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1. Środki ostrożności
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z częścią
"Środki ostrożności". Urządzenie musi być zamontowane prawidłowo.
Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbny rozruch urządzenia w celu
potwierdzenia sprawności urządzenia oraz objaśnić klientowi sposób obsługi
klimatyzatora oraz jego konserwacji w oparciu o treść instrukcji obsługi. Klient
powinien zostać poinformowany o konieczności zachowania tej instrukcji montażu
wraz z instrukcją obsługi, na wypadek, gdyby były potrzebne w przyszłości.
Ten klimatyzator należy do kategorii "produktów nie będących
urządzeniami ogólnodostępnymi".
Znaczenie symboli OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA.
OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może
spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

PRZESTROGA

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie mienia lub
obrażenia ciała, które mogą, w zależności
od okoliczności, okazać się bardzo
poważne w skutkach.

OSTRZEŻENIE
• Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej instalacji
klimatyzatora. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może
powodować wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Prace instalacyjne należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami
podanymi w tej instrukcji montażu. Produktu nie wolno modyfikować.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować
wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Przy montażu należy stosować wyłącznie części wymienione w instrukcji.
Użycie nieprawidłowych części może spowodować upadek
urządzenia, wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Należy upewnić się, że użyto kabli wymienionych w instrukcji, zabez
pieczając przewody i ich połączenia przed naprężeniami zewnętrznymi.
Nieprawidłowo wykonane połączenia lub niewystarczająco zabezpieczone
przewody mogą być przyczyną przegrzewania się instalacji lub pożaru.
• Należy koniecznie wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem
do manipulacji podzespołami elektrycznymi.
• Przewody główne z udostępnionej wiązki należy prowadzić tak,
aby nie powodowały one uniesienia pokrywy modułu podzespołów
elektrycznych, a następnie należy pewnie zamocować pokrywę.
Nieprawidłowe zamocowanie pokrywy modułu podzespołów
elektrycznych stwarza niebezpieczeństwo przegrzewania się
instalacji, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Plastikowe materiały opakowaniowe należy zedrzeć i usunąć.
Zabawa materiałami opakowaniowymi z plastiku przez dzieci grozi uduszeniem.

• Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne, kabel zasilający, okablowanie pilota
zdalnego sterowania oraz okablowanie transmisyjne należy zainstalować
w odległości co najmniej 1 metra od odbiorników telewizyjnych i radiowych.
Pozwoli to uniknąć zakłóceń w odbiorze sygnałów TV i radiowych.
(W zależności od natężenia fal radiowych odległość 1 metra
może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).
• Transport produktu wymaga szczególnej uwagi.
W celu przeniesienia produktu należy chwytać za uchwyty po bokach opakowania.
Nie należy przenosić opakowania bez uprzedniego usunięcia
taśmy z polipropylenu — może to bowiem stwarzać
niebezpieczeństwo w przypadku deformacji taśmy.
• Nie należy dotykać żeber wymiennika ciepła.
Ich dotknięcie może być przyczyną obrażeń.
• Nie należy wyłączać zasilania natychmiast po zatrzymaniu urządzenia.
Przed wyłączeniem zasilania należy zawsze odczekać co najmniej 5 minut.
W przeciwnym razie mogą występować wycieki wody i problemy z eksploatacją.
• Klimatyzatora nie należy instalować w miejscach podanych poniżej:
1. W miejscach występowania w dużych stężeniach oleju
mineralnego w postaci mgły lub oparów (np. w kuchni).
Elementy plastikowe ulegają wówczas uszkodzeniu i odłamują
się, powodując np. wyciek wody.
2. W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, np. par kwasu siarkowego.
Korozja przewodów miedzianych lub spawanych może
spowodować wyciek czynnika chłodniczego.
3. W pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić system sterowania i
doprowadzić do niepoprawnego funkcjonowania urządzenia.
4. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów palnych,
gdzie podejrzewa się obecność w powietrzu włókien
węglowych lub pyłów palnych albo substancji palnych, takich
jak rozpuszczalniki lub benzyna.
Eksploatacja urządzenia w takich warunkach może spowodować pożar.
[Instrukcje mające zastosowanie do tego konkretnego produktu]
Urządzenia nie należy instalować w miejscach podanych poniżej:
Olej, smoła papierosowa i para mogą powodować powstawanie
na filtrze kleistego osadu, którego prawidłowe usunięcie może
sprawiać trudności. Ponadto obecność takiego kleistego osadu
może powodować usterki.
W miejscach charakteryzujących się występowaniem tłustego
dymu: restauracje, fabryki itp.
miejsca mocno zadymione dymem z papierosów, np. palarnie itp.
miejsca, w których utrzymuje się wyjątkowo duże stężenie
wilgoci lub pary w powietrzu, np. restauracje, fabryki itp.
• Nie należy używać klimatyzatora w atmosferze wybuchowej.
Uwaga
• Należy zwrócić uwagę klienta na konieczność zapewnienia warunków
pracy klimatyzatora zgodnych z opisanymi w instrukcji, oraz wyjaśnić
prawidłowe procedury postępowania i przekazać użyteczne wskazówki.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu
dołączonej do urządzenia wewnętrznego.
• Należy korzystać z pilota zdalnego sterowania, model BRC1E51A7.

2. Akcesoria
Sprawdzić, czy jest dostępna właściwa liczba elementów akcesoriów
dołączanych do klimatyzatora. Poniższa ilustracja przedstawia
informacje dotyczące miejsca przechowywania akcesoriów.
Zestaw akcesoriów
Akcesoria znajdują
się w tylnej części
tektury falistej, pod
kratką ssącą.

Kratka ssąca

Tylna strona ochronnej
tektury falistej
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Element
Wąż
dystansowy elastyczny Przewód w
Nazwa
(1)
(2)
kształcie S (3)
Ilość
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Wiązka (4)
1 szt.

Obejma
(5)
2 szt.

Kształt

3. Miejsce montażu
Ten produkt umożliwia wybór kierunku wylotu powietrza. Do uzyskania
trójdrogowego układu przepływu powietrza (akcesorium opcjonalne)
wymagany jest specjalny zestaw odcinający. Uzyskanie układu
przepływu dwudrogowego nie jest dostępne w przypadku tego produktu.

3-1
Nazwa
Ilość

Przewód
łączący (6)
1 szt.

Łącznik (7)
1 szt.

Kształt

Uszczelnienie
(8)
1 szt.

Inne
• Instrukcja
obsługi
• Instrukcja
montażu

Poniżej wymieniono kwestie dotyczące montażu wymagające
szczególnej uwagi, a także listę elementów do sprawdzenia po
zakończeniu prac.
a. Elementy do sprawdzenia po zakończeniu prac
W przypadku
Czynności kontrolne
Wynik
awarii
Czy podczas instalacji klimatyzatora
Awaria podczas
nie popełniono błędów w połączeniach
pracy i
okablowania lub nie pominięto
przepalenie
któregoś z połączeń?
przewodu
Czy między sufitem a ścianką
urządzenia przylegającą do sufitu nie
Wyciek wody
pozostawiono niepożądanego odstępu?
Problemy związane
Czy pokrętła mocujące (dwa punkty)
z wibracjami,
modułu przeciwpyłowego są
hałasem i
zamocowane w sposób pewny?
usuwaniem pyłu
Problemy związane
Czy pokrętła mocujące (pięć punktów)
z wibracjami,
filtru powietrza są zamocowane
hałasem i
w sposób pewny?
usuwaniem pyłu
Czy przewód zabezpieczający przed
upadkiem moduł przeciwpyłowy oraz
Upadek
kratka są zaczepione do wspornika
montażowego?
Czy zamocowano pokrywę modułu
Problemy
podzespołów elektrycznych, moduł
związane
przeciwpyłowy, wąż elastyczny,
z hałasem i
przewód w kształcie S, kratkę ssącą
usuwaniem pyłu
oraz narożne osłony ozdobne?

• Spadek sufitu nie może być zbyt duży.
• Dostępna jest przestrzeń umożliwiająca przeprowadzenie prac
montażowych oraz serwisowych (patrz poniższe ilustracje).
• Wskaźniki na panelu są dobrze widoczne.
• Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne, kabel zasilający,
okablowanie transmisyjne i okablowanie pilota zdalnego
sterowania znajdują się w odległości co najmniej 1 metra od
odbiorników telewizyjnych i radiowych.
(Powyższe środki zapobiegawcze mają na celu uniknięcie
zakłóceń w odbiorze sygnałów TV i radiowych. W zależności
od natężenia fal radiowych odległość 1 metra może nie być
wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).

3-2

* Wyjaśnienie punktu pracy
Poza wyjaśnieniem ogólnej procedury użytkowania
klimatyzatora należy także wyjaśnić treść opisów oznaczonych
jako  OSTRZEŻENIE czy  PRZESTROGA w instrukcji
obsługi oraz poprosić klienta o dokładne zapoznanie się
z instrukcją obsługi. Tak wyróżnione opisy zawierają bowiem
informacje, których zignorowanie może doprowadzić do utraty
życia, poważnych obrażeń lub szkód materialnych.
BYCQ140D7GW1
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Wymagana wolna przestrzeń w miejscu montażu

Urządzenie wewnętrzne należy zainstalować zgodnie z instrukcją
instalacji oraz poniższymi ilustracjami.
Wskaźnik

Dostęp
do celów
usuwania pyłu
Przednia część panelu
1

2

4

3
256
10°

* Należy koniecznie ponownie sprawdzić punkty zamieszczone
w sekcji "1. Środki ostrożności" na stronie 1.
b. Elementy do sprawdzenia przed przekazaniem do eksploatacji
Czynności kontrolne
Wynik
Czy ukończono pracę w trybie testowym klimatyzatora?
Czy wyjaśniono klientowi sposób obsługi klimatyzatora,
jednocześnie prezentując mu wskazówki zamieszczone
w instrukcji obsługi? *
Czy dokonano ustawień trybu automatycznego
czyszczenia filtru oraz udostępniono klientowi informacje
dotyczące obsługi wybranego trybu pracy klimatyzatora?
Czy wręczono klientowi instrukcję obsługi? (Należy
koniecznie wręczyć klientowi instrukcję obsługi, a także
instrukcję montażu.)
Czy wręczono klientowi przewód połączeniowy oraz jego
mocowanie i poproszono klienta o ich zachowanie?

Należy w porozumieniu z klientem wybrać
odpowiednie miejsce instalacji, spełniające
następujące wymagania

1
2
3

4
5

3-3

5
10°

Urządzenie wewnętrzne
Kielich na skropliny
Zapewnić odległość co najmniej 1500 mm od ściany.
Odległość ta wyniesie co najmniej 500 mm w przypadku
zamkniętego wylotu powietrza oraz zainstalowania
podkładki blokującej.
Dostęp do celów usuwania pyłu
Wymagane jest pozostawienie wolnego miejsca
umożliwiającego usuwanie pyłu za pomocą odkurzacza

Kierunek montażu kratki ssącej

Należy wybrać jeden z poniższych kierunków montażu kratki ssącej
na panelu.
Kielich
na skropliny

Przewody

Dostęp
do celów
usuwania
pyłu
Kielich
na skropliny

Przewody

Kratka
ssąca
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4. Czynności przygotowawcze dotyczące
panelu

4-2

Usuwanie narożnych osłon ozdobnych
Narożna osłona ozdobna
Narożna
osłona ozdobna

Narożna osłona ozdobna

Uwaga
• Należy przeprowadzić wszystkie wymagane prace opisane
w sekcji "4. Czynności przygotowawcze dotyczące panelu" na
stronie 3, nie zdejmując z panelu materiału opakowaniowego
(od dołu).
• Nie należy kłaść panelu powierzchnią czołową skierowaną do
dołu ani do góry, ani też kłaść panelu na wystających
elementach.
W przeciwnym wypadku może dojść do porysowania powierzchni
panelu.
• Nie należy dotykać kierownicy powietrza ani wywierać na nią
żadnej siły. Postępowanie takie skutkuje nieprawidłowościami
w pracy urządzenia.

Panel

Narożna osłona
ozdobna (z oznaczeniem)

(1) Unieś i wyjmij narożną osłonę ozdobną (zgodnie
z oznaczeniem) w kierunku wskazanym strzałką.
Uwaga
Nie wywieraj siły na przewody.
Operation/filter cleaning

4-1

Zdejmowanie z panelu kratki ssącej, ochronnej
tektury falistej oraz zestawu akcesoriów

(1) Naciśnij zaczepy kratki ssącej i unieś je.
Kratka ssąca
Opakowanie
(dolna część)

(2) Wykręć śruby w tylnej części narożnej osłony ozdobnej
(zgodnie z oznaczeniem), unieś osłonę i wyjmij złącze
zamocowane do przedniej końcówki przewodów biegnących
z płytki drukowanej.

Panel ozdobny

Zaczepy

Pokrywa
2
Złącze

(2) Unieś kratkę ssącą pod kątem około 45° i wyjmij kratkę ssącą
z panelu.

Śruba

1

Przewody
3
Narożna osłona
ozdobna (z oznaczeniem)

Płytka
drukowana

45°

(3) Wyjmij każdą z ozdobnych osłon narożnych (tj. łącznie trzy
osłony) w kierunku oznaczonym strzałką.
(3) Wyjmij ochronną tekturę falistą.
Wyjmij ochronną tekturę falistą (znajdującą się w górnej części
panelu) wraz z akcesoriami przymocowanymi w jej tylnej
części.

Narożna osłona ozdobna

Ochronna tektura
falista (górna część)
(Akcesoria znajdują
się po boku.)

Panel

4-3

Ochronna tektura
falista (dolna część)

Wymontowanie modułu przeciwpyłowego
Moduł
Pokrętło
przeciwpyłowy
unieruchamiające
modułu przeciwpyłowego
i obejmy

Uwaga

Pokrętło unieruchamiające
modułu przeciwpyłowego

Podczas manipulacji panelem nie należy wywierać nacisku na
kierownicę, zespół szczotkujący ani filtr powietrza.
Filtr powietrza

Zespół szczotek

Panel
Kierownica powietrza

Instrukcja montażuBYCQ140D7GW1

Samoczyszczący panel ozdobny

4P310441-1A – 02.2012

3

(1) Obróć dwa pokrętła mocujące modułu przeciwpyłowego.

Pokrętło
unieruchamiające

5-1

Mocowanie elementu dystansowego
(akcesorium (1))

Moduł
przeciwpyłowy

(1) Usuń zaślepkę otworu obejściowego.

Pokrętło
unieruchamiające
(W celu ułatwienia zrozumienia opisu na ilustracji
przedstawiono panel od przodu.)
2

(2) Wyjmij moduł przeciwpyłowy z panelu, zwracając jednocześnie
uwagę, aby nie odciąć przewodu zabezpieczającego przed
upadkiem.
Moduł przeciwpyłowy
Przewód zabezpieczający
przed upadkiem

2
1

1
2

1

Urządzenie wewnętrzne
Usuń zaślepkę otworu obejściowego

(2) Zedrzyj warstwę ochronną z taśmy dwustronnej w tylnej części
elementu dystansowego (akcesorium (1)).
(3) Zamocuj element dystansowy (akcesorium (1)) w otworze
obejściowym powietrza.
Sprawdź, czy otwór obejściowy powietrza nie został
zablokowany po zamocowaniu elementu dystansowego.
1
2

(3) Wyjmij przewód zabezpieczający przed upadkiem z modułu
przeciwpyłowego ze wspornika zacisku.

3

Odpiąć przewód
zabezpieczający
przed upadkiem
z obejmy.

Panel
Obejma

4
1
2

Moduł przeciwpyłowy
Przewód zabezpieczający
przed upadkiem

5. Czynności przygotowawcze dotyczące
urządzenia wewnętrznego

3
4

5-2

Otwór obejściowy powietrza
Wklejany w celu wyrównania względem otworu
obejściowego powietrza
Wyrównaj narożniki
Element dystansowy (akcesorium (1))

Mocowanie wiązki (akcesorium (4))

(1) Zdemontuj pokrywę modułu podzespołów elektrycznych
z urządzenia wewnętrznego.
Zaczepy

OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do wykonywania prac na przewodach
elektrycznych należy koniecznie sprawdzić, czy odłączono
zasilanie urządzeń wewnętrznego i zewnętrznego.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem
elektrycznym.

Śruby
(2 punkty)

Pokrywa modułu
podzespołów elektrycznych

Poluzuj wkręty (dwa punkty), przesuń pokrywę modułu
podzespołów elektrycznych w kierunku pokazanym przez strzałki i
odłącz pokrywę z zaczepów.

PRZESTROGA
• Po zainstalowaniu urządzenia wewnętrznego należy
przeprowadzić prace opisane poniżej.
• Instalację urządzenia wewnętrznego należy przeprowadzić
zgodnie z dołączoną do niego instrukcją instalacji.
BYCQ140D7GW1
Samoczyszczący panel ozdobny
4P310441-1A – 02.2012

Instrukcja montażu

4

(2) Usuń złącze zwierające z X8A.
1

Uwaga
Po potwierdzeniu przez okienko rewizyjne, że wsporniki
tymczasowe są prawidłowo zaczepione, wycofaj dłonie.

2
Moduł podzespołów elektrycznych
Złącze zwierające

(3) Podłącz wiązkę (akcesorium (4)) do złączy (X8A, X35A i
X36A) oraz trzy punkty wiązki z boku urządzenia.
1
X35A

2

X36A

X8A

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Wiązka z boku urządzenia
Złącze
Należy dopilnować, aby podłączenie zostało wykonane
w sposób pewny
Moduł podzespołów elektrycznych
Zaczep X35A, X36A
Wiązka (akcesorium (4))
Rurka szklana

Uwaga
Należy dopilnować pewnego podłączenia złączy; w przeciwnym wypadku
kierownica, zespół szczotkujący lub filtr powietrza mogą nie działać.

5-3

Zakładanie panelu

(1) Tymczasowo umieść dwa wsporniki króćca ssawnego panelu
(po obwodzie wewnętrznym) do zaczepów urządzenia
wewnętrznego.

X8A

1
2

6-2

Zakładanie pokrywy modułu podzespołów elektrycznych

Pokrywę modułu podzespołów elektrycznych należy zakładać,
wykonując czynności opisane w procedurze w sekcji "5-2 Mocowanie
wiązki (akcesorium (4))" na stronie 4 w odwrotnej kolejności (1).
Uwaga
Upewnij się, że przewody ani rurka szklana nie zostaną
przytrzaśnięte przez pokrywę modułu podzespołów elektrycznych.

(2) Wyjmij przez otwór wiązkę zamocowaną w sekcji
"5. Czynności przygotowawcze dotyczące urządzenia
wewnętrznego" na stronie 4.
Dodatkowo, ostrożnie wyciągnij przewody odłączone od
ozdobnego panelu narożnego (zgodnie z oznaczeniem)
w sekcji "4. Czynności przygotowawcze dotyczące panelu" na
stronie 3 z otworu w narożniku, tak aby nie zostały one
przytrzaśnięte przez wspornik montażowy.
(3) Załóż wsporniki montażowe (w czterech punktach) na
narożnikach panelu na zaczepy na obwodzie urządzenia
wewnętrznego. (Zaczep wspornik montażowy oznaczony
PIPING SIDE jako pierwszy, zaś wspornik po stronie
przeciwległej jako następny.)
Jednocześnie zwracaj uwagę, aby nie doszło do przytrzaś
nięcia wiązki i przewodów elektrycznych (po stronie panelu)
między panelem a urządzeniem wewnętrznym.
Uwaga
Po potwierdzeniu, że wsporniki montażowe są prawidłowo
zamocowane na zaczepach, wycofaj dłonie.
(4) Dokręć cztery śruby z łbem sześciokątnym pod wspornikiem
montażowym o około 5 mm. (Panel uniesie się.)
(5) Obróć panel w kierunkach oznaczonych strzałkami tak,
aby otwór w suficie został dokładnie przykryty przez panel.
(6) Dodatkowo dokręć śrubę (4), tak aby odległość między dolną
częścią zaczepu urządzenia wewnętrznego a dolną częścią
panelu wynosiła około 107 do 112 mm.
6-2 (1)
Zaczep

Wsporniki do
tymczasowego
zatrzaśnięcia
Przed zamocowaniem Po zamocowaniu
tymczasowym
tymczasowym

OSTRZEŻENIE

6-2 (3)

Przewody elektryczne należy poprowadzić w sposób
uporządkowany. Ponadto należy dopilnować, aby pokrywa modułu
podzespołów elektrycznych została zamocowana w sposób pewny.

Urządzenie wewnętrzne należy instalować zgodnie z dołączoną do
niego instrukcją instalacji.
Uwaga
Podczas wyjmowania panelu z materiału opakowaniowego (dolna
część) nie należy wywierać nadmiernej siły na kierownicę, zespół
szczotkujący ani filtr powietrza.

6-1

Zaczep

Wspornik do montażu

Przytrzaśniecie przewodów elektrycznych lub istnienie szczeliny
pod pokrywą modułu podzespołów elektrycznych może skutkować
porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

6. Mocowanie panelu do urządzenia wewnętrznego

Wziernik

Przed zamocowaniem
Kielich
na skropliny

Oznaczenie
PIPING SIDE
Oznaczenie
DRAIN SIDE

Przewody

6-2 (1)

(4 punkty)

Zaczep

Wziernik

Wsporniki do
tymczasowego zatrzaśnięcia
Przed zamocowaniem Po zamocowaniu
tymczasowym
tymczasowym

Czynności kontrolne przed założeniem panelu

• Upewnij się, że położenie urządzenia wewnętrznego oraz oznaczeń
wybitych na panelu jest zgodne z przedstawionym poniżej.
Blok przewodów rurowych > PIPING SIDE ; kielich na skropliny
> DRAIN SIDE .
• Ustaw tymczasowy wspornik w położeniu pionowym.
• Wyprowadź przewody elektryczne (od strony panelu) przez otwór.

Konieczne ustawienie
6-2 (5)

Po zamocowaniu

Otwór

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

Narzędzie (np. wkrętak)
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Dolna część haka
urządzenia wewnętrznego

6-2 (6)

(2) Wyciągnij wiązkę i przewody elektryczne (po stronie panelu).

Panel

Panel

107~112 mm

Urządzenie wewnętrzne
(W celu ułatwienia
zrozumienia opisu
na ilustracji nie
przedstawiono
sufitu.)

Dolna część
panelu

Przewód główny
(z boku panelu)

Urządzenie wewnętrzne
Dolna część
haka urządzenia
wewnętrznego

107~112 mm

Uszczelka

Wiązka
Przewód główny
(z boku panelu)

Sufit

Dolna część panelu
Wspornik do montażu

Panel

Przekroje (w 4 miejscach)

(3) Podłącz złącze przewodów elektrycznych i przesuń rurkę
szklaną, tak aby zakryła miejsce połączenia.
Przewód główny
(z boku panelu)

Uwaga
• Dokręć mocno śruby; w przypadku ich niedokręcenia może dojść
do nieprawidłowości przedstawionej poniżej.
• Jeśli między sufitem a panelem znajduje się wolna przestrzeń,
ponownie wyreguluj wysokość zawieszenia urządzenia
wewnętrznego, mocniej dokręcając śruby.
Wycieki
powietrza
Wyciek powietrza
od strony sufitu.
Gromadzenie
się zanieczyszczeń

Skraplanie lub ściekanie

Regulacja wysokości urządzenia
jest możliwa za pośrednictwem
otworów w narożnikach paneli, pod
warunkiem, że te regulacje nie
mają wpływu na wypoziomowanie
przewodu odprowadzającego
skropliny z urządzenia
wewnętrznego. Informacje na
temat procedury wykonywania tych
prac zawarto w instrukcji montażu.

Czynności sprawdzające dotyczące panelu

(1) Wyjmij uszczelkę panelu.
1

Złącze
Należy dopilnować,
aby podłączenie
zostało wykonane
w sposób pewny.

Wiązka

1

2

Przesuń
rurkę
szklaną.

Rurka szklana

(4) Dokręć i zabezpiecz oba końce rurki szklanej dołączonymi
obejmami (akcesoria (5)). Po zabezpieczeniu obu końców
odetnij niepotrzebne fragmenty obejm.
Dokręć zaciski

Odetnij końcówki
Zacisk
(akcesorium (5))
(5) Ponownie skieruj podłączone przewody elektryczne
w przestrzeń między urządzeniem wewnętrznym a panelem.
(Poprowadź przewody w zacieniowanym fragmencie na
rysunku.)

Upewnij się, że ściśle przylega.

6-3

Wiązka

Uwaga
Przewody należy poprowadzić uważnie, tak aby wykluczyć ich
kontakt z filtrem powietrza.

2

1

2
3
4
1
2
3
4

Wyjmij uszczelkę panelu
Włóż uszczelkę aż do jej zetknięcia się z zaczepem
Zaczep
Uszczelnienie (akcesorium (8))
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Podłączone
przewody główne

Panel

Podłączone
przewody główne

Moduł podzespołów elektrycznych
urządzenia wewnętrznego
(6) Zdemontuj pokrywę modułu podzespołów elektrycznych
z urządzenia wewnętrznego.
Patrz "5-2 Mocowanie wiązki (akcesorium (4))" na
stronie 4.
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(7) Podłącz złącze przewodu głównego kierownicy do płytki
drukowanej.

(1) Zahacz przewód zabezpieczający przed upadkiem modułu
przeciwpyłowego o zacisk panelu zgodnie z ilustracją.

1
2

1

X9A

2
3
4

3
1
2

5

Płytka drukowana
Podłącz złącze przewodu głównego kierownicy do płytki
drukowanej. Zwróć uwagę na pewne wykonanie
połączenia.
Przewód główny kierownicy (do zacisku X9A)

3

(8) Pokrywę modułu podzespołów elektrycznych należy zakładać,
wykonując czynności opisane w procedurze w sekcji
"5-2 Mocowanie wiązki (akcesorium (4))" na stronie 4
w odwrotnej kolejności.
(9) Poprowadź główne przewody zasilające przez zaczep.

1
2
3
4
5

Zacisk
Zahaczony przewód zabezpieczający przed upadkiem
Panel
Przewód zabezpieczający przed upadkiem
Moduł przeciwpyłowy

(2) Zamocuj moduł przeciwpyłowy, wykonując czynności opisane
w procedurze w sekcji "4-3 Wymontowanie modułu
przeciwpyłowego" na stronie 3 w odwrotnej kolejności.
Uwaga
Upewnij się, że przewód zabezpieczający przed upadkiem
nie został przytrzaśnięty przez otwór wylotowy modułu
przeciwpyłowego podczas jego mocowania. W przeciwnym
wypadku moduł przeciwpyłowy może nie działać prawidłowo.

1
1
2

6-4

2

(3) Dokręć pokrętła mocujące (dwa punkty) modułu
przeciwpyłowego i zabezpiecz moduł przeciwpyłowy.
Pokrętło
unieruchamiające

Zaczep
Poprowadź przewody przez zaczep

Montowanie modułu przeciwpyłowego
2

1

3

Pokrętło
unieruchamiające

b
(W celu ułatwienia zrozumienia opisu
na ilustracji przedstawiono panel od przodu.)

a

4

6-5

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Montaż przewodu w kształcie S (akcesorium (3))

Czynności montażowe po stronie modułu przeciwpyłowego (z wybitym oznaczeniem A)
należy wykonać przed zamontowaniem zespołu szczotkującego (z wybitym oznaczeniem B).
(Podczas montażu należy dopasować oznaczenia.)
Moduł przeciwpyłowy

Zespół szczotek

Oznaczenie wybite po stronie przewodów rurowych
Zacisk w panelu
Oznaczenie wybite po stronie odprowadzenia skroplin
Panel
Przewód zabezpieczający przed upadkiem
Moduł przeciwpyłowy
Zamocuj moduł przeciwpyłowy stroną z wybitym
oznaczeniem skierowaną w dół.
Upewnij się,
że wybite
oznaczenia są
ze sobą zgodne.

Zespół szczotek

Moduł przeciwpyłowy

2

Zaczepy
(2 punkty)

Strona zespołu szczotkującego
Przewód w kształcie S
(akcesorium (3))

Zaczep
(1 punkt)

Strona modułu
przeciwpyłowego

1

Upewnij się, że
wybite oznaczenia są
ze sobą zgodne.

Uwaga
Należy koniecznie sprawdzić, czy zaczepy są prawidłowo zamocowane. W przeciwnym
wypadku może dojść do nieprawidłowości podczas filtrowania powietrza.
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7. Mocowanie kratki ssącej i ozdobnych
osłon narożnych

(3) Podłącz wąż elastyczny (akcesorium (2)) po stronie panelu.
(W przypadku węża elastycznego (akcesorium (2)) brak jest
ograniczeń co do kierunku montażu.)

Kratkę ssącą można obrócić i zamocować w dwu kierunkach do wyboru.
W przypadku instalacji obejmującej więcej niż jedno urządzenie
należy dostosować kierunki ułożenia kratek ssących odpowiednio
do potrzeb. Kierunek można także zmienić na prośbę klienta.

7-1

Połączenie węza
elastycznego z boku panelu

Mocowanie kratki ssącej

* Wybierz zaczep (A) lub (B) i zamocuj kratkę ssącą.
Uwaga
Nieprawidłowy wybór kierunku zaczepiania może skutkować
uszkodzeniem kratki ssącej.

7-2

Wąż elastyczny
(akcesorium (2))

Zaczep (A)

Połączenie węza
elastycznego z boku panelu

(1) Ustaw kratkę ssącą pod kątem około 45° i umieść zaczepy
(w trzech punktach) w panelu.
Wskaźnik
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Zamocuj zaciski
w zaczepach (dwa punkty)
w sposób pewny.

Zaczepy
(2 punkty)
Uwaga
Należy koniecznie sprawdzić, czy zaczepy są prawidłowo
zamocowane. W przeciwnym wypadku może dojść do
nieprawidłowości podczas filtrowania powietrza.

Panel
Panel

Kratka
ssąca

45°

Kratka ssąca

(4) Podłącz metodą wtłaczania wąż elastyczny połączony
w punkcie (3) do panelu.
(Należy zwrócić uwagę, aby wąż nie został przytrzaśnięty
podczas zamykania kratki ssącej.)
Uwaga
Należy zwrócić uwagę, aby podczas wykonywania połączenia
nie uszkodzić węża elastycznego.
Wąż
elastyczny

Kąt montażu kratki ssącej

(2) Zgodnie z ilustracją zahacz przewody zabezpieczające przed
upadkiem kratki ssącej o zaczepy w narożnikach (na dwu
narożnikach).
Zmień kierunki przewodów
zabezpieczających przed upadkiem.

Podłącz metodą
wtłaczania wąż
elastyczny wzdłuż
narożnika.

Do kratki ssącej

(5) Podłącz drugi koniec węża elastycznego podłączonego
w punkcie (3) z boku kratki ssącej.
* Złącze węża elastycznego z boku kratki ssącej należy
obrócić zgodnie z kierunkiem montażu kratki ssącej,
zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

Kratka ssąca

Przewód zabezpieczający przed upadkiem
Zacisk
Zacisk

Zegnij zacisk
do środka.

Połączenie węza
elastycznego po
stronie kratki ssącej

Połączenie węza
elastycznego po
stronie kratki ssącej
Wąż elastyczny

Podłącz wąż
w sposób pewny.

Przewód zabezpieczający przed upadkiem
Uwaga
Należy koniecznie sprawdzić, czy zaczepy są prawidłowo
zamocowane. W przeciwnym wypadku może dojść do
nieprawidłowości podczas filtrowania powietrza.
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(6) Najpierw powoli wepchnij kratkę ssącą, a następnie,
naciskając dwa zaczepy, ostatecznie zamocuj kratkę w panelu.
Panel

Zaczepy
(2 punkty)

(3) Podłącz wąż elastyczny (akcesorium (2)) po stronie panelu.
(W przypadku węża elastycznego (akcesorium (2)) brak jest
ograniczeń co do kierunku montażu.)
Połączenie węza
elastycznego z boku panelu

Kratka ssąca

Uwaga
Podczas zamykania kratki ssącej może dojść do przytrzaś
nięcia nią przewodu zabezpieczającego przed upadkiem.
Przed domknięciem kratki ssącej należy sprawdzić, czy
przewody zabezpieczające przed upadkiem nie wystają z niej.
Kratka ssąca

Nie może wystawać

Uwaga
Należy koniecznie sprawdzić, czy zaczepy są prawidłowo
zamocowane. W przeciwnym wypadku może dojść do
nieprawidłowości podczas filtrowania powietrza.

Zaczep (B)

(1) Ustaw kratkę ssącą pod kątem około 45° i umieść zaczepy
(w trzech punktach) w panelu.

(4) Podłącz metodą wtłaczania wąż elastyczny połączony
w punkcie (3) do panelu.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wąż nie został
przytrzaśnięty podczas domykania kratki ssącej.

Wskaźnik
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

GRILLE HO

Do kratki ssącej
Wąż
elastyczny

OKING SI

DE

45°

Kratka
ssąca

Zamocuj zaciski
w zaczepach (dwa
punkty) w sposób pewny.

Połączenie węza
elastycznego
z boku panelu
Zaczepy
(2 punkty)

Przewód
zabezpieczający
przed upadkiem

7-3

Wąż elastyczny
(akcesorium (2))

Podłącz metodą
wtłaczania wąż
elastyczny
wzdłuż narożnika.

Kąt montażu
kratki ssącej

(5) Podłącz drugi koniec węża elastycznego podłączonego
w punkcie (3) z boku kratki ssącej.

Panel

* Złącze węża elastycznego z boku kratki ssącej należy
obrócić zgodnie z kierunkiem montażu kratki ssącej,
zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

Kratka ssąca
(2) Zgodnie z ilustracją zahacz przewody zabezpieczające przed
upadkiem kratki ssącej o zaczepy w narożnikach (na dwu
narożnikach).

Połączenie węza
elastycznego po
stronie kratki ssącej

Połączenie węza
elastycznego po
stronie kratki ssącej
Wąż elastyczny

Zmień kierunki przewodów
zabezpieczających przed upadkiem.
Podłącz wąż
w sposób pewny.

Uwaga
Należy koniecznie sprawdzić, czy zaczepy są prawidłowo
zamocowane. W przeciwnym wypadku może dojść do
nieprawidłowości podczas filtrowania powietrza.

Kratka ssąca

Przewód zabezpieczający przed upadkiem
Zacisk
Zacisk

Zegnij zacisk
do środka.

Przewód zabezpieczający przed upadkiem

(6) Najpierw powoli wepchnij kratkę ssącą, a następnie,
naciskając dwa zaczepy, ostatecznie zamocuj kratkę w panelu.
Panel

Zaczepy
(2 punkty)

Kratka ssąca
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(4) Zamocuj narożne osłony ozdobne (trzy osłony) do panelu.

Uwaga
Podczas zamykania kratki ssącej może dojść do przytrzaś
nięcia nią przewodu zabezpieczającego przed upadkiem.
Przed domknięciem kratki ssącej należy sprawdzić, czy
przewody zabezpieczające przed upadkiem nie wystają z niej.
Kratka ssąca

Nie może wystawać

Wciśnij pięć zaczepów narożnej osłony
ozdobnej w otwory w panelu.

Przewód
zabezpieczający
przed upadkiem

8. Ustawienia trybu pracy
7-4

Mocowanie narożnych osłon ozdobnych

(1) Podłącz narożny panel ozdobny (z oznaczeniem) w sposób
pewny do płytki drukowanej w kierunku przeciwnym do
procedury opisanej w punkcie "4. Czynności przygotowawcze
dotyczące panelu" na stronie 3.
3 Śruba
2 Pokrywa
Złącze

1 Przewody

Podłącz złącze
w sposób
pewny.

Poprowadź główne przewody
zasilające w sposób uporządkowany,
tak aby zacisk znalazł się po
wewnętrznej stronie pokrywy.

Zacisk

Narożna osłona
ozdobna (z oznaczeniem)

Płytka drukowana

(2) Podłącz narożny panel ozdobny (z oznaczeniem) do narożnika
z wybitym oznaczeniem DRAIN SIDE . Wepchnij podłączone
główne przewody zasilające przez otwór w narożniku aż do
tylnej części sufitu.

Tryb pracy
(1) Działanie
włącznika
czasowego
(2) Praca w
godzinach od
00:00 do 03:00
(3) Sterowanie
automatyczne

Opis
Przeprowadza automatyczne czyszczenie
filtru w określonych przedziałach czasu
wybranych spośród ośmiu.
Przeprowadza automatyczne czyszczenie
filtru w określonym fabrycznie przedziale
czasu (między godziną 00:00 a 03:00).
Przeprowadza automatyczne czyszczenie
filtru odpowiednio do wskazań przyrządów
kontrolnych.

Żądany tryb pracy należy ustawić w porozumieniu z klientem,
odwołując się do instrukcji dotyczących funkcji Automatyczne
czyszczenie filtru w instrukcji obsługi samoczyszczącego panelu
ozdobnego.
W chwili dostawy należy zapoznać się z treścią opisów od (1)
do (3) w powyższej tabeli i wyjaśnić klientowi, kiedy procedura
automatycznego czyszczenia filtru zostanie uruchomiona.

9. Konfiguracja w miejscu instalacji
Ustawienia należy wprowadzić w porozumieniu z klientem,
odpowiednio do warunków instalacji i eksploatacji konkretnego
klimatyzatora. Dostępne są następujące trzy ustawienia.

Oznaczenie
DRAIN SIDE

9-1

Przewody
Narożna
osłona ozdobna
(z oznaczeniem)

W celu uruchomienia automatycznego czyszczenia filtru panelu
samoczyszczącego można wybrać dowolny z poniższych trybów
pracy.

Wciśnij pięć zaczepów
narożnej osłony ozdobnej
w otwory w panelu.

(3) Zaczep każdy z przewodów pozostałych narożnych osłon
ozdobnych (trzy osłony) o odpowiedni sworzeń panelu.

Ustawienia natężenia zapylenia

Ustawienia należy wprowadzić odpowiednio do stopnia zapylenia
pomieszczenia.
• Standardowe natężenie pyłu (typowe pomieszczenia biurowe)
• Podwyższone natężenie pyłu (magazyny odzieżowe)

9-2

Wskaźnik na panelu (zielony)
włączony/wyłączony

Wskaźnik na panelu (zielony) umożliwia wyświetlanie następujących
warunków pracy. Ustawienia należy wprowadzić odpowiednio do życzeń
klienta.
Styk

Wskaźnik
Świeci
Zielony
Miga

Warunki pracy
Praca w trybie
klimatyzacji
Automatyczne
czyszczenie filtru

Uwagi
Wskaźnik jest
wyłączony w chwili
dostawy urządzenia.

Czerwona lampka informująca klienta o konieczności usunięcia
pyłu nie zostanie wyłączona.
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Ustawienia w miejscu instalacji należy wprowadzić odpowiednio do
wskazówek zamieszczonych w instrukcji instalacji pilota zdalnego
sterowania. (Ustawienia w komórkach pogrubionych są
wprowadzane fabrycznie, przed dostawą do klienta.)
Ustawiany
element
Symbol
usuwania
pyłu 1
Ustawienia
natężenia
zapylenia

Nr PIERWSZY
trybu KOD

01

10
(3) Wyświetlacz
(20)

DRUGI KOD
02

03

04

–

–

–

–

Wyłączony
w trybie
klimatyzacji oraz
w trybie
czyszczenia filtru.
*  Ustawienia
fabryczne

–

Brak
obrazu

Standardowe Wysokie
14
(9) natężenie
natężenie
(24)
pyłu
pyłu

Włączony
Wskaźnik
w trybie
na panelu
14
klimatyzacji
(zielony)
(4)
(24)
oraz w trybie
włączony/
czyszczenia
wyłączony
filtru.

Możliwość
włączenia
wyłącznie
w trybie
czyszczenia
filtru.

10-3 Przeprowadzenie testowania panelu po
upływie dwu minut od włączenia zasilania
Należy potwierdzić tryb czyszczenia filtru za pomocą pilota
zdalnego sterowania.
Testowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania
1. Zatrzymaj pracę panelu, jeśli działa on w trybie klimatyzacji.
2. Kontynuuj naciskanie przycisku Cancel (Anuluj) przez co
najmniej 4 sekundy w czasie, gdy włączone jest podświetlenie.
Zostanie wyświetlone menu ustawień serwisowych.
3. Wybierz opcję Test auto czyszcz. filtra z menu ustawień
serwisowych, a następnie naciśnij przycisk Menu/Enter.
".
4. Na ekranie podstawowym pojawi się symbol "
Symbol znika po zakończeniu testowania.
Wymagany czas pracy w trybie testowym to około 10 minut
(w przypadku ustawienia standardowej ilości pyłu).
1.
2.

Chłodz.

Ustaw
Chł. 28°C

10. Testowanie
Po ukończeniu pracy urządzenia wewnętrznego w trybie testowym
należy przeprowadzić testowanie samoczyszczącego panelu
ozdobnego.
Testowanie samoczyszczącego panelu ozdobnego nie jest możliwe
podczas pracy urządzenia wewnętrznego.

3.

2/3

Status jedn. wewn.
Status jedn. zewn.
Wymuszone WŁ. Wentylatora
Przeł. sterownik gł. podrz.
Wskaźnik filtra
WYŁ
Test auto czyszcz. filtra

Uwaga
Przed przystąpieniem do testowania produktu należy zapoznać się
z treścią punktu "a. Elementy do sprawdzenia po zakończeniu
prac".

10-1 Sprawdzenie, czy pokrywa modułu
podzespołów elektrycznych urządzenia
wewnętrznego i zewnętrznego oraz samo
czyszczący panel ozdobny są zamknięte

Ustawienia serwisowe

Zatw.

Naciśnij i
przytrzymaj
przycisk Cancel
(Anuluj) przez
co najmniej
4 sekundy lub
dłużej, w trakcie
gdy podświetlenie jest
włączone.

Naciśnij przycisk
Menu/Enter.

Ustawienie

4.
Chłodz.

Ustaw
Chł.

10-2 Włączenie zasilania urządzenia
wewnętrznego

28°C

Zbierz kurz

Po włączeniu zasilania panel zainicjuje pracę.
Podświetlenie panelu LCD
Należy nacisnąć dowolny przycisk; podświetlenie zostanie
włączone na około 30 sekund.
Przyciski należy obsługiwać przy włączonym podświetleniu
(z wyjątkiem przycisku włączania/wyłączania).
Elementy do sprawdzenia w trybie testowym
Czynności kontrolne
Czy filtr obraca się?
Czy kierownice są poziomo
zamocowane?
Czy na ekranie pilota zdalnego stero
wania wyświetlany jest symbol "
"?

Wynik
Środek zaradczy kontroli
Skontroluj
połączenia
złączy.

* W przypadku występowania błędów w panelu samoczyszczącym
na pilocie zdalnego sterowania wyświetlany będzie komunikat
"AH".
Uwaga
Po zakończeniu pracy w trybie testowym należy zapoznać się
z punktem "b. Elementy do sprawdzenia przed przekazaniem do
eksploatacji" w instrukcji instalacji.
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