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РЪКОВОДСТВО 
ЗА МОНТАЖ

Ръководство за монтаж 
на тяло тип "сплит" Български

Модели
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All dimensions are in mm

OUTLINE AND DIMENSIONS

 Dimension
Model A B C D E F G H I J K

ACQ 71 BV1 820 820 340 300 40 990 990 627 627 607 430

ACQ 100 BV1 / 
ACQ 125 BV1 820 820 375 335 40 990 990 627 627 607 430
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ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРИ

Вътрешно тяло ACQ 71 / 100 / 125 BV1

Всички размери са в mm
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Модел
  Размер

А B C D E F G H I J K

ACQ 71 BV1 820 820 340 300 40 990 990 627 627 607 430

ACQ 100 BV1 / 
ACQ 125 BV1 820 820 375 335 40 990 990 627 627 607 430
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SAFETY PRECAUTIONS

! WARNING ! CAUTION
Installation and maintenance should be performed by qualified persons 
who are familiar with local code and regulation, and experienced with 
this type of appliance.
All field wiring must be installed in accordance with the national wiring 
regulation.
Ensure that the rated voltage of the unit corresponds to that of the 
name plate before commencing wiring work according to the wiring 
diagram.
The unit must be GROUNDED to prevent possible hazard due to 
insulation failure.
All electrical wiring must not touch the refrigerant piping, or any moving 
parts of the fan motors.
Confirm that the unit has been switched OFF before installing or servicing 
the unit.
Disconnect from the main power supply before servicing the air 
conditioner unit.
DO NOT pull out the power cord when the power is ON. This may cause 
serious electrical shocks which may result in fire hazards.
Keep the indoor and outdoor units, power cable and transmission wiring, 
at least 1m from TVs and radios, to prevent distorted pictures and static. 
{Depending on the type and source of the electrical waves, static may 
be heard even when more than 1m away}.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Please take note of the following important points when installing.
Do not install the unit where leakage of flammable gas may 
occur.

 If gas leaks and accumulates around the unit, it may cause fire 
ignition.

Ensure that drainage piping is connected properly.
 If the drainage piping is not connected properly, it may cause 

water leakage which will dampen the furniture.
Do not overcharge the unit.

 This unit is factory pre-charged. 
 Overcharge will cause over-current or damage to the compressor.

Ensure that the unit’s panel is closed after service or installation.
 Unsecured panels will cause the unit to operate noisily.

Sharp edges and coil surfaces are potential locations which may 
cause injury hazards.

 Avoid from being in contact with these places.
Before turning off the power supply, set the remote controller’s 
ON/OFF switch to the “OFF” position to prevent the nuisance 
tripping of the unit. If this is not done, the unit’s fans will start 
turning automatically when power resumes, posing a hazard to service 
personnel or the user.
Do not operate any heating apparatus too close to the air 
conditioner unit. This may cause the plastic panel to melt or deform 
as a result of the excessive heat.
Do not install the units at or near doorway.
Do not operate any heating apparatus too close to the air 
conditioner unit or use in room where mineral oil, oil vapour or 
oil steam exist, this may cause plastic part to melt or deform as a 
result of excessive heat or chemical reaction.
When the unit is used in kitchen, keep flour away from going into 
suction of the unit.
This unit is not suitable for factory used where cutting oil mist or 
iron powder exist or voltage fluctuates greatly.
Do not install the units at area like hot spring or oil refinery plant 
where sulphide gas exists.
Ensure the color of wires of the outdoor unit and the terminal 
markings are same to the indoors respectively.
IMPORTANT: DO NOT INSTALL OR USE THE AIR 
CONDITIONER UNIT IN A LAUNDRY ROOM.
Don’t use joined and twisted wires for incoming power supply.
Avoid direct contact of any coil treatment cleaners on plastic part. This 
may cause plastic part to deform as a result of chemical reaction.
For any enquiries on spare parts please contact your authorized dealer.
The equipment is not intended for use in a potentially explosive 
atmosphere.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

This manual provides the procedures of installation to ensure a safe and good standard of operation for the air conditioner unit.
Special adjustment may be necessary to suit local requirement.
Before using your air conditioner, please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.
This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

INSTALLATION MANUAL

NOTICE 
Disposal requirements
Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household 
waste.
Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must 
be done by a quali ed installer in accordance with relevant local and national legislation.
Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, 
you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for 
more information.
Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.
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РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
Това ръководство представя процедурите за монтаж, с цел да се гарантира безопасна и отлична работа на климатичното тяло. 
Може да се наложи специално адаптиране спрямо местните изисквания. Преди да използвате климатика, моля, прочетете това 
ръководство с указания внимателно и го запазете за бъдещи справки. Този уред е предназначен за използване от експерти или 
обучени лица в магазини, в леката промишленост или в земеделски стопанства или за търговска употреба от неспециалисти. Този 
уред не е предназначен за използване от лица, включително деца, с намалени физически, осезателни или умствени способности 
или такива, които нямат опит и познания, освен ако при използване на уреда не са под наблюдение или не се ръководят от лице, 
отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва да са под надзор, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ

Изисквания за изхвърляне
Вашият климатик е отбелязан с този символ. Това означава, че електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с несортирани 
домакински отпадъци. 
Не се опитвайте сами да разглобявате системата: разглобяването на климатичната система, обработката на хладилния агент, хладилното 
масло и другите части трябва да се извършва от квалифициран монтажник в съответствие с местното и националното законодателство. 
Климатиците трябва да се преработят в специализиран пункт за обработка за повторна употреба, рециклиране и възстановяване. 
Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, вие ще спомогнете за предотвратяване на потенциалните негативни последствия 
за околната среда и човешкото здраве. Моля, обърнете се към монтажника или местните власти за повече информация. 
батериите трябва да се извадят от дистанционното управление и да се изхвърлят отделно в съответствие с действащото местно и национално 
законодателство.

• Монтажът и техническото обслужване трябва да се 
извършват от квалифицирани лица, които познават 
местните нормативни разпоредби и имат опит при 
работа с такъв тип уреди.

• Цялото външно окабеляване трябва да се извършва 
в съответствие с националните разпоредби за 
окабеляване.

• Преди да започнете работа по окабеляването съгласно 
електрическата схема се уверете, че номиналното 
напрежение на уреда съответства на напрежението, 
посочено върху идентификационната табелка.

• Уредът трябва да бъде ЗАЗЕМЕН, за да се предотвратят 
възможни рискове, поради повреда в изолацията.

• Всички електрически кабели не трябва да са в контакт 
с тръбопровода на хладилния агент или движещи се 
части на електромоторите на вентилаторите.

• Преди монтиране или обслужване на уреда се 
уверете, че той е ИЗКЛЮЧЕН.

• Преди обслужване на климатичното тяло го изключете 
от мрежовото електрозахранване.

• НЕ дърпайте захранващия кабел, когато захранването 
е ВКЛЮЧЕНО. Това може да причини сериозни токови 
удари, от които да възникне риск от пожар.

• Спазвайте най-малко 1 m отстояние на вътрешните 
и външните тела от телевизори и радиоприемници, 
за да избегнете смущения в картината и статично 
електричество. (В зависимост от типа и източника 
на електромагнитното излъчване, статичното 
електричество може да се усети на разстояние дори на 
повече от 1 m).

При монтаж, моля, имайте предвид следните важни положения.
• Не монтирайте уреда, когато има вероятност от теч на 

запалим газ. 
Ако изтече газ и се събере около уреда, това може да причини 

пожар.
• Уверете се, че дренажния тръбопровод е свързан 
правилно. 

Ако дренажният тръбопровод не е свързан правилно, това може да доведе 
до теч на вода, от който ще се повреди мебелировката.
• Не презареждайте уреда. 

Tой е предварително зареден фабрично. Презареждането ще предизвика 
свръхнапрежение или повреда на компресора.

• Уверете се, че панелът на уреда е затворен след 
извършване на обслужване или монтаж. 

Необезопасени панели ще бъдат причина за шумна работа на уреда.
• Остри ръбове и повърхността на топлообменника са потенциални места, които 

могат да причинят рискове от нараняване.  
Избягвайте контакт с тези места.

• Преди да изключите електрозахранването, поставете превключвателя ON/
OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) в положение "OFF" (Изкл.), за да предотвратите нежелано 
задействане на уреда. Ако това не бъде направено, вентилаторите на уреда ще 
започнат да се въртят автоматично при възстановяване на електрозахранването, като 
така ще изложат на риск обслужващия персонал или потребителя.

• Не включвайте никакви отоплителни уреда в близост до климатичното тяло. 
Това може да предизвика стопяване или деформиране на пластмасовия панел в 
резултат на прекомерната топлина.

• Не монтирайте телата на врати или близо до тях.
• Не включвайте никакви отоплителни уреди твърде близо до климатичното 

тяло и не използвайте в стая, в която има минерални масла, маслени изпарения 
или пари, тъй като това може да предизвика стопяване или деформиране на 
пластмасови части в резултат на прекомерна топлина или химическа реакция.

• Когато уредът се използва в кухня, пазете брашното далеч, за да не бъде 
засмукано от уреда.

• Този уред не е подходящ за използване в заводски помещения, в които има 
мъгла от смазочно-охлаждаща емулсия или разпрашени железни частици или 
при сериозни колебания на напрежението.

• Не монтирайте уреда на места като горещи минерални извори или нефтени 
рафинерии, където има наличие на сулфитен газ.

• Проверете дали цветът на проводниците на външното тяло и маркировките на 
клемите е еднакъв с тези на вътрешните тела.

• ВАЖНО: НЕ МОНТИРАЙТЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЛИМАТИЧНОТО ТЯЛО В 
ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ.

• Не използвайте съединени или усукани проводници за входящо 
електрозахранване.

• Избягвайте директен контакт на пластмасови части с почистващи препарати за 
топлообменници. Това може да деформира пластмасовите части в резултат на 
химическа реакция.

• За запитвания относно резервни части, моля, свържете се с местния 
представител.

• Оборудването не е предназначено за използване в потенциално взривоопасна 
среда.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

БЕЛЕЖКА
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INSTALLATION DIAGRAM

Drain Piping Thermal Insulation

Wrap the insulated pipe with the
 nishing tape from bottom to top

Air Intake Grille

Front Panel

Air Filter 
(behind the grille)

Air Discharge Louver

To Outdoor Unit

Indoor Unit
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иМОНТАЖНА СХЕМА

Дренажен 
тръбопровод Термоизолация

Увийте изолираната 
тръба с изолираща лента 

(изолирбанд) отдолу нагоре.

Към външното тяло

Въздушна 
смукателна решетка

Въздухоразпределителен 
жалуз

Въздушен филтър 
(зад решетката)

Преден 
панел

Вътрешно 
тяло
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990.0mm

30 mm

Indoor Unit

Ceiling 
Board

NOTE  
Be sure to discuss the ceiling drilling work with the installers 
concerned.

Measure and mark the position for the hanging rod. Drill 
the hole for the angle nut on the ceiling and fix the hanging 
rod.
The installation template is extended according to 
temperature and humidity. Check on dimensions in use.
The dimensions of the installation template are the same 
as those of the ceiling opening dimensions.
Before ceiling laminating work is completed, be sure to fit 
the installation template to the indoor unit.

•

•

•

•

Confirm the pitch of the hanging rod is 770mm  622mm 
sharp.
Hold the unit and hang it on the hanging rod with the nut 
and washer.
Adjust the unit height to 30mm between the indoor unit 
bottom surface and the ceiling surface.
Confirm with a level gauge that the unit is installed 
horizontally and tighten the nut and bolt to prevent unit 
falling and vibration.
Open the ceiling board along the outer edge of the paper 
installation template.

•

•

•

•

•

Unit Hanging

Unit Installation

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT

Preliminary Site Survey
Be sure to read this manual before installing the air-conditioner indoor unit.

Voltage supply fluctuation must not exceed ±10% of rated voltage. Electricity supply lines must be independent of welding 
transformers which can cause high supply fluctuation.
Ensure that the location is convenient for wiring, piping and drainage.
Do not exert pressure on the resin parts when opening the unit or when moving it after opening.
Do not move the unit from packaging while moving, until it reaches the installation site. Use safe material or protection 
plates when unpacking it or lifting it to avoid damage or scratches to the unit.

•

•
•
•

880.0~990.0mm (Ceiling Opening Site = 890mm)
770.0mm (Hanging Rod)
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Ensure a location where:
Drainage can be done easily.
Convenient for wiring and piping.
Which have enough space for installation and service work.
Where no risk of flammable gas leakage.
When free from any obstacles in path of cool air discharge and warm air return and must allow spreading of air throughout 
the room (near the center of the room).
Must be provided clearance for indoor unit from the wall and obstacles as shown in figure below.
The installation place must be strong enough to support a load 4 times the indoor unit weight to avoid amplifying noise 
and vibration.
The installation place (hanging ceiling surface) must be assuring levelness and the height in the ceiling is 350mm or 
more.
The indoor unit must be away from heat and steam sources (avoid installing it near an entrance).

•
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

99
0.

0m
m
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МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО
Предварителен оглед на мястото за монтаж
Уверете се, че сте прочели това ръководство преди да монтирате вътрешното климатично тяло.
• Колебанието на захранващото напрежение не трябва да надвишава ±10% от номиналното напрежение. 

Електрозахранващите кабели трябва да са независими от заваръчни трансформатори, които могат да причинят сериозни 
колебания в електрозахранването.

• Уверете се, че мястото е подходящо за окабеляване, поставяне на тръби и дренаж.
• Не упражнявайте натиск върху гумените части, когато отваряте уреда или когато го премествате след отваряне.
• Не вадете уреда от опаковката докато го местите, докато не стигнете до мястото на монтаж. Използвайте обезопасяващ 

материал или защитни листове, когато го разопаковате или го вдигате, за да избегнете повреда или издраскване на уреда.

Препятствие
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• Осигурете място, на което:
a. дренажът може да се извърши лесно.
b. е удобно за окабеляване и поставяне на тръби.
c. има достатъчно пространство за монтаж и обслужване.
d. няма риск от теч на запалим газ.
e. е свободно от препятствия по пътя на нагнетяването на студения въздух и връщането на топлия въздух и позволява 

разпределяне на въздуха в стаята (близо до средата на стаята).
f. Трябва да се осигури отстояние на вътрешното тяло от стената и препятствията, както е показано на фигурата по-долу.
g. Мястото на монтаж трябва да е достатъчно здраво, за да понесе натоварване, 4 пъти по-голямо от теглото на вътрешното 

тяло с цел избягване на усилващ се шум и вибрации.
h. Мястото на монтаж (повърхността в окачения таван) трябва да бъде гладка, а височината в тавана трябва да е 350 mm 

или повече.
i. Вътрешното тяло трябва да е далеч от източници на топлина и пара (избягвайте монтаж в близост до вход).

Монтаж на уреда
• Измерете и маркирайте положението за окачващия 

прът. Разпробийте отвора за ъгловата гайка в тавана и 
фиксирайте окачващия прът.

• Монтажният шаблон се увеличава според температурата и 
влажността. Проверете използваните размери.

• Размерите на монтажния шаблон са същите като тези на 
размерите на отвора в тавана.

• Преди да се завърши ламинирането на тавана се уверете, 
че сте поставили монтажния шаблон към вътрешното тяло.

ЗАБЕЛЕЖКА
Обсъдете разпробиването на тавана със съответните 
монтажници.

880,0~990,0 mm (Място на отвора в тавана = 890 mm)

770,0 mm (Окачващ прът)
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Посока на тръбите

Окачване на тялото

Вътрешно тяло

Таванна 
плоча

• Уверете се, че стъпката на окачващия прът е 770 mm x 622 mm.
• Задръжте тялото и го окачете върху окачващия прът с 

гайката и шайбата.
• Регулирайте височината на 30 mm между долната 

повърхност на вътрешното тяло и повърхността на тавана.
• Проверете с нивелир дали тялото е монтирано 

хоризонтално и затегнете гайката и болта, за да не 
позволите падане и вибриране на тялото.

• Отворете таванната плоча по външния край на картонения 
монтажен шаблон.
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990.0mm

30 mm

Indoor Unit

Ceiling 
Board

NOTE  
Be sure to discuss the ceiling drilling work with the installers 
concerned.

Measure and mark the position for the hanging rod. Drill 
the hole for the angle nut on the ceiling and fix the hanging 
rod.
The installation template is extended according to 
temperature and humidity. Check on dimensions in use.
The dimensions of the installation template are the same 
as those of the ceiling opening dimensions.
Before ceiling laminating work is completed, be sure to fit 
the installation template to the indoor unit.

•

•

•

•

Confirm the pitch of the hanging rod is 770mm  622mm 
sharp.
Hold the unit and hang it on the hanging rod with the nut 
and washer.
Adjust the unit height to 30mm between the indoor unit 
bottom surface and the ceiling surface.
Confirm with a level gauge that the unit is installed 
horizontally and tighten the nut and bolt to prevent unit 
falling and vibration.
Open the ceiling board along the outer edge of the paper 
installation template.

•

•

•

•

•

Unit Hanging

Unit Installation

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT

Preliminary Site Survey
Be sure to read this manual before installing the air-conditioner indoor unit.

Voltage supply fluctuation must not exceed ±10% of rated voltage. Electricity supply lines must be independent of welding 
transformers which can cause high supply fluctuation.
Ensure that the location is convenient for wiring, piping and drainage.
Do not exert pressure on the resin parts when opening the unit or when moving it after opening.
Do not move the unit from packaging while moving, until it reaches the installation site. Use safe material or protection 
plates when unpacking it or lifting it to avoid damage or scratches to the unit.

•

•
•
•

880.0~990.0mm (Ceiling Opening Site = 890mm)
770.0mm (Hanging Rod)
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Ensure a location where:
Drainage can be done easily.
Convenient for wiring and piping.
Which have enough space for installation and service work.
Where no risk of flammable gas leakage.
When free from any obstacles in path of cool air discharge and warm air return and must allow spreading of air throughout 
the room (near the center of the room).
Must be provided clearance for indoor unit from the wall and obstacles as shown in figure below.
The installation place must be strong enough to support a load 4 times the indoor unit weight to avoid amplifying noise 
and vibration.
The installation place (hanging ceiling surface) must be assuring levelness and the height in the ceiling is 350mm or 
more.
The indoor unit must be away from heat and steam sources (avoid installing it near an entrance).

•
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

99
0.

0m
m
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Open

Screw

From 
Unit 
Control 
Box

From 
Front 
Panel

LED Wire

Air Swing Wire 

The front panel can only be fitted in one direction, follow the piping direction. (Follow piping arrow sticker on front panel)
Be sure to remove the installation template before installing the front panel.

•
•

Panel Installation

Open the air intake grille by pulling back the catchers and removing it together with filter from panel.
Install the front frame panel onto the indoor unit by 4 screws and tighten it completely to prevent cool air leakage.
Connect the LED wire and air swing wire to the indoor unit.
The air swing connector must put inside the control box after connected.

•
•
•
•

NOTE
This Indoor Unit uses a drain pump for condensed water drainage. Install the unit horizontally to prevent water leakage 
or condensation around the air outlet.

Indoor Unit

Pipe Clamp

Feed Water

Flexible Drain Hose

Main Drain Pipe

Drain pipe must be in downward gradient for smooth 
drainage.
Avoid installing the drain pipe in up and down slope 
to prevent reversed water flow.
During the drain pipe connection, be careful not to exert 
extra force on the drain connector at indoor unit.
The outside diameter of the drain connection at the 
flexible drain hose is 20mm.
Be sure to execute heat insulation (polyethylene foam 
with thickness more than 8.0mm) on the drain piping to 
avoid the condensed water dripping inside the room.

•

•

•

•

•

Connect the main drain pipe to the flexible drain.
Feed water from flexible drain hose to check the piping 
for leakage.
When the test is completed, connect the flexible drain 
hose to the drain connector on the indoor unit.

•
•

•

Drain Pump Work

Drain Test
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иМонтиране на дренажна помпа

Дренажен тест

Вътрешно 
тяло

Тръбна 
скоба

• Дренажната тръба трябва да е наклонена надолу, за да 
се осигури безпроблемен дренаж.

• Избягвайте монтиране на дренажната тръба с променлив 
наклон, за да предотвратите обратен воден поток.

• По време на свързване на дренажната тръба, се 
погрижете да не упражнявате допълнителен натиск 
върху дренажния колектор на вътрешното тяло.

• Външният диаметър на дренажната връзка при 
гъвкавия дренажен маркуч е 20 mm.

• Осигурете топлоизолация (пенополиетилен с дебелина 
над 8,0 mm) на дренажния тръбопровод, за да избегнете 
капене на кондензационната вода в стаята.

• Свържете главната дренажна тръба с гъвкавия 
дренажен маркуч.

• Подайте вода от гъвкавия дренажен маркуч, за да 
проверите тръбопровода за теч.

• Когато тестът завърши, свържете гъвкавия дренажен 
маркуч с дренажния колектор на вътрешното тяло.

Подайте вода
Главна 

дренажна 
тръба

Гъвкав дренажен 
маркуч

ЗАБЕЛЕЖКА
Това вътрешно тяло използва дренажна помпа за източване на кондензационната вода. Монтирайте тялото 
хоризонтално, за да не позволите теч на вода или кондензация около отвора за изходящ въздух.

Монтаж на панела 
• Предният панел може да се монтира само в една посока - по посока на тръбопровода. (Следвайте лепенката със 

стрелка върху предния панел)
• Уверете се, че сте отстранили монтажния шаблон преди монтиране на предния панел.

Отворете

Светодиоден проводник

От блока за 
управление 
на тялото

От предния панел

Винтове

• Отворете въздушната смукателна решетка като издърпате държачите и я извадите заедно с филтъра от панела.
• Монтирайте панела на предната рамка към вътрешното тяло с 4 винта и го затегнете добре, за да не позволите 

теч на студен въздух.
• Свържете светодиодния проводник и проводника на системата за въртене на въздуха към вътрешното тяло.
• Конекторът за въртене на въздуха трябва да се постави в блока за управление след като се свърже.

Проводник на системата за въртене на въздуха
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Frame

Intake Grille

Cover Lock Grille
(2pcs)

Screw M4 x 6
(2pcs)

Cover Lock Grille (The moving part protection for user direct touching)
Cover lock grill must be installed as the figure below.

If the unit need to be service, steps below shall be followed:
Confirm that the unit had been switched off before servicing the unit.
Use screwdriver to unlock the screw on the cover lock grille.
Remove the cover lock grille and open the intake grille for the service purpose.
Install the intake grille and screw the cover lock grille after service and make sure the unit is proper install.

1.
2.
3.
4.
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Блокираща решетка на капака (защита на потребителя от докосване на движещи се части)
Блокираща решетка на капака трябва да се монтира както е показано на фигурата по-долу.

Ако тялото се нуждае от обслужване, трябва да се следват стъпките по-долу:
1. Преди обслужване на уреда се уверете, че той е изключен.
2. Използвайте отвертка, за да развиете винта на блокиращата решетка на капака.
3. Свалете блокиращата решетка на капака и отворете смукателната решетка за сервизно обслужване.
4. Монтирайте смукателната решетка и завинтете блокиращата решетка на капака, като се уверите, 

че тялото е правилно монтирано.

Рамка

Смукателна решетка

Блокираща решетка на капака

(2 бр.)

(2 бр.)
Винт M4 x 6



1-7

En
gl

ish

Figure 2 Figure 3

Figure 4 Figure 5

Wires Installation

Figure 1 and Figure 2 shows the location of cover wire in Indoor unit.
Steps to install power supply wires and wires from outdoor unit.

Remove wire cover by removing 2 screws as shown in Figure 3.
Wires will go through the hole as shown in Figure 4 and 5 respectively without crossing the height of the hole.
After that, wire cover will be assembled back to close the wire.

1.
2.
3.

Figure 1

! CAUTION
Do not install the unit at altitude over 2000m for both indoor and outdoor.

Power supply 
terminal block

Shape wires so 
that the stop valve 
cover fit securely.

A

1-3 B

A<B
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Frame

Intake Grille

Cover Lock Grille
(2pcs)

Screw M4 x 6
(2pcs)

Cover Lock Grille (The moving part protection for user direct touching)
Cover lock grill must be installed as the figure below.

If the unit need to be service, steps below shall be followed:
Confirm that the unit had been switched off before servicing the unit.
Use screwdriver to unlock the screw on the cover lock grille.
Remove the cover lock grille and open the intake grille for the service purpose.
Install the intake grille and screw the cover lock grille after service and make sure the unit is proper install.

1.
2.
3.
4.
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Монтаж на проводници

Фигура 1

Фигура 2

Фигура 4 Фигура 5

Фигура 3

Фигура 1 и Фигура 2 показват местоположението на проводника на капака във вътрешното тяло. Стъпки за монтаж 
на елекрозахранващи проводници и проводници от вътрешното тяло. 
1. Отстранете капака на проводника като демонтирате 2 винта, както е показано на Фигура 3.
2. Проводниците ще преминат през отвора, както е показано на Фигура 4 и 5 без да пресичат височината на отвора.
3. След това, капакът ще бъде монтиран отново, за да затвори проводника.

Електрозахранващ 
клемен блок

Подредете проводниците 
така, че капакът на 
спирателния вентил да 
приляга плътно.

ВНИМАНИЕ
Не монтирайте уреда при надморска височина над 2000 m - отнася се както за външното, така и за вътрешното тяло.

Бъ
лг
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ск
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Piping Works And Flaring Technique
Do not use contaminated or damaged copper tubing. If any pipings, evaporator or condenser had been exposed or had been 
opened for 15 seconds or more, the system must be vacuumed. Generally, do not remove plastic, rubber plugs and brass 
nuts from the valves, fittings, tubings and coils until it is ready to connect suction or liquid line into valves or fittings.

If any brazing work is required, ensure that the nitrogen gas is passed through coil and joints while the brazing work is 
being done. This will eliminate soot formation on the inside walls of the copper tubings.

Cut the pipe stage by stage, advancing the blade of the pipe cutter slowly. Extra force and deep cut will cause more distortion 
on the pipe and thus extra burr. See Figure A.

•

•

•

Cutting Copper Tube
Figure A

Remove Burr

Copper Tube

Swaging Block

Remove burrs from cut edges of the pipes with remover 
as shown in Figure B. This will avoid unevenness on the 
flare faces which will cause gas leak. Hold the pipe on 
top position and burr remover at lower position to prevent 
metal chips from entering the pipe.

Insert the flare nuts, mounted on the connection parts 
of both the indoor unit and outdoor unit, into the copper 
pipes.

The exact length of pipe protruding from the top surface 
of the swaging block is determined by the flaring tool. 
Refer Figure C. 

Fix the pipe firmly on the swaging block. Match the centers 
of both the flare die  and the flaring punch, and then tighten 
the flaring punch fully.

Piping Connection To The Units
Align the center of the piping and tighten the flare nut 
sufficiently with fingers. Refer Figure D.

Finally, tighten the flare nut with the torque wrench until 
the wrench clicks.

When tightening the flare nut with the torque wrench, 
ensure that the tightening direction follows the arrow 
indicated on the wrench.

The refrigerant pipe connection are insulated by closed 
cell polyurethane.

•

•

•

•

•

•

•

•

Spanar
Torque Wrench

Indoor Piping Flare Nut

Flared TubeFlare Joint

Ø Tube, D A (mm)
Inch mm Imperial 

(Wing-nut Type)
Rigid 

(Clutch Type)
1/4" 6.35 1.3 0.7
3/8" 9.52 1.6 1.0
1/2" 12.70 1.9 1.3
5/8" 15.88 2.2 1.7
3/4" 19.05 2.5 2.0

Pipe Size (mm/in) Torque, Nm/(ft-lb)
6.35 (1/4") 18 (13.3")
9.52 (3/8") 42 (31.0")
12.70 (1/2") 55 (40.6")
15.88 (5/8") 65 (48.0")
19.05 (3/4") 78 (57.6")

1/4t

Figure B

Figure C

Figure D
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Поставяне на тръби и технология на валцоване
• Не използвайте замърсена или повредена медна тръба. Ако тръби, изпарител или кондензатор са били оголени или 

отворени за 15 секунди или повече, системата трябва да се вакуумира. Като правило, не демонтирайте пластмасови, 
гумени тапи и бронзови нипели от вентилите, фитингите, тръбите и топлообменниците, докато не са готови за свързване на 
смукателния или хладилния тръбопровод към вентилите или фитингите.

• Ако е необходимо спояване се уверете, че азотът преминава през топлообменника и съединенията, докато се извършва 
спойката. Това ще отстрани образуване на сажди по вътрешните стени на медната тръба.

• Срежете тръбата поетапно, като напредвате бавно с острието на тръбореза. Прекомерен натиск и дълбок срез ще причинят 
по-голяма деформация на тръбата, а следователно и 
допълнително приплескване. Вижте Фигура А

• Отстранявайте приплесквания от ръбовете на среза с 
инструмент за заглаждане, както е показано на Фигура 
В. Така ще избегнат неравности по челните сечения, 
които могат да причинят теч на газ. Задръжте тръбата 
в горно положение, а инструментът за заглаждане - в 
по-ниско положение, за да не позволите проникване 
на метални стружки в тръбата.

• Поставете щуцерните гайки, монтирани на 
свързващите части на вътрешното и на външното 
тяло, към медните тръби.

• Точната дължина на тръбата, подаваща се от 
горната страна на формоващия блок, се определя 
от валцоващия инструмент (тръборазширител, 
екстендер) Вижте Фигура С. 

• Фиксирайте тръбата здраво върху конусната дъска. 
Напасвайте центъра на формоващия отвор и метчика, 
а след това затегнете метчика докрай.

Свързване на тръбите към телата
• Подравнете центъра на тръбата и затегнете 

достатъчно щуцерната гайка на ръка. Вижте Фигура D.
• Накрая, затегнете щуцерната гайка с динамометричен 

гаечен ключ докато ключът прищрака.
• Когато затягате щуцерната гайка с динамометричен 

ключ се уверете, че посоката на затягане следва 
стрелката на ключа.

• Връзките на тръбите с хладилен агент се изолират с 
пенополиуретан със затворени пори.

D

A

Cutting Copper Tube
Figure A

Remove Burr

Copper Tube

Swaging Block

Spanar
Torque Wrench

Indoor Piping Flare Nut

Flared TubeFlare Joint

1/4t

Figure B

Figure C

Figure DРазмер на тръбата (mm/in)

Тръбен Ø, D A (mm)
Inch mm Имперски (тип 

крилчата гайка)
Твърд (тип 

съединител)

Въртящ момент, Nm / (ft-lb)

Фигура A
Срязване на медна тръба

Отстранете приплескването

Медна тръба

Щуцерно съединение

Вътрешен тръбопровод

Гаечен ключ

Щуцерна гайка

Динамометричен ключ

Щуцерна тръба

Дълбочина

АКонусна дъска

1/4t

Фигура B

Фигура C

Фигура D
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Piping Works And Flaring Technique
Do not use contaminated or damaged copper tubing. If any pipings, evaporator or condenser had been exposed or had been 
opened for 15 seconds or more, the system must be vacuumed. Generally, do not remove plastic, rubber plugs and brass 
nuts from the valves, fittings, tubings and coils until it is ready to connect suction or liquid line into valves or fittings.

If any brazing work is required, ensure that the nitrogen gas is passed through coil and joints while the brazing work is 
being done. This will eliminate soot formation on the inside walls of the copper tubings.

Cut the pipe stage by stage, advancing the blade of the pipe cutter slowly. Extra force and deep cut will cause more distortion 
on the pipe and thus extra burr. See Figure A.

•

•

•

Cutting Copper Tube
Figure A

Remove Burr

Copper Tube

Swaging Block

Remove burrs from cut edges of the pipes with remover 
as shown in Figure B. This will avoid unevenness on the 
flare faces which will cause gas leak. Hold the pipe on 
top position and burr remover at lower position to prevent 
metal chips from entering the pipe.

Insert the flare nuts, mounted on the connection parts 
of both the indoor unit and outdoor unit, into the copper 
pipes.

The exact length of pipe protruding from the top surface 
of the swaging block is determined by the flaring tool. 
Refer Figure C. 

Fix the pipe firmly on the swaging block. Match the centers 
of both the flare die  and the flaring punch, and then tighten 
the flaring punch fully.

Piping Connection To The Units
Align the center of the piping and tighten the flare nut 
sufficiently with fingers. Refer Figure D.

Finally, tighten the flare nut with the torque wrench until 
the wrench clicks.

When tightening the flare nut with the torque wrench, 
ensure that the tightening direction follows the arrow 
indicated on the wrench.

The refrigerant pipe connection are insulated by closed 
cell polyurethane.

•

•

•

•

•

•

•

•

Spanar
Torque Wrench

Indoor Piping Flare Nut

Flared TubeFlare Joint

Ø Tube, D A (mm)
Inch mm Imperial 

(Wing-nut Type)
Rigid 

(Clutch Type)
1/4" 6.35 1.3 0.7
3/8" 9.52 1.6 1.0
1/2" 12.70 1.9 1.3
5/8" 15.88 2.2 1.7
3/4" 19.05 2.5 2.0

Pipe Size (mm/in) Torque, Nm/(ft-lb)
6.35 (1/4") 18 (13.3")
9.52 (3/8") 42 (31.0")
12.70 (1/2") 55 (40.6")
15.88 (5/8") 65 (48.0")
19.05 (3/4") 78 (57.6")

1/4t

Figure B

Figure C

Figure D
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Attach insulation sleeve

Round crimp-style terminal
Electric wire

Connect wires of the 
same gauge to both side.

Do not connect wires of the 
same gauge to one side.

Do not connect wires 
of different gauges.

All wires must be  rmly connected.
Make sure all the wire do not touch the refrigerant pipings, compressor or any moving parts.
The connecting wire between the indoor unit and the outdoor unit must be clamped by using provided cord anchorage.
The power supply cord must be equivalent to H07RN-F which is the minimum requirement.
Make sure no external pressure is applied to the terminal connectors and wires.
Make sure all the covers are properly  xed to avoid any gap.
Use round crimp-style terminal for connecting wires to the power supply terminal block. Connect the wires by matching 
to the indication on terminal block. (Refer to the wiring diagram attached on the unit).

•
•
•
•
•
•
•

Use the correct screwdriver for terminal screws tightening. Unsuitable screwdrivers can damage the screw head.
Over tightening can damage the terminal screw.
Do not connect wire of different gauge to same terminal.
Keep wiring in an orderly manner. Prevent the wiring from obstructing other parts and the terminal box cover.

•
•
•
•

R410A is a new HFC refrigerant which does not damage the 
ozone layer. The working pressure of this new refrigerant is 
1.6 times higher than conventional refrigerant (R22), thus 
proper installation / servicing is essential.

Never use refrigerant other than R410A in an air conditioner 
which designed to operate with R410A.
POE or PVE oil is used as lubricant for R410A compressor, 
which is different from the mineral oil used for R22 
compressor. During installation or servicing, extra precaution 
must be taken not to expose the R410A system too long 
to moist air. Residual POE or PVE oil in the piping and 
components can absorb moisture from the air.
To prevent mischarging, the diameter of the service port on 
the flare valve is different from that of R22.

•

•

•

Use tools and materials exclusively for refrigerant R410A. 
Tools exclusively for R410A are manifold valve, charging 
hose, pressure gauge, gas leak detector, flare tools, torque 
wrench, vacuum pump and refrigerant cylinder.
As an R410A air conditioner incurs higher pressure 
than R22 units, it is essential to choose the copper pipes 
correctly. Never use copper pipes thinner than 0.8mm even 
though they are available in the market. 
If the refrigerant gas leakage occurs during installation / 
servicing, be sure to ventilate fully. If the refrigerant gas 
comes into contact with fire, a poisonous gas may occur.
When installing or removing an air conditioner, do not allow 
air or moisture to remain in the refrigerant cycle.

•

•

•

•

SPECIAL PRECAUTIONS WHEN DEALING WITH R410A UNIT
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• Всички проводници трябва да бъдат здраво свързани.
• Уверете се, че всички проводници не докосват тръбите с хладилен агент, компресора или движещи се части.
• Свързващият проводник между вътрешното и външното тяло трябва да се пристегне с помощта на предоставената кабелна 

превръзка.
• Електрозахранващият кабел трябва да е еквивалентен на H07RN-F като минимално изискване.
• Уверете се, че върху термичните конектори и проводници не се прилага външен натиск.
• Уверете се, че всички капаци са правилно фиксирани, за да се избегне разлика.
• Използвайте кръгла запресоваща клема за свързване на проводници към електрозахранващия клемен блок. Свързвайте 

проводниците според индикацията върху клемния блок. (Вижте електрическата схема, приложена заедно с уреда)

• Използвайте подходяща отвертка за затягане на винтовете на клемите. Неподходяща отвертка може да повреди главите на 
винтовете.

• Пренатягане може да повреди главите на винтовете.
• Не свързвайте проводник на различен манометър към същата клема. 
• Окабеляването трябва да бъде подредено. Други части и капака на клемната кутия не трябва да пречат на окабеляването.

Прикрепете изолираща втулка

Свързвайте проводниците 
на един и същ манометър с 
двете страни.

Не свързвайте проводниците 
на един и същ манометър с 
едната страна.

Не свързвайте 
проводници на 
различни манометри.

Кръгла запресоваща клема
Електрически проводник

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ТЯЛО С R410A 
R410A е нов HFC хладилен агент, който не вреди 
на озоновия слой. Работното налягане на този нов 
хладилен агент е 1,6 пъти по-високо от това на 
обикновен хладилен агент (R22) и затова правилният 
монтаж / сервизно обслужване е от съществена важност. 
• Никога не използвайте друг хладилен агент освен 

R410A в климатик, който е конструиран да работи 
с R410A.

• Масло POE или PVE се използва като смазочен 
материал за компресор за R410A, като то се 
различава от минералното масло, използвано за 
компресор за R22. По време на монтаж или сервизно 
обслужване, трябва да се вземат допълнителни 
предпазни мерки, за да се избегне излагане 
на системата с R22 на влажен въздух за твърде 
дълъг период. Остатъчното масло POE или PVE в 
тръбопровода и компонентите може да абсорбира 
влагата от въздуха.

• За да се избегне зареждане с неподходящ хладилен 
агент, диаметърът на сервизния порт на щуцерния 
вентил е различен от този за R22.

• Използвайте инструменти и материали, 
специализирани за работа с хладилен агент 
R410A. Специализирани инструменти за R410A 
са разпределителен вентил, заряден маркуч, 
манометър, детектор за течове на газ, инструменти 
за валцоване, динамометричен ключ, вакуумна 
помпа и бутилка с хладилен агент.

• Тъй като климатик с R410A има по-високо налягане, 
отколкото уреди с R410A, правилният избор на 
медни тръби е от съществена важност. Никога не 
използвайте медни тръби, по-тънки от 0,8 mm, 
въпреки че се предлагат на пазара. 

• Ако по време на монтаж /сервизно обслужване 
възникне теч на хладилен агент, се уверете, че 
сте проветрили много добре. Ако газообразният 
хладилен агент влезе в контакт с огън, може да се 
образува отровен газ.

• Когато монтирате или демонтирате климатик, не 
позволявайте в хладилния кръг да остане въздух 
или влага.
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Sealing Material
It is possible to seal one of the four air discharge outlet. (sealing two or more air discharge outlet could cause a 
malfunction)
Remove the front panel and insert the sealing material into the air discharge outlet on the indoor unit to seal the air 
outlet.
The sealing material is the same length as the longer air discharge outlet. If it is desired to seal the shorter air discharge 
outlet, cut the sealing material to shorten it.
Push the sealing material in about 10 mm beyond the bottom surface of the indoor unit so that it does not touch the air 
louver. Be sure not to push the sealing material in any farther than about 10mm.

•

•

•

•

Short Duct Specification
The indoor unit is provided with air discharge and air intake “knock-out” hole for duct connection. However the 
connection of the short duct for air discharge is possible on only one side.
The use of short duct for air discharge will improve airflow distribution if there is an obstruction (such as a lighting 
fixture) or in a long, narrow room or an L-shaped room. It also use for air conditioning of two rooms simultaneously.

•

•

Possible Opening Dimension For Duct Connection

Air Discharge Knock Out Hole Air Intake Knock 
Out Hole

Possible Direction For Air Discharge And Air Intake

Air Intake

Air DischargeAir Discharge

Air Discharge Air Discharge

10 50 50 50 50 50 10

20
70

20

90

Ø100

PCD Ø140

115 20 115

ACCESSORY PARTS

NOTE
Avoid using the short duct on which the air discharge grille can be completely closed, to prevent evaporator 
freezing.
In order to prevent condensation forming, be sure that there is suf cient thermal insulation and no leakage of cool 
air when installing the short duct.
Keep the introduction of fresh air intake within 20% of total air  ow. Also provide chamber and use booster fan.

•

•

•

Vacuuming is necessary to eliminate all moisture and air from the system.

Vacuuming The Piping And The Indoor Unit
The indoor unit and the refrigerant connection pipes must 
be air-purged because the air containing moisture that 
remains in the refrigerant cycle may cause malfunction of 
the compressor.

Remove the caps from the valve and the service port.
 Connect the center of the charging gauge to the vacuum 
pump.
 Connect the charging gauge to the service port of the 
3-way valve.

•
•

•

VACUUMING AND CHARGING

 Start the vacuum pump. Evacuate for approximately 30 
minutes. The evacuation time varies with different vacuum 
pump capacity. Confirm that the charging gauge needle has 
moved towards -760mmHg.

Caution
 If the gauge needle does not move to -760mmHg, be sure to 
check for gas leaks (using the refrigerant detector) at flare 
type connection of the indoor and outdoor unit and repair 
the leak before proceeding to the next step.
 Close the valve of the changing gauge and stop the vacuum 
pump.

•

•

•
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ВАКУУМИРАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСТИ

Вакуумирането е необходимо да се отстрани цялата влага и въздух от системата.

Вакуумиране на тръбопровода и вътрешното тяло
Вътрешното тяло и свързващите тръби с хладилен агент 
трябва да бъдат обезвъздушени, защото въздух, съдържащ 
влага, който остава в хладилния кръг, може да причини 
неизправност на компресора.
• Отстранете капачките от вентила и сервизния порт. 
• Свържете средата на зарядния манометър към 

вакуумната помпа. 
• Свържете зарядния манометър към сервизния порт 

на 3-пътния вентил.

• Включете вакуумната помпа. Оставете я да работи за около 
30 минути. Времето за изтегляне на въздуха е различно според 
различния капацитет на вакуумната помпа. Уверете се, че 
стрелката на зарядния манометър се е преместила към -760mmHg.

Внимание 
• Ако стрелката на манометъра не се премести към -760mmHg, 

проверете за течове на газ (с помощта на детектор за хладилен 
агент) при щуцерното съединение на вътрешното и външното тяло 
и отстранете теча, преди да преминете към следващата стъпка. 

• Затворете вентила на зарядния манометър и спрете вакуумната 
помпа.

Спецификация на къс въздуховод
• Вътрешното тяло е снабдено с въздухонагнетателен и смукателен "избиващ се" отвор за свързване на въздуховод. Въпреки 

това, свързването на късия въздуховод за нагнетяване на въздуха е възможно само от едната страна.
• Използването на къс въздуховод за нагнетяване на въздуха ще подобри разпределението на въздушния поток, ако има 

препятствие (като фиксиращо приспособление за осветително тяло) или в дълга тясна стая или Г-образна стая. Също така се 
използва за едновременна климатизация на две стаи

Материал за уплътнение
• Възможно е да се запечата един от четирите изхода за нагнетяване на въздух. (запечатване на два или повече 

въздухонагнетателни изхода може да предизвика неизправност)
• Демонтирайте предния панел и поставете уплътнителния материал във въздухонагнетателния изход на 

вътрешното тяло с цел запечтване на изхода.
• Уплътнителният материал е със същата дължина като на най-дългия въздухонагнетателен изход. Ако е желателно 

да се запечата по-късия въздухонагнетателен изход, срежете уплътняващия материал, за да го скъсите.
• Натиснете уплътняващия материал навътре на около 10 mm извън долната повърхност на вътрешното тяло, 

така че да не докосва въздухоразпределителния жалуз. Уверете се, че уплътняващият материал не е натиснат на 
повече от 10 mm.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Избягвайте използване на късия възуховод върху който въздухоразпределителната решетка може да се затваря 

напълно, за да предотвратите замръзване на изпарителя.
• За да не позволите образуване на конденз, се уверете, че термоизолацията е достатъчна и че няма теч на студен 

въздух, когато се монтира късия въздуховод.
• Поддържайте въвеждането на свеж въздух при засмукването на въздух в рамките на 20% от общия въздушен поток. 

Също така осигурете камера и използвайте нагнетателен вентилатор.

Възможна посока за нагнетяване на въздух и засмукване на въздух

Нагнетяване 
на въздуха

Нагнетяване 
на въздуха

Нагнетяване 
на въздуха

Въздухонагнетателен "избиващ се" отвор Въздушен смукателен 
"избиващ се" отвор

Засмукване 
на въздухНагнетяване 

на въздух

Възможен размер на отвор за свързване на въздуховод


