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Textul�în�limba�engleză�este�instrucţiunea�originală.�Celelalte�limbi�
sunt�traducerile�instrucţiunilor�originale.

1. Măsuri de protecţie
Citiţi�cu�atenţie�aceste�"Măsuri�de�protecţie"�înainte�de�a�instala�
echi�pa�mentul�de�condiţionare�a�aerului�şi�aveţi�grijă�să-l�instalaţi�corect.
După�finalizarea�instalării,�efectuaţi�proba�de�funcţionare�pentru�a�verifica�
existenţa�unor�eventuale�defecţiuni�şi�explicaţi�clientului�cum�să�exploateze�
şi�să�întreţină�instalaţia�de�aer�condiţionat�cu�ajutorul�manualului�de�
exploatare.�Cereţi�clientului�să�păstreze�manualul�de�instalare�împreună�
cu�manualul�de�exploatare�pentru�consultare�ulterioară.
Această instalaţie de aer condiţionat se livrează cu condiţia 
"aparate neaccesibile publicului".

Semnificaţia�simbolurilor�de�AVERTIZARE�şi�PRECAUŢIE.

AVERTIZARE Nerespectarea�corespunzătoare�a�acestor�
instrucţiuni�poate�cauza�accidentări�sau�
deces. 

PRECAUŢIE Nerespectarea�corespunzătoare�a�acestor�
instrucţiuni�poate�cauza�pagube�materiale�
sau�accidentări,�care�pot�fi�grave�în�funcţie�
de�circumstanţe.

 AVERTIZARE

•�Solicitaţi�efectuarea�lucrărilor�de�instalare�de�către�distribuitor�
sau�de�către�o�persoană�calificată.� 
Nu�încercaţi�să�instalaţi�de�unul�singur�instalaţia�de�aer�
condiţionat.�Instalarea�necorespunzătoare�poate�cauza�scăpări�
de�apă,�electrocutare�sau�incendiu.

•�Efectuaţi�lucrările�instalare�în�conformitate�cu�instrucţiunile�din�
acest�manual�de�instalare.�Nu�modificaţi�produsul.� 
Instalarea�necorespunzătoare�poate�cauza�scăpări�de�apă,�
electrocutare sau incendiu.

•�Aveţi�grijă�să�utilizaţi�doar�accesoriile�şi�piesele�specificate�pentru�
lucrările�de�instalare.� 
Neutilizarea�pieselor�specificate�poate�avea�drept�rezultat�
căderea�unităţii,�scăpări�de�apă,�electrocutare�sau�incendiu.�

•�Verificaţi�să�fie�utilizaţi�conductorii�specificaţi�şi�ca�asupra�
conexiunilor�la�borne�sau�conductorilor�să�nu�se�exercite�solicitări. 
Conexiunile�sau�fixarea�necorespunzătoare�a�conductorilor�poate�
determina�radiații�anormale�de�căldură�sau�incendiu.

•�Aveţi�grijă�să�decuplaţi�unitatea�înainte�de�a�atinge�piesele�electrice.
•�Aranjaţi�conductorii�cablajului�furnizat�astfel�încât�capacul�CUTIEI�COMP.�
EL.�al�unității�interioare�să�nu�se�ridice�şi�fixați�capacul�în�siguranță. 
În�cazul�în�care�capacul�CUTIEI�COMP.�EL.�nu�este�fixat�corespun-
zător�se�pot�produce�radiaţii�de�căldură,�electrocutare�sau�incendiu.

•�Rupeți�şi�debarasaţi-vă�de�punga�din�material�plastic.� 
Copiii�care�se�joacă�cu�punga�de�plastic�se�pot�asfixia.

 PRECAUŢIE

•�Instalaţi�unităţile�interioare�şi�exterioare,�cordonul�de�alimentare,�
cablajul�telecomenzii�și�cablajul�transmisiei�la�cel�puţin�1�m�de�
televizoare�sau�aparate�radio.�Aceasta�este�pentru�prevenirea�
interferenţei�TV�şi�radio. 
(În�funcţie�de�tăria�semnalului�de�intrare,�distanţa�de�1�metru�
poate�să�nu�fie�suficientă�pentru�eliminarea�zgomotului.)

•�Acordaţi�atenţie�maximă�transportului�produsului. 
Apucați�mânerele�pachetului�pentru�a�transporta�produsul. 
Nu�transportați�pachetul�ținându-l�de�banda�de�polipropilenă�de�pe�
pachet,�periculos�deoarece�banda�de�polipropilenă�se�poate�deforma.

•�Nu�atingeți�aripioara�schimbătorului�de�căldură. 
Atingerea�necorespunzătoare�a�aripioarei�poate�cauza�accidentări.

•�Nu�opriţi�alimentarea�cu�curent�a�produsului�imediat�după�ce�
funcționarea�produsului�a�încetat.� 
Aşteptaţi�întotdeauna�cel�puţin�5�minute�înainte�de�a�decupla�
alimentarea�cu�curent.� 
În�caz�contrar�se�pot�produce�scurgeri�de�apă�şi�defecţiuni.

•�Nu�montaţi�instalaţia�de�aer�condiţionat�în�următoarele�locuri:�
1. Unde�există�o�concentraţie�ridicată�de�ceaţă�sau�vapori�de�ulei�
mineral�(de�ex.�o�bucătărie).� 
Piesele�din�material�plastic�se�vor�deteriora,�piesele�se�pot�
desprinde�şi�pot�rezulta�scăpări�de�apă.�

2. În�locuri�în�care�se�produc�gaze�corosive,�precum�acidul�sulfuros.� 
Corodarea�conductelor�de�cupru�sau�a�pieselor�lipite�poate�
cauza�scăpări�de�agent�frigorific.�

3. Lângă�echipamente�care�emit�radiaţii�electromagnetice.� 
Radiaţia�electrom�agnetică�poate�perturba�funcţionarea�sistemului�
de�control,�cauzând�funcţionarea�defectuoasă�a�unităţii.�

4. Unde�pot�apare�scăpări�de�gaz�inflamabil,�unde�există�fibre�de�
carbon�sau�praf�inflamabil�suspendat�în�aer�sau�acolo�unde�se�
manipulează�substanţe�volatile�inflamabile,�precum�diluant�sau�
benzină.� 
Exploatarea�unităţii�în�astfel�de�condiţii�poate�cauza�incendii.

[Instrucţiuni speciale pentru acest produs]
Nu�instalaţi�unitatea�în�următoarele�locuri.
Uleiul,�gudronul��din�fumul�de�țigări�şi�aburul�cauzează�depuneri�
de�praf�aderent�pe�filtru,�care�nu�mai�pot�fi�curățate�
corespunzător.�În�plus,�praful�aderent�poate�cauza�funcționarea�
defectuoasă.
Locuri�cu�vapori�de�ulei:�Restaurante,�fabrici,�etc.
Locuri�cu�fum�de�ţigări�excesiv:�Fumoar,�etc.
Locuri�cu�umezeală�excesivă�sau�abur:�Restaurante,�fabrici,�etc.

•�Instalaţia�de�aer�condiţionat�nu�este�destinată�utilizării�într-o�
atmosferă�potenţial�explozivă.

Notă
•�Puneți�clientul�să�exploateze�efectiv�instalația�de�aer�condiţionat�
consultând�manualul�de�exploatare�şi�explicați�exploatarea�
corectă�a�instalației�de�aer�condiţionat,�furnizând�sfaturi�utile.

•�Consultaţi�manualul�de�exploatare�împreună�cu�manualul�de�
instalare�furnizat�cu�unitatea�interioară.

•�Utilizaţi�telecomanda�BRC1E51A7.

2. Accesorii
Controlaţi�ca�numărul�următoarelor�accesorii�furnizate�cu�instalaţia�
de�aer�condiţionat�să�fie�corect.�A�se�vedea�următoarea�figură�care�
prezintă�locul�de�păstrare�a�accesoriilor.

Partea din spate 
a cartonului ondulat protector

Un set de accesorii
Accesoriile sunt 
pe partea din spate 
a cartonului ondulat 
protector sub grila 
aspiraţiei.

Grila aspiraţiei
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Denumire
Distanţier�

(1)
Furtun 

flexibil�(2)
Conductă�în�
formă�de�S�(3) Cablaj�(4)

Clemă�
(5)

Cantitate 1�buc. 1�buc. 1�buc. 1�buc. 2�buc.

Formă

Denumire
Conductă�de�
legătură�(6) Alonjă�(7)

Garnitură�
(8)

AlteleCantitatea 1�buc. 1�buc. 1�buc.

Formă

•�Manual de 
exploatare

•�Manual de 
instalare

Acordaţi atenţie maximă următoarelor elemente când efectuați 
lucrările de instalare, şi reverificaţi elementele la finalizarea 
lucrării.

a.��Elementele�de�testare�la�finalizarea�lucrării

Elemente�de�testare În�caz�de�
defecţiune Rezultat

Este�instalaţia�de�aer�condiţionat�lipsită�
de�greșeli�sau�omisiuni�de�cablaj�şi�
conexiuni?

Nefuncționare�și�
arderea 

conductorilor
Sunteți�sigur�că�nu�există�spaţiu�între�
tavan�şi�materialul�tavanului? Scăpări�de�apă

Sunt�butoanele�de�fixare�(în�două�
puncte)�a�cutiei�de�praf�fixate�strâns?

Vibraţie,�zgomot�
şi�necolectarea�

prafului

Sunt�butoanele�de�fixare�(în�cinci�
puncte)�a�filtrului�de�aer�fixate�strâns?

Vibraţie,�zgomot�
şi�necolectarea�

prafului
Este�cordonul�de�prevenire�a�căderii�
cutiei�de�praf�şi�grilei�agățat�de�
suportul�de�instalare?

Cădere

Ați�fixaţi�capacul�CUTIEI�COMP.�EL.,�
cutia�de�praf,�furtunul�flexibil,�conducta�
în�formă�de�S,�grila�aspiraţiei,�şi�
capacele�colţurilor�decorative?

Zgomot�şi�
necolectarea 

prafului

* Aveţi�grijă�să�reverificați�elementele�date�în�secţiunea�"1.�Măsuri�
de�protecţie"�la�pagina�1.

b.�Elementele�de�testare�înainte�de�livrare
Elemente�de�testare Rezultat

A�fost�finalizată�proba�de�funcţionare�a�instalaţiei�de�aer�
condiţionat?
Ați�explicat�clientului�metoda�de�exploatare�a�instalaţiei�
de�aer�condiţionat�prezentând�clientului�manualul�de�
exploatare?�*
Ați�efectuat�setările�de�mod�pentru�auto-curăţarea�filtrului�
(setările�operaţiunii�de�comandă�automată�sau�setările�
funcţionării�temporizatorului�cu�specificarea�zonei�de�timp�
de�funcţionare)�şi�aţi�informat�clientul�despre�funcţionarea�
modului�setat�al�instalaţiei�de�aer�condiţionat?
Ați�dat�manualul�de�exploatare�clientului?�(Aveţi�grijă�să�
predați�clientului�atât�manualul�de�exploatare�cât�şi�
manualul�de�instalare.)
Ați�predat�clientului�conducta�de�legătură�și�alonja,�
cerându-i�clientului�să�le�păstreze?

* Explicarea particularităților exploatării
În�plus�faţă�de�utilizarea�generală�a�instalaţiei�de�aer�condiţionat,�
trebuie�să�explicați�descrierile�elementelor�marcate�cu�
�AVERTIZARE�şi� �PRECAUŢIE�în�manualul�de�exploatare�

şi�să�cereți�clientului�să�citească�descrierile�cu�atenție�deoarece�
acestea�prezintă�recomandări�care�dacă�nu�sunt�urmate,�există�
probabilitatea�producerii�de�pierderi�de�vieți�omenești,�
accidentări�grave�sau�pagube�materiale.

3. Locul de instalare
Acest�produs�oferă�direcții�selectabile�pentru�orificiul�de�evacuare�
a�aerului.�Pentru�obținerea�modului�de�flux�pe�trei�căi,�este�necesar�
un�set�de�obturare�(accesoriu�opţional).�Modurile�de�flux�
bidirecţional�nu�sunt�disponibile�la�acest�produs.

3-1 Selectaţi cu acordul clientului locul de 
instalare care îndeplineşte următoarele 
condiţii

•�Suprafaţa�tavanului�nu�este�deosebit�de�înclinată.
•�Este�asigurat�spaţiul�de�instalare�si�service�(a�se�vedea�
următoarele�figuri).

•�Panourile�indicatoare�se�pot�observa�cu�uşurinţă.
•�Unităţile�interioară�şi�exterioară,�cordonul�de�alimentare,�cablajul�
transmisiei,�şi�cablajul�telecomenzii�sunt�la�cel�puţin�1�m�de�
aparatele�TV�sau�radio. 
(Cele�de�mai�sus�sunt�pentru�prevenirea�interferenţei�TV�şi�radio.�
În�funcţie�de�tăria�semnalului�de�intrare,�distanţa�de�1�metru�
poate�să�nu�fie�suficientă�pentru�eliminarea�zgomotului.)

3-2 Spaţiul de instalare necesar
Instalaţi�unitatea�interioară�în�conformitate�cu�manualul�de�instalare�
şi�următoarele�figuri.

Indicator

Admisia 
colectării prafului

Partea frontală a panoului

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Unitatea�interioară
2 Ştuţ�de�evacuare
3 La�cel�puţin�1500�mm�de�perete.�Acest�spaţiu�va�fi�de�

cel�puţin�500�mm,�cu�orificiul�de�evacuare�a�aerului�
închis�şi�tamponul�de�blocare�instalat.

4 Admisia�colectării�prafului
5 Este�necesar�un�spaţiu�pentru�colectarea�prafului�cu�un�

aspirator

3-3 Instrucțiunile de montare a grilei de 
aspirației

Selectaţi�una�din�următoarele�direcţii�de�montare�a�grilei�aspirației�
pe�panou.

Tubulatură TubulaturăŞtuţ de 
evacuare

Admisia 
colectării 
prafului

Ştuţ de 
evacuare

Grila 
aspiraţiei
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4. Pregătiri pentru panou
Notă

•�Efectuați�toate�lucrările�cerute�la�"4.�Pregătiri�pentru�panou"�la�
pagina�3�cu�panoul�păstrat�în�materialul�de�ambalare�
(pe�partea�de�jos).

•�Nu�puneți�panoul�jos�sau�în�picioare�și�nu�lăsați�panoul�pe�piese�
proeminente. 
În�caz�contrar�suprafața�panoului�se�poate�deteriora�prin�zgâriere.

•�Nu�atingeți�clapeta�basculantă�şi�nu�aplicați�nicio�o�forţă�pe�
clapetă�basculantă.�Acest�lucru�ar�cauza�funcţionarea�
defectuoasă�a�unităţii.

4-1 Scoaterea grilei aspiraţiei de pe panou, 
a cartonului ondulat protector şi a setului 
de accesorii

(1)�Apăsaţi�butoanele�grilei�aspiraţiei�şi�ridicaţi�butoanele.

Panou decorativButoane

Material 
de ambalare (fund)

Grila aspiraţiei

(2)�Deschideţi�grila�aspiraţiei�la�un�unghi�de�aproximativ�45°�şi�
scoateţi�grila�aspiraţiei�de�pe�panou.

45°

(3)�Scoateţi�cartonul�ondulat�de�protecţie. 
Scoateţi�cartonul�ondulat�de�protecţie�(de�pe�partea�de�sus�
a�panoului)�împreună�cu�accesoriile�prinse�de�partea�din�spate�
a�cartonului�ondulat�protector.

Carton ondulat 
protector (sus) 
(Accesoriile sunt 
pe partea din spate.)

Carton ondulat 
protector (fund)

Notă

Nu�aplicaţi�forţe�pe�clapeta�basculantă,�unitatea�de�perie,�sau�
filtrul�de�aer�când�manipulaţi�panoul.

Panou

Unitate de perieFiltru de aer

Clapetă basculantă

4-2 Scoaterea capacelor colţurilor decorative

Panou

Capacul colţului decorativ

Capacul colţului decorativ Capacul 
colţului decorativ

Capacul colţului 
decorativ (cu afişaj)

(1)�Ridicaţi�şi�scoateți�capacul�colţului�decorativ�(cu�indicaţie)�în�
direcţia�săgeţii.

Notă

Nu�aplicaţi�forţe�pe�conductori.

Operation/filter cleaning

(2)�Scoateţi�şuruburile�de�pe�dosul�capacului�colţului�decorativ�
(cu�indicaţie),�deschideţi�capacul�şi�scoateţi�conectorul�fixat�
pe�capătul�din�faţă�al�conductorilor�de�la�placa�cu�circuite�
imprimate.

Capac

Conector

Conductori

Placă 
cu circuite 
imprimate

3

1Şurub

2

Capacul colţului 
decorativ (cu afişaj)

(3)�Scoateţi�fiecare�din�capacele�rămase�ale�colţurilor�decorative�
(respectiv,�trei�capace)�în�direcţia�săgeţii.

Panou

Capacul colţului decorativ

4-3 Scoaterea cutiei de praf

Buton de fixare 
a cutiei de praf 
şi agrafă

Cutie 
de praf Butonul de fixare 

a cutiei de praf
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(1)�Rotiţi�cele�două�butoane�de�fixare�a�cutiei�de�praf.

Cutie de praf

(Pentru ușurarea explicării este prezentată partea frontală a panoului.)

Buton de fixare

Buton de fixare

(2)�Scoateţi�cutia�de�praf�de�pe�panou�fiind�atent�să�nu�tăiaţi�
cordonul�de�prevenire�a�căderii.

Cutie de praf

Cordon de 
prevenire a căderii

2

1

(3)�Scoateţi�cordonul�de�prevenire�a�căderii�pentru�cutia�de�praf�
din�suportul�agrafei�panoului.

Scoateţi cordonul 
de prevenire a căderii 
din furca agrafei.

Agrafă

Cutie de praf

Cordon de prevenire 
a căderii

Panou

5. Pregătiri pentru unitatea interioară

 AVERTIZARE

Verificaţi ca unităţile interioară şi exterioară să aibă 
alimentarea cu curent întreruptă înainte de executarea 
lucrărilor de cablaj.
În�caz�contrar,�vă�puteţi�electrocuta.

 PRECAUŢIE

•�Efectuaţi�următoarele�lucrări�după�instalarea�unităţii�interioare.
•�Instalați�unitatea�interioară�conform�manualului�de�instalare�
furnizat�cu�unitatea�interioară.

5-1 Fixarea distanţierului (accesoriu (1))

(1)�Scoateţi�capacul�de�închidere�a�orificiului�de�ocolire.

12

1 Unitatea�interioară
2 Scoateţi�capacul�de�închidere�a�orificiului�de�ocolire

(2)�Decojiți�hârtia�de�pe�banda�dublu�aderentă�de�pe�spatele�
distanţierului�(accesoriu�(1)).

(3)�Fixaţi�distanţierul�(accesoriu�(1))�pe�orificiul�de�ocolire�a�
aerului. 
Verificaţi�ca�orificiul�de�ocolire�a�aerului�să�nu�fie�blocat�după�
fixarea�distanţierului.

1

4

2

4

3

1 Orificiul�de�ocolire�a�aerului
2 Lipit�pentru�alinierea�cu�orificiul�de�ocolire�a�aerului
3 Aliniaţi�colţurile
4 Distanţier�(accesoriu�(1))

5-2 Fixarea cablajului (accesoriu (4))
(1)�Scoateţi�capacul�CUTIEI�COMP.�EL.�de�pe�unitatea�interioară.

Gheare

Capac CUTIE COMP. EL.Şuruburi 
(2 puncte)

Slăbiţi şuruburile (în două puncte) şi glisaţi capacul CUTIEI COMP. 
EL. în direcţia săgeții pentru a desprinde capacul din gheare.
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(2)�Scoateţi�conectorul�călăreţ�de�pe�X8A.

1

2

X8A

1 CUTIE�COMP.�EL.
2 Conector�călăreţ

(3)�Conectaţi�cablajul�(accesoriu�(4))�la�conectoare�(X8A,�X35A�şi�
X36A)�şi�la�cele�trei�puncte�ale�cablajului�de�pe�partea�unității.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 Cablajul�de�pe�partea�unității
2 Conector 

Aveţi�grijă�să�le�conectaţi�în�siguranţă
3 CUTIE�COMP.�EL.
4 Cârlig�X35A,�X36A
5 Cablaj�(accesoriu�(4))
6 Tub�de�sticlă

Notă

Asiguraţi-vă�de�conectarea�în�siguranţă�a�conectoarelor,�în�caz�
contrar�clapeta�basculantă,�unitatea�de�perie�sau�filtrul�de�aer�
nu�vor�funcţiona.

5-3 Fixarea CUTIEI COMP. EL.
Fixaţi�capacul�CUTIEI�COMP.�EL.�în�ordine�inversă�față�de�
procedura�de�la�"5-2�Fixarea�cablajului�(accesoriu�(4))"�la�
pagina�4�(1).

Notă

Aveți�grijă�să�nu�prindeți�cablurile�sau�tubul�de�sticlă�sub�capacul�
CUTIEI�COMP.�EL.

 AVERTIZARE

Aranjați îngrijit cablurile electrice şi fixaţi capacul CUTIEI 
COMP. EL. în siguranță.
Prinderea�cablurilor�electrice�sau�ridicarea�capacului�CUTIEI�
COMP.�EL.�pot�cauza�electrocutare�sau�incendiu.

6. Fixarea panoului pe unitatea interioară
Instalaţi�unitatea�interioară�consultând�manualul�de�instalare�
furnizat�cu�unitatea�interioară.

Notă

Nu�aplicaţi�forţe�pe�clapeta�basculantă,�unitatea�de�perie,�sau�filtrul�
de�aer�când�scoateţi�panoul�din�materialul�de�ambalare�(pe�partea�
de�jos).

6-1 Verificări înainte de fixarea panoului
•�Verificaţi�direcțiile�unității�interioare�şi�marcajele�gravate�pe�
panou�după�cum�este�prezentat�mai�jos. 
Blocul�de�tubulatură�la� PIPING�SIDE �şi�ştuţul�de�evacuare�la�
DRAIN�SIDE  .

•�Așezați�în�picioare�brațul�de�închidere�temporară.
•�Trageţi�afară�conductorii�(pe�partea�panoului)�din�deschidere.

6-2 Fixarea panoului
(1)�Puneți�provizoriu�cele�două�brațe�de�închidere�temporară�

a�orificiului�de�aspiraţie�a�panoului�(pe�partea�circumferinţei�
interioare)�la�cârligele�unității�interioare.

Notă

Luați-vă�mâinile�după�confirmarea�prin�fereastra�de�control�
că�brațele�de�închidere�temporară�sunt�prinse�cu�cârligele.

(2)�Trageți�afară�din�deschidere�cablajul�fixat�la�"5.�Pregătiri�pentru�
unitatea�interioară"�la�pagina�4. 
Apoi,�trageţi�afară�conductorii�deconectați�de�capacul�decorativ�
de�colţ�(cu�indicaţie)�la�"4.�Pregătiri�pentru�panou"�la�
pagina�3�din�orificiul�din�colţ�cu�grijă�astfel�încât�conductorii�
să�nu�fie�prinși�de�suportul�de�instalare.

(3)�Puneți�suporturile�de�instalare�(în�patru�puncte)�pe�colţurile�
panoului�la�cârligele�circumferinței�unității�interioare.�(Agățați�
mai�întâi�suportul�de�instalare�gravat�cu� PIPING�SIDE ,�urmat�
de�suportul�de�instalare�de�pe�partea�unghiului�opus.) 
La�acel�moment,�fiţi�atent�să�nu�prindeți�cablajul�şi�conductorii�
(pe�partea�panoului)�între�panou�şi�unitatea�interioară.

Notă

Luați-vă�mâinile�după�confirmarea�faptului�că�suporturile�de�
instalare�sunt�prinse�cu�cârlige.

(4)�Strângeţi�cele�patru�şuruburi�cu�cap�hexagonal�de�sub�suportul�
de�instalare�aproximativ�5�mm.�(Panoul�se�va�deplasa�în�sus.)

(5)�Rotiţi�panoul�în�direcţiile�săgeților�astfel�încât�deschiderea�de�
pe�tavan�să�fie�acoperită�perfect�de�panou.

(6)�Apoi,�strângeți�şurubul�(4)�până�ce�distanţa�de�la�partea�de�jos�
a�cârligului�unității�interioare�până�la�partea�de�jos�a�panoului�
să�devină�de�107�-�112�mm.

Ştuţ de 
evacuare

Tubulatură

Cârlig

Suport de instalare

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

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

Înainte de 
agățarea temporară

După agățarea 
temporară

Brațe de 
zăvorâre 
temporară

Fereastră de control

Cârlig

(4 puncte)
Înainte de agăţare După agăţare 

6-2 (1)

Cârlig
Fereastră 
de control

Brațe de zăvorâre temporară
Înainte de 
agățarea temporară

După agățarea 
temporară

Marcaj gravat 
PIPING SIDE

Marcaj gravat 
DRAIN SIDE

Efectuaţi reglările Deschidere

Unealtă (de ex. șurubelniţă)
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107
~11

2  m
m

6-2 (6)

Panou

Partea inferioară 
a panoului

Unitatea interioară

Partea de jos a cârligului 
unității interioare

(Pentru ușurarea 
explicării tavanul 
este omis din 
figură)

10
7~

11
2 

m
m

Etanşare Unitatea interioară
Partea de jos 
a cârligului 
unității interioare

Tavan

Suport de instalare
Partea inferioară a panoului

Panou

Secţiuni transversale (4 puncte)

Notă

•�Strângeţi�şuruburile�în�siguranță,�în�caz�contrar�poate�surveni�
o�defecțiune�după�cum�este�prezentat�mai�jos.

•�Reglaţi�din�nou�înălţimea�unităţii�interioare�dacă�există�un�spaţiu�
între�tavan�şi�panou,�strângând�bine�şuruburile.

Scăpare 
de aer

Scăpare de 
aer din partea 
tavanului.

Formare 
de murdărie Condensare 

de rouă sau scurgere

Aveţi grijă să nu existe spațiu.

Reglările de înălţime la unitate 
vor fi posibile prin orificiile de la 
colţurile panourilor fără 
demontarea panoului, cu 
condiţia ca reglările să nu 
afecteze orizontalitatea sau 
tubulatura de evacuare a unității 
interioare. Consultaţi manualul 
de instalare a unităţii interioare 
pentru a efectua lucrarea.

6-3 Controlul panoului
(1)�Scoateți�etanșarea�panoului.

1 2 1

2
3

4

1 Scoateți�garnitura�panoului
2 Introduceţi�garnitura�până�când�garnitura�vine�în�contact�

cu�gheara
3 Gheară�
4 Etanșare�(accesoriu�(8))

(2)�Trageți�cablajul�şi�conductorii�(pe�partea�panoului).

Panou

Cablaj

Cablaj
Conductor 
(pe partea panoului)

Conductor 
(pe partea panoului)

(3)�Conectaţi�conectorul�conductorilor�şi�deplasaţi�tubul�de�sticlă�
pentru�a�acoperi�partea�de�conectare.

Conductor 
(pe partea panoului) Cablaj

Conector
Aveţi grijă să le 
conectaţi în siguranţă.

Deplasaţi 
tubul de sticlă.

1

2
Tub de sticlă

(4)�Strângeţi�şi�fixaţi�ambele�capete�ale�tubului�de�sticlă�cu�brăţări�
pe�tubul�de�sticlă�împreună�cu�brăţările�furnizate�(accesorii�
(5)).�Tăiați�porţiunile�excedentare�ale�brăţărilor�de�rădăcinile�
lor�după�ce�ambele�capete�sunt�fixate.

Strângeţi colierele

Tăiați rădăcinile
Colier
(accesoriu (5))

(5)�Readuceți�conductorii�conectați�în�spaţiul�dintre�unitatea�
interioară�şi�panou. 
(Potriviți�conductorii�în�partea�hașurată�prezentată�în�figură.)

Notă

Potriviți�conductorii�cu�atenție�astfel�încât�conductorii�să�nu�
vină�în�contact�cu�filtrul�de�aer.

Conductori 
conectaţi

Conductori 
conectaţiPanou

CUTIE COMP. EL. 
a unității interioare

(6)�Scoateţi�capacul�CUTIEI�COMP.�EL.�de�pe�unitatea�interioară.� 
Consultaţi�"5-2�Fixarea�cablajului�(accesoriu�(4))"�la�
pagina�4.



Manual de instalare BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
� Panou�decorativ�cu�auto-curăţare
 4P310441-1B – 2015.057

(7)�Conectaţi�conectorul�conductorului�balansului�la�placa�
cu�circuite�imprimate.

2
1

3

X9A

1 Placă�cu�circuite�imprimate
2 Conectaţi�conectorul�conductorului�balansului�la�placa�

cu�circuite�imprimate. 
Aveţi�grijă�să�le�conectaţi�în�siguranţă.

3 Conductorul�balansului�(la�X9A)
(8)�Fixaţi�capacul�CUTIEI�COMP.�EL.�în�ordine�inversă�față�de�

procedura�de�la�"5-2�Fixarea�cablajului�(accesoriu�(4))"�la�
pagina�4.

(9)�Treceți�conductorii�prin�cârlig.

21

1 Cârlig
2 Treceți�cablurile�prin�cârlig

6-4 Fixarea cutiei de praf
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Marcaj�gravat�pe�partea�tubulaturii
2 Agrafa�panoului
3 Marcaj�gravat�pe�partea�evacuării
4 Panou
5 Cordon�de�prevenire�a�căderii
6 Cutie�de�praf
7 Montaţi�cutia�de�praf�cu�partea�unde�semnul�este�gravat�

cu�fața�în�jos.

(1)�Agățați�cordonul�de�prevenire�a�căderii�cutiei�de�praf�de�agrafa�
panoului�aşa�cum�este�prezentat�în�figură.

1

2
3
4
5

1 Agrafă
2 Cordonul�de�prevenire�a�căderii�agățat
3 Panou
4 Cordon�de�prevenire�a�căderii
5 Cutie�de�praf

(2)�Montaţi�cutia�de�praf�în�ordine�inversă�față�de�procedura�de�la�
"4-3�Scoaterea�cutiei�de�praf"�la�pagina�3.

Notă

Asiguraţi-vă�că�cordonul�de�prevenire�a�căderii�nu�este�prins�de�
orificiul�de�evacuare�de�pe�cutia�de�praf�când�fixați�cutia�de�praf.�
În�caz�contrar,�cutia�de�praf�poate�să�nu�funcţioneze�normal.

(3)�Rotiţi�butoanele�de�fixare�(în�două�puncte)�a�cutiei�de�praf�şi�
fixaţi�cutia�de�praf.

(Pentru ușurarea explicării este 
prezentată partea frontală a panoului.)

Buton de 
fixare

Buton 
de fixare

6-5 Montarea conductei în formă de S (accesoriu (3))
Montaţi�partea�cutiei�de�praf�(gravată�cu�A)�înainte�de�a�monta�
partea�periei�(gravată�cu�B).
(Montaţi�astfel�încât�caracterele�gravate�să�corespundă.)

Cutie de praf

Cutie de praf

Unitate de perie

Asiguraţi-vă de 
potrivirea între 
ele a caracterelor 
gravate.

2

Gheare
(2 puncte)

Gheară
(1 punct)

Unitate de perie

Partea unităţii de perie
Conductă în formă de S
(accesoriu (3))

Partea cutiei 
de praf

Asiguraţi-vă de 
potrivirea între ele a 
caracterelor gravate.

1

Notă

Controlaţi�ca�ghearele�sunt�fie�prinse�în�siguranță.�În�caz�contrar,�
poate�rezulta�o�defecţiune�în�colectarea�prafului.
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7. Fixarea grilei aspiraţiei şi a capacelor 
colţurilor decorative

Grila�aspiraţiei�poate�fi�rotită�şi�fixată�în�două�direcții�selectabile.
Dacă�sunt�instalate�mai�multe�unităţi,�potriviţi�direcțiile�grilelor�
aspiraţiei�după�necesități.�Schimbările�de�direcţie�pot�fi�efectuate�și�
la cererea clientului.

7-1 Fixarea grilei aspiraţiei
* Selectaţi�cârligul�(A)�sau�(B),�şi�agăţaţi�ghearele�grilei�aspiraţiei.

Notă

Grila�aspiraţiei�poate�fi�deteriorată�dacă�este�aleasă�partea�greşită�
de�agăţare.

7-2 Cârlig (A)
(1)�Fixaţi�grila�aspiraţiei�la�un�unghi�de�aproximativ�45°�şi�puneţi�

cârligul�(în�trei�puncte)�pe�panou.

45°

Panou

Panou

Grila 
aspiraţiei

Grila aspiraţiei

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Unghiul de montare a grilei aspiraţiei

Indicaţie
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2)�Aşa�cum�este�prezentat�în�figură,�agăţaţi�cordoanele�de�
prevenire�a�căderii�pentru�grila�aspiraţiei�de�agrafele�de�colţ�
(pe�cele�două�colţuri).

Modificați direcțiile cordoanelor 
de prevenire a căderii.

Grila aspiraţiei

Agrafă
Cordon de prevenire a căderii

Agrafă
Curbați agrafa 
spre interior.

Cordon de prevenire a căderii

(3)�Racordați�furtunul�flexibil�(accesoriu�(2))�pe�panoul�lateral. 
(Furtunul�flexibil�(accesoriu�(2))�nu�are�constrângeri�în�privința�
direcției.)

Joncțiunea furtunului 
flexibil pe partea panoului

Furtun flexibil
(accesoriu (2)) 

Joncțiunea furtunului 
flexibil pe partea panoului

Fixați ghearele în 
cârlige (în două 
puncte) în siguranță.

Cârlige
(2 puncte)

Notă

Controlaţi�ca�ghearele�sunt�fie�prinse�în�siguranță.�În�caz�
contrar,�poate�rezulta�o�defecţiune�în�colectarea�prafului.

(4)�Fixaţi�prin�apăsare�furtunul�flexibil�conectat�în�(3)�în�panou. 
(Aveţi�grijă�ca�furtunul�să�nu�fie�prins�la�închiderea�grilei�
aspiraţiei.)

Notă

Aveţi�grijă�să�nu�rupeți�furtunul�flexibil�când�fixaţi�prin�apăsare�
furtunul�flexibil.

Furtun 
flexibil

Spre grila aspiraţiei

Fixaţi prin 
apăsare furtunul 
flexibil urmărind 
forma colțului.

(5)�Racordaţi�capătul�opus�al�furtunului�flexibil�racordat�la�(3)�pe�
partea�grilei�aspiraţiei.
* Rotiţi�îmbinarea�furtunului�flexibil�de�pe�partea�grilei�
aspiraţiei�în�conformitate�cu�direcţia�de�montare�a�grilei�
aspiraţiei�aşa�cum�este�prezentat�în�figură.

Îmbinarea furtunului 
flexibil pe partea 
grilei aspiraţiei

Îmbinarea furtunului 
flexibil pe partea 
grilei aspiraţiei

Furtun flexibil

Racordaţi furtunul 
în siguranță.

Notă

Controlaţi�ca�ghearele�sunt�fie�prinse�în�siguranță.�În�caz�
contrar,�poate�rezulta�o�defecţiune�în�colectarea�prafului.
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(6)� Împingeţi�în�sus�grila�aspiraţiei�încet�la�început,�şi�apăsând�
cele�două�butoane�instalaţi�în�final�grila�în�panou�în�siguranță.

PanouButoane
(2 puncte)

Grila aspiraţiei

Notă

Grila�aspiraţiei�poate�prinde�cordoanele�de�prevenire�a�căderii�
în�timpul�închiderii�grilei�aspiraţiei.
Controlaţi�ca�cordoanele�de�prevenire�a�căderii�să�nu�iasă�din�
grila�aspiraţiei�înainte�de�a�închide�grila�aspiraţiei.

Grila aspiraţiei
Nu trebuie să iasă în afară

Cordon 
de prevenire 
a căderii

7-3 Cârlig (B)
(1)�Fixaţi�grila�aspiraţiei�la�un�unghi�de�aproximativ�45°�şi�puneţi�

cârligul�(în�trei�puncte)�pe�panou.

45
°

Panou

Grila 
aspiraţiei

Grila aspiraţiei

Panou

Unghiul de montare 
a grilei aspiraţiei

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Indicaţie
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2)�Aşa�cum�este�prezentat�în�figură,�agăţaţi�cordoanele�de�
prevenire�a�căderii�pentru�grila�aspiraţiei�de�agrafele�de�colţ�
(pe�cele�două�colţuri).

Modificați direcțiile cordoanelor 
de prevenire a căderii.

Grila aspiraţiei

Agrafă
Cordon de prevenire a căderii

Agrafă
Curbați agrafa 
spre interior.

Cordon de prevenire a căderii

(3)�Racordați�furtunul�flexibil�(accesoriu�(2))�pe�panoul�lateral. 
(Furtunul�flexibil�(accesoriu�(2))�nu�are�constrângeri�în�privința�
direcției.)

Joncțiunea furtunului 
flexibil pe partea panoului

Fixați ghearele în 
cârlige (în două 
puncte) în siguranță.

Furtun flexibil
(accesoriu (2)) 

Joncțiunea furtunului 
flexibil pe partea panoului

Cârlige 
(2 puncte)

Notă

Controlaţi�ca�ghearele�sunt�fie�prinse�în�siguranță.�În�caz�
contrar,�poate�rezulta�o�defecţiune�în�colectarea�prafului.

(4)�Fixaţi�prin�apăsare�furtunul�flexibil�racordat�în�(3)�în�panou. 
Aveţi�grijă�ca�furtunul�să�nu�fie�prins�la�închiderea�grilei�
aspiraţiei.

Furtun 
flexibil 

Spre grila aspiraţiei

Fixaţi prin 
apăsare furtunul 
flexibil urmărind 
forma colțului.

(5)�Racordaţi�capătul�opus�al�furtunului�flexibil�racordat�la�(3)�
pe�partea�grilei�aspiraţiei.
* Rotiţi�îmbinarea�furtunului�flexibil�de�pe�partea�grilei�
aspiraţiei�în�conformitate�cu�direcţia�de�montare�a�grilei�
aspiraţiei�aşa�cum�este�prezentat�în�figură.

Îmbinarea furtunului 
flexibil pe partea 
grilei aspiraţiei

Racordaţi furtunul 
în siguranță.

Îmbinarea furtunului 
flexibil pe partea 
grilei aspiraţiei

Furtun flexibil

Notă

Controlaţi�ca�ghearele�sunt�fie�prinse�în�siguranță.�În�caz�
contrar,�poate�rezulta�o�defecţiune�în�colectarea�prafului.

(6)� Împingeţi�în�sus�grila�aspiraţiei�încet�la�început,�şi�apăsând�
cele�două�butoane,�instalaţi�în�final�grila�în�panou�în�siguranță.

Panou Butoane
(2 puncte)

Grila aspiraţiei
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Notă

Grila�aspiraţiei�poate�prinde�cordoanele�de�prevenire�a�căderii�
în�timpul�închiderii�grilei�aspiraţiei.
Controlaţi�ca�cordoanele�de�prevenire�a�căderii�să�nu�iasă�din�
grila�aspiraţiei�înainte�de�a�închide�grila�aspiraţiei.

Grila aspiraţiei Nu trebuie 
să iasă în afară

Cordon de 
prevenire a căderii

7-4 Fixarea capacelor colţurilor decorative
(1)�Conectaţi�capacul�colţului�decorativ�(cu�indicaţie)�în�siguranță�

la�placa�cu�circuite�imprimate�în�ordine�inversă�față�de�
procedura�de�la�"4.�Pregătiri�pentru�panou"�la�pagina�3.

2 Capac
3 Şurub

1 ConductoriConector

Conectaţi în 
siguranță 
conectorul.

Placă cu circuite 
imprimate

Capacul colţului 
decorativ (cu indicaţie)

Colier

Aranjaţi conductorii 
îngrijit astfel încât 
colierul să fie pe partea 
interioară a capacului.

(2)�Fixați�capacul�colţului�decorativ�(cu�indicaţie)�la�colţul�cu�
marcajul�gravat� DRAIN�SIDE .�Împingeți�conductorii�conectaţi�
prin�orificiul�colţului�pe�partea�din�spate�a�tavanului.

Fixaţi prin apăsare cele cinci 
gheare de pe capacul colţului 
decorativ în orificiile de pe panou.

Capacul colţului 
decorativ (cu afişaj)

Conductori

Marcaj gravat 
DRAIN SIDE

(3)�Agăţaţi�fiecare�din�cordoanele�capacelor�rămase�ale�colţurilor�
decorative�(respectiv�trei�capace)�pe�ştiftul�corespunzător�de�
pe�panou.

Știft

(4)�Montaţi�capacele�colţurilor�decorative�(respectiv�trei�capace)�
pe�panou.

Fixaţi prin apăsare cele cinci gheare de 
pe capacul colţului decorativ în orificiile 
de pe panou.

8. Setările modului de funcționare
Poate�fi�selectat�oricare�din�următoarele�moduri�de�funcţionare�
pentru�auto-curăţarea�filtrului�panoului�cu�auto-curăţare.

Mod de 
funcţionare Descriere

(1)��Funcţionarea�
programată�a�
temporizării

Efectuează�auto-curăţarea�filtrului�în�timpul�
perioadei�desemnate�selectate�din�opt�
perioade.

(2)��Funcționare�
de�la�00:00�la�
03:00

Efectuează�auto-curăţarea�filtrului�în�timpul�
perioadei�setate�din�fabrică�(00:00�la�03:00).

(3)��Operațiunea�
de�comandă�
automată

Efectuează�auto-curăţarea�filtrului�în�
conformitate�cu�referința�comenzii.

Discutând�cu�clientul,�setați�modul�de�funcţionare�dorit�consultând�
instrucţiunile�de�la��Auto-curăţarea�filtrului��din�manualul�de�
exploatare�a�panoului�decorativ�cu�auto-curăţare.
La�momentul�livrării,�consultaţi�conţinutul�descrierilor�de�la�(1)�la�(3)�
din�tabelul�de�mai�sus�şi�explicaţi�clientului�când�începe�auto-
curăţarea�filtrului.

9. Setări locale
Efectuați�setările�discutând�cu�clientul,�în�conformitate�cu�manualul�
de�instalare�și�cu�condiţiile�de�utilizare�a�instalaţiei�de�aer�
condiţionat.�Sunt�posibile�următoarele�trei�setări.

9-1 Setările cantității de praf
Efectuați�setările�în�funcţie�de�cantitatea�de�praf�din�cameră.
•�Cantitate�standard�de�praf�(birouri�generale)
•�Cantitate�mare�de�praf�(magazine�de�îmbrăcăminte)

9-2 Indicatorul panoului (verde) aprins/stins
Indicatorul�panoului�(verde)�poate�afişa�următoarele�condiţii�de�
exploatare.�Efectuați�setările�indicatorului�în�conformitate�cu�solicitarea�
clientului.

Indicator
Condiţii�de�
exploatare Observaţii

Verde
Aprins

Operație�de�
condiţionare�a�

aerului Indicatorul�este�stins�
înainte�de�transport.

Iluminat�
intermitent

Auto-curăţarea�
filtrului

Becul�roşu�pentru�informarea�clientului�despre�timpul�de�a�colecta�
prafului�nu�va�fi�stins.
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Executați�setările�locale�în�conformitate�cu�manualul�de�instalare�a�
telecomenzii.�(Setările�din�căsuțele�cu�linii�îngroșate�sunt�efectuate�
înainte�de�transport.)

Element�
de 

setare

Nr.�
de 
mod

PRIMUL�
NR.�DE�
COD

AL�DOILEA�NR.�DE�COD

01 02 03 04
Semnul�
de 
colectare 
a�prafului�
1�de�pe�
afișaj

10 
(20) (3) Afişare Nu�se�

afişează – –

Setările�
cantității�
de�praf

14 
(24) (9)

Cantitate 
standard 
de�praf

Cantitate 
mare�de�
praf

– –

Indicatorul�
panoului�
(verde) 
aprins/
stins

14 
(24) (4)

Aprins�în�
timpul�
regimului�de�
condiţionare�
a�aerului�și�
de�curăţare�
a�filtrului.

Se�poate�
aprinde�
numai�în�
timpul�
regimului�de�
curăţare�a�
filtrului.

Stins�în�timpul�
regimului�de�
condiţionare�a�
aerului�și�de�
curăţare�a�filtrului.
 *   Setări�din�
fabrică

–

10. Proba de funcţionare
Efectuaţi�proba�de�funcţionare�a�panoului�decorativ�cu�auto-
curăţare�după�finalizarea�probei�de�funcţionare�a�unității�interioare.
Proba�de�funcţionare�a�panoului�decorativ�cu�auto-curăţare�nu�este�
posibilă�în�timp�ce�unitatea�interioară�funcţionează.

Notă

Efectuaţi�proba�de�funcţionare�a�produsului�după�consultarea� 
"a.�Elementele�de�testare�la�finalizarea�lucrării".

10-1 Controlaţi să fie închise capacele CUTIEI 
COMP. EL. ale unității interioare, unității 
exterioare, şi respectiv panoului de auto-
curăţare

10-2 Cuplați alimentarea cu curent a unității 
interioare

Panoul�va�trece�în�regimul�de�iniţializare�după�cuplarea�alimentării�
cu curent.

10-3 Efectuați proba de funcţionare a panoului 
la două minute după cuplarea alimentării 
de la rețea

Confirmați�cu�telecomanda�operațiunea�de�curăţare�a�filtrului.

Metoda probei de funcţionare cu telecomanda
1. Opriţi�funcţionarea�panoului�dacă�panoul�este�în�regimul�de�
condiţionare�a�aerului.

2. Continuați�să�apăsați�butonul�de�anulare�cel�puţin�4�secunde�cât�
timp�lumina�de�fundal�este�aprinsă.�Va�apare�meniul�setărilor�de�
service.

3. Selectați��Test.�curăţ.�auto.�filtru��din�meniul�setărilor�de�service,�
şi�apăsaţi�butonul�Meniu/Enter.

4. "� �"�va�apare�pe�ecranul�de�bază.� 
Afișajul�va�dispare�când�proba�de�funcţionare�este�terminată. 
Durata�necesară�a�probei�de�funcţionare�este�de�aproximativ�
10�minute�(în�cazul�setării�la�cantitate�standard�de�praf).

1.
2.

Răcire Set. la
Rece 28°C

Ţineţi apăsat butonul 
de Anulare timp de 
4 secunde sau mai 
mult cât timp lumina 
de fundal este aprinsă.

3.

Reven. Setare

Setări service
Stare unitate interioară
Stare unitate exterioară
Pornire forţată ventilator
Telecomandă principal/secundar
Indicator filtru            OPRIT
Test. curăţ. auto. filtru

2/3

Apăsaţi butonul 
Meniu/Enter.

4.

Răcire Set. la
Rece 28°C

Colectare praf

Lumina de fundal pentru LCD
Apăsaţi�oricare�buton�şi�lumina�de�fundal�va�sta�aprinsă�aproximativ�
30 de secunde.
Acționați�butoanele�cât�timp�lumina�de�fundal�este�aprinsă�
(cu�excepţia�butonului�ON/OFF).

Elementele de testare la proba de funcţionare

Elemente�de�testare Remediere
Rezultatul�
verificării

Se�rotește�filtrul?
Controlaţi�
conexiunile�
conectorului.

Sunt�clapetele�fixate�orizontal?
Este�"�� �"�afişat�pe�ecranul�
telecomenzii?
* Telecomanda�va�afişa�"AH"�dacă�panoul�de�auto-curăţare�
prezintă�o�eroare.

Notă

După�finalizarea�probei�de�funcţionare�a�produsului,�consultaţi� 
"b.�Elementele�de�testare�înainte�de�livrare"�din�manualul�de�
instalare.
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