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1. Predbežné bezpečnostné opatrenia
Pred inštaláciou klimatizačného zariadenia si dôkladne prečítajte
"Bezpečnostné hľadiská" a zariadenie správne nainštalujte.
Po ukončení inštalácie vykonajte skúšobnú prevádzku, aby ste
skontrolovali možné chyby a vysvetlili zákazníkovi, ako obsluhovať
klimatizáciu. Urobte to s pomocou návodu na obsluhu. Zákazníka
požiadajte, aby si uschoval návod na inštaláciu spolu s návodom
na obsluhu za účelom ich použitia v budúcnosti.
Klimatizačné zariadenie prichádza na trh s označením
"spotrebiče, ktoré nie sú prístupné verejnosti".
Význam symbolov VAROVANIE a UPOZORNENIE.
VAROVANIE

Ak nedodržíte tieto pokyny, môže to mať za
následok zranenie osôb alebo usmrtenie.

UPOZORNENIE

Ak nedodržíte tieto pokyny, môže to mať
za následok vznik škôd na majetku alebo
zranenie osôb, ktoré môžu byť vážne
v závislosti od okolností.

VAROVANIE
• O vykonanie inštalačných prác požiadajte predajcu vášho
zariadenia alebo kvalifikovaných pracovníkov.
Nikdy sa nesnažte klimatizáciu sami inštalovať. Nesprávne
uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Inštalácia musí byť uskutočnená v súlade s týmto návodom na
inštaláciu. Výrobok neupravujte.
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody,
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Pri inštalácii používajte len špecifikované príslušenstvo a diely.
Použitie iných ako špecifikovaných dielov môže mať za následok
pád jednotky, únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo
vznik požiaru.
• Použite špecifikované vodiče a zabezpečte, aby na svorkovnici
alebo vedení nepôsobili žiadne vonkajšie sily.
Nesprávne pripojenie alebo zaistenie vodičov môže spôsobiť
nenormálnu tvorbu tepla alebo vznik požiaru.
• Pred každým dotykom elektrických častí nezabudnite vypnúť jednotku.
• Vodiče zväzku, ktorý je k dispozícii, upravte tak, aby sa veko
SKRINE EL. KOMP. vnútornej jednotky nezdvihlo a veko
bezpečne nasaďte.
Ak sa veko SKRINE EL. KOMP. nenasadí správne, môže dôjsť k vyžaro
vaniu tepla, zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
• Roztrhnite a zlikvidujte plastové vrecko.
Deti, ktoré by sa hrali s plastovým vreckom, sa môžu udusiť.
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• Nainštalujte vnútorné a vonkajšie jednotky, pripojte kábel
elektrického napájania, diaľkového ovládača a prenosového
vedenia tak, aby boli najmenej 1 m od TV alebo rádia. Vyššie
uvedené platí, aby nedošlo k rušeniu TV alebo rádia.
(V závislosti od sily prichádzajúceho signálu môže byť
vzdialenosť 1 metra pre odstránenie šumenia nedostatočná.)
• Pri preprave výrobku dávajte veľký pozor.
Pri prenášaní výrobku ho držte za rukoväte na obale.
Obal neprenášajte tak, že ho držíte za polypropylénový popruh
na obale, lebo by to bolo veľmi nebezpečné, keďže sa môže
polypropylénový popruh deformovať.
• Nedotýkajte sa rebra výmenníka tepla.
Ak by ste sa dotkli rebra nesprávne, môže to spôsobiť zranenie.
• Okamžite po zastavení činnosti výrobku nevypínajte elektrické
napájanie výrobku.
Predtým, ako vypnete elektrické napájanie, vždy počkajte
najmenej 5 minút.
Inak môže dôjsť k úniku vody alebo k poruche.
• Klimatizačné zariadenie neinštalujte na nasledovných miestach:
1. Na miestach s vysokou koncentráciou aerosolov alebo pár
minerálnych olejov (napr. kuchyňa).
Plastické diely sa môžu poškodiť, vypadnúť alebo spôsobiť
únik vody.
2. Na miestach, kde vznikajú korozívne plyny (napríklad plyny
kyseliny sírovej).
Skorodované medené potrubia alebo spájkované diely môžu
spôsobiť únik chladiva.
3. V blízkosti strojov vyžarujúcich elektromagnetické vlny.
Elektromagnetické žiarenie môže narušiť činnosť riadiaceho
systému a spôsobiť poruchu jednotky.
4. Na miestach s únikom horľavých plynov, alebo na miestach
s uhlíkovými vláknami alebo horľavým prachom rozptýleným
vo vzduchu, alebo na miestach, kde sa manipuluje
s prchavými horľavinami (napr. riedidlo alebo benzín).
Prevádzka jednotky za takých podmienok môže spôsobiť vznik požiaru.
[Pokyny týkajúce sa tohto výrobku]
Zariadenie nepoužívajte na nasledovných miestach.
Ak filter nebudete čistiť správne, môže sa na ňom usadiť prah
pochádzajúci z oleja, cigaretového dechtu a pary. Okrem toho
môže lepkavý prach spôsobiť poruchu.
Miesta s olejovým dymom: Reštaurácie, závody atď.
Miesta s nadmerným množstvom cigaretového dymu: Fajčiarne atď.
Miesta s nadmernou vlhkosťou alebo parou: Reštaurácie, závody atď.
• Klimatizácia nie je určená na používanie v prípadnom výbušnom prostredí.
Poznámka
• Nechajte zákazníka skutočne obsluhovať klimatizáciu tak, aby
sa pozeral do návodu na obsluhu a vysvetlil správnu obsluhu
klimatizácie s uvedenými užitočnými tipmi.
• Pozrite si návod na obsluhu spolu s návodom na inštaláciu,
ktoré sa dodávajú spolu s vnútornou jednotkou.
• Použite diaľkový ovládač BRC1E51A7.

2. Príslušenstvo
Skontrolujte, či nasledujúce príslušenstvo poskytnuté spolu
s klimatizáciou má správne číslo. Pozri nasledujúci obrázok,
ktorý zobrazuje, kde je príslušenstvo uložené.
Sada príslušenstva
Príslušenstvo je
na zadnej strane
ochrannej vlnitej lepenky
pod mriežkou
nasávania.

Mriežka nasávania

Zadná strana
ochrannej vlnitej lepenky
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Názov
Množstvo

Rozperka Pružná
(1)
hadica (2)
1 ks
1 ks

Potrubie
tvaru S (3)
1 ks

Zväzky
káblov (4)
1 ks

Spona
(5)
2 ks

Tvar
Pripájacie
Názov potrubie (6)
Množstvo
1 ks

3. Miesto pre inštaláciu
Tento výrobok ponúka rôzne možnosti výstupu vzduchu. Súprava
uzáverov (voliteľné príslušenstvo) je potrebná pre dosiahnutie
trojcestných modelov prúdenia. Dvojcestné modely prúdenia nie
sú pre tento výrobok k dispozícii.

3-1
Prípojky (7) Tesnenie (8)
1 ks
1 ks

Tvar

Ostatné
• Návod na
obsluhu
• Návod na
inštaláciu

Pri vykonávaní inštalačných prác veľkú pozornosť venujte
nasledovným položkám a položky znova skontrolujte po
ukončení prác.
a. Po ukončení prác položky skontrolujte
Skúšané položky
Je klimatizácia správne zapojená a
nevykazuje žiadne chyby pri pripojení?
Ste si istý, že medzi stropom a
materiálom stropu nie je medzera?
Sú upevňovacie gombíky (na dvoch
miestach) nádoby na prach pevne
zaistené?

Sú upevňovacie gombíky (na piatich
miestach) vzduchového filtra pevne
zaistené?
Je lanko zaistenia proti pádu na
nádobe pre prach a mriežke zavesené
na montážnej konzole?
Nasadili ste veko EL. SKRINE KOMP.,
nádobu na prach, pružnú hadicu,
potrubie tvaru S, mriežku nasávania
a dekoračné rohové panely?

V prípade
poruchy
Porucha počas
prevádzky a
zhorenie
vodičov

Výsledok

So súhlasom zákazníka vyberte miesto
inštalácie, ktoré spĺňa nasledujúce
podmienky

• Povrch stropu nemá veľký sklon.
• Je zabezpečený dostatok miesta pre inštaláciu a údržbu
(pozri nasledovné obrázky).
• Kontrolky na panely je dobre vidieť.
• Vnútorné a vonkajšie jednotky, kábel elektrického napájania,
pripojenie prenosového vedenia a diaľkového ovládača sú
najmenej 1 m od TV alebo rádia.
(Vyššie uvedené platí, aby nedošlo k rušeniu TV alebo rádia.
V závislosti od sily prichádzajúceho signálu môže byť vzdialenosť
1 metra pre odstránenie šumenia nedostatočná.)
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Požadovaný priestor pre inštaláciu

Vnútornú jednotku nainštalujte podľa návodu na inštaláciu a
nasledujúcich obrázkov.
Indikátor

Únik vody
Porucha
z dôvodu
vibrácii, hluku a
nahromadenia
sa prachu
Porucha
z dôvodu
vibrácii, hluku a
nahromadenia
sa prachu

Vstup pre zber prachu
Čelná strana panelu
1

2

Pád
4

3

Porucha
z dôvodu hluku
a prachu

256
10°

5
10°

* Nezabudnite znova skontrolovať položky uvedené v tejto časti
"1. Predbežné bezpečnostné opatrenia" na strane 1.
b. Skúšané položky pred dodaním
Skúšané položky
Bola ukončená skúšobná prevádzka klimatizácie?
Vysvetlili ste zákazníkovi spôsob prevádzky klimatizácie,
pričom ste mu ukazovali návod na obsluhu? *
Vykonali ste u zákazníka nastavenia režimu pre
automatické čistenie filtra (automatické nastavenie
prevádzky alebo nastavenia časovačov prevádzky so
stanovenou zónou doby prevádzky) a poskytli ste mu
informácie o nastavení režimu prevádzky klimatizácie?
Odovzdali ste návod na obsluhu zákazníkovi?
(Nezabudnite zákazníkovi odovzdať návod na obsluhu
ako aj návod na inštaláciu.)
Odovzdali ste zákazníkovi pripájacie potrubie a prípojky
a požiadali ste ho, aby si ich odložil?

* Spôsob vysvetlenia prevádzky
Okrem bežného používania klimatizácie je nutné vysvetliť
popisy
VÝSTRAHA a
UPOZORNENIE položiek
označených v návode na obsluhu a nechať zákazníka, aby si
dôkladne prečítal popisy, lebo tieto položky poskytujú
informácie, že ak sa nedodržujú, majú za následok stratu života,
vážne zranenie a škody na majetku.
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1
2
3

Výsledok

4
5
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Vnútorná jednotka
Vypúšťací otvor
Najmenej 1 500 mm od steny. Tento priestor bude
najmenej 500 mm s uzavretým výstupom vzduchu a
nainštalovanou blokovacou podložkou.
Vstup pre zber prachu
Je potrebný priestor pre zber prachu s použitím
vysávača

Smery montáže mriežky nasávania

Vyberte jeden z nasledujúcich smerov montáže mriežky nasávania
na panel.
Vypúšťací
otvor

Potrubie

Vstup
pre zber
prachu
Vypúšťací
otvor

Potrubie

Mriežka
nasávania

Návod na inštaláciu
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4. Prípravy pre panel

4-2

Rohový dekoračný kryt

Poznámka
• Všetky požadované práce v "4. Prípravy pre panel" na strane
3 vykonajte spolu s panelom umiestneným v obalovom
materiále (na spodku).
• Neotáčajte panelom smerom hore alebo dole alebo nenechávajte
panel na vyčnievajúcich dieloch.
Inak sa môže poškriabať povrch panela.
• Nedotýkajte sa sklápacej klapky a nepôsobte na ňu silou. To by
malo za následok poruchu jednotky.

4-1

Demontáž dekoračných rohových krytov

Demontáž mriežky nasávania z panelu,
ochrannej zvlnenej lepenky a sady
príslušenstva

Rohový
dekoračný kryt

Rohový dekoračný kryt

Panel

Kryt dekoračného
rohu (s displejom)

(1) Dekoračný rohový kryt (s indikáciou) zdvihnite a demontujte
v smere šípky.
Poznámka
Na vodiče nepôsobte silou.

(1) Stlačte gombíky na mriežke nasávania a gombíky zdvihnite.

Operation/filter cleaning

Mriežka nasávania
Tesniaci materiál
(spodok)
Dekoračný panel

Gombíky

(2) Zo zadnej strany dekoračného rohového krytu (s indikáciou)
odskrutkujte skrutky, otvorte kryt a odoberte konektor pripojený
k prednému koncu vodičov z karty s tlačenými spojmi (PCB).

(2) Otvorte mriežku nasávania v uhle približne 45° a demontujte
mriežku nasávania z panelu.

Kryt
2
Konektor

45°

1

Vodiče
3
Kryt dekoračného
rohu (s displejom)

Karta PCB

(3) Vyberte ochrannú zvlnenú lepenku.
Vyberte ochrannú zvlnenú lepenku (vrch panelu) spolu
s príslušenstvom nasadeným na zadnú stranu ochrannej
zvlnenej lepenky.

(3) Každý zo zvyšných dekoračných rohových krytov (napr. tri
kryty) odstráňte v smere šípky.
Rohový dekoračný kryt

Ochranná
zvlnená lepenka (vrch)
(Príslušenstvo
je na zadnej strane.)

Panel

Ochranná zvlnená
lepenka (spodok)

4-3

Poznámka
Na sklápaciu klapku, čistiacu jednotku alebo vzduchový filter
nepôsobte počas manipulácie s panelom silou.
Vzduchový filter

Skrutka

Odobratie nádoby na prach
Upevňovací Nádoba na prach
gombík nádoby
na prach a spona

Upevňovací gombík
nádoby na prach

Čistiaca jednotka

Panel
Výklopná klapka

Návod na inštaláciu
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(1) Odskrutkujte dva upevňovacie gombíky nádoby na prach.

5-1

Nasadenie rozperky (príslušenstvo (1))

Upevňovací gombík

Nádoba
na prach
(1) Odoberte uzatváracie veko obkročného otvoru.

Upevňovací gombík
(Predná strana panelu je zobrazená pre jednoduchosť vysvetlenia.)
2

(2) Nádobu na prach vyberte z panelu tak, aby ste nepresekli
lanká zaistenia proti pádu.
Nádoba na prach
Lanko
zaistenia proti pádu

1
2

1

Vnútorná jednotka
Demontáž uzatváracieho veka obkročného otvoru

(2) Na zadnej strane rozperky (príslušenstvo (1)) odlepte
uvoľňovací papier dvojitej lepiacej pásky.

2

(3) Do otvoru obkročného vedenia vzduchu nasaďte rozperku
(príslušenstvo (1)).
Po nasadení rozperky skontrolujte, či nie je otvor obkročného
vedenia vzduchu upchatý.

1

1
2

(3) Lanko zaistenia proti pádu nádoby na prach odstráňte
s upevňovacej konzoly panelu.

3

Odoberte lanko
zaistenia proti pádu
z upevňovacej konzoly.

4
1
2

Nádoba na prach
Panel
Spona

Lanko zaistenia proti pádu

3
4

5-2

5. Prípravy pre vnútornú jednotku

Otvor obkročného vedenia vzduchu
Nalepený pre nastavenie do jednej roviny s otvorom
obkročného vedenia vzduchu
Nastavenie rohov
Rozperka (príslušenstvo (1))

Nasadenie zväzku vodičov (príslušenstvo (4))

(1) Z vnútornej jednotky odoberte veko SKRINE EL. KOMP.
Záchytky

VÝSTRAHA
Pred elektrickým zapojením skontrolujte, či sú vnútorné
a vonkajšie jednotky odpojené od elektrického napájania.
Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Skrutky
(2 miesta)

Veko SKRINE EL. KOMP.

Uvoľnite skrutky (na dvoch miestach) a SKRIŇU EL. KOMP.
presuňte v smere šípky, aby sa veko uvoľnilo zo záchytiek.

UPOZORNENIE
• Po nainštalovaní vnútornej jednotky vykonajte nasledovné práce.
• Vnútornú jednotku nainštalujte podľa návodu na inštaláciu
dodaného spolu s vnútornou jednotkou.
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(2) Z X8A odoberte konektor mostíka.
1

6-2

Nasadenie panelu

(1) Nasaďte dve dočasné jazýčkové konzoly sacej prípojky panelu
(na strane vnútorného obvodu) na háky vnútornej jednotky.
Poznámka
Po potvrdení kontrolného okna, že dočasné jazýčkové konzoly
sú zavesené na hákoch, vytiahnite ruky.

X8A

2
1
2

SKRIŇA EL. KOMP.
Konektor mostíka

(3) Zväzok vodičov (príslušenstvo (4)) pripojte ku konektorom
(X8A, X35A a X36A) a tri miesta zväzku vodičov na strane
jednotky.
1
2

X35A

X36A

X8A

3
4
5
6

Potom ako ste montážne konzoly zavesili na háky, vytiahnite
ruky.
Zväzok vodičov na strane jednotky
Konektor
Zaistite, aby boli pripojené bezpečne
SKRIŇA EL. KOMP.
Hák X35A, X36A
Zväzok vodičov (príslušenstvo (4))
Sklenená rúrka

Poznámka
Uistite sa, že sú konektory bezpečne pripojené, lebo by inak
sklápacia klapka, čistiaca jednotka alebo vzduchový filter
nefungovali správne.

5-3

(3) Montážne konzoly (na štyroch miestach) na rohoch panelu
zaveste na háky obvodu vnútornej jednotky. (Zaveste
montážnu konzolu s označením PIPING SIDE ako prvú
a za ňou montážnu konzolu na opačnej strane uhla.)
Vtedy treba dávať pozor, aby sa zväzok vodičov a vodiče
(na strane panelu) nezachytili medzi panel vnútornú jednotku.
Poznámka

3
4
5
6
1
2

(2) Z otvoru vytiahnite zväzok vodičov do "5. Prípravy pre
vnútornú jednotku" na strane 4.
Okrem toho opatrne vytiahnite vodiče odpojené z rohového
dekoračného krytu (s indikáciou) v "4. Prípravy pre panel" na
strane 3 z rohového otvoru tak, aby sa vodiče nezachytili
na montážnej konzole.

Nasadenie veka SKRINE EL. KOMP.

Veko SKRINE EL. KOMP. nasaďte v opačnom poradí než
u postupu v "5-2 Nasadenie zväzku vodičov (príslušenstvo (4))" na
strane 4 (1).

(4) Štyri skrutky so šesťhrannou hlavou pod montážnou konzolou
dotiahnite približne o 5 mm. (Panel sa nebude pohybovať
smerom hore.)
(5) Otočte panel v smeroch šípok tak, aby bol otvor na strope
dokonale zakrytý panelom.
(6) Okrem toho dotiahnite skrutku (4) tak, aby bola vzdialenosť od
spodnej časti háku vnútornej jednotky k spodnej časti panelu
107 až 112 mm.
6-2 (1)

Dočasné
jazýčkové
konzolky
Pred dočasným
zavesením

Po dočasnom
zavesení

6-2 (3)

Poznámka

Hák

Presvedčte sa, že veko SKRINE EL. KOMP. nezachytí vodiče alebo
sklenenú rúrku.

Montážna konzola

VÝSTRAHA

Pred zavesením

Elektrické vodiče vhodne umiestnite a bezpečne nasaďte veko
SKRINE EL. KOMP.
Ak sa elektrické vodiče zachytia alebo sa zdvihne veko
EL. SKRINE KOMP., môže to mať za následok zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Kontrolné okienko

Hák

6-2 (1)
Vypúšťací
otvor

6. Nasadenie panelu na vnútornú jednotku

Vyrazená značka
PIPING SIDE

Vnútornú jednotku nainštalujte podľa návodu na inštaláciu
dodaného spolu s vnútornou jednotkou.

Vyrazená značka
DRAIN SIDE

Potrubie

Hák

Po zavesení
(4 miesta)
Kontrolné
okienko

Dočasné jazýčkové konzolky
Pred dočasným
Po dočasnom
zavesením
zavesení

Poznámka
Pri vyberaní panelu z obalového materiálu (na spodku) nepôsobte
silou na sklápaciu klapku, čistiacu jednotku alebo vzduchový filter.

6-1

Kontroly pred nasadením panelu

• Skontrolujte smer vnútornej jednotky a vyrazených značiek
na panely tak, ako je zobrazené nižšie.
Blok potrubí k PIPING SIDE a vypúšťacia prípojka
k DRAIN SIDE .
• Postavte dočasnú jazýčkovú konzolu smerom hore.
• Vytiahnite vodiče (na strane panelu) z otvoru.
Návod na inštaláciu
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Otvor
Vykonať nastavenia
6-2 (5)
Nástroj (napr. skrutkovač)

6-2 (4)
6-2 (6)
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Spodná časť háku
vnútornej jednotky

6-2 (6)

(2) Zväzok vodičov a vodiče (na strane panelu) vytiahnite smerom
von.

Panel
107~112 mm

Vnútorná jednotka
(Stroj je na obrázku
vynechaný pre
jednoduchosť
vysvetlenia)

Spodná
strana panelu

Panel

Vodič
(na strane panelu)

Upevnenie

Vnútorná jednotka
Spodná časť
háku vnútornej
jednotky

107~112 mm

Tesnenie

Spodná strana panelu
Montážna konzola

Panel

Upevnenie

Strop

Prierezy (4 miesta)

Vodič
(na strane panelu)
(3) Pripojte konektor vodičov a presuňte sklenenú rúrku, aby sa
zakryla časť konektora.
Vodič
(na strane panelu)

Poznámka
• Skrutku dôkladne dotiahnite, lebo môže dôjsť k poruche, ako je
zobrazené nižšie.
• Ak je medzera medzi stropom a panelom bezpečne dotiahnutá
skrutkami, opätovne nastavte výšku vnútornej jednotky.
Únik
vzduchu
Únik vzduchu
na strane
stropu.
Vytváranie
nečistôt

Kondenzácia vlhkosti
alebo kvapkanie

Nastavenie výšky oproti
jednotke je možné pomocou
otvorov v rohoch panelu bez
odstránenia panelu za
predpokladu, že nastavenie
neovplyvňuje rovinnosť alebo
vypúšťacie potrubie vnútornej
jednotky. Pri vykonávaní práce
si pozrite návod na inštaláciu
vnútornej jednotky.

Zaistite, že tam nie je medzera.

6-3

Konektor
Zaistite, aby boli
pripojené bezpečne.

2

Presuňte
sklenenú rúrku.

Sklenená rúrka

(4) Dotiahnite a zaistite oba konce sklenenej rúrky pomocou spôn
na sklenenej rúrke spolu s dodanými sponami (príslušenstvo
(5)). Po zaistení oboch koncov odrežte nepotrebné časti spôn.
Dotiahnite spony

Odrežte konce
Upevnenie
(príslušenstvo (5))
(5) Pripojené vodiče presuňte naspäť do priestoru medzi
vnútornou jednotkou a panelom.
(Vodiče umiestnite do tieňovanej časti zobrazenej na obrázku.)

Kontrolný panel

Poznámka

(1) Odoberte tesnenie panelu.
1

Upevnenie

1

Vodiče opatrne umiestnite tak, aby neprichádzali do styku so
vzduchovým filtrom.
2

1

2
3
4
1
2
3
4

Odoberte tesnenie panelu
Vložte tesnenie tak, aby prišlo do kontaktu so záchytkou
Záchytka
Tesnenie (príslušenstvo (8))
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Pripojené
vodiče

Panel

Pripojené
vodiče

SKRIŇA EL. KOMP.
vnútornej jednotky
(6) Z vnútornej jednotky odoberte veko SKRINE EL. KOMP.
Viď "5-2 Nasadenie zväzku vodičov (príslušenstvo (4))" na
strane 4.

Návod na inštaláciu
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(7) Konektor s vodičmi pripojte ku karte s tlačenými obvodmi
(PCB).

(1) Lanko zaistenia proti pádu nádoby na prach zaveste na sponu
panelu tak, ako je zobrazená na obrázku.

1
2

1

X9A

2
3
4

3
1
2

5

KARTA PCB
K PCB pripojte konektor s vodičmi. Zaistite, aby boli
pripojené správne.
Vodič (k X9A)

3

1
2
3
4
5

(8) Veko SKRINE EL. KOMP. nasaďte v opačnom poradí než u
postupu v "5-2 Nasadenie zväzku vodičov (príslušenstvo (4))"
na strane 4.

Spona
Zavesené lanko zaistenia proti pádu
Panel
Lanko zaistenia proti pádu
Nádoba na prach

(2) Nasaďte nádobu na prach v opačnom poradí než v postupe
v "4-3 Odobratie nádoby na prach" na strane 3.

(9) Vodiče prevlečte cez hák.

Poznámka
Presvedčte sa, že sa pri nasadzovaní nádoby na prach lanko
zaistenia proti pádu nezachytilo na výstupný otvor nádoby na
prach. Inak by nádoba na prach nefungovala normálne.
1
1
2

6-4

2

(3) Zaskrutkujte upevňovacie gombíky (na dvoch miestach)
nádoby na prach a zaistite ju.
Upevňovací
gombík

Hák
Vodiče prevlečte cez hák

Nasadenie nádoby na prach
2

1

3

Upevňovací
gombík

b
(Predná strana panelu je zobrazená
pre jednoduchosť vysvetlenia.)

a

4

6-5

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Vyrazená značka na strane potrubia
Spona panelu
Vyrazená značka na strane vypúšťania
Panel
Lanko zaistenia proti pádu
Nádoba na prach
Nádobu na prach nasaďte stranou, na ktoré je vyrazená
značka, smerom dole.

Montáž potrubia tvaru S (príslušenstvo (3))

Pred montážou na strane kief (vyrazené B) namontujte na stranu
nádoby na prach (vyrazené A).
(Namontujte ich tak, aby sa vyrazené značky zhodovali.)
Nádoba na prach

Čistiaca jednotka

Presvedčte sa,
že vyrazené
značky sú
navzájom
v zhode.

Čistiaca
jednotka

Nádoba na prach
Západka
(1 miesto)
Záchytky
2 (2 miesta)

Strana čistiacej jednotky
Potrubie tvaru S
(príslušenstvo (3))

Strana nádoby
na prach

1

Presvedčte sa, že
vyrazené značky sú
navzájom v zhode.

Poznámka
Skontrolujte, či sú záchytky zavesené správne. Inak by mohlo dôjsť
k poruche zberu prachu.
Návod na inštaláciu
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7. Nasadenie mriežky nasávania a
dekoračných rohových krytov

(3) Na strane panelu pripojte pružnú hadicu (príslušenstvo (2)).
(Pružná hadica (príslušenstvo (2)) nie je v žiadnom smere
zúžená.)

Mriežka nasávania sa dá otáčať a nasadiť v dvoch smeroch,
pričom sa dá vybrať jeden z nich.
Ak sa inštalujte niekoľko jednotiek, v prípade potreby nastavte
smery mriežok nasávania. Na požiadanie zákazníka môžete
vykonať zmeny smeru.

7-1

Pružný hadicový spoj
na strane panelu

Nasadenie mriežky nasávania

* Vyberte buď hák (A) alebo (B) a záchytky zaveste na mriežku
nasávania.
Poznámka

Pružná hadica
(príslušenstvo (2))

Ak sa vyberie nesprávna strana zavesenia, môže sa poškodiť
mriežka nasávania.

7-2

Pružný hadicový spoj
na strane panelu

Hák (A)

(1) Mriežku nasávania nastavte na uhol približne 45° a háky
zaveste (na troch miestach) na panel.
Indikácia
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
G SIDE

OKIN
RILLE HO
CTION G

SU

Záchytky bezpečne
nasaďte na háky
(na dvoch miestach).

Háky
(2 miesta)
Poznámka
Skontrolujte, či sú záchytky zavesené správne. Inak by mohlo
dôjsť k poruche zberu prachu.
(4) Pripojenú pružnú hadicu (3) zatlačte do panelu.
(Dávajte pozor, aby sa hadica nezachytila na uzavretú mriežku
nasávania.)
Poznámka

Panel
Panel

Zabezpečte, aby sa pri zatláčaní pružná hadica neporušila.
Pružná
hadica

Mriežka
nasávania

45°

Mriežka
nasávania
Montážny uhol mriežky nasávania

(2) Ako je zobrazené na obrázku, zaveste lanká zaistenia proti
pádu mriežky nasávania na rohové spony (v dvoch rohoch).
Zmena smerov lánk
zaistenia proti pádu.

Pružnú hadicu
zatlačte pozdĺž
tvaru rohu.

K mriežke
nasávania

(5) Opačný koniec pružnej hadice pripojený na (3) pripojte na
strane mriežky nasávania.
* Spojom pružných hadíc otáčajte na strane mriežky
nasávania podľa smeru montáže mriežky nasávania tak,
ako je zobrazené na obrázku.
Pružný hadicový
spoj na strane
mriežky nasávania

Mriežka
nasávania

Pružný hadicový
spoj na strane
mriežky nasávania
Pružná hadica

Lanko zaistenia proti pádu
Spona
Spona

Sponu ohnite
smerom dovnútra.

Hadicu pripojte
bezpečne.

Poznámka

Lanko zaistenia proti pádu
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Skontrolujte, či sú záchytky zavesené správne. Inak by mohlo
dôjsť k poruche zberu prachu.

Návod na inštaláciu
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(6) Mriežku nasávania zatlačte pomaly ako prvú a pri zatlačovaní
dvoch gombíkov nakoniec mriežku pevne zasuňte do panela.
Panel

Gombíky
(2 miesta)

(3) Na strane panelu pripojte pružnú hadicu (príslušenstvo (2)).
(Pružná hadica (príslušenstvo (2)) nie je v žiadnom smere
zúžená.)
Pružný hadicový
spoj na strane panelu

Mriežka
nasávania

Poznámka
Mriežka nasávania môže zachytiť lanká zaistenia proti pádu
pri uzatváraní mriežky nasávania.
Pred uzavretím mriežky nasávania skontrolujte, či lanká
zaistenia proti pádu nevyčnievajú z mriežky nasávania.
Mriežka nasávania

Pružná hadica
(príslušenstvo (2))

Záchytky bezpečne
nasaďte na háky
(na dvoch miestach).

Pružný hadicový
spoj na strane panelu

Nesmie vyčnievať
Háky
(2 miesta)

Lanko zaistenia
proti pádu

7-3

Poznámka
Skontrolujte, či sú záchytky zavesené správne. Inak by mohlo
dôjsť k poruche zberu prachu.
(4) Pripojenú pružnú hadicu (3) zatlačte do panelu.
Dávajte pozor, aby sa hadica nezachytila na uzavretú mriežku
nasávania.

Hák (B)

(1) Mriežku nasávania nastavte na uhol približne 45° a háky
zaveste (na troch miestach) na panel.

K mriežke nasávania
Pružná
hadica

Indikácia
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

GRILLE HO

OKING SI

DE

Pružnú hadicu
zatlačte pozdĺž
tvaru rohu.

45°

Mriežka
nasávania
Montážny uhol
mriežky nasávania

(5) Opačný koniec pružnej hadice pripojený na (3) pripojte na
strane mriežky nasávania.
* Spojom pružných hadíc otáčajte na strane mriežky
nasávania podľa smeru montáže mriežky nasávania tak,
ako je zobrazené na obrázku.

Panel
Mriežka nasávania
(2) Ako je zobrazené na obrázku, zaveste lanká zaistenia proti
pádu mriežky nasávania na rohové spony (v dvoch rohoch).

Pružný hadicový
spoj na strane
mriežky nasávania

Pružný hadicový
spoj na strane
mriežky nasávania
Pružná hadica

Zmena smerov lánk
zaistenia proti pádu.
Hadicu pripojte
bezpečne.

Poznámka
Mriežka nasávania

Lanko zaistenia proti pádu
Spona

Skontrolujte, či sú záchytky zavesené správne. Inak by mohlo
dôjsť k poruche zberu prachu.
(6) Mriežku nasávania zatlačte pomaly ako prvú a pri zatlačovaní
dvoch gombíkov nakoniec mriežku pevne zasuňte do panela.
Panel

Spona

Sponu ohnite
smerom dovnútra.

Gombíky
(2 miesta)

Mriežka nasávania

Lanko zaistenia proti pádu

Návod na inštaláciu
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(4) Dekoračné rohové kryty (napr. tri kryty) nasaďte na panel.

Poznámka
Mriežka nasávania môže zachytiť lanká zaistenia proti pádu
pri uzatváraní mriežky nasávania.
Pred uzavretím mriežky nasávania skontrolujte, či lanká
zaistenia proti pádu nevyčnievajú z mriežky nasávania.
Mriežka nasávania

Nesmie vyčnievať

Zatlačte päť záchytiek na kryte
dekoračného rohu do otvorov na paneli.

Lanko zaistenia
proti pádu

8. Nastavenia režimu prevádzky
7-4

Nasadenie dekoračných rohových krytov

(1) Dekoračný rohový kryt (s indikáciou) bezpečne pripojte ku
karte s tlačenými obvodmi (PCB) v opačnom poradí oproti
postupu v "4. Prípravy pre panel" na strane 3.
3 Skrutka

Vodiče pekne
umiestnite tak, aby bola
spona na vnútornej
strane krytu.

2 Kryt
Konektor

1 Vodiče

Upevnenie

Konektor
pripojte
bezpečne.

Kryt dekoračného
rohu (s indikáciou)

Karta PCB

(2) Dekoračný rohový kryt (s indikáciou) nasaďte na roh
s vyrazenou značkou DRAIN SIDE . Pripojené vodiče
pretlačte cez rohový otvor na zadnú stranu stropu.
Vyrazená značka
DRAIN SIDE

Režim prevádzky
Popis
(1) Režim prevádzky
Vykonáva automatické čistenie filtra
časového spínača počas navrhnutého obdobia zvoleného z
plánovania činností ôsmych období.
Vykonáva automatické čistenie filtra
(2) Režim prevádzky
počas obdobia nastaveného z výroby
00:00-až-03:00
(00:00 až 03:00).
(3) Automatické
Vykonáva automatické čistenie filtra
ovládanie
podľa riadiacej referencie.
Podľa dohody so zákazníkom nastavte požadovaný režim
prevádzky odkazom na pokyny Automatické čistenie filtra
v návode na obsluhu samočistiaceho dekoračného panelu.
V čase dodávky si pozrite obsah popisov (1) až (3) vo vyššie
uvedenej tabuľke a zákazníkovi vysvetlite, kedy sa spustí
automatické čistenie filtra.

9. Nastavenia na mieste inštalácie
Po dohovore so zákazníkom vykonajte nastavenia podľa inštalácie
a podmienok použitia klimatizácie. Sú možné nasledovné štyri
nastavenia.

9-1

Vodiče
Kryt dekoračného
rohu (s displejom)

Pre automatické čistenie filtra samočistiaceho panelu je možné
vybrať jeden z nasledujúcich režimov prevádzky.

Displej zberu prachu

Ak chcete (nechcete) zobraziť značku zberu prachu, vykonajte
nastavenia.
Zatlačte päť záchytiek
na kryte dekoračného
rohu do otvorov na paneli.

(3) Každé z laniek zvyšných dekoračných rohových krytov
(napr. tri kryty) zaveste na príslušný kolík na paneli.

9-2

Nastavenia množstva prachu

Podľa množstva prachu alebo veľkosti prachových častíc v
miestnosti, napr. sklady s odevmi=malé častice prachu, vykonajte
nastavenia.

9-3

Indikátor Zap./Vyp. na paneli (zelený)

Indikátor na paneli (zelený) môže zobraziť nasledovné prevádzkové
podmienky. Vykonajte nastavenia indikátora podľa požiadavky zákazníka.
Kolík

Indikátor
Zelená

Prevádzkové podmienky

Svieti

Prevádzka klimatizácie

Bliká

Automatické čistenie
filtra

Poznámky
Indikátor je pred
dodaním vypnutý.

Červená kontrolka informuje zákazníka o dobe zberu prachu.
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9-4

Stanovenie intervalu čistenia

Ak chcete určiť interval čistenia, vykonajte nastavenia nezávisle od
nastavenia diaľkového ovládača.

Pomocou diaľkového ovládača potvrďte čistenie filtra.

Na mieste inštalácie vykonajte nastavenia podľa návodu na
inštaláciu diaľkového ovládača. (Pred dodaním sú vykonané
nastavenia v bunkách s hrubým písmom.)
Druhý kód

Nastavenie
položky

Režim
Č.

Prvý
kód

01

02

03

04

05

06

Displej
zberu
prachu
značka 1

10
(20)

(3)

Zobrazenie

Žiadne
zobrazenie

–

–

–

–

(9)

Štandardné
množstvo
prachu
- priemerná
veľkosť častíc

Veľké
množstvo
prachu
- priemerná
veľkosť častíc

Štandardné
množstvo
prachu
- malá
veľkosť
častíc

–

–

(4)

Zapnuté pri
prevádzke
klimatizácie a
v režime
čistenia filtra.

Možné
zapnúť len
v režime
čistenia filtra.

Vypnuté pri
prevádzke
klimatizácie
a v režime
čistenia filtra.

–

–

–

Zapnutý
24h

Vypnutý

Zapnutý
12h

Zapnutý
48 hod.

Nastavenia
množstva
prachu
(1)

14
(24)

IZap./Vyp.
indikátora
na paneli
(zelený)

14
(24)

Stanovenie
automatického
čistenia
(2)

14
(24)

(8)

Veľké
množstvo
prachu
- malá
veľkosť
častíc

10-3 Dve minúty po zapnutí elektrického
napájania vykonajte skúšobnú prevádzku
panelu
Pomocou diaľkového ovládač otestujte spôsob prevádzky
1. Ak je panel v režime prevádzky klimatizácia, zastavte prevádzku
panela.
2. Ak sa rozsvieti zadné osvetlenie, držte stlačené tlačidlo Cancel
(Zrušiť) najmenej 4 sekundy. Zobrazí sa menu servisných
nastavení.
3. Z menu servisných nastavení vyberte Test autom. čist. filtra
a stlačte tlačidlo Menu/Enter.
" sa zobrazí na základnej obrazovke.
4. "
Displej zmizne po ukončení skúšobnej prevádzky.
Požadovaná doba skúšobnej prevádzky je približne 10 minút
(v prípade nastavenia štandardného množstva prachu).
1.
2.

Nastav.
Chl. 28°C

Zapnutý Zapnutý
96 hod. 168 hod.

(1) Platí od nasledovného čistenia po vykonaní nastavenia.
(2) Potláča nastavenie časového rozpätia na diaľkovom ovládači.

3.

Vykonajte skúšobnú prevádzku samočistiaceho dekoračného
panelu po ukončení skúšobnej prevádzky vnútornej jednotky.
Skúšobná prevádzka samočistiaceho dekoračného panelu nie
je možná počas prevádzky vnútornej jednotky.
Poznámka
Po odkaze na "a. Skúšobné položky po ukončení práce" vykonajte
skúšobnú prevádzku.

10-1 Skontrolujte, či sú uzavreté veká SKRINE
EL. KOMP. vnútornej jednotky, vonkajšej
jednotky a prípadne samočistiaceho panelu
10-2 Zapnutie elektrického napájania vnútornej
jednotky

Servisné nastavenia

Vrátiť

Stlačte a držte
stlačené tlačidlo
Cancel (Zrušiť)
4 sekundy alebo
dlhšie, ak zadné
osvetlenie svieti.

2/3

Stav vnútornej jednotky
Stav vonkajšej jednotky
Nútené zapnutie ventilátora
Nastavenie Main Sub ovládač
Indikátor filtra
VYP.
Test autom. čist. filtra

10. Skúšobná prevádzka

Panel bude po zapnutí elektrického napájania pokračovať
v inicializácii.

Chladenie

Stlačte tlačidlo
Menu/Enter.

Nastavenie

4.
Chladenie

Nastav.
Chl.

28°C

Zhromaždiť prach

Zadné osvetlenie LCD
Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, na približne 30 sekúnd sa rozsvieti
zadné osvetlenie.
Počas zadného osvetlenia môžete používať tlačidlá (s výnimkou
tlačidla Zap./Vyp.).
Skúšobné položky v testovacej prevádzke
Skúšané položky
Filter sa otáča?
Sú klapky upevnené vodorovne?
Je na obrazovke diaľkového ovládača
"?
zobrazené "  

Odstránenie
poruchy

Kontrola
výsledkov

Skontrolujte
pripojenie
konektora.

* Ak má samočistiaci panel poruchu, diaľkový ovládač zobrazí
"AH".
Poznámka
Po ukončení skúšobnej prevádzky výrobku prejdite na
"b. Skúšobné položky pred dodaním" v návode na inštaláciu.

Návod na inštaláciu
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