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1. Güvenlik önlemleri
Klima ekipmanlarını kurmadan önce lütfen bu "Güvenlik önlemlerini"
dikkatle okuyun ve montajın doğru yapılmasını temin edin.
Montaj tamamlandıktan sonra, hataları kontrol için bir deneme
çalıştırması yapın ve müşteriye klimayı nasıl kullanacağını,
kullanım kılavuzu yardımıyla bakımını nasıl yapacağını açıklayın.
Kullanım kılavuzuyla birlikte montaj kılavuzunu ilerde başvurmak
üzere saklamasını müşteriden rica edin.
Bu klima "genel halkın kullanımına açık olmayan aletler"
koşuluna tabidir.
UYARI ve İKAZ bildirimlerinin anlamı.
UYARI

Bu talimatlara tam anlamıyla uyulmaması kişisel
yaralanma veya can kaybına yol açabilir.

İKAZ

Bu talimatlara tam anlamıyla uyulmaması
şartlara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi
hasar veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

UYARI
• Satıcınızdan veya yetkili personelden, montaj işini
gerçekleştirmesini isteyin.
Klimayı kendiniz kurmaya çalışmayın. Yanlış montaj su
sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Montaj işlemini bu montaj kılavuzundaki talimatlara göre
gerçekleştirin. Ürün üzerinde değişiklik yapmayın.
Yanlış montaj su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
• Montaj işi için sadece belirlenmiş aksesuar ve parçaları
kullandığınızdan emin olun.
Belirlenmiş parçaların kullanılmaması ünitenin düşmesine,
su sızıntısına, elektrik çarpmalarına ya da yangına yol açabilir.
• Belirtilen tellerin kullanıldığından ve terminal bağlantıları veya
tellerin üzerinde hiçbir zorlanma olmadığından emin olun.
Tellerin hatalı bağlantıları veya tespitleri anormal radyasyonu
veya yangına yol açabilir.
• Elektrikli parçalara dokunmadan önce ünitenin şalterini mutlaka
kapatın.
• Verilen kablo demetinin giriş çıkış kablolarını, iç ünitenin
EL. COMPO. BOX kapağı kalkmayacak şekilde düzenleyin
ve kapağı sıkıca takın.
EL. COMPO. BOX kapağı düzgün takılmazsa ısı radyasyonu,
elektrik çarpmaları veya yangın meydana gelebilir.
• Plastik torbayı yırtın ve bertaraf edin.
Plastik torbayla oynayan çocuklar boğulabilirler.
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• İç ve dış üniteleri, güç kablosunu, uzaktan kumanda kablolarını
ve iletim kablolarını TV veya radyolardan en az 1 m uzağa monte
edin. Bunun amacı TV ve radyo girişimini önlemektir.
(Gelen sinyal gücüne bağlı olarak, 1 metrelik mesafe paraziti yok
etmeye yetmeyebilir.)
• Ürünün taşınmasında son derece dikkati olun.
Ürünü taşımak için paket üzerindeki kulplardan tutun.
Paketi polipropilen bant paket üzerinde kalmış vaziyette
taşımayın. Polipropilen bant deforme olabileceği için bu tehlike
yaratır.
• Isı eşanjörünün kanatçıklarına dokunmayın.
Kanatçığa hatalı dokunuş yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Ürünün çalışması durduktan sonra enerjisini hemen kesmeyin.
Ürünün enerjisini kesmeden önce daima en az 5 dakika bekleyin.
Aksi halde, su sızıntısı ve arızalar meydana gelebilir.
• Klimayı aşağıdaki yerlere kurmayın:
1. Yüksek konsantrasyonda mineral yağ spreyi veya buharının
bulunduğu yerler (örn. mutfak).
Plastik parçalar bozulur, parçalar düşebilir ve su sızıntısı
meydana gelebilir.
2. Örneğin sülfürik asit gazı gibi, aşındırıcı gazın üretildiği yerler.
Bakır boruların veya lehimli parçaların korozyonu,
soğutucunun sızmasına neden olabilir.
3. Elektromanyetik radyasyon yayan makinelerin yakınında.
Elektromanyetik radyasyon kontrol sisteminin çalışmasını
karıştırabilir ve ünitenin arızalı çalışmasına neden olur.
4. Yanıcı gaz sızıntısının olabileceği yerler, havada karbon lifi
veya yanıcı toz süspansiyonlarının bulunduğu yerler veya
örneğin boya tineri ya da benzin gibi uçucu yanıcı maddelerin
işlem gördüğü yerler.
Ünitenin bu tür koşullarda çalıştırılması yangınla
sonuçlanabilir.
[Bu ürüne özgü talimatlar]
Ürünü aşağıdaki yerlere monte etmeyin.
Yağ, sigara katranı ve buhar filtre üzerinde gereği gibi temizlene
meyen yapışkan toza sebep olur. Ayrıca, yapışkan toz arızalara
da neden olabilir.
Yağlı duman olan yerler: Restoranlar, fabrikalar, vs.
Aşırı sigara dumanı olan yerler: Sigara içme odası, vs.
Aşırı nem veya buhar olan yerler: Restoranlar, fabrikalar, vs.
• Klima patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik
değildir.
Not
• Kullanım kılavuzundan yararlandırarak müşteriye klimayı gerçek
anlamda kullandırın ve klimanın doğru çalıştırma şeklini faydalı
ipuçları vererek açıklayın.
• İç ünite ile birlikte verilen montaj kılavuzuyla birlikte kullanım
kılavuzundan da yararlanın.
• BRC1E51A7 uzaktan kumanda kullanın.

2. Aksesuar
Klima ile birlikte verilen aşağıdaki aksesuarların sayısının doğru
olduğunu kontrol edin. Aksesuarların nerede bulunduğunu gösteren
aşağıdaki resme bakın.
Aksesuar seti
Aksesuarlar emme
ızgarasının altındaki
koruyucu oluklu
mukavvanın arka
tarafındadır.

Emme ızgarası

Koruyucu oluklu mukavvanın
arka tarafı
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Adı
Miktar

Ara
parçası
(1)
1 ad.

Esnek
hortum
(2)
1 ad.

S biçimli
boru (3)
1 ad.

Kablo
demeti (4)
1 ad.

Kelepçe
(5)
2 ad.

Biçim

Adı
Miktar

3. Montaj yeri
Bu üründe seçilebilen hava çıkış yönleri vardır. Üç yollu akış
desenlerini elde etmek için bir kapama kiti (opsiyonel aksesuar)
gerekir. İki yollu akış desenleri bu üründe kullanılamaz.

3-1
Bağlantı
borusu (6)
1 ad.

Ataşman (7)
1 ad.

Conta (8)
1 ad.

Biçim

Diğerleri
• Kullanım
kılavuzu
• Montaj
kılavuzu

Montaj işini yaparken aşağıdaki öğelere son derece dikkat edin
ve iş bitirildikten sonra bunları tekrar kontrol edin.
a. İş bitirildikten sonraki test öğeleri
Test öğeleri
Klimanın kablo tesisatında ve
bağlantılarında hatalar veya eksik
bırakılanlar var mı?
Tavanla tavan malzemesi arasında
boşluk olmadığından emin misiniz?
Toz kutusunun tespit düğmeleri (iki
noktada) sağlam bir şekilde sıkılmış mı?
Hava filtresinin tespit düğmeleri (beş
noktada) sağlam bir şekilde sıkılmış mı?
Toz kutusu ve ızgaranın düşmeyi
önleyici kordonu bağlantı desteğine
takılmış mı?
EL. COMPO. BOX kapağını, toz
kutusunu, esnek hortumu, S biçimli
boruyu, emme ızgarasını ve dekoratif
köşe kapaklarını taktınız mı?

Arıza
durumunda

Sonuç

•
•
•
•

Müşterinin olurunu alarak aşağıdaki şartları
karşılayan montaj yerini seçin

Tavan yüzeyinin belirgin ölçüde eğimli olmaması.
Montaj ve servis alanının sağlanması (aşağıdaki resimlere bakın).
Panel göstergelerinin kolaylıkla görülmesi.
İç ve dış ünitelerin, güç kablosunun, iletim kablolarının ve
uzaktan kumanda kablosunun TV ve radyolardan en az 1 m
uzakta olması.
(Yukarıdaki koşul TV ve radyo girişimini önlemeye yöneliktir.
Gelen sinyal gücüne bağlı olarak, 1 metre mesafe gürültüyü yok
etmeye yeterli olmayabilir.)

3-2

Gerekli montaj alanı

İç üniteyi montaj kılavuzuna ve aşağıdaki resimlere uygun olarak
monte edin.
Gösterge

Çalışma arızası
ve kablo yanığı
Su sızıntısı
Titreşim, ses ve
toz alma arızası
Titreşim, ses ve
toz alma arızası

Toz alma girişi
Panel ön tarafı

Düşme
1

Ses ve toz alma
arızası

4

3

* "1. Güvenlik önlemleri" sayfa 1 bölümde verilen maddeleri
tekrar kontrol ettiğinizden emin olun.
b. Teslim öncesi test öğeleri
Test öğeleri
Klimanın test işletimi tamamlanmış mı?
Kullanım kılavuzundan göstererek müşteriye klimanın
çalışma şeklini açıkladınız mı? *
filtre otomatik temizliği için mod ayarlarını yaptınız
(otomatik kontrol çalışma ayarları veya bir işletim zaman
bölgesi belirlenerek zamanlayıcı çalışma ayarları) ve
klimanın ayarlı modunun çalışma şekli hakkında
müşteriye bilgi verdiniz mi?
Kullanım kılavuzunu müşteriye verdiniz mi? (Kullanım
kılavuzuyla birlikte montaj kılavuzu da müşteriye mutlaka
verilmelidir.)
Bağlantı borusunu ve ataşmanı müşteriye verdiniz ve
bunları saklamasını istediniz mi?

2

256
10°

5
10°

Sonuç

* İşlem noktası açıklaması
Klimanın genel kullanımına ilaveten, kullanım kılavuzunda
UYARI ve  İKAZ olarak işaretli öğe tanımlamalarının
açıklanması ve müşterinin bunları dikkatle okumasının
sağlanması gereklidir, çünkü bu öğeler uyulmadığı taktirde can
kaybına, ciddi yaralanmaya veya mal kaybına neden olabilecek
bilgileri belirtmektedir.

1
2
3
4
5

3-3

İç ünite
Drenaj soketi
Duvardan en az 1500 mm uzakta. Bu boşluk, hava
çıkışı kapalı ve blokaj pedi takılı olarak en az 500 mm
olacaktır.
Toz alma girişi
Elektrik süpürgesi kullanılarak tozu almak için alan
gereklidir

Emme ızgarasının montaj talimatları

Emme ızgarasının panel üzerinde montajı için aşağıdaki
yönlerinden birini seçin.
Drenaj
soketi
Toz alma
girişi
Borular

Drenaj
soketi

Borular

Emme
ızgarası

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Otomatik temizlemeli dekorasyon paneli
4P310441-1C – 2017.05

Montaj kılavuzu

2

4. Panel hazırlıkları

4-2

Dekoratif köşe kapaklarının çıkarılması
Dekoratif köşe kapağı

Not
• Panel ambalaj malzemesi içindeyken (alt tarafta) "4. Panel
hazırlıkları" sayfa 3 kısmındaki gerekli tüm işleri yapın.
• Paneli başaşağı veya dik olarak yerleştirmeyin ya da paneli
çıkıntılı parçalar üzerine bırakmayın.
Aksi halde, panel yüzeyinde çizilme hasarı meydana gelebilir.
• İki tarafa açılır kapağa dokunmayın ve üzerine kuvvet
uygulamayın. Bu durum ünitenin arızalanmasına yol açacaktır.

4-1

Emme ızgarasının panelden çıkarılması,
koruyucu oluklu mukavva ve aksesuar setinin
çıkarılması

Dekoratif
köşe kapağı

Dekoratif köşe kapağı

Panel

Dekoratif köşe kapağı
(ekranla birlikte)

(1) Dekoratif köşe kapağını (ekranla birlikte) ok yönünde kaldırıp
çıkarın.
Not
Giriş çıkış kablolarına kuvvet uygulamayın.

(1) Emme ızgarasının düğmelerine basın ve düğmeleri yukarı
kaldırın.

Operation/filter cleaning

Emme ızgarası
Ambalaj malzemesi (alt)
Dekorasyon paneli

Düğmeler

(2) Dekoratif köşe kapağının (ekranla birlikte) arka tarafındaki
vidaları sökün, kapağı açın ve PCB'den gelen kabloların
ön ucuna bağlı konektörü çıkarın.

(2) Emme ızgarasını yaklaşık olarak 45° açıya kadar açın ve
emme ızgarasını panelden çıkarın.

Kapak
2
Konektör

(3) Koruyucu oluklu mukavvayı çıkarın.
Koruyucu oluklu mukavvanın arka tarafına bağlanmış
aksesuarlarla birlikte koruyucu oluklu mukavvayı (panelin
üstünde) çıkarın.

Giriş çıkış kabloları
3
Dekoratif köşe kapağı
(ekranla birlikte)

Baskı
devre kartı

45°

(3) Kalan dekoratif köşe kapaklarını da (yani, üç adet kapağı) ok
yönünde çıkarın.
Dekoratif köşe kapağı

Koruyucu oluklu
mukavva (üst)
(Aksesuarlar
arka tarafta.)

Panel

Koruyucu oluklu
mukavva (alt)

4-3
Not
Panelle çalışırken iki tarafa açılır kapak, fırça birimi veya hava
filtresi üzerine kuvvet uygulamayın.
Hava filtresi

1

Vida

Toz kutusunun çıkarılması
Toz kutusu
Toz kutusunun tespit
düğmesi ve toka

Toz kutusunun
tespit düğmesi

Fırça birimi

Panel
İki tarafa açılır kapak

Montaj kılavuzu
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(1) Toz kutusunun iki tespit düğmesini çevirin.

5-1

Ara parçanın takılması (aksesuar (1))

Tespit düğmesi

Toz kutusu
(1) Baypas deliği kapama kepini çıkarın.

Tespit düğmesi
(Açıklama kolaylığı için panelin ön tarafı gösterilmiştir.)
2

(2) Düşme önleyici kordonu kesmemeye dikkat ederek toz
kutusunu panelden çıkarın.
Toz kutusu
Düşme
önleyici kordon

1
2

1

İç ünite
Baypas deliği kapama kepini çıkarın

(2) Ara parçasının (aksesuar (1)) arkasındaki çift yapışkanlı
banttan koruyucu kağıdı soyun.

2

(3) Ara parçasını (aksesuar (1)) hava baypas deliğine takın.
Ara parçası takıldıktan sonra hava baypas deliğinin
tıkanmadığını kontrol edin.

1

1
2
(3) Toz kutusunun düşme önleyici kordonunu panelin tutturma
desteğinden çıkarın.

3
4

Düşme önleyici
kordonu toka
desteğinden çıkarın.

1
2
3
4

Toz kutusu
Panel
Toka

Düşme önleyici kordon

5-2

Hava baypas deliği
Hava baypas deliğiyle hizalamak için yapıştırılmış
Köşeleri hizalayın
Ara parçası (aksesuar (1))

Kablo demetinin bağlanması (aksesuar (4))

(1) EL. COMPO. BOX kapağını iç üniteden çıkarın.
Kıskaçlar

5. İç ünite hazırlıkları
UYARI
Kablo bağlantı işlemlerini gerçekleştirmeden önce iç ve dış
ünitelerin enerji girişlerinin kapalı olduğunu kontrol edin.
Aksi halde, elektrik çarpabilir.

Vidalar
(2 nokta)

EL. COMPO. BOX kapağı

Vidaları gevşetin (iki noktada) ve kapağı kıskaçlardan çıkarmak
için EL. COMPO. BOX kapağını ok yönünde kaydırın.

İKAZ
• İç üniteyi monte ettikten sonra aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.
• İç ünitenin montajını iç üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzuna
göre yapın.

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Otomatik temizlemeli dekorasyon paneli
4P310441-1C – 2017.05

Montaj kılavuzu
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(2) Atlatıcı konektörünü X8A'dan çıkarın.
1

6-2

Panelin takılması

(1) Panelin emme ağzının iki adet geçici mandallama desteğini (iç
çeper tarafındaki) iç ünitenin kancalarına geçici olarak geçirin.
Not
Geçici mandallama desteklerinin kancalara geçtiğini kontrol
penceresinden doğruladıktan sonra ellerinizi çekin.

X8A

2
1
2

EL. COMPO. BOX
Atlatıcı konektörü

(3) Kablo demetini (aksesuar (4)) konektörlere (X8A, X35A ve
X36A) ve kablo demetinin üç noktasını ünite tarafına bağlayın.
1
2

X35A

X36A

X8A

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

(3) Panelin köşelerindeki bağlantı desteklerini (dört noktada) iç
ünitenin çevresindeki kancalara yerleştirin. (İlk olarak
PIPING SIDE kazınmış bağlantı desteğini, peşinden karşı açı
tarafındaki bağlantı desteğini takın.)
Bu sırada, kablo demeti ile giriş çıkış kablolarının (panel
tarafındaki) panelle iç ünite arasına sıkışmamasına dikkat
edin.
Not

Ünite tarafındaki kablo demeti
Konektör
Sağlam bir şekilde bağlayın
EL. COMPO. BOX
Kanca X35A, X36A
Kablo demeti (aksesuar (4))
Cam boru

Not
Konektörler sıkıca bağlanmalıdır, aksi halde iki tarafa açılır
kapak, fırça birimi veya hava filtresi çalışmaz.

5-3

(2) "5. İç ünite hazırlıkları" sayfa 4 kısmında bağlanan kablo
demetini açıklıktan dışarı çekin.
Ayrıca, "4. Panel hazırlıkları" sayfa 3 kısmında köşe
dekorasyon kapağından (ekranla birlikte) ayrılan giriş çıkış
kablolarını, kabloların bağlantı desteğine sıkışmamasına
dikkat ederek köşe deliğinden dışarı çekin.

Bağlantı desteklerinin kancalara geçtiğini doğruladıktan sonra
ellerinizi bırakın.
(4) Bağlantı desteğinin hemen altındaki dört adet altıgen başlı
vidayı yaklaşık olarak 5 mm sıkın. (Panel yukarı doğru hareket
edecektir.)
(5) Tavandaki açıklık panel tarafından tam olarak kapatılacak
şekilde paneli oklar yönünde döndürün.
(6) Ayrıca, iç ünite kancasının alt kısmından panelin alt kısmına
olan mesafe 107 ila 112 mm olana kadar vidayı (4) sıkın.
6-2 (1)

EL. COMPO. BOX kapağının takılması

"5-2 Kablo demetinin bağlanması (aksesuar (4))" sayfa 4 (1)
bahsinde verilen prosedürü tersi sırada uygulayarak EL. COMPO.
BOX kapağını takın.
Not

Kontrol penceresi

Kanca
Geçici
mandallama
destekleri
Geçici askıya
alma öncesi

Kabloların ya da cam borunun EL. COMPO. BOX kapağına
sıkışmayacağından emin olun.

Geçici askıya
alma sonrası

6-2 (3)
Kanca

UYARI
Elektrik kablolarını derli toplu düzenleyin ve EL. COMPO. BOX
kapağını sıkı bir şekilde takın.

Bağlantı desteği
Askıya alma öncesi

Elektrik kablolarının sıkışması veya EL. COMPO. BOX kapağının
yukarıda kalması elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

Askıya alma sonrası

6-2 (1)
Drenaj
soketi

Borular

Kanca

(4 nokta)
Kontrol
penceresi

6. Panelin iç üniteye takılması
İç ünitenin montajını iç üniteyle birlikte verilen montaj kılavuzundan
yararlanarak yapın.
Not
Paneli ambalaj malzemesinden (alt taraftaki) çıkarırken iki tarafa
açılır kapak, fırça ünitesi veya hava filtresi üzerine kuvvet
uygulamayın.

6-1

DRAIN SIDE
kazınmış
markalama

Geçici mandallama destekleri
Geçici askıya
Geçici askıya
alma öncesi
alma sonrası

Paneli takmadan önce yapılacak kontroller

• İç ünite ve panel üzerine kazınmış işaretlerin yönlerinin aşağıdaki
gibi olduğunu kontrol edin.
Boru öbeği PIPING SIDE ve drenaj soketi DRAIN SIDE
yönünde.
• Geçici mandallama desteğini dik konuma getirin.
• Giriş çıkış kablolarını (panel tarafındaki) açıklıktan dışarıya çekin.

Montaj kılavuzu
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PIPING SIDE
kazınmış
markalama

Ayarlamaları yapın
6-2 (5)

Açıklık

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

Alet (örn. tornavida)
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İç ünite
kancasının alt kısmı

6-2 (6)
Panel

(2) Kablo demetini ve giriş çıkış kablolarını (panel tarafındaki)
çekin.

107~112 mm

İç ünite

Panel
(Açıklama kolaylığı
için tavan resimden
çıkarılmıştır)

Panelin
alt tarafı

Giriş çıkış kablosu
(panel tarafında)

Kablo
demeti

İç ünite
İç ünite kancasının
alt kısmı

107~112 mm

Conta

Panelin alt tarafı
Bağlantı desteği

Panel

Kablo demeti

Tavan

Giriş çıkış kablosu
(panel tarafında)
(3) Giriş çıkış kablolarının konektörlerini bağlayın ve cam boruyu
konektör kısmını örtecek şekilde kaydırın.

Kesitler (4 noktada)

Giriş çıkış kablosu
(panel tarafında)

Not
• Vidaları sağlam bir şekilde sıkın, yoksa aşağıda gösterilen hata
ortaya çıkabilir.
• Vidalar sağlam bir şekilde sıkılı halde tavanla panel arasında
boşluk kalıyorsa iç ünitenin yüksekliğini yeniden ayarlayın.
Hava kaçağı
Tavan
tarafından
hava kaçağı.
Kir
oluşumu

Yoğuşma veya
damlamanın alınması

Ayarlamaların iç ünitenin
düzlüğünü veya drenaj borularını
etkilememesi şartıyla, ünitenin
yükseklik ayarı paneli
çıkarmadan panellerin
köşelerindeki deliklerden
yapılabilir. İşlemi
gerçekleştirmek için iç ünitenin
montaj kılavuzuna bakın.

Konektör
Sağlam bir şekilde
bağlayın.

Cam boru

Kelepçeleri sıkın

Kökleri kesin
Kelepçe
(aksesuar (5))
(5) Bağlanan giriş çıkış kablolarını iç ünite ile panel arasındaki
boşluğa geri döndürün.
(Giriş çıkış kablolarını resimde gösterilen gölgeli kısma
yerleştirin.)

Panelin kontrolü

(1) Panelin contasını çıkarın.
1

2

Cam boruyu
kaydırın.

(4) Cam borunun her iki ucunu cam boru üzerindeki kelepçelerle
birlikte verilen kelepçeleri (aksesuar (5)) kullanarak sıkın ve
sağlamlaştırın. Her iki uç sağlamlaştırıldıktan sonra
kelepçelerin fazlalığını köklerinden kesin.

Boşluk olmadığından emin olun.

6-3

Kablo demeti

1

Not
2

1

Giriş çıkış kablolarını hava filtresine dokunmayacak şekilde
itinayla yerleştirin.

2
3
4
1
2
3
4

Panelin contasını çıkarın
Kıskaca dokunana kadar contayı sokun
Kıskaç
Conta (aksesuar (8))

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
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Bağlı
giriş çıkış
kabloları

Panel

Bağlı giriş
çıkış kabloları

İç üniteye ait
EL. COMPO. BOX

Montaj kılavuzu
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(6) EL. COMP. BOX kapağını iç üniteden çıkarın.
Bkz. "5-2 Kablo demetinin bağlanması (aksesuar (4))" sayfa 4.

(1) Toz kutusunun düşme önleyici kordonunu resimde gösterildiği
gibi panel tokasına takın.

(7) Salınım ana kablo konektörünü baskı devre kartına bağlayın.
1
1
2
2
3
4

X9A

3
1
2

5

Baskı devre kartı
Salınım ana kablo konektörünü baskı devre kartına
bağlayın
Sıkıca bağladığınızdan emin olun.
Salınım ana kablosu (X9A'ya)

3

(8) "5-2 Kablo demetinin bağlanması (aksesuar (4))" sayfa 4
bahsinde verilen prosedürü tersi sırada uygulayarak EL.
COMP. BOX kapağını takın.

1
2
3
4
5

Toka
Takılmış düşme önleyici kordon
Panel
Düşme önleyici kordon
Toz kutusu

(2) "4-3 Toz kutusunun çıkarılması" sayfa 3 bahsinde verilen
prosedürü tersi sırada uygulayarak toz kutusunu takın.

(9) Ana kabloları kancadan geçirin.

Not
Toz kutusunu atakarken düşme önleyici kordonun toz kutusu
üzerindeki tahliye açıklığına sıkışmadığından emin olun. Aksi
halde, toz kutusu işlevini normal olarak yerine getiremeyebilir.
(3) Toz kutusunun tespit düğmelerini (iki noktada) çevirin ve toz
kutusunu tespit edin.

1
1
2

6-4

Tespit
düğmesi

2

Kanca
Ana kabloları kancadan geçirin

Toz kutusunun takılması
2

1

Tespit
düğmesi

3

(Açıklama kolaylığı için panelin
ön tarafı gösterilmiştir.)

b
a

4

6-5

S biçimli borunun montajı (aksesuar (3))

Fırça tarafını (B kazınmış) bağlamadan önce toz kutusu tarafını
(A kazınmış) bağlayın.
(Kazınmış harfler uygun gelecek şekilde bağlantılarını yapın.)

5
6

Toz kutusu

Fırça birimi

7
1
2
3
4
5
6
7

Boru tarafında kazınmış markalama
Panel tokası
Drenaj tarafında kazınmış markalama
Panel
Düşme önleyici kordon
Toz kutusu
İşaretin kazınmış olduğu taraf aşağı bakacak şekilde toz
kutusunu bağlayın.

Kazınmış
harflerin birbirine
uyduğundan
emin olun.

Fırça birimi

Toz kutusu
Kıskaç
(1 nokta)
Kıskaçlar
2 (2 nokta)

Fırça birimi tarafı
S biçimli boru
(aksesuar (3))

Toz kutusu
tarafı

1

Kazınmış harflerin
birbirine uyduğundan
emin olun.

Not
Kıskaçların sıkıca geçtiğini kontrol edin. Aksi halde, toz alma arızası
meydana gelebilir.
Montaj kılavuzu
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7. Emme ızgarası ve dekoratif köşe
kapaklarının takılması

(3) Esnek hortumu (aksesuar (2)) panel tarafına bağlayın.
(Esnek hortumun (aksesuar (2)) yön kısıtlaması yoktur.)
Panel tarafındaki esnek
hortum birleşme yeri

Emme ızgarası döndürülerek iki yönde de takılabilir, bunlardan biri
seçilebilir.
Birkaç ünite monte ediliyorsa, gerekirse emme ızgaralarının
yönlerini ayarlayın. Yön değişikliklerini aynı zamanda müşteri talebi
üzerine de yapın.

7-1

Emme ızgarasının takılması

* (A) veya (B) kancasını seçin ve emme ızgarasının kıskaçlarını
takın.

Esnek hortum
(aksesuar (2))

Not
Hatalı kancalama tarafı seçilirse emme ızgarası zarar görebilir.

7-2

Panel tarafındaki esnek
hortum birleşme yeri

Kanca (A)

(1) Emme ızgarasını yaklaşık olarak 45° açıya ayarlayın ve
kancaları (üç noktada) panel üzerine yerleştirin.
İşaret
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

ING SIDE
LE HOOK

GRIL

Kıskaçları kancalara
(iki noktada) sıkıca
tespit edin.

Kancalar
(2 nokta)
Not
Kıskaçların sıkıca geçtiğini kontrol edin. Aksi halde, toz alma
arızası meydana gelebilir.
(4) (3) bahsinde bağlanan esnek hortumu panele bastırarak
geçirin.
(Emme ızgarasının kapanmasıyla hortumun sıkışmayacağına
dikkat edin.)

Panel
Panel

Emme
ızgarası

Not
Esnek hortumu bastırarak geçirirken esnek hortumu
kırmadığınızdan emin olun.
Esnek hortum

45°

Emme
ızgarası
Emme ızgarası bağlantı açısı

(2) Resimde gösterildiği şekilde, emme ızgarasının düşme önleyici
kordonlarını köşe tokalarına (iki köşede) takın.

Esnek hortumu
köşe şekli
boyunca
bastırarak geçirin.

Düşme önleyici kordonların
yönlerini değiştirin.

Emme ızgarasına

(5) (3) bahsinde bağlanan esnek hortumun diğer ucunu emme
ızgarası tarafı üzerine bağlayın.
* Emme ızgarası tarafındaki esnek hortum eklemini, resimde
gösterildiği gibi emme ızgarasının montaj yönüne göre
döndürün.

Emme ızgarası

Emme ızgarası
tarafındaki esnek
hortum eklemi

Düşme önleyici kordon
Toka

Emme ızgarası
tarafındaki esnek
hortum eklemi
Esnek hortum

Toka

Tokayı içe
doğru bükün.

Düşme önleyici kordon

Hortumu
sıkıca bağlayın.

Not
Kıskaçların sıkıca geçtiğini kontrol edin. Aksi halde, toz alma
arızası meydana gelebilir.

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
Otomatik temizlemeli dekorasyon paneli
4P310441-1C – 2017.05

Montaj kılavuzu

8

(6) Emme ızgarasını önce yavaşca yukarı itin ve iki düğmeye
bastırırken son olarak ızgarayı panele sıkıca tespit edin.

(3) Esnek hortumu (aksesuar (2)) panel tarafına bağlayın.
(Esnek hortumun (aksesuar (2)) yön kısıtlaması yoktur.)

Panel

Düğmeler
(2 nokta)

Panel tarafındaki esnek
hortum birleşme yeri

Emme ızgarası

Not
Emme ızgarası kapatılırken düşme önleyici kordonları
sıkıştırabilir.
Emme ızgarasını kapatmadan önce düşme önleyici
kordonların emme ızgarasından dışarı çıkmadığını kontrol
edin.
Emme ızgarası

Esnek hortum
(aksesuar (2))

Kıskaçları kancalara
(iki noktada) sıkıca
tespit edin.

Panel tarafındaki esnek
hortum birleşme yeri

Çıkıntı yapmamalı

Kancalar
(2 nokta)
Not
Kıskaçların sıkıca geçtiğini kontrol edin. Aksi halde, toz alma
arızası meydana gelebilir.

Düşme
önleyici kordon

7-3

(4) (3) bahsinde bağlanan esnek hortumu panele bastırarak
geçirin.
Emme ızgarasının kapanmasıyla hortumun sıkışmayacağına
dikkat edin.

Kanca (B)

(1) Emme ızgarasını yaklaşık olarak 45° açıya ayarlayın ve
kancaları (üç noktada) panel üzerine yerleştirin.

Emme ızgarasına
Esnek
hortum

İşaret
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

Esnek hortumu
köşe şekli
boyunca
bastırarak geçirin.

OKING SI

DE

45°

Emme
ızgarası

GRILLE HO

Emme ızgarası
bağlantı açısı

(5) (3) bahsinde bağlanan esnek hortumun diğer ucunu emme
ızgarası tarafı üzerine bağlayın.
* Emme ızgarası tarafındaki esnek hortum eklemini, resimde
gösterildiği gibi emme ızgarasının montaj yönüne göre
döndürün.

Panel

Emme ızgarası
tarafındaki esnek
hortum eklemi

Emme ızgarası

Emme ızgarası
tarafındaki esnek
hortum eklemi
Esnek hortum

(2) Resimde gösterildiği şekilde, emme ızgarasının düşme önleyici
kordonlarını köşe tokalarına (iki köşede) takın.
Düşme önleyici kordonların
yönlerini değiştirin.

Hortumu
sıkıca bağlayın.

Not
Kıskaçların sıkıca geçtiğini kontrol edin. Aksi halde, toz alma
arızası meydana gelebilir.
(6) Emme ızgarasını önce yavaşca yukarı itin ve iki düğmeye
bastırırken son olarak ızgarayı panele sıkıca tespit edin.

Emme ızgarası

Panel

Düşme önleyici kordon
Toka
Toka

Tokayı içe
doğru bükün.

Düğmeler
(2 nokta)

Emme ızgarası

Düşme önleyici kordon

Montaj kılavuzu
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(4) Dekoratif köşe kapaklarını (üç kapağı) panele takın.

Not
Emme ızgarası kapatılırken düşme önleyici kordonları
sıkıştırabilir.
Emme ızgarasını kapatmadan önce düşme önleyici
kordonların emme ızgarasından dışarı çıkmadığını kontrol
edin.
Emme ızgarası

Çıkıntı yapmamalı
Dekoratif köşe kapağının üzerindeki
beş kıskacı panel üzerindeki deliklere
bastırarak geçirin.

Düşme
önleyici kordon

7-4

8. İşletim modu ayarları

Dekoratif köşe kapaklarının takılması

(1) Dekoratif köşe kapağını (ekranla birlikte) "4. Panel hazırlıkları"
sayfa 3 bölümünde verilen prosedürün tersi sırayla baskı
devre kartına sıkıca takın.
3 Vida

Kıskaç kapağın iç
tarafında kalacak şekilde
giriş çıkış kablolarını
derli toplu düzenleyin.

2 Kapak
Giriş çıkış
1 kabloları

Konektör

Kelepçe

Konektörü
sıkıca
bağlayın.
Dekoratif köşe kapağı
(ekranla birlikte)

Baskı devre kartı

(2) Dekoratif köşe kapağını (ekranla birlikte) DRAIN SIDE işareti
kazınmış köşeye takın. Bağlı giriş çıkış kablolarını köşe
deliğinden tavanın arka tarafına itin.
DRAIN SIDE
kazınmış markalama

Otomatik temizlemeli panelin filtre otomatik temizliği için aşağıdaki
işletim modlarından herhangi biri seçilebilir.
İşletim modu
(1) Program
zamanlayıcı
işletimi
(2) 00:00-ila-03:00
işletimi
(3) Otomatik
kontrol işletimi

Tanımlama
Sekiz dönem içinden seçilen belirli dönemde
filtre otomatik temizliği yapar.
Filtre otomatik temizliğini fabrika ayarı olan
dönem (00:00 ila 03:00) süresinde yapar.
Filtre otomatik temizliğini kontrol referansına
göre yapar.

Müşteriye danışarak, Otomatik Temizlemeli dekorasyon panelinin
kullanım kılavuzundaki Filtre Otomatik Temizleme verilen
talimatlardan yararlanmak suretiyle istenilen işletim modunu
ayarlayın.
Teslim zamanında, yukarıdaki tabloda bulunan (1) ile (3) arasındaki
tanımların içeriğine bakarak filtre otomatik temizliğinin ne zaman
başlayacağını müşteriye açıklayın.

9. Saha ayarları
Ayarları müşteriye danışarak klimanın montaj ve kullanım şartlarına
göre yapın. Aşağıdaki dört ayar mümkündür.

9-1

Toz alma gösterimi

Toz alma belirtecini göstermek/göstermemek için ayar yapın.
Giriş çıkış kabloları

Dekoratif köşe kapağı
(ekranla birlikte)

9-2
Dekoratif köşe kapağının üzerindeki
beş kıskacı panel üzerindeki
deliklere bastırarak geçirin.

(3) Kalan dekoratif köşe kapaklarının (üç kapak) kordonlarını
panel üzerinde karşı düşen pimlere takın.

Toz miktarı ayarları

Ayarları odadaki toz partiküllerinin miktarına/boyutuna göre yapın,
örn. giysi ile uğraşan mağazalar=küçük toz partikülleri.

9-3

Panel göstergesi (yeşil) Açık/Kapalı

Panel göstergesi (yeşil) aşağıdaki işletme şartlarını gösterebilir. Gösterge
ayarlarını müşterinin talebi doğrultusunda yapın.
Gösterge

Pim

Yeşil

İşletme koşulları

Yanıyor

Klima işletimi

Yanıp
sönüyor

Filtre otomatik
temizliği

Açıklamalar
Sevkıyat öncesinde
gösterge kapatılmıştır.

Müşteriye tozu alma zamanını bildiren kırmızı lamba
kapatılmayacaktır.

BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
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9-4

Temizlik aralığını belirleyin

1.
2.

Uzaktan kumanda ayarından bağımsız olarak temizlik aralığını
belirlemek için ayar yapın.

Soğut

Saha ayarlarını uzaktan kumandanın montaj kılavuzuna göre yapın.
(Koyu hücrelerdeki ayarlar sevkıyat öncesinde yapılmıştır.)

Ayarla
Soğt 28°C

Arka ışık yanarken
İptal düğmesini
4 saniye veya
daha uzun basılı
tutun.

İkinci kod numarası

Ayar
öğesi

Mod
No.

Birinci
kod

Ekran
Toz Alma
belirteci 1

10
(20)

(3)

Toz
miktarı
ayarları
(1)

14
(24)

(9)

Standart
miktarda toz
- ortalama
boyutlu
partiküller

Büyük
miktarda toz
- ortalama
boyutlu
partiküller

Standart
miktarda toz
- küçük
boyutlu
partiküller

Büyük
miktarda
toz - küçük
boyutlu
partiküller

–

Sadece filtre
temizliği
işletiminde
olduğunda
açılması
mümkündür.

Klima
işletiminde
ve filtre
temizleme
işletiminde
iken kapalı.

–

–

01
Göster

Panel
göstergesi
(yeşil)
açık/kapalı

14
(24)

(4)

Klima
işletiminde
ve filtre
temizleme
işletiminde
iken açık.

Otomatik
temizlik
belirleyin
(2)

14
(24)

(8)

AÇIK
24sa.

02
Gösterme

KAPALI

03

04

05

06

–

–

–

–

AÇIK
12sa.

3.

Servis alan ayarları

–

Gr dön

–

AÇIK AÇIK
96sa. 168sa.

Otomatik Temizlemeli dekorasyon panelinin test işletimini
iç ünitenin test işletimi bittikten sonra gerçekleştirin.
İç ünite çalışırken Otomatik Temizlemeli dekorasyon panelinin test
işletimi yapılamaz.
Not
Ürünün test işletimini "a. İş bitirildikten sonraki test öğeleri"
konusuna baktıktan sonra gerçekleştirin.

10-1 Sırasıyla iç ünitenin, dış ünitenin ve otomatik
temizlemeli panelin EL. COMPO. BOX
kapaklarının kapalı olduğunu kontrol edin
10-2 İç ünitenin güç şalterini açın
Güç şalteri açıldıktan sonra panel ilklendirme işlemine başlar.

10-3 Panelin test işletimini güç açıldıktan iki
dakika sonra gerçekleştirin

Ayar

Ayarla
Soğt

(1) Ayar yapıldıktan sonraki temizlikten itibaren geçerlidir.
(2) Uzaktan kumandadaki zaman aralığı ayarını geçersiz kılar.

10. Test işletimi

Menü/Giriş
düğmesine basın.

4.
Soğut

AÇIK
48sa.

2/3

İç ünite durumu
Dış ünite durumu
Fan yükleme açık
Ana yardımcı kumandayı çalıştr
Filtre göstergesi
OFF
Fltre oto temzlmyi test et

28°C

Toz topla

LCD arka ışığı
Herhangi bir düğmeye bastığınızda arka ışık yaklaşık 30 saniye
yanar.
Arka ışığı yanarken düğmelerle işlem yapın (Açma/Kapama
düğmesi hariç).
Test işletimindeki test öğeleri
Test öğeleri
Filtre dönüyor mu?
Kanatlar yatay olarak sabit mi?
Uzaktan kumandanın ekranında
"
" görüntüleniyor mu?

Çözüm

Kontrol
sonucu

Konektör
bağlantılarını
kontrol edin.

* Otomatik temizlemeli panelde hata olursa uzaktan kumanda "AH"
gösterir.
Not
Ürünün test işletimi bittikten sonra, montaj kılavuzundaki "b. Teslim
öncesi test öğeleri" konusuna bakın.

Filtrenin temizleme işletimini uzaktan kumanda ile doğrulayın.
Uzaktan kumanda ile test işletimi yöntemi
1. Panel klima işletiminde ise panelin çalışmasını durdurun.
2. Arka ışığı yanarken İptal düğmesine en az 4 saniye boyunca
basmaya devam edin. Servis alan ayarları menüsü belirir.
3. Temizleme Fltre oto temzlmyi test et olarak Servis alan ayarları
menüsünden yapın ve Menu/Enter butonuna basın.
" belirecektir.
4. Temel ekranda "
Test işletimi bitince ekran kaybolur.
Gereken test işletimi süresi yaklaşık 10 dakikadır (standart
miktarda toz ayarlı olması halinde).

Montaj kılavuzu
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