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1. Försiktighetsåtgärder
Läs igenom dessa säkerhetsöverväganden noggrant före installation
av luftkonditioneringsutrustningen och var noggrann med att utföra
installationen på rätt sätt.
Efter att ha slutfört installationen genomför du en provdrift för att
söka efter fel. Förklara för kunden hur luftkonditioneraren fungerar
och hur den ska skötas med hjälp av bruksanvisningen. Uppmana
kunden att förvara installationshandboken tillsammans med
användarhandboken för framtida behov.
Denna luftkonditioneringsanläggning lyder under
beskrivningen "utrustning som ej är tillgänglig för
allmänheten".
Förklaring av symbolerna VARNING och FÖRSIKTIGT.
VARNING

Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt
kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGT

Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt
kan det leda till egendoms- eller kropps
skador, vilka kan vara allvarliga beroende
på omständigheterna.

• Installera inomhus- och utomhusenheter, strömsladdar,
fjärrkontrollkablar och signalkablar minst 1 meter från TV- och
radioapparater. Detta förhindrar störning och brus i TV och radio.
(Beroende på signalstyrkan kan ett avstånd på 1 meter vara
otillräckligt för att eliminera bruset.)
• Var mycket uppmärksam när du transporterar produkten.
Håll i paketets handtag när du bär produkten.
Bär inte paketet i polypropylenbandet på paketet, vilket kan vara
farligt om polypropylenbandet är deformerat.
• Vidrör inte värmeväxlarens fläns.
Felaktig kontakt med flänsen kan resultera i kroppsskada.
• Stäng inte av strömmen omedelbart efter drift av enheten.
Vänta alltid minst 5 minuter innan du stänger av strömmen.
Annars kan en vattenläcka eller andra problem uppstå.
• Installera inte luftkonditioneraren på följande platser.
1. Där det finns hög koncentration av mineralolja, oljespray eller
ånga, t.ex. ett kök.
Plastdelar kommer att skadas, delar kan ramla av och
vattenläckor kan uppstå.
2. Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att
köldmediet läcker ut.
3. Nära maskiner som avger elektromagnetisk strålning.
Elektromagnetisk strålning kan störa driften av styrsystemet
och göra att enheten inte fungerar som den ska.
4. Där brandfarlig gas kan läcka ut, där kolfiber eller lättantändligt
damm finns i luften eller där brandfarliga ämnen som thinner
eller bensin hanteras.
Drift under sådana förhållanden kan orsaka eldsvåda.
[Särskilda instruktioner för denna produkt]
Installera inte produkten på följande platser.
Olja, tjära från cigaretter och ånga kan resultera i klibbigt damm
på filtret, vilket då kanske inte kan rengöras ordentligt. Dessutom
kan klibbigt damm orsaka fel.
Platser med oljig rök: Restauranger, fabriker, etc.
Platser med mycket cigarettrök: Rökrum, etc.
Platser med mycket fukt eller ånga: Restauranger, fabriker, etc.
• Luftkonditioneringsenheten är inte avsedd för användning i en
potentiellt explosiv miljö.
Obs!

VARNING
• Låt leverantören eller kvalificerad personal utföra installationen.
Försök inte installera luftkonditioneraren på egen hand. Felaktig
installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller
eldsvåda.
• Utför installationen enligt instruktionerna i denna installations
handbok. Modifiera inte produkten.
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller
eldsvåda.
• Använd bara föreskrivna delar och tillbehör under installationen.
Om de föreskrivna delarna inte används kan det orsaka vatten
läcka, elektriska stötar, eldsvåda eller att enheten faller ned.
• Kontrollera att föreskrivna kablar används och att ingen
belastning finns på terminalanslutningar eller kablar.
Felaktig anslutning av kablarna kan leda till onormal hetta eller
brand.
• Se till att stänga av enheten innan du vidrör några elektriska
delar.
• Ordna kablarna i den medföljande kabelselen så att locket på
elkomponentboxen i inomhusenheten inte går upp, och fäst
locket ordentligt.
Onormal värme, elstötar eller eldsvåda kan uppstå om
elkomponentboxens lock inte är ordentligt fastsatt.
• Riv sönder och kasta plastpåsen.
Kvävningsrisk förestår om barn leker med plastpåsen.

• Låt kunden använda luftkonditioneringsenheten medan du
hänvisar till bruksanvisningen och förklara rätt drift av
luftkonditioneringsenheten samt ge tips.
• Hänvisa till bruksanvisningen samt installationshandboken för
inomhusenheten.
• Använda fjärrkontrollen BRC1E51A7.

2. Tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör medföljer luftkonditionerings
enheten i rätt antal. Se följande illustration, som visar var
tillbehören förvaras.
Tillbehörsset
Tillbehören finns
på paksidan på det
korrugerade pappskyddet
under insugningsgallret.

Insugsgaller

Baksida på det
korrugerade pappskyddet
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Namn
Antal

Distans Flexible S-format rör
bricka (1) slang (2)
(3)
1 st.
1 st.
1 st.

Kabelsele
(4)
1 st.

Klämma
(5)
2 st.

Form

3. Plats för installation
Den här produkten har valbar luftutloppsriktning. Ett stängnings
paket (extra tillbehör) krävs för att skapa ett trevägsluftflöde.
Tvåvägsluftflöden är inte tillgängliga med den här produkten.

3-1
Namn
Antal

Anslutnings Fastsättning
rör (6)
(7)
1 st.
1 st.

Tätning (8)
1 st.

Övrigt
• Bruksanvisning
• Installationshandbok

Form

Var mycket uppmärksam på följande vid installationsarbete
och dubbelkolla när arbetet är slutfört.
a. Kontrolleras när arbetet är slutfört
Kontrollera följande
Är luftkonditioneringsenheten fri från
kabel- och anslutningsfel?
Är du säker på att inget glapp finns
mellan taket och takmaterialet?
Är fästknopparna (två positioner) för
dammbehållaren ordentligt fastsatta?

Är fästknopparna (fem positioner) för
luftfiltret ordentligt fastsatta?
Är fallskyddsremmen för damm
behållaren och gallret ikrokat
i monteringskonsolen?
Har du satt fast locket på
elkomponentboxen, dammbehållaren,
den flexibla slangen, det S-formade
röret, insugsgallret och hörnskydden?

Om fel uppstår
Driftfel och
brända kablar

Resultat

Vattenläckor

Välj en installationsplats som uppfyller
följande villkor, tillsammans med kunden

• Innertaket lutar inte särskilt mycket.
• Säkert installations- och serviceutrymme (se följande
illustrationer).
• Panelens indikatorer syns tydligt.
• Inomhus- och utomhusenheter, strömsladdar, fjärrkontrollkablar
och signalkablar är minst 1 meter från TV- och radioapparater.
(Ovanstående förhindrar störning och brus i TV och radio.
Beroende på signalstyrkan kan ett avstånd på 1 meter vara
otillräckligt för att eliminera bruset.)

3-2

Nödvändigt installationsutrymme

Installera inomhusenheten i enlighet med installationshandboken
och följande illustrationer.
Indikator

Vibration, buller
och problem
med damm
borttagningen
Vibration, buller
och problem
med damm
borttagningen

Dammsamlingsintag
Panelens framsida

Fall
Buller och
problem med
damm
borttagningen

1

* Beskrivning av drift
Utöver allmän användning av luftkonditioneringsenheten är det
nödvändigt att förklara de saker märkta med  VARNING och
FÖRSIKTIGT i bruksanvisningen och låta kunden läsa
beskrivningarna noga, eftersom dessa punkter indikerar
information som, om den inte följs, sannolikt kan resultera
i dödsfall, kroppsskada eller skada på utrustningen.

4

3

* Dubbelkolla de punkter som anges i avsnittet
"1. Försiktighetsåtgärder" på sidan 1.
b. Kontrollera före leverans
Kontrollera följande
Resultat
Är testkörningen av luftkonditioneringsenheten slutförd?
Har du förklarat driften av luftkonditioneringsenheten för
kunden och gått igenom bruksanvisningen? *
Har du gjort lägesinställningar för automatisk filter
rengöring (driftinställningar för automatisk inställning eller
timerdriftinställningar med en angiven drifttidszon) och
givit kunden information om angivet driftläge för
luftkonditioneringsenheten?
Har du givit bruksanvisningen till kunden? (Var noga med
att ge kunden både bruksanvisningen och
installationshandboken.)
Har du givit kunden anslutningsröret och fästet och bett
kunden förvara dem säkert?

2

256
10°

1
2
3
4
5

3-3

5
10°

Inomhusenhet
Dräneringsfäste
Minst 1 500 mm från väggen. Det här utrymmet kommer
att vara minst 500 mm med luftutloppet stängt och
blockeringssatsen installerad.
Dammsamlingsport
Ett utrymme krävs för dammborttagning med en
dammsugare

Installationsinstruktioner för insugsgallret

Välj någon av följande installationsriktningar för panelens
insugsgaller.
Dräneringsfäste

Rör

Dammsamlingsintag
Dräneringsfäste

Rör

Insugsgaller
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4. Förberedelser för panel

4-2

Hörnskydd för dekorpanelen

Obs!
• Utför allt nödvändigt arbete i "4. Förberedelser för panel" på
sidan 3 med panelen i förpackningsmaterialet
(på undersidan).
• Placera inte panelen nedåt eller uppåt och lägg inte panelen
på något som sticker ut.
Repor och skador kan uppstå på panelens yta.
• Vidrör inte svängklaffen och utsätt inte svängklaffen för någon
belastning. Detta kan leda till fel i enheten.

4-1

Borttagning av hörnskydd
Hörnskydd för
dekorpanelen

Hörnskydd för dekorpanelen

Panel

Hörnskydd för
dekorpanelen (med display)

(1) Lyft och ta bort hörnskydd (med indikering) i pilens riktning.

Borttagning av insugsgallret från panelen,
wellpappskydd och tillbehör

Obs!
Belasta inte kablarna.

(1) Tryck på insugsgallrets knoppar och lyft upp knopparna.

Operation/filter cleaning

Insugsgaller
Packningsmaterial
(underkant)
Dekorpanel

Knoppar

(2) Ta bort skruvarna på baksidan av hörnskyddet (med
indikering), öppna skyddet och ta bort kontakten som är
ansluten till framkanten på kabeln från kretskortet.

(2) Öppna insugsgallret i en vinkel på cirka 45° och ta bort gallret
från panelen.

Lucka
2
Kontaktdon

45°

1

Kablar
3
Hörnskydd för
dekorpanelen (med display)

Kretskort

(3) Ta ut wellpappskyddet.
Ta ut wellpappskyddet (på panelens översida) tillsammans
med tillbehören som sitter på wellpappskyddets baksida.

(3) Ta bort de återstående hörnskydden (tre till) i pilens riktning.
Hörnskydd
för dekorpanelen

Wellpappskydd
(överkant)
(Tillbehören
finns på baksidan.)

Panel

Wellpappskydd
(underkant)

4-3
Obs!
Belasta inte svängklaffen, borstenheten eller luftfiltret när du
hanterar panelen.
Luftfilter

Skruv

Borstenhet

Borttagning av dammbehållare
Dammbehållare
Fästknopp för
dammbehållare
och fäste

Fästknopp för
dammbehållare

Panel
Svängklaff
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(1) Vrid de två fästknopparna på dammbehållaren.

5-1

Montera distansbricka (tillbehör (1))

Fästknopp

Dammbehållare
(1) Ta bort genomföringshålets stopp.

Fästknopp
(Panelens framsida visas för att ge en tydligare förklaring)
2

(2) Ta bort dammbehållaren från panelen och var noga med att
inte skära av fallskyddsremmen.
Dammbehållare
Fallskyddsrem

1
2

1

Inomhusenhet
Ta bort genomföringshålets stopp

(2) Ta bort skyddspapperet för den dubbelhäftande tejpen på
baksidan på distansbrickan (tillbehör (1)).

2

(3) Fäst distansbrickan (tillbehör (1)) på luftgenomloppshålet.
Kontrollera att luftgenomloppshålet inte är blockerat när
distansbrickan är monterad.

1

1
2
(3) Ta bort fallskyddsremmen för dammbehållaren från panelens
fästkonsol.

3
4

Ta bort
fallskyddsremmen
från fästets konsol.

1
2
3
4

Dammbehållare
Panel
Fästanordning

Fallskyddsrem

5-2

Luftgenomloppshål
Monterad i linje med luftgenomloppshålet
Justera hörnen
Distansbricka (tillbehör (1))

Montera kabelsele (tillbehör (4))

(1) Ta bort elkomponentboxens lock från inomhusenheten.
Fästen

5. Förberedelser för inomhusenhet
VARNING
Kontrollera att strömmen till inomhus- och utomhusenheter är
avstängd innan du utför något kabeldragningsarbete.
Annars kan du få en elektrisk stöt.

Skruvar
(2 positioner)

ELKOMPONENTBOXENS lock

Lossa skruvarna (två positioner) och skjut elkomponentboxens
lock i pilarnas riktning för att kroka av locket från klorna.

FÖRSIKTIGT
• Utför följande arbete när du installerat inomhusenheten.
• Installera inomhusenheten enligt installationshandboken som
medföljer inomhusenheten.
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6-2

(2) Ta bort bygeln från X8A.
1

(1) Placera provisoriskt de två tillfälliga upphängningskonsolerna
på panelens insugsport (på den interna höljessidan) på
inomhusenhetens krokar.
Obs!

X8A

Håll kvar tills du kontrollerat genom inspektionsfönstret att de
tillfälliga upphängningskonsolerna sitter säkert på krokarna.

2
1
2

ELKOMPONENTBOX
Bygel

(3) Anslut kabelselen (tillbehör (4)) till kontakterna (X8A, X35A
och X36A) och de tre punkterna på kabelselen på enhetens
sida.
1
2

X35A

X36A

X8A

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

(2) Dra ut kabelselen i "5. Förberedelser för inomhusenhet" på
sidan 4 genom öppningen.
Dra sedan försiktigt ut kablarna bortkopplade från hörnskyddet
(med indikering) i "4. Förberedelser för panel" på sidan 3
från hörnhålet så att kablarna inte fastnar i
monteringskonsolen.
(3) Placera monteringskonsolerna (fyra positioner) på panelens
hörn på krokarna på inomhusenhetens hölje. (Kroka på
monteringskonsolen med graveringen PIPING SIDE först,
följt av monteringskonsolen på motsatt sida.)
Kontrollera att kabelselen och kablarna (på panelsidan) inte
fastnar mellan panelen och inomhusenheten.
Obs!
Håll kvar tills du kontrollerat att monteringskonsolerna sitter
säkert på krokarna.

Kabelsele på enhetens sida
Kontakt
Se till att de är ordentligt anslutna
ELKOMPONENTBOX
Krok X35A, X36A
Kabelsele (tillbehör (4))
Glastub

Obs!
Kontrollera att kontakterna är ordentligt anslutna, annars
kommer svängklaffen, borstenheten och luftfiltret inte att
fungera.

5-3

Montera panelen

Montera elkomponentboxens lock

Sätt tillbaka elkomponentboxens lock i motsatt ordning mot
proceduren i "5-2 Montera kabelsele (tillbehör (4))" på
sidan 4 (1).

(4) Dra åt de fyra sexkantsskruvarna rakt under under
monteringskonsolen i ca 5 mm. (Panelen höjs.)
(5) Vrid panelen i pilarnas riktning så att öppningen i taket täcks
helt av panelen.
(6) Dra sedan åt skruven (4) tills avståndet mellan den nedre
delen av kroken på inomhusenheten till den nedre delen av
panelen blir 107 till 112 mm.
6-2 (1)
Inspektionsfönster

Krok

Tillfällig
upphängningskonsoler
Före tillfällig
ikrokning

Efter tillfällig
ikrokning

6-2 (3)

Obs!

Krok

Var försiktig så att kablar eller glastuben inte kläms i
elkomponentboxens lock.

Monteringskonsol

VARNING
Ordna elkablarna och fäst elkomponentboxens lock ordentligt.
Om kablarna fastnar eller locket till elkomponentboxen går upp kan
det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

6. Montering av panelen på
inomhusenheten
Installera inomhusenheten enligt installationshandboken som
medföljer inomhusenheten.
Obs!

Efter ikrokning

Före ikrokning
6-2 (1)
Dräneringsfäste

Gravering
PIPING SIDE
Gravering
DRAIN SIDE

Rör

Krok

Kontroller före montering av panelen

• Kontrollera riktningarna på inomhusenheten och de graverade
markeringarna på panelen enligt nedan.
Rörblocket till PIPING SIDE och dräneringsfästet till
DRAIN SIDE .
• Ställ den tillfälliga upphängningskonsolen upprätt.
• Dra ut kablarna (på panelsidan) genom öppningen.

Inspektionsfönster

Tillfällig
upphängningskonsoler
Före tillfällig
Efter tillfällig
ikrokning
ikrokning

Belasta inte svängklaffen, borstenheten eller luftfiltret när du tar ut
panelen ur förpackningsmaterialet (på underkanten).

6-1

(4 positioner)

Öppning
Gör justeringar
Verktyg (t.ex. skruvmejsel)
6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)
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Nedre delen av kroken
på inomhusenheten

6-2 (6)

(2) Dra ut kabelselen och kablarna (på panelsidan).

Panel

Panel

107~112 mm

Inomhusenhet
(Innertaket är
borttaget i illustrationen för att ge en
tydligare förklaring)

Panelens
undersida

Kabel
(på panelsidan)

Inomhusenhet
Nedre delen
av kroken på
inomhusenheten

107~112 mm

Tätning

Kabelsele
Kabel
(på panelsidan)

Tak

Panelens undersida
Monteringskonsol

Panel

Tvärsnitt (4 positioner)

(3) Anslut kontakten på kablarna för glastuben över kontaktdelen.
Kabel
(på panelsidan)

Kontaktdon

Obs!
• Dra åt skruvarna ordentligt, eftersom felet nedan annars kan
uppstå.
• Justera om höjden på inomhusenheten om det finns ett glapp
mellan innertaket och panelen trots att skruvarna är ordentligt
åtdragna.

Se till att de är
ordentligt anslutna.

Luftläckage
från taksidan.
Kondens eller
droppande

Kabelsele

1

2

Flytta
glastuben.

Glastub

(4) Dra åt och fäst båda ändarna av glastuben med de
medföljande klämmorna (tillbehör (5)). Knipsa av de
överflödiga delarna när båda ändarna är fästa.
Dra åt klämmorna

Höjdjustering av enheten
kommer att vara möjlig via hålen
på panelens hörn utan att
panelen tas bort. Detta gäller
under förutsättning att
inomhusenhetens dräneringsrör
fortfarande är i våg efter
justeringarna. Instruktioner för
arbetet finns i installationshandboken för inomhusenheten.

Luftläckage

Smutsavlagringar

Kabelsele

Knipsa av överflödiga delar
Klämma
(tillbehör (5))
(5) För in de anslutna kablarna i utrymmet mellan
inomhusenheten och panelen.
(Placera kablarna i den skuggade delen enligt illustrationen.)

Kontrollera att det inte finns några mellanrum.

Obs!

6-3

Placera kablarna noggrant så att de inte kommer i kontakt
med luftfiltret.

Kontrollera panelen

(1) Ta bort panelens tätning.
1

2

1

2
3
4
1
2
3
4

Ta bort panelens tätning
För in tätningen tills den kommer i kontakt med fästet
Fäste
Tätning (tillbehör (8))

Anslutna
kablar

Panel

Anslutna
kablar

Inomhusenhetens
elkomponentbox
(6) Ta bort elkomponentboxens lock från inomhusenheten.
Se "5-2 Montera kabelsele (tillbehör (4))" på sidan 4.
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(7) Anslut svängkabelns kontakt till kretskortet.

(2) Sätt tillbaka dammbehållaren i motsatt ordning mot proceduren
i "4-3 Borttagning av dammbehållare" på sidan 3.
Obs!

1
2

Kontrollera att fallskyddsremmen inte fastnar i utlopps
öppningen på dammbehållaren när du monterar damm
behållaren. Annars fungerar dammbehållaren kanske inte
normalt.

X9A

3
1
2

(3) Vrid fästknopparna (två positioner) på dammbehållaren och
fäst dammbehållaren.

Kretskort
Anslut svängkabelns kontakt till kretskortet.
Var noga med att ansluta kontakterna ordentligt.
Svängkabel (till X9A)

3

Fästknopp

(8) Sätt tillbaka elkomponentboxens lock i motsatt ordning mot
proceduren i "5-2 Montera kabelsele (tillbehör (4))" på
sidan 4.
(9) För kablarna genom kroken.
Fästknopp
(Panelens framsida visas
för att ge en tydligare förklaring)

1
1
2

6-4

6-5

2

Krok
För kablarna genom kroken

Montera dammbehållaren
2

Montera det S-formade röret (tillbehör (3))

Montera dammbehållarens sida (graverad med A) innan du
monterar borstsidan (graverad med B).
(Montera dem så att de graverade tecknen stämmer överens med
varandra.)
Dammbehållare

Borstenhet

1

3
b
a

4

5
6

Borstenhet

7
1
2
3
4
5
6
7

Dammbehållare

Kontrollera att de
graverade tecknen
stämmer överens
med varandra.

Graverad markering på rörsidan
Panelfäste
Graverad markering på dräneringssidan
Panel
Fallskyddsrem
Dammbehållare
Montera dammbehållaren med den sida där
markeringen är graverad vänd nedåt.

(1) Ta bort fallskyddsremmen för dammbehållaren från panelfästet
som visas i illustrationen.

2

Fästen
(2 positioner)

Borstenhetens sida
S-format rör
(tillbehör (3))

Fäste
(1 position)

Dammbehållarens
sida

1

Kontrollera att de
graverade tecknen
stämmer överens
med varandra.

Obs!
Kontrollera att fästena sitter ordentligt. Dammsamlingen fungerar
kanske inte annars som den ska.

1

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Fästanordning
Ikrokad fallskyddsrem
Panel
Fallskyddsrem
Dammbehållare
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7. Montera insugsgallret och
hörnskydden

(3) Anslut den flexibla slangen (tillbehör (2)) på panelsidan.
(Den flexibla slangen (tillbehör (2)) har ingen bestämd riktning.)
Flexibel slangkoppling
på panelsidan

Insugsgallret kan roteras och installeras i två riktningar (valfritt).
Om flera enheter installeras kan insugsgallrens riktning ändras vid
behov. Gör även riktningsändringar enligt kundens önskemål.

7-1

Montera insugsgaller

* Välj antingen kroken (A) eller (B), och kroka på insugsgallrets
fästen.
Obs!
Flexibel slang
(tillbehör (2))

Insugsgallret kan skadas om du väljer fel ikrokningssida.

7-2

Krok (A)

Flexibel slangkoppling
på panelsidan

(1) Öppna insugsgallret i en vinkel på cirka 45° och haka på
panelen på krokarna (tre positioner).
Indikering
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

GRILLE

G SIDE

HOOKIN

Se till att fästena griper
ordentligt i krokarna
(två positioner).

Krokar
(2 positioner)
Obs!
Kontrollera att fästena sitter ordentligt. Dammsamlingen
fungerar kanske inte annars som den ska.

Panel
Panel

Insugsgaller

(4) Pressa fast den anslutna flexibla slangen (3) i panelen.
(Var försiktig så att slangen inte fastnar i det stängda
insugsgallret.)
Obs!
Var försiktig så att du inte skadar den flexibla slangen när du
passar in den flexibla slangen.
Flexibel slang

45°

Insugsgaller
Monteringsvinkel för insugsgallret

(2) Som visas i illustrationen, kroka i fallskyddsremmen för
insugsgallret i hörnfästena (två hörn).
Ändra riktningen
för fallskyddskablar.

Pressa fast den
flexibla slangen
längs hörnet.

Till insugsgaller

(5) Anslut andra änden av den anslutna flexibla slangen (3) på
insugsgallersidan.

Insugsgaller

Fallskyddsrem
Fästanordning

* Rotera den flexibla slangens koppling på insugsgallersidan
enligt monteringsriktningen på insugsgallret enligt
illustrationen.
Flexibel slangkoppling
på insugsgallersidan

Flexibel
slangkoppling på
insugsgallersidan
Flexibel slang

Fästanordning Böj klämman inåt.

Anslut slangen
ordentligt.

Fallskyddsrem

Obs!
Kontrollera att fästena sitter ordentligt. Dammsamlingen
fungerar kanske inte annars som den ska.
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(6) Tryck upp insugsgallret långsamt först, och medan du trycker
på de två knopparna, placera gallret ordentligt i panelen.
Knoppar
(2 positioner)

(3) Anslut den flexibla slangen (tillbehör (2)) på panelsidan.
(Den flexibla slangen (tillbehör (2)) har ingen bestämd
riktning.)

Panel

Flexibel slangkoppling
på panelsidan

Insugsgaller

Obs!
Insugsgallret kan klämma fallskyddsremmen när insugsgallret
stängs.
Kontrollera att fallskyddsremmarna inte sticker ut från
insugsgallret innan du stänger gallret.
Insugsgaller

Flexibel slang
(tillbehör (2))

Se till att fästena griper
ordentligt i krokarna
(två positioner).

Flexibel slangkoppling
på panelsidan

Får inte sticka ut
Krokar
(2 positioner)
Obs!

Fallskyddsrem

7-3

Kontrollera att fästena sitter ordentligt. Dammsamlingen
fungerar kanske inte annars som den ska.

Krok (B)

(1) Öppna insugsgallret i en vinkel på cirka 45° och haka på
panelen på krokarna (tre positioner).

(4) Pressa fast den anslutna flexibla slangen (3) i panelen.
Var försiktig så att slangen inte fastnar i det stängda
insugsgallret.
Till insugsgaller
Flexibel
slang

Indikering
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panel

SUCTION

GRILLE HO

OKING SI
DE

Pressa fast den
flexibla slangen
längs hörnet.

45°

Insugsgaller
Monteringsvinkel
för insugsgallret

(5) Anslut andra änden av den anslutna flexibla slangen (3) på
insugsgallersidan.
* Rotera den flexibla slangens koppling på insugsgallersidan
enligt monteringsriktningen på insugsgallret enligt
illustrationen.

Panel
Insugsgaller
(2) Som visas i illustrationen, kroka i fallskyddsremmen för
insugsgallret i hörnfästena (två hörn).

Flexibel slangkoppling
på insugsgallersidan

Flexibel
slangkoppling på
insugsgallersidan
Flexibel slang

Ändra riktningen
för fallskyddskablar.
Anslut slangen
ordentligt.

Obs!
Kontrollera att fästena sitter ordentligt. Dammsamlingen
fungerar kanske inte annars som den ska.

Insugsgaller

(6) Tryck upp insugsgallret långsamt först, och medan du trycker
på de två knopparna, placera gallret ordentligt i panelen.

Fallskyddsrem
Fästanordning

Panel

Fästanordning

Knoppar
(2 positioner)

Böj klämman inåt.
Insugsgaller

Fallskyddsrem
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(4) Fäst hörnskydden (tre stycken) på panelen.

Obs!
Insugsgallret kan klämma fallskyddsremmen när insugsgallret
stängs.
Kontrollera att fallskyddsremmarna inte sticker ut från
insugsgallret innan du stänger gallret.
Insugsgaller

Får inte sticka ut

Tryck fast de fem fästena på dekorpanelens hörnskydd i panelens hål.

Fallskyddsrem

8. Driftslägesinställningar
7-4

Montera hörnskydd

(1) Montera hörnskyddet (med indikering) ordentligt på kretskortet
i motsatt ordning till proceduren i "4. Förberedelser för panel"
på sidan 3.
3 Skruv
2 Lucka
Kontaktdon

1 Kablar

Anslut
kontaktdonet
ordentligt.

Ordna kablarna ordentligt
så att klämman är på
skyddets insida.

Klämma

Hörnskydd för dekorpanelen
(med indikering)

Kretskort

(2) Montera hörnskyddet (med indikering) ordentligt på hörnet
med den graverade markeringen DRAIN SIDE . För in de
anslutna kablarna genom hörnhålet på innertakets baksida.
Gravering
DRAIN SIDE

Följande driftlägen kan väljas för automatisk filterrengöring på
självrengöringspanelen.
Driftläge
(1) Schemalagd
timerdrift
(2) Drift 00:00 till
03:00
(3) Automatisk
kontrolldrift

Beskrivning
Utför automatisk filterrengöring under angiven
period vald från åtta perioder.
Utför automatisk filterrengöring under den
fabriksinställda tidsperioden (00:00 till 03:00).
Utför automatisk filterrengöring enligt
kontrollreferensen.

Samråd med kunden och ange önskat driftläge enligt
instruktionerna i Automatisk filterrengöring i bruksanvisningen för
den självrengörande dekorpanelen.
Vid leverans, se innehållet i beskrivningarna (1) till (3) i tabellen
ovan och förklara för kunden när den automatiska filterrengöringen
kommer att starta.

9. Inställningar
Gör inställningar i samråd med kunden enligt installations- och
användningsvillkor för luftkonditioneringsenheten. Följande tre
inställningar är möjliga.

9-1

Inställningar för mängden damm

Gör inställningar enligt mängden damm i rummet.
• Standardmängd damm (allmänna kontorsutrymmen)
• Stora mängder damm (konfektionsbutiker)

Kablar
Hörnskydd för
dekorpanelen
(med display)

Tryck fast de fem fästena
på dekorpanelens hörnskydd
i panelens hål.

(3) Kroka i remmarna för de återstående hörnskydden (tre
stycken) på motsvarande stift på panelen.

9-2

Panelindikator (grön) På/Av

Panelindikatorn (grön) kan visa följande driftförhållanden. Gör
indikatorinställningar enligt kundens önskemål.
Indikator
Tänd
Grön

Stift

Blinkar

Driftsförhållanden
Drift av
luftkonditionerings
enheten
Automatisk
filterrengöring

Anmärkningar
Indikatorn är avstängd
vid leverans.

Den röda lampan som informerar kunden om tiden för
dammborttagning stängs inte av.

BYCQ140D7GW1Installationshandbok
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10-3 Utför testkörning av panelen två minuter
efter att strömmen satts på

Gör inställningar enligt fjärrkontrollens installationshandbok.
(Inställningar i celler med fetstil görs före leverans.)
Inställning
Visa
dammbort
tagnings
status 1
Inställningar
för mängden
damm

FÖRSTA
Lägesnr. KODNR.

01

ANDRA KODNR.
02
03

04

10
(3) Visning
(20)

Ingen
visning

–

–

14
Standardmängd
(9)
(24)
damm

Stor mängd
damm

–

–

På i luft
Av i luftkonditioneringsdrift
Kan endast
Panelindikator 14
konditioneringsdrift
(4)
aktiveras i filter och filterrengöringsdrift.
–
(grön) på/av (24)
och filter
rengöringsdrift. *  Fabriksinställningar
rengöringsdrift.

Bekräfta filterrengöringen med fjärrkontrollen.
Testkörningsmetod med fjärrkontroll
1. Stoppa drift av panelen om panelen är i luftkonditioneringsläge.
2. Håll ned avbrytknappen i minst 4 sekunder när
bakgrundbelysningen är tänd. Menyn Service Settings visas.
3. Välj Test Filter Auto Clean på menyn Service Settings och tryck
på knappen Meny/Enter.
" visas på skärmen.
4. "
Detta försvinner när testkörningen är slutförd.
Nödvändig tid för testkörning är cirka 10 minuter (för
standardmängden damm).
1.
2.

Cool

10. Provkörning
Utför testkörning av den självrengörande dekorpanelen efter
testkörning av inomhusenheten.
Testkörning av den självrengörande dekorpanelen är inte möjligt
under testkörning av inomhusenheten.

3.

Obs!

Service Settings

Return

Håll ned
avbrytknappen i
minst 4 sekunder
när bakgrundbelysningen är
tänd.

2/3

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

Utför testkörning av produkten efter att ha läst "a. Kontrolleras när
arbetet är slutfört".

10-1 Kontrollera att locken på inomhusenhetens
och den självrengörande panelens
elkomponentboxar är stängda

Set to
Cool 28°C

Tryck på knappen
Meny/Enter.

Setting

4.

10-2 Sätt på strömmen till inomhusenheten

Cool

Panelen genomgår en initieringsfas när strömmen sätts på.

Set to
Cool 28°C

Collect dust

Bakgrundsbelysning för LCD-display
Tryck på valfri knapp så tänds bakgrundsbelysningen i ca.
30 sekunder.
Styr enheten med knapparna när bakgrundsbelysningen är tänd
(gäller ej På/Av-knappen).
Kontrolleras vid testkörning
Kontrollera följande
Roterar filtret?
Sitter klaffarna fast vågrätt?
Visas "  
skärm?

" på fjärrkontrollens

Lösning

Resultat av
kontrollen

Kontrollera
anslutningar.

* Fjärrkontrollen visar "AH" om den självrengörande panelen har
ett fel.
Obs!
Efter testkörning av produkten, se "b. Kontrollera före leverans"
i installationshandboken.
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