammenføyning for bøyelig
slange på panelsiden

(1) Plasser innsugningsristen i en vinkel på ca. 45°, og hekt
krokene (tre steder) på panelet.
Merket
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

G SIDE
HOOKIN
GRILLE

Fest spennene
godt til krokene
(to steder).

Kroker
(2 steder)
NB
Kontroller at hakene griper godt. Ellers kan det oppstå feil ved
støvoppsamlingen.

Panel
Panel

Innsugningsrist

45°

Innsugningsrist

(4) Press fast den bøyelige slangen som ble tilkoblet i (3), til
panelet.
(Pass på at slangen ikke kommer i klemme når
innsugningsristen lukkes.)
NB
Pass på at du ikke ødelegger den bøyelige slangen når du
presser den fast.
Bøyelig
slange

Monteringsvinkel for innsugningsrist

(2) Som vist på illustrasjonen skal du feste sikkerhetsstroppene
for innsugningsristen til hjørneklemmene (på to hjørner).
Endre retningen til
sikkerhetsstroppene.

Press fast den
bøyelige slangen
etter formen på
hjørnet.

Til innsugningsrist

(5) Koble den andre enden av slangen som ble tilkoblet i (3),
til innsugningsristsiden.
* Roter slangeskjøten på innsugningsristsiden etter
monteringsanvisningen for innsugningsristen, som vist
på illustrasjonen.

Innsugningsrist

Sikkerhetsstropp
Spenne
Spenne

Skjøt til bøyelig
slange på siden
med innsugningsrist

Bøy spennen
innover.

Skjøt til bøyelig slange
på siden med
innsugningsrist
Bøyelig slange

Fest slangen
ordentlig.

Sikkerhetsstropp
NB

Kontroller at hakene griper godt. Ellers kan det oppstå feil ved
støvoppsamlingen.
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(6) Skyv innsugningsristen først sakte opp, og mens du trykker inn
de to knottene fester du risten godt til panelet.

(3) Tilkoble den bøyelige slangen (tilbehør (2)) på panelsiden.
(Den bøyelige slangen (tilbehør (2)) er ikke retningsavhengig.)

Panel

Knotter
(2 steder)

Sammenføyning for
bøyelig slange på panelsiden

Innsugningsrist

NB
Innsugningsristen kan hekte seg borti sikkerhetsstroppene når
innsugningsristen lukkes.
Pass på at sikkerhetsstroppene ikke stikker frem fra
innsugningsristen før du lukker risten.
Innsugningsrist

Bøyelig slange
(tilbehør (2))

Fest spennene
godt til krokene
(to steder).

Sammenføyning for bøyelig
slange på panelsiden

Må ikke stikke ut
Kroker
(2 steder)
NB

Sikkerhetsstropp

7-3

Kontroller at hakene griper godt. Ellers kan det oppstå feil ved
støvoppsamlingen.
(4) Press fast den bøyelige slangen som ble tilkoblet i (3),
til panelet.
Pass på at slangen ikke kommer i klemme når
innsugningsristen lukkes.

Krok (B)

(1) Plasser innsugningsristen i en vinkel på ca. 45°, og hekt
krokene (tre steder) på panelet.

Til innsugningsrist
Bøyelig
slange

Merket
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

GRILLE HO

OKING SI

Press fast den
bøyelige slangen
etter formen på
hjørnet.

DE

45°

Innsugningsrist
Monteringsvinkel
for innsugningsrist

(5) Koble den andre enden av slangen som ble tilkoblet i (3),
til innsugningsristsiden.
* Roter slangeskjøten på innsugningsristsiden etter
monteringsanvisningen for innsugningsristen, som vist på
illustrasjonen.

Panel
Innsugningsrist
(2) Som vist på illustrasjonen skal du feste sikkerhetsstroppene
for innsugningsristen til hjørneklemmene (på to hjørner).

Skjøt til bøyelig
slange på siden
med innsugningsrist
Bøyelig slange

Skjøt til bøyelig
slange på siden
med innsugningsrist

Endre retningen til
sikkerhetsstroppene.
Fest slangen
ordentlig.

NB

Innsugningsrist

Sikkerhetsstropp
Spenne

Kontroller at hakene griper godt. Ellers kan det oppstå feil ved
støvoppsamlingen.
(6) Skyv innsugningsristen først sakte opp, og mens du trykker inn
de to knottene fester du risten godt til panelet.
Panel

Spenne

Bøy spennen
innover.

Knotter
(2 steder)

Innsugningsrist

Sikkerhetsstropp

Installeringshåndbok
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(4) Fest dekorhjørnedekslene (dvs. tre deksler) til panelet.

NB
Innsugningsristen kan hekte seg borti sikkerhetsstroppene når
innsugningsristen lukkes.
Pass på at sikkerhetsstroppene ikke stikker frem fra
innsugningsristen før du lukker risten.
Innsugningsrist

Må ikke stikke ut

Press fast de fem hakene på
dekorhjørnedekselet i hullene på panelet.

Sikkerhetsstropp

8. Innstilling av driftsmodi
7-4

Feste dekorhjørnedekslene

(1) Koble dekorhjørnedekselet (som er angitt) godt til kretskortet
i motsatt rekkefølge av fremgangsmåten i "4. Forberedelser for
panel" på side 3.
3 Skrue
2 Deksel
Koblingsstykke

Ordne lederne pent slik
at klemmen vil ligge på
innsiden av dekselet.

1 Ledere

Klemme

Fest
koblingsstykket
ordentlig.
Dekorhjørnedeksel
(med merking)

Kretskort

(2) Fest dekorhjørnedekselet (som er angitt) til hjørnet med
merket DRAIN SIDE . Før de tilkoblede lederne gjennom
hjørnehullet til baksiden av takplaten.
Merket
DRAIN SIDE

Driftsmodus
(1) Drift med
planleggings
tidsbryter
(2) Drift 00:00-til03:00
(3) Drift med
automatisk
kontroll

Beskrivelse
Foretar automatisk filterrengjøring i løpet av
angitt tidsperiode (åtte ulike perioder).
Foretar automatisk filterrengjøring i løpet av
fabrikkinnstilt tidsperiode (00:00 til 03:00).
Foretar automatisk filterrengjøring i henhold til
kontrollreferansen.

Hør med kunden, og angi ønsket driftsmodus ved å lese
instruksjonene under Automatisk filterrengjøring i driftshåndboken
for det selvrensende dekorasjonspanelet.
Ved levering skal du henvise til innholdet av beskrivelse (1) til (3) i
tabellen over, og forklar for kunden når automatisk filterrengjøring
vil starte.

9. Innstillinger på installasjonsstedet
Foreta innstillingene sammen med kunden ut fra forholdene for
installeringen og bruken av luftkondisjoneringsanlegget. Følgende
fire innstillinger er mulige.

9-1

Ledere
Dekorhjørnedeksel
(med merking)

Alle driftsmodiene nedenfor kan velges for automatisk
filterrengjøring på det selvrensende panelet.

Vis støvoppsamling

Foreta innstillinger for om du (ikke) vil vise varselet for
støvoppsamling.
Press fast de fem hakene
på dekorhjørnedekselet
i hullene på panelet.

(3) Fest hver av stroppene for de andre dekorhjørnedekslene
(dvs. tre deksler) til tilhørende tapp på panelet.

9-2

Innstillinger for støvmengde

Foreta innstillinger ut fra støvmengden / størrelsen på
støvpartiklene i rommet. Klesbutikker har for eksempel små
støvpartikler.

9-3

Panelindikator (grønn) på/av

Panelindikatoren (grønn) kan vise følgende driftsforhold. Foreta
indikatorinnstillingene ut fra kundens ønsker.
Stift

Indikator
Lyser
Grønn
Blinker

Driftsforhold
Drift med
luftkondisjonering
Automatisk
filterrengjøring

Merknader
Indikatoren er slått av
før forsendelse.

Den røde lampen som skal informere kunden om tiden for
støvoppsamling, vil ikke slukkes.

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1Installeringshåndbok
Selvrensende dekorasjonspanel
4P310441-1C – 2017.05

10

9-4

10-3 Foreta prøvekjøring av panelet to minutter
etter at strømmen er slått på

Fast rengjøringsintervall

Foreta innstillinger for å sikre et fast rengjøringsintervall som er
uavhengig av innstillingen via fjernkontrollen.

Bekreft filterrengjøringen med fjernkontrollen.

Foreta innstillinger på stedet i henhold til installeringshåndboken for
fjernkontrollen. (Innstillingene i merkede celler gjøres før
forsendelse.)
Andre kodenr.

Innstillings Modus Første
element
Nr.
kode

01

02

03

04

05

06

–

–

–

–

Stor
støvmengde
– vanlig store
partikler

Standard
støvmengde
– små
partikler

Stor
støvmengde
– små
partikler

–

–

Kan kun slås på
under
filterrengjøring.

Slukket under drift
med
luftkondisjonering
og filterrengjøring.

–

–

–

PÅ
48 timer

PÅ
96
timer

PÅ
168
timer

Vis
støvoppsamlings
varsel 1

10
(20)

(3)

Vis

Ingen
visning

Innstillinger for
støvmengde
(1)

14
(24)

(9)

Standard
støvmengde
– vanlig store
partikler

Panelindikator
(grønn)
på/av

14
(24)

(4)

Lyser under drift
med
luftkondisjonering
og filterrengjøring.

Fast
automatisk
rengjøring
(2)

14
(24)

(8)

PÅ
24 timer

AV

PÅ
12 timer

Fremgangsmåte for prøvekjøring med fjernkontroll
1. Stans driften av panelet hvis panelet kjøres i drift med
luftkondisjonering.
2. Fortsett å trykke på Avbryt-knappen i minst 4 sekunder mens
bakgrunnslyset er tent. Serviceinnstillingsmenyen vises.
3. Velg Test Filter Auto Clean på serviceinnstillingsmenyen,
og trykk på Meny/Enter-knappen.
" vises på det vanlige skjermbildet.
4. "
Skjermbildet forsvinner når prøvekjøringen er fullført.
Påkrevd prøvekjøringstid er ca. 10 minutter (ved innstilling for
standard støvmengde).
1.
2.

Cool

Set to
Cool 28°C

(1) Gjelder fra neste rengjøring etter at innstillingen foretas.
(2) Overstyrer innstillingen for tidsrom på fjernkontrollen.

3.

10. Prøvekjøring

Service Settings

2/3

Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
OFF
Test Filter Auto Clean

Foreta prøvekjøring av det selvrensende dekorasjonspanelet etter
at prøvekjøringen av innendørsanlegget er fullført.
Prøvekjøring av det selvrensende dekorasjonspanelet er ikke mulig
mens innendørsanlegget er i bruk.

Return

Trykk og hold
nede Avbrytknappen i minst
4 sekunder mens
bakgrunnslyset
er tent.

Trykk på
Meny/Enter-knappen.

Setting

NB
4.

Foreta prøvekjøring av produktet etter at du har lest "a. Testpunkter
når arbeidet er ferdig".

Cool

10-1 Kontroller at dekslene til strømboksene
for henholdsvis innendørsanlegget,
utendørsanlegget og det selvrensende
panelet er lukket
10-2 Slå på strømmen til innendørsanlegget
Panelet starter initialiseringsdrift når strømmen er slått på.

Set to
Cool 28°C

Collect dust

Bakgrunnslys for skjerm
Trykk på en knapp, så lyser bakgrunnslyset i ca. 30 sekunder.
Betjen knappene mens bakgrunnslyset er tent (unntatt På/
av-knappen).
Testpunkter ved prøvekjøring
Testpunkter
Roterer filteret?
Er klaffene låst horisontalt?
" på skjermen til
Vises "  
fjernkontrollen?

Løsning

Kontroll
resultat

Kontroller
tilkoblingene for
koblingsstykket.

* Fjernkontrollen viser "AH" hvis det er feil på det selvrensende
panelet.
NB
Når prøvekjøring av produktet er fullført, leser du "b. Testpunkter
før levering" i installeringshåndboken.
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