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1. Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
Lees deze "Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid"
aandachtig voordat u de airconditioningapparatuur installeert en zorg
ervoor dat u alles juist installeert.
Wanneer de installatie beëindigd is, controleert u de werking op
problemen en legt u de klant met behulp van de gebruiksaanwijzing
uit hoe hij de airconditioner kan gebruiken en er zorg kan voor
dragen. Vraag de klant om de montagehandleiding bij de gebruiks
aanwijzing te bewaren voor latere naslag.
Deze airconditioner valt onder de bepaling "toestellen die niet
toegankelijk zijn voor iedereen".
Betekenis van de symbolen WAARSCHUWING en VOORZICHTIG.
WAARSCHUWING

Het niet goed naleven van deze
instructies kan leiden tot persoonlijk
letsel of de dood.

VOORZICHTIG

Het niet goed naleven van deze
instructies kan leiden tot schade aan
voorwerpen of persoonlijk letsel
(afhankelijk van de omstandigheden
kan dit ernstig zijn).

WAARSCHUWING
• Vraag uw dealer of bevoegd personeel om de installatie uit te voeren.
Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Een slechte installatie
kan waterlekken, elektrische schokken of brand veroorzaken.
• Voer de installatiewerkzaamheden uit in overeenstemming met de
instructies in deze montagehandleiding. Pas het product niet aan.
Een slechte installatie kan waterlekken, elektrische schokken of
brand veroorzaken.
• Gebruik bij de installatiewerkzaamheden alleen de opgegeven
accessoires en onderdelen.
Wanneer u toch andere onderdelen zou gebruiken, kan dit leiden tot
waterlekken, elektrische schokken, of brand, of kan de unit vallen.
• Gebruik alleen de opgegeven kabels en zorg ervoor dat er geen
druk wordt uitgeoefend op de klemaansluitingen of de draden.
Een verkeerde aansluiting of een verkeerde bevestiging van de
draden kan abnormale warmte of brand veroorzaken.
• Schakel de unit altijd uit alvorens elektrische onderdelen aan te raken.
• Leg de kabels van het voorziene harnas zo dat het deksel van de
elektrische componentenkast van de binnenunit niet omhoog
wordt geduwd, en maak het deksel goed vast.
Als het deksel van de elektrische componentenkast niet goed is vast
gemaakt, is er gevaar voor warmtestraling, elektrische schokken of brand.
• Verscheur de plastic zak en gooi hem weg.
Anders kunnen kinderen stikken in de plastic zak.

• Installeer de binnen- en buitenunits, het netsnoer, de bedrading
van de afstandsbediening en de transmissiebedrading op
minstens 1 m van de tv of radio. Op deze manier voorkomt u
storingen op tv of radio.
(Afhankelijk van de inkomende signaalsterkte volstaat een
afstand van 1 meter soms niet om ruis te voorkomen.)
• Het is heel belangrijk dat het product op de juiste manier wordt
getransporteerd.
Draag het product aan de handvaten op de verpakking.
Draag de verpakking niet met de polypropyleen band omdat
deze laatste kan vervormd geraken.
• Raak de lamellen van de warmtewisselaar niet aan.
Anders kunt u zich verwonden.
• Schakel het product na het stilleggen niet onmiddellijk uit.
Wacht altijd minstens 5 minuten alvorens het product uit te schakelen.
Anders ontstaat er een risico op waterlekken en storingen.
• Installeer de airconditioner niet op de volgende plaatsen:
1. Waar een hoge concentratie minerale oliedeeltjes of damp is
(bijv. in een keuken).
Plastic onderdelen worden aangetast, delen kunnen loskomen
van het toestel en er kunnen waterlekken ontstaan.
2. Waar corrosieve gassen, zoals zwavelzuurgassen worden
geproduceerd.
Corrosie van de koperen leidingen of gesoldeerde delen kan
leiden tot koelmiddellekken.
3. In de buurt van machines die elektromagnetische straling produceren.
Elektromagnetische straling kan de werking van het besturings
systeem storen en problemen met de unit veroorzaken.
4. In de aanwezigheid van mogelijke lekken van ontvlambare
gassen, van koolstofvezels of ontvlambare stofdeeltjes in de
lucht of waar wordt gewerkt met vluchtige ontvlambare stoffen,
zoals thinner of benzine.
Wanneer de unit in dergelijke omstandigheden wordt gebruikt,
kan er brand ontstaan.
[Instructies specifiek voor dit product]
Installeer het product niet op de volgende plaatsen.
Olie, teer van sigaretten en stoom zorgen voor kleverig stof op
het filter, dat dan niet meer goed kan worden schoongemaakt.
Bovendien kan kleverig stof ook storingen veroorzaken.
Plaatsen met rook die olie bevat: Restaurants, fabrieken, enz.
Plaatsen met veel sigarettenrook: Rookruimtes, enz.
Plaatsen met veel vocht of stoom: Restaurants, fabrieken, enz.
• De airconditioner is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving
met ontploffingsgevaar.
Let op
• Laat de klant de airconditioner bedienen met behulp van de
gebruiksaanwijzing en geef hem nuttige tips terwijl u de correcte
bediening van de airconditioner uitlegt.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en de montagehandleiding die
bij de binnenunit is geleverd.
• Gebruik de afstandsbediening BRC1E51A7.

2. Accessoire
Controleer of u over alle van de bij de airconditioner geleverde
volgende accessoires beschikt. Zie de volgende afbeelding met
aanduiding van waar u de accessoires vindt.
Set accessoires
De accessoires zitten
op de achterkant van
het golfkarton onder
het aanzuigrooster.

Aanzuigrooster

Achterkant van het golfkarton
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Afstands Flexibele
Benaming houder (1) slang (2)
Aantal
1 stuk
1 stuk

S-vormige
leiding (3)
1 stuk

Harnas (4)
1 stuk

Klem
(5)
2 stuk

Vorm

Benaming
Aantal
Vorm

Aansluit
leiding (6)
1 stuk

Aansluitstuk
(7)
1 stuk

Afdichting
(8)
1 stuk

3. Installatieplaats
Dit product beschikt over instelbare luchtuitblaasrichtingen. Voor
stromingspatronen in drie richtingen is een blokkeerkit (accessoire
in optie) vereist. Stromingspatronen in twee richtingen zijn niet
mogelijk met dit product.

3-1
Overige
• Gebruiksaanwijzing
• Montagehandleiding

Let bij de installatie heel goed op de volgende punten, en
controleer deze punten na het beëindigen van de installatie.
a. C
 ontrolepunten na het beëindigen van de werkzaamheden
Ingeval van
Controlepunten
Resultaat
probleem
Slechte werking
Is de airconditioner vrij van fouten in
en draden
de bedrading en aansluitingen?
branden door
Bent u zeker dat het plafond en het
plafondmaterial perfect op mekaar
Waterlekken
aansluiten?
Zijn de bevestigingsknoppen (op twee Trillingen, lawaai
punten) van de stofverzamelbak goed
en stof wordt
vastgemaakt?
niet verzameld
Zijn de bevestigingsknoppen (op vijf
Trillingen, lawaai
punten) van het luchtfilter goed
en stof wordt
vastgemaakt?
niet verzameld
Is de valpreventiekoord van de
stofverzamelbak en het rooster
Vallen
vastgehaakt aan de montagebeugel?
Hebt u het deksel van de elektrische
componentenkast, de
Lawaai en stof
stofverzamelbak, de flexibele slang, de
wordt niet
S-vormige leiding, het aanzuigrooster
verzameld
en de hoeksierdeksels vastgemaakt?

Kies in overleg met de klant een
installatieplaats die voldoet aan de volgende
voorwaarden

• Het plafond helt niet zichtbaar af.
• Er is voldoende werkruimte voor installatie en service (zie de
volgende afbeeldingen).
• De paneelaanduidingen zijn goed zichtbaar.
• Installeer de binnen- en buitenunits, het netsnoer, de
transmissiebedrading en de bedrading van de afstandsbediening
op minstens 1 m van de tv of radio.
(Op deze manier voorkomt u storingen op tv of radio. Afhankelijk
van de inkomende signaalsterkte volstaat een afstand van
1 meter soms niet om ruis te voorkomen.)

3-2

Vereiste installatieruimte

Installeer de binnenunit overeenkomstig de montagehandleiding en
de volgende afbeeldingen.
Indicator

Inlaatopening voor
stof verzamelen
Voorkant van paneel
1

* Controleer de in het hoofdstuk "1. Voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot de veiligheid" op pagina 1 beschreven
controlepunten opnieuw.
b. Controlepunten vóór de levering
Controlepunten
Is het testbedrijf van de airconditioner beëindigd?
Hebt u de bedieningsmethode van de airconditioner met
behulp van de gebruiksaanwijzing uitgelegd aan de
klant? *
Hebt u instellingen voor de stand voor automatische
filterreiniging (bedieningsinstellingen voor automatische
besturing of instellingen voor timerwerking met
opgegeven bedieningstijdzone) uitgevoerd en informatie
over de bediening met de ingestelde stand van de
airconditioner aan de klant verschaft?
Hebt u de gebruiksaanwijzing aan de klant gegeven?
(Geef de klant zowel de gebruiksaanwijzing als de
montagehandleiding.)
Hebt u de klant de aansluitleiding en het aansluitstuk
gegeven en gevraagd om ze te bewaren?

4

3
256
10°

Resultaat

* Uitleg van bediening
Behalve het algemeen gebruik van de airconditioner, dient u ook
nog de punten met de markering
WAARSCHUWING en
VOORZICHTIG in de gebruiksaanwijzing uit te leggen en de
klant de beschrijvingen zorgvuldig te laten lezen, omdat deze
punten informatie bevatten die, indien ze niet worden nageleefd,
kunnen leiden tot ernstige of fatale letsels of schade aan
eigendommen.

2

1
2
3
4
5

3-3

5
10°

Binnenunit
Afvoeraansluiting
Minstens 1500 mm van de muur. Dit moet nog minstens
500 mm zijn wanneer de luchtuitlaat gesloten is en een
blokkeerstuk werd geïnstalleerd.
Inlaatopening voor stof verzamelen
Voorzie ruimte om het stof te verwijderen met een
stofzuiger

Richtingen voor installatie van het
aanzuigrooster

Selecteer één van de volgende richtingen voor installatie van het
aanzuigrooster op het paneel.
Afvoeraansluiting

Leiding

Inlaatopening
voor stof
verzamelen
Afvoeraansluiting

Leiding

Aanzuigrooster
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4. Voorbereidingen voor paneel

4-2

Hoeksierdeksel

Let op
• Voer alle vereiste stappen in "4. Voorbereidingen voor paneel" op
pagina 3 uit met het paneel in het verpakkingsmaterial (op de
onderkant).
• Zet het paneel niet neer of recht of laat het paneel niet rusten
op de uitstekende delen.
Anders kan het oppervlak van het paneel gekrast worden.
• Raak de draaiklep niet aan en oefen er geen kracht op uit.
Anders zal de unit slecht werken.

4-1

Verwijderen van hoeksierdeksels

Verwijderen van aanzuigrooster van paneel,
golfkarton en set accessoires

Hoeksierdeksel

Paneel

Hoeksierdeksel
(met aanduiding)

(1) Hef het hoeksierdeksel (met aanduiding) op en neem het weg
in de richting van de pijl.
Let op
Trek niet aan de leidingdraden.

(1) Druk op de knoppen van het aanzuigrooster en hef de
knoppen op.

Operation/filter cleaning

Aanzuigrooster

Hoeksierdeksel

Pakkingmateriaal
(onderkant)
Sierpaneel

Knoppen

(2) Open het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° en
verwijder het aanzuigrooster van het paneel.

(2) Verwijder de schroeven van de achterkant van het
hoeksierdeksel (met aanduiding), open het deksel, en trek de
connector van het uiteinde van de leidingdraden uit de
printplaat.
Schroef
Deksel
2
Connector

1

45°

Printplaat

(3) Verwijder het golfkarton.
Verwijder het golfkarton (op het paneel) en de accessoires op
de achterkant van het golfkarton.
Golfkarton (bovenkant)
(De accessoires
zitten op de achterkant.)

Hoeksierdeksel
(met aanduiding)

(3) Verwijder de overige hoeksierdeksels (d.w.z. drie deksels) in
de richting van de pijl.
Hoeksierdeksel

Golfkarton (onderkant)

Paneel

Let op
Oefen geen kracht uit op de draaiklep, de borstelunit of het
luchtfilter wanneer u het paneel vasthoudt.
Luchtfilter

Leidingdraden
3

Borstelunit

4-3

Verwijderen van stofverzamelbak
Bevestigingsknop Stofverzamelbak
van stofverzamelbak
en sluithaak

Bevestigingsknop
van stofverzamelbak

Paneel
Draaiklep
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(1) Draai de twee bevestigingsknoppen van de stofverzamelbak.

5-1

Bevestigingsknop

Bevestigen van afstandshouder
(accessoire (1))

Stofverzamelbak

(1) Verwijder het afsluitdeksel van de omloopopening.

Bevestigingsknop
(De voorkant van het paneel is weergegeven voor de duidelijkheid.)
(2) Verwijder de stofverzamelbak van het paneel en let hierbij op
dat u de valpreventiekoord niet doorsnijdt.

2
1
2

Stofverzamelbak
Valpreventiekoord

1

Binnenunit
Verwijder het afsluitdeksel van de omloopopening

(2) Trek het schutpapier van de dubbelzijdige kleefband op de
achterkant van de afstandshouder (accessoire (1)).

2

(3) Breng de afstandshouder (accessoire (1)) aan op de
luchtomloopopening.
Controleer na het aanbrengen van de afstandshouder of de
luchtomloopopening niet geblokkeerd is.

1

1
(3) Verwijder de valpreventiekoord voor de stofverzamelbak van
de sluithaakbeugel van het paneel.

2
3

Maak de valpreventiekoord los van de
sluithaakbeugel.

4
Stofverzamelbak

Paneel
Sluithaak

1
2
3
4

Valpreventiekoord

5-2

5. Voorbereidingen voor binnenunit

Luchtomloopopening
Gekleefd om op te lijnen met de luchtomloopopening
Lijn de hoeken op
Afstandshouder (accessoire (1))

Bevestigen van harnas (accessoire (4))

(1) Verwijder het deksel van de elektrische componentenkast van
de binnenunit.
Klauwen

WAARSCHUWING
Controleer of de binnen- en buitenunits uitgeschakeld zijn
alvorens aan de bedrading te beginnen werken.
Anders kunt u een elektrische schok oplopen.

VOORZICHTIG
• Voer de volgende stappen uit na de installatie van de binnenunit.
• Installeer de binnenunit overeenkomstig de bij de binnenunit
geleverde montagehandleiding.

Schroeven
(2 punten)

Deksel elektronische
componentenkast

Draai de schroeven (op twee punten) los en schuif de
elektronische componentenkast in de richting van de pijl om het
deksel los te haken van de klauwen.
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(2) Verwijder de jumperconnector van X8A.
1

Let op
Controleer via het inspectievenster of de provisorische
vergrendelbeugels over de haken zitten alvorens los te laten.

2
Elektrische componentenkast
Jumperconnector

(3) Sluit het harnas (accessoire (4)) aan op de connectors (X8A, X35A
en X36A) en de drie punten van het harnas aan de unitzijde.
1
X35A

2

X36A

X8A

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Harnas aan de unitkant
Connector
Sluit ze goed aan
Elektrische componentenkast
Haak X35A, X36A
Harnas (accessoire (4))
Glazen buis

Let op
Zorg ervoor dat de connectors goed zijn aangesloten. Anders
werken de draaiklep, borstelunit of luchtfilter niet.

5-3

Bevestigen van paneel

(1) Breng de twee provisorische vergrendelbeugels van de
aanzuigopening van het panel (aan de kant van de interne
omtrek) aan op de haken van de binnenunit.

X8A

1
2

6-2

Bevestigen van het deksel van de elektrische
componentenkast

Verwijder het deksel van de elektrische componentenkast in de
omgekeerde volgorde van de in "5-2 Bevestigen van harnas
(accessoire (4))" op pagina 4 (1) beschreven procedure.
Let op
Zorg ervoor dat de draden of de glazen buis niet geklemd geraken
onder het deksel van de elektrische componentenkast.

(2) Trek het in "5. Voorbereidingen voor binnenunit" op pagina
4 aangebrachte harnas door de opening naar buiten.
Trek verder ook de leidingdraden die u hebt losgemaakt van
het hoeksierdeksel (met aanduiding) in "4. Voorbereidingen
voor paneel" op pagina 3 voorzichtig naar buiten door de
hoekopening zodat de leidingdraden niet door de
montagebeugel geklemd geraken.
(3) Breng de montagebeugels (op vier punten) op de hoeken van
het paneel aan op de haken van de omtrek van de binnenunit.
(Haak de montagebeugel met de PIPING SIDE eerst vast,
gevolgd door de montagebeugel aan de tegenovergestelde
zijde.)
Let er hierbij op dat het harnas en de leidingdraden (aan de
paneelzijde) niet geklemd geraken tussen het paneel en de
binnenunit.
Let op
Controleer of de montagebeugels wel degelijk vastzitten aan
de haken alvorens los te laten.
(4) Draai de vier zeskantschroeven net onder de montagebeugel
ongeveer 5 mm vast. (Het paneel gaat omhoog)
(5) Draai het paneel in de richting van de pijlen zodat het paneel
de opening in het plafond perfect afdekt.
(6) Draai verder de schroef (4) vast tot de afstand tussen het
onderste deel van de haak van de binnenunit en het onderste
deel van het paneel 107-112 mm bedraagt.
6-2 (1)
Controlevenster

Haak
Beugels voor
provisorisch
vastmaken
Voor provisorisch
vasthaken

Na provisorisch
vasthaken

6-2 (3)

WAARSCHUWING

Haak

Leg de elektrische draden netjes en maak het deksel van de
elektrische componentenkast goed vast.

Montagebeugel

Wanneer de elektrische draden geklemd zitten of het deksel van de
elektrische componentenkast omhoog wordt geduwd, bestaat er
een risico op elektrische schokken of brand.

Na vasthaken

Voor vasthaken
6-2 (1)
Afvoeraansluiting

Leiding

Haak

(4 punten)
Controlevenster

6. Montage van paneel op binnenunit
Installeer de binnenunit overeenkomstig de bij de binnenunit
geleverde montagehandleiding.
Let op
Oefen geen kracht uit op de draaiklep, borstelunit of luchtfilter
wanneer u het paneel uit het verpakkingsmateriaal neemt (op de
onderkant).

6-1

Markering
PIPING SIDE
Markering
DRAIN SIDE

Beugels voor
provisorisch vastmaken
Voor provisorisch Na provisorisch
vasthaken
vasthaken

Controlepunten vóór montage van paneel

• Controleer de richting van de binnenunit en de aanduidingen op
het paneel zoals hieronder aangegeven.
Het leidingblok op de PIPING SIDE en de afvoeraansluiting op
de DRAIN SIDE .
• Zet de provisorische vergrendelbeugels omhoog.
• Trek de leidingdraden (aan de paneelzijde) uit de opening.

Opening
Voer aanpassingen uit
6-2 (5) Gereedschap (bijv. schroevendraaier)

6-2 (4)
6-2 (6)
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Onderste deel van
haak van de binnenunit

6-2 (6)
Paneel

(2) Trek het harnas en de leidingdraden (aan de paneelzijde).
Paneel

107~112mm

Binnenunit
(Het plafond is niet
weergegeven in de
afbeelding om het
geheel overzichtelijk te houden)

Onderkant
van paneel

Leidingdraad (aan de
kant van het paneel)

Binnenunit
Onderste deel
van haak van
de binnenunit

107~112mm

Afdichting

Harnas
Leidingdraad (aan de
kant van het paneel)

Plafond

Onderkant van paneel
Montagebeugel

Paneel

Doorsneden (4 punten)

(3) Sluit de connector van de leidingdraden aan en schuif de
glazen buis over het connectordeel.
Leidingdraad (aan de
kant van het paneel)

Let op
• Draai de schroeven goed vast. Anders kan er een defect zoals
hieronder aangegeven ontstaan.
• Pas de hoogte van de binnenunit aan als er speling is tussen het
plafond en het paneel wanneer de schroeven zijn vastgedraaid.
De hoogte van de unit kan worden
aangepast via de openingen aan
de hoeken van de panelen zonder
het paneel te verwijderen, op
voorwaarde dat de unit waterpas
blijft en dat de aanpassingen geen
invloed hebben op de
afvoerleiding van de binnenunit.
Zie de montagehandleiding van de
binnenunit om dit te doen.

Luchtlekken
Luchtlekken
aan de
plafondkant.
Productie
van vuil

Dauwcondensatie
of druppels

Zorg ervoor dat er geen ruimte is.

6-3

Controleren van paneel

(1) Verwijder de afdichting van het paneel.
1

Harnas

2

1

Connector
Sluit ze goed aan.

Harnas

1

2

Beweeg de
glazen buis.

Glazen buis

(4) Bevestig beide uiteinden van de glazen buis met de klemmen
op de buis en de bijgeleverde klemmen (accessoires (5)).
Snijd de overbodige delen van de klemmen los van de
verbindingen nadat beide uiteinden zijn vastgemaakt.
Maak de klemmen vast

Snijd de verbindingen door
Klem
(accessoire (5))
(5) Steek de aangesloten leidingdraden in de ruimte tussen de
binnenunit en het paneel.
(Steek de leidingdraden in het gearceerde deel in de
afbeelding.)
Let op
Steek de leidingdraden zorgvuldig weg zodat zij niet in contact
komen met het luchtfilter.

2
3
4
1
2
3
4

Verwijder de afdichting van het paneel
Duw de afdichting naar binnen tot ze tegen de klauw
komt
Klauw
Afdichting (accessoire (8))

Aangesloten
leidingsdraden

Paneel
Elektronische
componentenkast van de binnenunit

Aangesloten
leidingsdraden

(6) Verwijder het deksel van de elektrische componentenkast van de binnenunit.
Zie "5-2 Bevestigen van harnas (accessoire (4))" op pagina 4.
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(7) Sluit de connector van de kabel van de draaiklep aan op de printplaat.
1
2

(2) Maak de stofverzamelbak vast in de omgekeerde volgorde van
de in "4-3 Verwijderen van stofverzamelbak" op pagina 3
beschreven procedure.
Let op
Zorg ervoor dat de valpreventiekoord bij het aanbrengen van
de stofverzamelbak niet geklemd geraakt in de uitblaas
opening op de stofverzamelbak. Anders zal de stofverzamel
bak niet normaal werken.

X9A

3
1
2
3

Printplaat
Sluit de connector van de kabel van de draaiklep aan op de printplaat
Sluit ze goed aan.
Kabel van de draaiklep (naar X9A)

(3) Draai de bevestigingsknoppen (op twee punten) van de
stofverzamelbak vast.
Bevestigingsknop

(8) Maak het deksel van de elektrische componentenkast vast in
de omgekeerde volgorde van de in "5-2 Bevestigen van harnas
(accessoire (4))" op pagina 4 beschreven procedure.
(9) Steek de leidingdraden door de haak.
Bevestigingsknop
(De voorkant van het paneel
is weergegeven voor de duidelijkheid.)

1
1
2

6-4

6-5

2

Haak
Steek de draden door de haak

Aanbrengen van stofverzamelbak
2

Installatie van S-vormige leiding
(accessoire (3))

Installeer eerst aan de kant van de stofverzamelkast (markering A)
en daarna pas aan de kant van de borstel (markering B).
(Installeer zo dat de markeringen overeenkomen.)

1

Stofverzamelbak

Borstelunit

3
b
a

4

5

Stofverzamelbak
Zorg ervoor dat
de markeringen
overeenkomen.

6
7
1
2
3
4
5
6
7

Markering aan leidingzijde
Sluithaak paneel
Markering aan afvoerzijde
Paneel
Valpreventiekoord
Stofverzamelbak
Installeer de stofverzamelbak met de kant met de
markering naar onderen.

(1) Haak de valpreventiekoord voor de stofverzamelbak aan de
sluithaak van het paneel zoals aangegeven op de afbeelding.

Borstelunit

2

Klauwen
(2 punten)

Kant borstelunit
S-vormige leiding
(accessoire (3))

Klauw
(1 punt)

Kant stofverzamelbak

1

Zorg ervoor dat de
markeringen
overeenkomen.

Let op
Controleer of de klauwen goed vastzitten. Anders zal het stof niet
goed verzameld worden.

1

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Sluithaak
Valpreventiekoord
Paneel
Valpreventiekoord
Stofverzamelbak
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7. Montage aanzuigrooster en
hoeksierdeksels

(3) Sluit de flexibele slang (accessoire (2)) aan aan de paneelzijde.
(De richting van de flexibele slang (accessoire (2)) heeft geen
belang.)

Het aanzuigrooster kan worden gedraaid en in één van twee
selecteerbare richtingen worden bevestigd.
Als verscheidene units geïnstalleerd zijn, dient u de richting van
de aanzuigroosters indien nodig te veranderen. Stel de richting
van het aanzuigrooster in op verzoek van de klant.

7-1

Aansluiting flexibele
slang aan paneelkant

Bevestigen van aanzuigrooster

* Selecteer haak (A) of (B) en haak de klauwen van het
aanzuigrooster vast.
Let op

Flexibele slang
(accessoire (2))

Het aanzuigrooster kan schade oplopen als u de verkeerde
haakkant selecteert.

7-2

Aansluiting flexibele
slang aan paneelkant

Haak (A)

(1) Zet het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° en breng
de haken (op drie punten) aan op het paneel.
Markering
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

IDE

GRI

KING S
LLE HOO

Steek de klauwen
goed in de haken
(twee punten).

Haken
(2 punten)
Let op
Controleer of de klauwen goed vastzitten. Anders zal het stof
niet goed verzameld worden.
(4) Duw de flexibele slang die u in (3) hebt aangesloten in het
paneel.
(Let erop dat de slang niet geklemd geraakt wanneer u het
aanzuigrooster sluit.)

Paneel

Let op
Wees voorzichtig dat u de flexibele slang niet breekt wanneer
u ze naar binnen duwt.

Paneel

Aanzuigrooster

Flexibele slang

45°

Aanzuigrooster
Installatiehoek aanzuigrooster

(2) Haak de valpreventiekoorden voor het aanzuigrooster vast
aan de hoeksluithaken (aan twee hoeken) zoals aangegeven
op de afbeelding.

Duw de
flexibele slang
tegen de hoek.

Verander de richting van
de valpreventiekoorden.

Naar aanzuigrooster

(5) Sluit het andere uiteinde van de flexibele slang die u in (3)
hebt aangesloten aan aan de kant van het aanzuigrooster.
* Draai de verbinding van de flexibele slang aan de kant van
het aanzuigrooster volgens de installatierichting van het
aanzuigrooster zoals aangegeven in de afbeelding.
Aanzuigrooster

Verbinding flexibele slang
aan kant aanzuigrooster

Valpreventiekoord
Sluithaak

Verbinding flexibele
slang aan kant
aanzuigrooster
Flexibele slang

Sluithaak

Buig de sluithaak
naar binnen.

Valpreventiekoord

Sluit de slang
goed aan.

Let op
Controleer of de klauwen goed vastzitten. Anders zal het stof
niet goed verzameld worden.
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(6) Duw het aanzuigrooster eerst langzaam omhoog en breng het
rooster aan in het paneel terwijl u de twee knoppen indrukt.
Paneel

Knoppen
(2 punten)

(3) Sluit de flexibele slang (accessoire (2)) aan aan de
paneelzijde.
(De richting van de flexibele slang (accessoire (2)) heeft geen
belang.)
Aansluiting flexibele
slang aan paneelkant

Aanzuigrooster

Let op
Zorg ervoor dat de valpreventiekoorden niet geklemd geraken
onder het aanzuigrooster wanneer u het sluit.
Controleer of de valpreventiekoorden niet uit het
aanzuigrooster steken voordat u het rooster sluit.
Aanzuigrooster

Mag niet uitsteken

Flexibele slang
(accessoire (2))

Steek de klauwen
goed in de haken
(twee punten).

Aansluiting flexibele
slang aan paneelkant

Haken
(2 punten)
Valpreventiekoord

7-3

Let op
Controleer of de klauwen goed vastzitten. Anders zal het stof
niet goed verzameld worden.

Haak (B)

(1) Zet het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° en breng
de haken (op drie punten) aan op het paneel.

(4) Duw de flexibele slang die u in (3) hebt aangesloten in het
paneel.
Let erop dat de slang niet geklemd geraakt wanneer u het
aanzuigrooster sluit.

Markering
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Paneel

SUCTION

Flexibele
slang

OKING SI

DE

45°

Aanzuigrooster

GRILLE HO

Naar aanzuigrooster

Duw de
flexibele slang
tegen de hoek.

Installatiehoek
aanzuigrooster

(5) Sluit het andere uiteinde van de flexibele slang die u in (3)
hebt aangesloten aan aan de kant van het aanzuigrooster.

Paneel

* Draai de verbinding van de flexibele slang aan de kant van
het aanzuigrooster volgens de installatierichting van het
aanzuigrooster zoals aangegeven in de afbeelding.

Aanzuigrooster
(2) Haak de valpreventiekoorden voor het aanzuigrooster vast
aan de hoeksluithaken (aan twee hoeken) zoals aangegeven
op de afbeelding.

Verbinding flexibele
slang aan kant
aanzuigrooster

Verbinding flexibele
slang aan kant
aanzuigrooster
Flexibele slang

Verander de richting van
de valpreventiekoorden.
Sluit de slang
goed aan.

Let op
Aanzuigrooster

Controleer of de klauwen goed vastzitten. Anders zal het stof
niet goed verzameld worden.
(6) Duw het aanzuigrooster eerst langzaam omhoog en breng het
rooster aan in het paneel terwijl u de twee knoppen indrukt.

Valpreventiekoord
Sluithaak

Paneel

Buig de sluithaak
Sluithaak
naar binnen.

Knoppen
(2 punten)

Aanzuigrooster

Valpreventiekoord
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Let op
Zorg ervoor dat de valpreventiekoorden niet geklemd geraken
onder het aanzuigrooster wanneer u het sluit.
Controleer of de valpreventiekoorden niet uit het
aanzuigrooster steken voordat u het rooster sluit.
Aanzuigrooster

(4) Bevestig de hoeksierdeksels (d.w.z. de drie deksels) aan het
paneel.

Mag niet uitsteken

Duw de vijf klauwen op het
hoeksierdeksel in de gaten in het paneel.

Valpreventiekoord

7-4

8. Instellingen bedrijfsstand

Bevestigen van hoeksierdeksels

(1) Sluit het hoeksierdeksel (met aanduiding) goed aan op
de printplaat in de omgekeerde volgorde van de in "4.
Voorbereidingen voor paneel" op pagina 3 beschreven
procedure.
3 Schroef

2 Deksel

Leiding1 draden

Connector

Leg de leidingdraden
goed zodat de klem
aan de binnenkant
van het deksel komt.

Klem

Sluit de
connector
goed aan.
Hoeksierdeksel
(met aanduiding)

Printplaat

(2) Maak het hoeksierdeksel (met aanduiding) vast op de hoek
met de markering DRAIN SIDE . Duw de aangesloten
leidingdraden door de hoekopening tegen de achterkant van
het plafond.
Markering
DRAIN SIDE

Bedrijfsstand
(1) Werking met
timer
(2) 00:00-tot03:00 werking
(3) Werking met
automatische
besturing

Automatische filterreiniging in volgens
besturingsreferentie.

9. Lokale instellingen
Voer de instellingen uit in overleg met de klant volgens de
installatie- en gebruiksvoorwaarden van de airconditioner.
Er zijn drie instellingen mogelijk.

Instellingen volgens hoeveelheid stof

Voer de instellingen uit volgens de hoeveelheid stof in de kamer.
• Standaard hoeveelheid stof (doorsneekantoor)
• Grote hoeveelheid stof (klerenwinkels)
Duw de vijf klauwen op het
hoeksierdeksel in de gaten
in het paneel.

(3) Haak elke koord van de overige hoeksierdeksels (d.w.z. drie
deksels) vast aan de overeenkomstige pen op het paneel.

9-2

Paneelindicator (groen) Aan/Uit

De paneelindicator (groen) kan de volgende bedrijfsomstandigheden
weergeven. Voer de installingen van de indicator uit volgens de wensen
van de klant.
Indicator
Groen

Pen

Beschrijving
Automatische filterreiniging tijdens de
aangegeven tijd (keuze uit acht tijden).
Automatische filterreiniging tijdens de in de
fabriek ingestelde tijd (00:00 tot 03:00).

Stel in overleg met de klant de gewenste bedrijfsstand in volgens
de instructies voor Automatische filterreiniging en in de gebruiks
aanwijzing voor het zelfreinigend sierpaneel.
Leg aan de hand van beschrijving (1) t/m (3) in de tabel hierboven
bij de levering de klant uit wanneer de automatische filterreiniging
begint.

9-1

Leidingdraden
Hoeksierdeksel
(met aanduiding)

De volgende bedrijfsstanden zijn mogelijk voor de automatische
filterreiniging van het zelfreinigend paneel.

Bedrijfsvoorwaarden

Opmerkingen

Brandt

Airconditioning

Knippert

Automatische
filterreiniging

De indicator wordt
uitgeschakeld vóór de
verzending.

Het rode lampje dat de tijd voor het verzamelen van stof aangeeft
blijft branden.
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1.
2.

Voer de lokale instellingen uit zoals beschreven in de
montagehandleiding van de afstandsbediening. (Instellingen in
cellen in vet zijn uitgevoerd vóór de verzending.)
Stand- EERSTE
Instelling nr. CODENR.
Weergave
Stof
10
(3)
verwijderen (20)
symbool 1
Instellingen
volgens
14
(9)
hoeveel (24)
heid stof

01
Weergave

TWEEDE CODENR.
02
03
Geen
weergave

Kan alleen
Paneel
Aan tijdens
tijdens
indicator 14
airconditioning
(4)
filterreiniging
(groen) (24)
en
worden
aan/uit
filterreiniging.
ingeschakeld.

Instellen
Koel 28°C

04

–

–

Uit tijdens
airconditioning en
filterreiniging.
*Fabrieksinstellingen

Houd de Cancel-knop
minstens 4 seconden
ingedrukt terwijl de
achtergrond verlicht
wordt.

–
3.

Standaard
Grote
hoeveelheid hoeveelheid
stof
stof

Koelen

Service instelling lokaal

2/3

Status binnenunit
Status buitenunit
Ventilator verplicht AAN
Wissel Unit nr
Indicatie filter
UIT
Test auto filterreiniging

–

Terug

Druk op de
Menu/Enter-toets.

Instelling

–
4.
Koelen

10. Testbedrijf
Voer het testbedrijf van het zelfreinigend sierpaneel uit nadat het
testbedrijf van de binnenunit is beëindigd.
Het testbedrijf van het zelfreinigend sierpaneel is niet mogelijk
terwijl de binnenunit draait.
Let op
Lees "a. Controlepunten na het beëindigen van de werkzaam
heden" alvorens het testbedrijf van het product uit te voeren.

10-1 Controleer of de deksels van de elektrische
componentenkast van de binnenunit, buiten
unit en zelfreinigend paneel gesloten zijn
10-2 Schakel de binnenunit in
Na het inschakelen wordt het paneel geïnitialiseerd.

10-3 Voer twee minuten na het inschakelen het
testbedrijf van het paneel uit
Bevestig het reinigen van het filter met de afstandsbediening.
Testbedrijf met afstandsbediening
1. Leg de werking van het paneel stil als het in airconditioning staat.
2. Houd de annuleertoets minstens 4 seconden ingedrukt terwijl de
achtergrondverlichting brandt. Het menu Service instelling lokaal
verschijnt.
3. Kies Test auto filterreiniging in het menu Service instelling
lokaal en druk op de knop Menu/Enter.
" verschijnt op het basisscherm.
4. "
Het symbool verdwijnt zodra het testbedrijf beëindigd is.
Het testbedrijf moet ongeveer 10 minuten draaien (in het geval
van een standaard hoeveelheid stof).

Instellen
Koel

28°C

Verzamel stof

Achtergrondverlichting voor lcd
Druk op een toets en de achtergrondverlichting brandt ongeveer
30 seconden.
Druk op de toetsen terwijl de achtergrondverlichting brandt
(behalve de Aan/Uit-toets).
Controlepunten bij testbedrijf
Controlepunten
Draait het filter?
Blijven de kleppen horizontaal staan?
Staat "
" op het scherm van de
afstandsbediening?

Oplossing

Resultaat
controle

Controleer de
aansluitingen
van de
connector.

* Ingeval van een probleem met het zelfreinigend paneel wordt
"AH" op de afstandsbediening aangegeven.
Let op
Lees na het einde van het testbedrijf van het product
"b. Controlepunten vóór de levering" in de montagehandleiding.
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