
Okrasna plošča, priložena funkciji samodejnega čiščenja filtra

Samočistilna okrasna plošča

 PRIROČNIK ZA MONTAŽO

BYCQ140D7GW1
BYCQ140D7GFW1



Priročnik za montažo BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1
 Samočistilna okrasna plošča
 4P310441-1B – 2015.051

BYCQ140D7GW1
BYCQ140D7GFW1 Samočistilna okrasna plošča  Priročnik za montažo

Vsebina
1. VARNOSTNI UKREPI ................................................................1
2. DODATEK ..................................................................................1
3. MESTO NAMEŠČANJA .............................................................2
4. PRIPRAVE ZA PLOŠČO ...........................................................3
5. PRIPRAVE ZA NOTRANJO ENOTO .........................................4
6. PRITRJANJE PLOŠČE NA NOTRANJO ENOTO .....................5
7. PRITRJANJE SESALNE REŠETKE IN OKRASNIH 

POKROVČKOV ZA VOGALE ....................................................8
8. NASTVITEV NAČINOV DELOVANJA .....................................10
9. NASTAVITVE SISTEMA ..........................................................10
10. PREIZKUS DELOVANJA .........................................................11

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih 
so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1. Varnostni ukrepi
Prosimo, da pazljivo preberete "Navodila o varnostnih ukrepih", 
preden začnete montažo klimatske naprave in da se prepričate, 
da je pravilno nameščena.
Ko končate nameščanje, izvedite preskus delovanja, da bi preverili, 
ali so kje napake. Stranki razložite, kako uporabljati klimatsko 
napravo in zanjo skrbeti in si pri tem pomagajte s priročnikom za 
uporabo. Stranko prosite, naj priročnik za montažo shrani skupaj 
s priročnikom za uporabo, da ju bo lahko sproti uporabljala.
Klimatska naprava je dobavljena pod pogojem, da "naprave 
niso dostopne javnosti in nepooblaščenim osebam".

Pomen OPOZORIL in OPOMINOV.

OPOZORILO Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, 
se lahko poškodujete ali izgubite življenje. 

OPOMIN Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, 
lahko to privede do poškodbe lastnine ali 
osebne poškodbe, odvisno od okoliščin.

 OPOZORILO

• Prodajalca ali usposobljeno osebje prosite, da vam namesti napravo.  
Ne poskušajte sami nameščati klimatske naprave. Nestrokovno 
nameščanje lahko privede do iztekanja vode, električnih šokov 
ali požara.

• Namestitev je treba izvesti v skladu z navodili v tem priročniku 
za montažo. Izdelka ne spreminjajte.  
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode, 
električnih šokov ali požara.

• Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le navedene 
dodatke in dele.  
Če nekaterih delov ne boste uporabili, lahko to povzroči odpoved 
enote, iztekanje vode, električni udar ali požar. 

• Prepričajte se, da so uporabljeni ustrezni kabli in da ni posebnih 
obremenitev priključnih sponk ali kablov.  
Nepravilne povezave ali nepravilno zavarovanje kablov lahko 
povzročijo pregrevanje ali požar.

• Pazite, da boste vedno izklopili enoto, preden se dotaknete 
električnih delov.

• Uredite vodilne kable v priloženega varovalnega pasu tako, 
da se pokrov OMARICE Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI 
notranje enote ne bo dvigoval, in varno pritrdite pokrov.  
Če pokrov OMARICE Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI ni 
pravilno zaprt, lahko pride do toplotnega sevanja, električnega 
udara ali požara.

• Raztrgajte in ustrezno zavrzite plastično vrečko.  
Otroci, ki bi se igrali s plastično vrečko, bi se lahko zadušili.

 OPOMIN

• Namestite notranjo in zunanjo enoto, napajalni kabel, ožičenje 
daljinskega upravljalnika in ožičenje prenosa vsaj 1 m stran od 
televizorjev ali radijskih sprejemnikov. Tako se boste izognili 
televizijskim in radijskim motnjam. 
(Odvisno od moči vhodnega signala tudi 1 meter lahko ni dovolj, 
da bi se preprečil šum.)

• Zelo pazite pri transportu izdelka. 
Za prenašanje izdelka držite ročaje na embalaži. 
Paketa ne prenašajte za polipropilenski trak na embalaži. To je 
lahko nevarno, ker se lahko polipropilenski trak deformira. 

• Ne dotikajte se lopatice izmenjevalnika toplote. 
Če se lopatice nepravilno dotaknete, se lahko poškodujete.

• Napajanja izdelka ne izklapljajte takoj po izklopu delovanja.  
Vedno počakajte vsaj 5 minut, preden izključite napajanje.  
Sicer lahko pride do puščanja vode in okvar.

• Klimatske naprave ne nameščajte na naslednja mesta: 
1. Kjer obstaja večja koncentracija razpršenih mineralnih olj ali 

pare (npr. v kuhinji).  
Plastični deli se bodo pokvarili, nekateri deli lahko odpadejo 
in pojavi se lahko puščanje vode. 

2. Na mesta, ker nastajajo korozivni plini, npr. kisli žvepleni plin.  
Bakrene cevi ali varjeni deli, ki korodirajo, lahko povzročijo 
puščanje hladiva. 

3. Ob naprave, ki oddajajo elektromagnetno sevanje.  
Elektromagnetno sevanje lahko moti delovanje krmilnega 
sistema in povzroči okvaro enote. 

4. Kjer lahko pride do puščanja vnetljivih plinov, kjer so v zraku 
ogljikova vlakna ali vnetljiv prah, ali kjer so v zraku vnetljivi 
hlapi, na primer razredčila za barve ali bencin.  
Delovanje enote v takih okoliščinah lahko povzroči požar.

[Navodila, ki veljajo posebej za ta izdelek]
Enote ne nameščajte na naslednjih mestih.
Olje, cigaretni katran in para bodo ustvarili lepljiv prah na filtru, 
kar bo težko pravilno očistiti. Poleg tega lahko lepljiv prah 
povzroči nepravilno delovanje.
Mesta z oljnatim dimom: restavracije, tovarne itd.
Mesta s prekomernim cigaretnim dimom: Kadilnica itd.
Mesta s prekomerno vlago ali paro: restavracije, tovarne itd.

• Klimatska naprava ni namenjena za uporabo v potencialno 
eksplozivnem okolju.

Opomba
• Pazite, da bo stranka pravilno uporabljala klimatsko napravo in 

se držala priročnika za uporabo. Razložite ji pravilno delovanje 
klimatske naprave s podanimi uporabnimi nasveti.

• Glejte priročnik za uporabo skupaj s priročnikom za montažo, 
priloženim notranji enoti.

• Uporabite daljinski upravljalnik BRC1E51A7.

2. Dodatek
Preverite, da je klimatski napravi priloženo pravo število naslednjih 
dodatkov. Glejte naslednjo ilustracijo, ki prikazuje, kje so dodatki 
shranjeni.

Zadnja stran zaščitne 
valovite lepenke

Komplet dodatkov
Dodatki so na zadnji 
strani zaščitne valovite 
lepenke pod sesalno 
rešetko.

Sesalna rešetka
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Naziv
Distančnik 

(1)
Gibka 
cev (2)

Cev v obliki 
črke S (3)

Varovalni 
pas (4)

Sponka 
(5)

Količina 1 kos 1 kos 1 kos 1 kos 2 kosa

Oblika

Naziv
Priključna 

cev (6)
Priključek 

(7) Tesnilo (8)
DrugoKoličina 1 kos 1 kos 1 kos

Oblika

• Priročnik 
za uporabo

• Priročnik 
za montažo

Bodite pozorni na naslednje elemente pri montaži in jih še 
enkrat preverite, ko delo dokončate.

a.  Točke preizkusa po koncu montaže

Točke preizkusa V primeru 
odpovedi Rezultat

Ali je klimatska naprava pravilno 
povezana in priključena?

Odpoved 
delovanja in 
pregorevanje 

kablov
Ste prepričani, da med stropom in 
stropnim materialom ni praznega 
prostora?

Iztekanje vode

Ali so pritrditveni gumbi (na dveh 
točkah) protiprašne omarice tesno 
priviti?

Vibracije, hrup in 
odpoved 

zbiranja prahu

Ali so pritrditveni gumbi (na petih 
točkah) zračnega filtra tesno priviti?

Vibracije, hrup in 
odpoved 

zbiranja prahu
Ali je vrv za preprečevanje padca 
protiprašne škatle in vetrne zaščite 
pripeta na nosilec?

Padec

Ste pritrdili pokrov OMARICE 
Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI, 
protiprašno omarico, gibko cev, cev 
v obliki črke S, sesalno rešetko in 
okrasne vogalne pokrovčke?

Hrup in odpoved 
zbiranja prahu

* Še enkrat preverite vse elemente iz tega poglavja "1. Varnostni 
ukrepi" na strani 1.

b. Preizkusite te elemente pred dobavo
Točke preizkusa Rezultat

Je bil preizkus delovanja klimatske naprave opravljen?
Ste razložili način delovanja klimatske naprave stranki in 
ji pokazali priročnik za uporabo? *
Ste izvedli način delovanja za samodejno čiščenje filtra 
(nastavitev samodejnega krmiljenja delovanja ali 
anstavitev časovnika z določeno časovno cono 
delovanja) in poskrbeli za informacije o nastavljenem 
načinu delovanja klimatske naprave za stranko?
Ste stranki predali priročnik za uporabo? (Prepričajte se, 
da ste stranki izročili priročnik za uporabo in priročnik za 
montažo.)
Ste stranki predali povezovalno cev in priključek ter jo 
pozvali, naj ju shrani?

* Točka razlaganja delovanja
Poleg splošne uporabe klimatske naprave je treba stranki 
razložiti tudi elemente z oznakama  OPOZORILO in 

 OPOMIN v priročniku za uporabo. Stranka mora pozorno 
prebrati opise, saj ti elementi označujejo informacije, katerih 
neupoštevanje lahko povzroči smrt, resno poškodbo ali škodo 
na lastnini.

3. Mesto nameščanja
Ta izdelek ponuja izbirne smeri izstopa zraka. Komplet zapiranja 
(kot dodatna oprema) je potreben za doseganje vzorcev tri-
smernega zračnega pretoka. Za ta izdelek niso na voljo dvosmerni 
vzorci zračnega pretoka.

3-1 Z dovoljenjem stranke izberite mesto 
namestitve, ki ustreza naslednjim zahtevam

• Površina stropa ni zelo nagnjena.
• Zagotovljen je prostor za nameščanje in servisiranje 

(glejte naslednje ilustracije).
• Indikatorsko ploščo je mogoče takoj videti.
• Notranja in zunanja enota, napajalni kabel, ožičenje daljinskega 

upravljalnika in ožičenje prenosa so vsaj 1 m stran od 
televizorjev ali radijskih sprejemnikov. 
(Tako se boste izognili televizijskim in radijskim motnjam. 
Odvisno od moči vhodnega signala tudi 1 meter lahko ni dovolj, 
da bi se preprečil šum.)

3-2 Zahtevan prostor za namestitev
Notranjo enoto namestite v skladu s priročnikom za montažo in 
naslednjimi ilustracijami.

Indikator

Vstopna odprtina 
za zbiranje prahu

Čelna stran plošče

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Notranja enota
2 Odvodna pipa
3 Vsaj 1500 mm od stene. Ta prostor mra biti vsaj 500 mm 

z zaprto izstopno zračno odprtino in nameščeno blokirno 
blazinico.

4 Vstopna odprtina za zbiranje prahu
5 Zahtevan je prostor za zbiranje prahu z uporabo sesalca

3-3 Navodila za nameščanje sesalne rešetke
Izberite eno od naslednjih smeri za namestitev sesalne rešetke 
na ploščo.

Cevi CeviOdvodna 
pipa

Vstopna 
odprtina 
za zbiranje 
prahu

Odvodna 
pipa

Sesalna 
rešetka
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4. Priprave za ploščo
Opomba

• Izvedite vse zahtevano delo v "4. Priprave za ploščo" na 
strani 3, tako da plošča ostane v embalaži (na spodnji strani).

• Plošče ne postavljajte navzdol ali navzgor in ne odlagajte je 
na štrleče dele. 
Sicer lahko pride do prask na površini plošče.

• Ne dotikajte se nihajne lopute in je ne premikajte na silo. 
To lahko povzroči nepravilno delovanje denote.

4-1 Odstranjevanje sesalne rešetke s plošče, 
zaščitne valovite lepenke in kompleta dodatkov

(1) Pritisnite gumbe sesalne rešetke in jih dvignite.

Okrasna ploščaGumbi

Embalaža (spodaj)

Sesalna rešetka

(2) Odprite sesalno rešetko pod kotom približno 45° in jo 
odstranite s plošče.

45°

(3) Odstranite zaščitno valovito lepenko. 
Izvlecite zaščitno valovito lepenko (na zgornji strani plošče) 
skupaj z dodatki, ki so pritrjeni na njeno zadnjo stran.

Zaščitna valovita 
lepenka (zgoraj) 
(Dodatki so 
na zadnji strani.)

Zaščitna valovita 
lepenka (spodaj)

Opomba

Nihajne lopute, krtačne enote ali zračnega filtra ne premikajte 
na silo, ko premikate ploščo.

Plošča

KrtačaZračni filter

Nihajna loputa

4-2 Odstranjevanje okrasnih vogalnih 
pokrovčkov

Plošča

Okrasni vogalni pokrovček

Okrasni vogalni pokrovček Okrasni vogalni 
pokrovček

Okrasni vogalni 
pokrovček (z oznako)

(1) Dvignite in odstranite okrasni vogalni pokrovček (z oznako) 
v smeri puščice.

Opomba

Vodilnih kablov ne premikajte na silo.

Operation/filter cleaning

(2) Odstranite vijake na zadnji strani okrasnega vogalnega 
pokrovčka (z oznako), odprite pokrov in odstranite priključek, 
pritrjen na sprednjo stran vodilnih kablov na tiskano vezje.

Prevleka

Priključek

Vodilni kabli

Tiskano 
vezje

3

1Vijak

2

Okrasni vogalni 
pokrovček (z oznako)

(3) Odstranite vse okrasne vogalne pokrovčke (še tri) v smeri 
puščice.

Plošča

Okrasni vogalni pokrovček

4-3 Odstranjevanje protiprašne omarice

Pritrditveni 
gumb prašne 
omarice in zaponke

Prašna 
omarica Pritrditveni gumb 

prašne omarice
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(1) Odvijte pritrditvena gumba protiprašne omarice.

Prašna 
omarica

(Prikazana je čelna stran plošče za lažjo razlago.)

Pritrditveni gumb

Pritrditveni gumb

(2) Odstranite protiprašno omarico s plošče in pazite, 
da ne prerežete vrvi za preprečevanje padca.

Prašna omarica

Vrv za preprečevanje padca 2

1

(3) Odstranite vrv za preprečevanje padca za protiprašno omarico 
z nosilne zaponke plošče.

Odstranite vrv za 
preprečevanje padca 
z nosilca zaponke.

Zaponka

Prašna omarica

Vrv za preprečevanje padcaPlošča

5. Priprave za notranjo enoto

 OPOZORILO

Preverite, da notranja in zunanja enota nista pod napajanjem, 
preden začnete izvajati delo na kablih.
Sicer vas lahko strese elektrika.

 OPOMIN

• Ko namestite notranjo enoto, izvedite naslednje postopke.
• Namestite notranjo enoto v skladu s priročnikom za montažo, 

priloženemu notranji enoti.

5-1 Pritrditveni distančnik (dodatek (1))

(1) Odstranite zaporni pokrovček obvodne odprtine.

12

1 Notranja enota
2 Odstranite zaporni pokrovček obvodne odprtine

(2) Odlepite zaščitni papir dvostranskega lepilnega traku na zadnji 
strani distančnika (dodatek (1)).

(3) Pritrdite distančnik (dodatek (1)) na obvodno odprtino za zrak. 
Preverite, da obvodna odprtina za zrak ni blokirana, ko pritrdite 
distančnik.

1

4

2

4

3

1 Obvodna odprtina za zrak
2 Zadelava za poravnavo z obvodno odprtino za zrak
3 Poravnajte vogale
4 Distančnik (dodatek (1))

5-2 Pritrjanje varovalnega pasu (dodatek (4))
(1) Odstranite pokrov OMARICE Z ELEKTRIČNIMI 

KOMPONENTAMI iz notranje enote.

Kaveljčki

Pokrov OMARICE 
Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMIVijaki 

(2 mesti)
Odvijte vijaka (na dveh mestih) in zadrsajte pokrov OMARICE 
Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI v smeri puščice, da bi odpeli 
pokrov s kaveljčkov.
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(2) Odstranite mostični priključek z X8A.

1

2

X8A

1 OMARICA Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI
2 Mostični priključek

(3) Povežite varovalni pas (dodatek (4)) na priključke (X8A, X35A 
in X36A) in tri točke pasu na stranico enote.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 Varovalni pas na stranici enote
2 Priključek 

Pazite, da ju boste varno povezali
3 OMARICA Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI
4 Kavelj X35A, X36A
5 Varovalni pas (dodatek (4))
6 Steklena cevka

Opomba

Prepričajte se, da so priključki varno povezani, sicer nihajna 
loputa, krtačna enota ali zračni filter ne bodo delovali.

5-3 Pritrjanje pokrova OMARICE 
Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI

Pritrdite pokrov OMARICE Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI 
s postopkom nasprotnim "5-2 Pritrjanje varovalnega pasu (dodatek 
(4))" na strani 4 (1).

Opomba

Pazite, da kablov ali steklene cevke ne boste ujeli pod pokrov 
OMARICE Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI.

 OPOZORILO

Uredite električne kable in varno pritrdite pokrov OMARICE 
Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI.
Če električne kable ujamete pod pokrov OMARICE Z ELEK-
TRIČNIMI KOMPONENTAMI ali je ta dvignjen, lahko pride 
do električnega udara ali požara.

6. Pritrjanje plošče na notranjo enoto
Namestite notranjo enoto v skladu s priročnikom za montažo, 
priloženemu notranji enoti.

Opomba

Nihajne lopute, krtačne enote ali zračnega filtra ne premikajte 
na silo, ko ploščo jemljete iz embalaže (na spodnji strani).

6-1 Preverjanja pred pritrjanjem plošče
• Preverite smeri notranje enote in vgravirane oznake na plošči, 

kot je prikazano spodaj. 
Blokada cevi do PIPING SIDE  in odvodna pipa do 
DRAIN SIDE .

• Začasni nosilni zapah postavite pokonci.
• Izvlecite vodilne kable (ob strani plošče) iz odprtine.

6-2 Pritrjanje plošče
(1) Začasno postavite dva začasna nosilna zapaha priključka za 

vsesavanje na plošči (na strani notranjega oboda) na kavlje 
notranje enote.

Opomba

Umaknite roke, ko skozi okence za preverjanje ugotovite, 
da sta začasna nosilna zapaha obešena na kavlje.

(2) Skozi odprtino povlecite varovalni pas, pritrjen v "5. Priprave 
za notranjo enoto" na strani 4. 
Poleg tega pazljivo izvlecite vodilne kable, ki ste jih odklopili 
z vogalnega okrasnega pokrova (z oznako) v "4. Priprave za 
ploščo" na strani 3, skozi vogalno luknjo, tako da se vodilni 
kabli ne bodo ujeli v nosilec.

(3) Nosilce (na štirih mestih) postavite na vogale plošče in do 
kavljev oboda notranje enote. (Najprej na kavelj nosilca, na 
katerem je vgravirano PIPING SIDE , nato pa na nosilec 
v nasprotnem vogalu.) 
Sočasno pazite, da se varovalni pas in vodilni kabli (na stranici 
plošče) ne bodo ujeli med ploščo in notranjo enoto.

Opomba

Umaknite roke, ko ugotovite, da sta nosilca obešena na kavlje.
(4) Zategnite štiri vijake s šestkotno glavo pod nosilcem za približo 

5 mm. (Plošča se ob pomaknila navzgor.)

(5) Obrnite ploščo v smeri puščic, tako da bo popolnoma pokrila 
odprtino na stropu.

(6) Poleg tega zategnite vijak (4), tako da bo razdalja od 
spodnjega dela kavlja notranje enote do spodnjega dela 
plošče znašala od 107 do 112 mm.

Odvodna 
pipa

Cevi

Kavelj

Nosilec

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

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

Preden začasno 
obesite

Potem, 
ko začasno obesite

Začasni 
nosilni zapahi

Okence za preverjanje

Kavelj

(4 mesta)
Pred obešanjem Po obešanju 

6-2 (1)

Kavelj
Okence 
za preverjanje

Začasni 
nosilni zapahi

Preden 
začasno obesite

Potem, 
ko začasno obesite

PIPING SIDE 
vgravirana oznaka

DRAIN SIDE 
vgravirana oznaka

Izvedite prilagoditve Odprtina

Orodje (npr.: izvijač)
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107
~11

2 m
m

6-2 (6)

Plošča

Spodnja 
stran plošče

Notranja enota

Spodnja stran 
kljuke na notranji enoti

(Stropa ni na 
ilustraciji zaradi 
lažje razlage)

10
7~

11
2 

m
m

Tesnilo Notranja enota
Spodnja stran 
kljuke na 
notranji enoti

Strop

Nosilec
Spodnja stran plošče

Plošča

Presečni deli (4 pike)

Opomba

• Varno privijte vijake, ali pa lahko pride do okvare, prikazane 
spodaj.

• Uravnajte višino notranje enote, če je še prostor med stropom in 
ploščo z varno privitimi vijaki.

Iztek 
zraka

Iztek zraka 
na strani 
proti stropu.

Ustvarjanje 
umazanije Izvlek kondenzata 

ali kapljanje

Prepričajte se, da ni nikjer prostora.

Nastavitev višine enote bo 
mogoča skozi odprtine na 
vogalih plošč brez 
odstranjevanja plošč, če 
prilagoditev ne vpliva na 
vodoravnost izpustne cevi 
notranje enote. Poglejte 
v priročnik za montažo zunanje 
enote, da izvedete delo.

6-3 Preverjanje plošče
(1) Odstranite zatesnitveni material plošče.

1 2 1

2
3

4

1 Odstranite tesnilo plošče
2 Vstavite tesnilo, tako da je v stiku s kaveljčkom
3 Kaveljček 
4 Zatesnitveni material (dodatek (8))

(2) Izvlecite varovalni pas in vodilne kable (ob stranici plošče).

Plošča

Varovalni pas

Varovalni pas

Vodilni kabel 
(na strani plošče)

Vodilni kabel 
(na strani plošče)

(3) Povežite priključek vodilnih kablov in premaknite stekleno 
cevko tako, da bo pokrivala del s priključkom.

Vodilni kabel 
(na strani plošče) Varovalni pas

Priključek
Pazite, da ju boste 
varno povezali.

Premaknite 
stekleno cevko.

1

2
Steklena cevka

(4) Zatisnite in zavarujte oba konca steklene cevi s sponkami 
na stekleni cevi skupaj s priloženimi sponkami (dodatki (5)). 
Odrežite presežek sponk pri korenu, ko sta oba konca 
zavarovana.

Zategnite objemke

Odrežite presežek
Sponka
(dodatek (5))

(5) Vrnite priključene vodilne kable v prostorček med notranjo 
enoto in ploščo. 
(Poravnajte jih v zaščiteni del, prikazan na ilustraciji.)

Opomba

Vodilne kable skrbno poravnajte, tako da ne bodo prišli v stik 
z zračnim filtrom.

Priključeni 
vodilni kabli

Priključeni 
vodilni kabliPlošča

OMARICA Z ELEKTRIČNIMI 
KOMPONENTAMI notranje enote

(6) Odstranite pokrov OMARICE Z ELEKTRIČNIMI 
KOMPONENTAMI iz notranje enote.  
Glejte "5-2 Pritrjanje varovalnega pasu (dodatek (4))" na 
strani 4.
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(7) Povežite nihajni priključek vodilnega kabla s tiskanim vezjem.

2
1

3

X9A

1 Tiskano vezje
2 Povežite nihajni priključek vodilnega kabla s tiskanim 

vezjem 
Pazite, da ju boste varno povezali.

3 Nihajni vodilni kabel (do X9A)
(8) Pritrdite pokrov OMARICE Z ELEKTRIČNIMI 

KOMPONENTAMI s postopkom, nasprotnim tistemu  
v "5-2 Pritrjanje varovalnega pasu (dodatek (4))" na 
strani 4.

(9) Položite vodilne kable v kavelj.

21

1 Kavelj
2 Položite kable v kavelj

6-4 Pritrjevanje protiprašne omarice
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Vgravirana oznaka na strani s cevmi
2 Zaponka plošče
3 Vgravirana oznaka na strani s odtokom
4 Plošča
5 Vrv za preprečevanje padca
6 Protiprašna omarica
7 Namestite protiprašno omarico z vgravirano stranico 

obrnjeno navzdol.

(1) Zataknite vrv za preprečevanje padca protiprašne omarice 
na zaponko plošče, kot prikazuje ilustracija.

1

2
3
4
5

1 Zaponka
2 Zataknjena vrv za preprečevanje padca
3 Plošča
4 Vrv za preprečevanje padca
5 Prašna omarica

(2) Pritrdite protiprašno omaricoa s postopkom, nasprotnim tistemu 
v "4-3 Odstranjevanje protiprašne omarice" na strani 3.

Opomba

Pazite, da se vrv za preprečevanje padca ne ujame v izpušno 
odprtino na protiprašni omarici, ko jo pritrjate. Sicer protiprašna 
omarica morda ne bo pravilno delovala.

(3) Zavrtite pritrditvene gumbe (na dveh mestih) protiprašne 
omarice in jo varno pritrdite.

(Prikazana je čelna stran 
plošče za lažjo razlago.)

Pritrditveni 
gumb

Pritrditveni 
gumb

6-5 Montažna cev v obliki črke S (dodatek (3))
Namestite stranico protiprašne omarice (na kateri je vgravirana 
črka A), preden namestite krtačno stranico (na kateri je vgravirana 
črka B).
(Namestite ju tako, da se bosta vgravirani oznaki ujemali.)

Prašna omarica

Prašna omarica

Krtača

Prepričajte se, 
da se vgravirane 
oznake skladajo.

2

Kaveljčki
(2 mesti)

Kaveljček
(1 mesto)

Krtača

Stranica s krtačno enoto
Cev v obliki črke S
(dodatek (3))

Stranica 
s prašno 
omarico

Prepričajte se, da se 
vgravirane oznake 
skladajo.

1

Opomba

Preverite, da so kaveljčki varno pritrjeni. Sicer lahko pride do 
odpovedi zbiranja prahu.



BYCQ140D7GW1 + BYCQ140D7GFW1 Priročnik za montažo
Samočistilna okrasna plošča
4P310441-1B – 2015.05 8

7. Pritrjanje sesalne rešetke in okrasnih 
pokrovčkov za vogale

Sesalno rešetko je mogoče zavrteti in pritrditi v dveh smereh in 
izberete lahko katerokoli.
Če je nameščenih več enot, prilagodite smer sesalnih rešetk, če je 
to potrebno. Spremembe smeri izvedite tudi na željo stranke.

7-1 Pritrjanje sesalne rešetke
* Izberite ali kavelj (A) ali (B) in nanje zataknite kaveljčke sesalne 

rešetke.

Opomba

Sesalna rešetka se lahko poškoduje, če izberete napačno stran 
kavljev.

7-2 Kavelj (A)
(1) Nastavite sesalno rešetko na kot približno 45° in postavite 

kavlje (na treh točkah) na ploščo.

45°

Plošča

Plošča

Sesalna 
rešetka

Sesalna 
rešetka

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Kot za nameščanje sesalne rešetke

Indikacija
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Kot prikazuje ilustracija, pripnite vrvi za preprečevanje padca 
za sesalno rešetko na vogalne zaponke (na dveh vogalih).

Spremenite smeri vrvi 
za preprečevanje padca.

Sesalna rešetka

Zaponka
Vrv za preprečevanje padca

Zaponka
Zaponko 
zapognite navznoter.

Vrv za preprečevanje padca

(3) Povežite gibko cev (dodatek (2)) ob strani plošče. 
(Gibka cev (dodatek (2)) nima omejitev smeri.)

Spoj gibkih cevi 
na strani plošče

Gibka cev
(dodatek (2)) 

Spoj gibkih cevi 
na strani plošče

Kaveljčke (na dveh 
mestih) varno 
vstavite v kavlje.

Kaveljčki
(2 mesti)

Opomba

Preverite, da so kaveljčki varno pritrjeni. Sicer lahko pride do 
odpovedi zbiranja prahu.

(4) Povezano gibko cev v (3) pritisnite v ploščo. 
(Pazite, da ne bo gibka cev ujeta v sesalno rešetko, 
ko jo boste zaprli.)

Opomba

Pazite, da ne boste polomili gibke cevi, ko jo pritisnete 
na njeno emsto.

Gibka cev

Na sesalno rešetko
Pritisnite gibko 
cev po obliki 
vogala.

(5) Povežite nasprotni konec gibke cevi, povezane v (3), na stran 
sesalne rešetke.
* Zavrtite zglob gibke cevi na sesalni rešetki v skladu s smerjo 

montaže sesalne rešetke, kot prikazuje ilustracija.

Spoj gibke cevi 
na strani sesalne rešetke

Spoj gibke 
cevi na strani 
sesalne rešetke

Gibka cev

Varno 
povežite cev.

Opomba

Preverite, da so kaveljčki varno pritrjeni. Sicer lahko pride do 
odpovedi zbiranja prahu.
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(6) Najprej počasi potisnite navzgor sesalno rešetko in medtem 
ko pritiskate oba gumba, varno namestite rešetko v ploščo.

PloščaGumbi
(2 mesti)

Sesalna rešetka

Opomba

Sesalna rešetka lahko pripne vrvi za preprečevanje padca 
med zapiranjem.
Preverite, da vrvi za preprečevanje padca ne štrlijo iz sesalne 
rešetke, preden jo zaprete.

Sesalna rešetka
Ne sme štrleti

Vrv za 
preprečevanje padca

7-3 Kavelj (B)
(1) Nastavite sesalno rešetko na kot približno 45° in postavite 

kavlje (na treh točkah) na ploščo.

45
°

Plošča

Sesalna 
rešetka

Sesalna rešetka

Plošča

Kot za nameščanje 
sesalne rešetke

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Indikacija
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Kot prikazuje ilustracija, pripnite vrvi za preprečevanje padca 
za sesalno rešetko na vogalne zaponke (na dveh vogalih).

Spremenite smeri vrvi 
za preprečevanje padca.

Sesalna rešetka

Zaponka
Vrv za preprečevanje padca

Zaponka
Zaponko 
zapognite navznoter.

Vrv za preprečevanje padca

(3) Povežite gibko cev (dodatek (2)) ob strani plošče. 
(Gibka cev (dodatek (2)) nima omejitev smeri.)

Spoj gibkih cevi 
na strani plošče

Kaveljčke (na dveh 
mestih) varno 
vstavite v kavlje.

Gibka cev
(dodatek (2)) 

Spoj gibkih cevi 
na strani plošče

Kaveljčki 
(2 mesti)

Opomba

Preverite, da so kaveljčki varno pritrjeni. Sicer lahko pride do 
odpovedi zbiranja prahu.

(4) Povezano gibko cev v (3) pritisnite v ploščo. 
Pazite, da ne bo gibka cev ujeta v sesalno rešetko, ko jo boste 
zaprli.

Gibka cev 

Na sesalno rešetko

Pritisnite gibko 
cev po obliki 
vogala.

(5) Povežite nasprotni konec gibke cevi, povezane v (3), na stran 
sesalne rešetke.
* Zavrtite zglob gibke cevi na sesalni rešetki v skladu s smerjo 

montaže sesalne rešetke, kot prikazuje ilustracija.

Spoj gibke 
cevi na strani 
sesalne rešetke

Varno 
povežite cev.

Spoj gibke 
cevi na strani 
sesalne rešetke

Gibka cev

Opomba

Preverite, da so kaveljčki varno pritrjeni. Sicer lahko pride do 
odpovedi zbiranja prahu.

(6) Najprej počasi potisnite navzgor sesalno rešetko in medtem 
ko pritiskate oba gumba, varno namestite rešetko v ploščo.

Plošča Gumbi
(2 mesti)

Sesalna rešetka
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Opomba

Sesalna rešetka lahko pripne vrvi za preprečevanje padca 
med zapiranjem.
Preverite, da vrvi za preprečevanje padca ne štrlijo iz sesalne 
rešetke, preden jo zaprete.

Sesalna rešetka Ne sme štrleti

Vrv za 
preprečevanje padca

7-4 Pritrjanje okrasnih vogalnih pokrovčkov
(1) Povežite okrasni vogalni pokrovček (z oznako) varno na 

tiskano vezje v vrstnem redu, nasprotnem postopku  
v "4. Priprave za ploščo" na strani 3.

2 Prevleka
3 Vijak

1
Vodilni 

kabliPriključek

Varno 
priključite 
priključek.

Tiskano vezje

Okrasni vogalni 
pokrovček (z oznako)

Sponka

Lepo uredite vodilne 
kable, tako da bo 
sponka na notranji 
sadi pokrova.

(2) Pripnite okrasni vogalni pokrovček (z oznako) na vogal  
z DRAIN SIDE  vgravirano oznako. Potisnite priključene 
vodilne kable skozi luknjo vogala na zadnjo stran stropa.

Pritisnite pet kaveljčkev 
na okrasnem vogalnem 
pokrovčku v luknje na plošči.

Okrasni vogalni 
pokrovček (z oznako)

Vodilni kabli

DRAIN SIDE 
vgravirana oznaka

(3) Zapnite vsako od vrvi v preostale okrasne vogalne pokrovčke 
(se pravi v preostale tri) na ustreznih nožicah na plošči.

Zatič

(4) Pripnite okrasne vogalne pokrovčke (preostale tri) na ploščo.

Pritisnite pet kaveljčkev na okrasnem 
vogalnem pokrovčku v luknje na plošči.

8. Nastvitev načinov delovanja
Za samodejno čiščenje filtra samočistilne plošče je mogoče 
nastaviti kateregakoli od naslednjih načinov delovanja.

Način delovanja Opis
(1)  Delovanje 

s časovnim 
razporedom

Izvede samodejno čiščenje filtra v označenih 
obdobjih, izbranih med osmimi obdobji.

(2)  00:00-do-03:00 
delovanje

Izvede samodejno čiščenje filtra v tovarniško 
nastavljenem času (00:00 do 03:00).

(3)  Delovanje 
avtomatskega 
krmiljenja

Izvede samodejno čiščenje filtra v skladu 
z referenčnim nadzorom.

Posvetujte se s stranko in nastavite želeni način delovanja 
po navodilih na  Samodejno čiščenje filtra  v priročniku za uporabo 
samočistilne okrasne plošče.
Pri dobavi glejte vsebino opisov (1) do (3) v zgornji tabeli in stranki 
razložite, kdaj se bo zagnalo samodejno čiščenje.

9. Nastavitve sistema
S stranko se posvetujte o nastavitvah in jih izvedite v skladu 
z namestitvijo in pogoji uporabe klimatske naprave. Možne 
so naslednje tri nastavitve.

9-1 Nastavitev količine prahu
Izvedite nastavitve v skladu s količino prahu v prostoru.
• Standardna količina pra hu (splošne pisarne)
• Večja količina prahu (trgovine z oblačili)

9-2 Indikator plošče (zelen) On/Off
Indikator plošče (zelen) lahko prikazuje naslednje pogoje delovanja. 
Izvedite nastavitve indikatorja v skladu z zahtevami stranke.

Indikator Pogoji delovanja Opombe

Zelena
Sveti Delovanje klimatske 

naprave Indikator je izklopljen 
pred pošiljanjem.

Utripanje Samodejno čiščenje 
filtra

Rdeča lučka, ki obvešča stranko, da čas zbiranja prahu ne bo 
izklopljen.
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Izvedite nastavitve sistema v skladu s priročnikom za montažo 
daljinskega upravljalnika. (Nastavitve v krepko zapisanih poljih 
so izvedene pred pošiljanjem.)

Nastavitev 
elementa

Št. načina 
delovanja

PRVA 
ŠT. 

KODE

ŠT. DRUGE KODE

01 02 03 04
Prikaz 
znaka za 
zbiranje 
prahu 1

10 
(20) (3) Zaslon Ni zaslona – –

Nastavitev 
količine 
prahu

14 
(24) (9) Standardna 

količina prahu
Velika 
količina prahu – –

Indikator 
plošče 
(zelen) 
on/off

14 
(24) (4)

Vključen med 
delovanjem 
klimatske 
naprave in 
samodejnim 
čiščenjem 
filtra.

Mogoče 
izključiti le 
med 
samo dejnim 
čiščenjem 
filtra.

Izključen med 
delovanjem 
klimatske 
naprave in 
samodejnim 
čiščenjem 
filtra.
 *   Tovarniške 

nastavitve

–

10. Preizkus delovanja
Izvedite preizkus delovanja samočistilne okrasne plošče po 
preizkusu delovanja notranje enote.
Preizkus delovanja samočistilne okrasne plošče ni mogoč, 
medtem ko notranja enota deluje.

Opomba

Preizkus delovanja izdelka izvedite, potem ko izvedete "a. Točke 
preizkusa po koncu montaže".

10-1 Preverite, da so pokrovi OMARICE 
Z ELEKTRIČNIMI KOMPONENTAMI, 
notranja enota in samočistilna plošča zaprti

10-2 Vključite notranjo enoto
Plošča bo zagnala delovanje, ko vključite napajanje.

10-3 Izvedite preizkus delovanja plošče dve 
minuti po vključitvi napajanja

Potrdite postopek čiščenja filtra z daljinskim upravljalnikom.

Preizkus delovanja z daljinskim upravljalnikom
1. Zaustavite delovanje plošče, če klimatska naprava deluje.
2. Pritisnite in vsaj 4 sekunde držite gumb za preklic, medtem ko 

je prižgana odzadnja osvetlitev. Pojavil se bo menu s servisnimi 
nastavitvami.

3. Izberite  Test samo. čiš. filtra  v menuju servisnih nastavitev in 
pritisnite gumb Menu/Vnos.

4. Na osnovnem zaslonu se bo pojavil "  ".  
Zaslon bo izginil, ko bo preizkus delovanja končan. 
Preizkus delovanja potrebuje približno 10 minut 
(če je nastavljena standardna količina prahu).

1.
2.

Hlajenje Nastavi
Hlaj 28°C

Pritisnite in zadržite 
gumb Prekliči za 
4 sekunde ali dlje, 
medtem ko sveti 
odzadnja osvetlitev.

3.

Nazaj Nastavitev

Servisne nastavitve
Status notranje enote
Status zunanje enote
Prisilni vklop ventilatorja
Preklop na glavni/pomožni upr.
Indikator filtra            IZKLOP
Test samo. čiš. filtra

2/3

Pritisnite gumb 
Menu/vnos.

4.

Hlajenje Nastavi
Hlaj 28°C

Čiščenje prahu

Odzadnja osvetlitev zaslona LCD
Pritisnite katerikoli gumb in zaslon se bo osvetlil za približno 
30 sekund.
Pritisnite operacijo z gumbi, medtem ko je osvetlitev prižgana 
(razen gumba On/Off).

Točke preizkusa med preizkušanjem delovanja

Točke preizkusa Popravilo
Preverite 
rezultat

Ali se filter vrti?
Preverite 
povezavo 
priljučka.

Ali so lopatice vodoravno pritrjene?
Je na zaslonu daljinskega upravljalnika 
prikazan "  "?
* Na daljinskem upravljalniku bo prikazano "AH", če je prišlo do 

napake pri samočistilni plošči.

Opomba

Ko je preizkus delovanja končan, glejte "b. Preizkusite te elemente 
pred dobavo" v priročniku za montažo.









C
op

yr
ig

ht
 2

01
2 

D
ai

ki
n

4P310441-1B 2015.05


	1.	Varnostni ukrepi
	2.	Dodatek
	3.	Mesto nameščanja
	4.	Priprave za ploščo
	5.	Priprave za notranjo enoto
	6.	Pritrjanje plošče na notranjo enoto
	7.	Pritrjanje sesalne rešetke in okrasnih pokrovčkov za vogale
	8.	Nastvitev načinov delovanja
	9.	Nastavitve sistema
	10.	Preizkus delovanja

