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Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете 
на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

1. Предпазни мерки
Моля, прочетете внимателно тези "Предпазни мерки" преди 
монтажа на климатичното оборудване и го монтирайте правилно.
След завършване на монтажа, направете пробна експлоатация, за да 
проверите за неизправности, и обяснете на клиента как да използва и 
да поддържа климатика с помощта на ръководството за експлоатация. 
Посъветвайте клиента да пази ръководството за монтаж, заедно 
с ръководството за експлоатация, на сигурно място за бъдещи справки.
Този климатик се отнася към категорията "уреди, 
недостъпни за широката публика".

Значение на бележките ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неспазването на точните 
инструкции може да доведе до 
нараняване или смърт. 

ВНИМАНИЕ Неспазването на точните инструкции може 
да доведе до повреда на имущество или 
нараняване, които могат да бъдат 
сериозни, в зависимост от обстоятелствата.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Поискайте монтажните работи да се извършат от дилъра или 
от квалифициран персонал.  
Не се опитвайте да монтирате климатика сами. Неправилният монтаж 
може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар.

• Монтажните работи следва да се изпълнят в съответствие 
с указанията в това ръководство. Не модифицирайте продукта.  
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, 
токови удари или пожар.

• При изпълнение на монтажните работи следва да се използва 
само посоченото допълнително оборудване и детайли.  
Неспазването на това изискване може да доведе до изтичане 
на вода, токови удари, пожар или падане на блока. 

• Да се използват само изрично указаните видове проводници, и върху контактните 
съединения или проводниците не трябва да има никакво външно въздействие.  
Неправилното свързване или закрепване на проводниците 
може да доведе до ненормално загряване или пожар.

• Не забравяйте да изключите уреда преди да докосвате някои 
от електрическите му части.

• Подредете кабелите на снопа така, че капакът на кутията с електрически 
компоненти на вътрешния модул да не се надига и затворете добре капака.  
Ако капакът на кутията с електрически компоненти не е затворен 
добре, може да се получи нагряване, токов удар или пожар.

• Скъсайте и изхвърлете пластмасовата торба.  
Деца, играещи с пластмасовата торба, могат да се задушат.

 ВНИМАНИЕ

• Монтирайте вътрешния и външния модул, захранващия кабел, 
окабеляването на дистанционното управление и управляващото 
окабеляване на поне 1 метър от телевизори и радиоприемници. 
Това се прави за предпазване от ТВ и радио интерференция. 
(В зависимост от силата на входящия сигнал, разстоянието от 
1 метър може да не бъде достатъчно за елиминиране на шума.)

• Бъдете особено внимателни при транспортирането на продукта. 
Хванете дръжките на опаковката, за да носите продукта. 
Не носете опаковката за полипропиленовата дръжка, това 
е опасно, тъй като дръжката може да се деформира. 

• Не докосвайте перката на топлообменника. 
Докосването на перката може да доведе до нараняване.

• Не изключвайте захранването на уреда веднага след 
спиране на работата му.  
Винаги изчаквайте поне 5 минути преди изключване на захранването.  
В противен случай, може да възникне изтичане на вода и неизправност.

• Не инсталирайте уреда на следните места: 
1. Където има голяма концентрация на пари или пръски от 

минерални масла (напр., в кухня).  
Пластмасовите части ще се повредят, могат да изпаднат 
части и да се стигне до утечка на вода. 

2. Където се отделят корозивни газове, например пари на 
сярна киселина.  
Корозирането на медните тръби или запоените части може 
да доведе до изтичане на охладител. 

3. В близост до машини, излъчващи електромагнитни вълни.  
Електромагнитните вълни могат да попречат на работата 
на управляващата система и да доведат до неизправно 
функциониране на уреда. 

4. Където може да има изтичане на възпламеними газове, натрупване на 
въгле родни влакна и запалим прах във въздуха, или където се съхраняват и 
обработват летливи запалими вещества, като например разредители или бензин.  
Използването на уреда при такива условия може да 
доведе до пожар.

[Инструкции, специфични за този продукт]
Не монтирайте продукта на следните места.
Мазнина, катран от цигари и пара могат да доведат до образувате на 
лепкава прах върху филтъра, който може да не успее да се почисти 
правилно. Нещо повече, лепкавата прах може да причини неизправности.
Места с мазен пушек: Ресторанти, заводи и др.
Места с прекомерен цигарен дим: Пушални и др.
Места с прекомерна влага или пара: Ресторанти, заводи и др.

• Оборудването не е предназначено за употреба 
в потенциално експлозивна атмосфера.

Бележка
• Накарайте клиента да задейства и управлява климатика, като си 

служи с ръководството за експлоатация и му обяснете правил-
ното функциониране на уреда и му дайте полезни съвети.

• Вижте ръководството за експлоатация и ръководството за 
монтаж на вътрешния модул.

• Използвайте дистанционното управление BRC1E51A7.

2. Аксесоар
Проверете дали следните аксесоари, предоставени с клима-
тика, отговарят на правилната бройка. Вижте следващата 
илюстрация, която показва къде се държат аксесоарите.

Задна страна на предпазен 
нагънат картон

Комплект аксесоари
Аксесоарите са от задната 
страна на предпазния 
нагънат картон под 
смукателната решетка.

Смукателна 
решетка
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Наименование
Дистанционен 

елемент (1)
Гъвкав 

маркуч (2)
S-образна 
тръба (3)

Кабелен 
сноп (4)

Скоба 
(5)

Количество 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 2 бр.

Форма

Наименование
Съединителна 

тръба (6)
Приставка 

(7)
Уплътнение 

(8)
ДругиКоличество 1 бр. 1 бр. 1 бр.

Форма

• Ръководство за 
експлоатация

• Ръководство за 
монтаж

Обръщайте особено внимание на следните елементи при 
провеждане на монтажните работи и проверявайте тези 
елементи след приключване на работата.

a.  Изпробвайте елементите след приключване на работа

Елементи за проверка В случай на 
неизправност Резултат

Има ли погрешни или пропуснати 
кабели и съединения по 
климатика?

Работна 
неизправност 
и изгаряне на 

проводник
Сигурни ли сте, че няма място 
между тавана и таванния материал?

Изтичане 
на вода

Добре ли са затегнати 
фиксиращите копчета (на две 
места) на прахоуловителя?

Вибрация, шум 
и невъзможност 

за събиране 
на прахта

Добре ли са затегнати 
фиксиращите копчета (на пет 
места) на въздушния филтър?

Вибрация, шум 
и невъзможност 

за събиране 
на прахта

Кордата на прахоуловителя за 
предпазване от падане и 
решетката закачени ли са към 
монтажната конзола?

Падане

Поставихте ли капака на кутията 
с електрически компоненти, 
гъвкавия маркуч, S-образната 
тръба, смукателната решекта и 
декоративните ъглови капаци?

Шум и 
невъзможност 
за събиране 

на прахта

* Не пропускайте да проверите повторно елементите 
в секцията "1. Предпазни мерки" на страница 1.

b. Изпробвайте елементите преди доставка
Елементи за проверка Резултат

Завършила ли беше пробната експлоатация на 
климатика?
Обяснихте ли на клиента начина на работа на клима тика, 
като му покажете ръководството за експлоатация? *
Направихте ли настройки на режима за автоматично 
почистване на филтъра (настройки на автоматично 
управление или настройки на таймер с посочено време 
за работа на таймера) и предоставихте ли на клиента 
информация за режимите на работа на климатика?
Предадохте ли ръководството за експлоатация на 
клиента? (Непременно предайте на клиента ръко-
водството за работа, както и ръководството за монтаж.)
Предадохте ли на клиента съединителната тръба и 
приставка и инструктирахте ли го да ги съхранява?

* Обяснение на работна точка
Освен общата употреба на климатика, необходимо е да се 
обясни на клиента описанието на елементите, отбелязани  
с  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и  ВНИМАНИЕ в ръководството 
и да се накара клиента да прочете внимателно тези 
описа  ния, тъй като те дават информация, която, ако не 
бъде спазена, е възможно да доведе до смърт, сериозно 
нараняване или повреда на имущество.

3. Място за монтаж
Този продукт предлага възможност за избор на посоката 
на изходящия въздух. Комплект за затваряне (опционален 
аксесоар) е необходим за постигане на трипосочност на 
струята. Двупосочна струя не се предлага с този модел.

3-1 Изберете мястото на монтажа, което 
отговаря на следните изисквания, като 
вземете съгласието на клиента

• Повърхността на тавана не е видимо наклонена.
• Работното място за монтаж и сервизно обслужване 

е осигурено (вижте следните илюстрации).
• Индикаторите на панела се виждат лесно.
• Монтирайте вътрешния и външния модул, захранващия 

кабел, окабеляването на дистанционното управление и 
управляващото окабеляване на поне 1 метър от телевизори 
и радиоприемници. 
(Това се прави за предпазване от ТВ и радио интерференция. 
В зависимост от силата на входящия сигнал, разстоянието от 
1 метър може да не бъде достатъчно за елиминиране на шума.)

3-2 Изисквано място за монтаж
Монтирайте вътрешния модул съгласно ръководството за 
монтаж и следните илюстрации.

Индикатор

Вход за събиране на прах

Предна страна на панела

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 Вътрешен модул
2 Дренажно гнездо
3 Поне 1500 мм встрани от стената. Това пространство 

да бъде поне 500 мм при затворен изходящ отвор за 
въздух и монтирана блокираща подложка.

4 Вход за събиране на прах
5 Необходимо е пространство за събиране на прах 

с прахосмукачка

3-3 Монтажни посоки на смукателната решетка
Изберете една от следните посоки за монтаж на смукателната 
решетка на панела.

Тръбо-
провод

Тръбо-
проводДренажно 

гнездо

Вход за 
събиране 
на прах

Дренажно 
гнездо

Смукателна 
решетка
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4. Подготовки за панела
Бележка

• Изпълнете цялата необходима работа в "4. Подготовки за 
панела" на страница 3, като панелът се държи 
в опаковъч ния материал (на долната страна).

• Не поставяйте панела надолу или нагоре и не го оставяйте 
върху издадените части. 
В противен случай, може да се надраска повърхността на 
панела.

• Не докосвайте въртящата се клапа и не прилагайте усилие 
върху нея. Това ще доведе до неизправност на уреда.

4-1 Демонтаж на смукателна решетка от панела, 
предпазен нагънат картон и комплект 
аксесоари

(1) Натиснете копчетата на смукателната решетка и ги 
повдигнете нагоре.

Декоративен панел
Копчета

Опаковъчен 
материал (дъно)

Смукателна решетка

(2) Отворете смукателната решетка под ъгъл приблизително 
45° и свалете решетката от панела.

45°

(3) Извадете предпазния нагънат картон. 
Извадете предпазния нагънат картон (върху панела) 
заедно с аксесоарите, закрепени към задната страна 
на предпазния нагънат картон.

Предпазен 
нагънат картон (горе) 
(Аксесоарите са 
от задната страна.)

Предпазен 
нагънат картон (дъно)

Бележка

Не прилагайте усилие върху въртящата се клапа, четката 
или въздушния филтър, докато боравите с панела.

Панел

Модул на четкаВъздушен филтър

Въртяща се клапа

4-2 Демонтаж на декоративни ъглови капаци

Панел

Ъглов декоративен капак

Ъглов декоративен капак

Ъглов 
декоративен 
капак

Декоративен ъглов 
капак (с дисплей)

(1) Повдигнете и извадете декоративния ъглов капак 
(с индикацията) по посока на стрелката.

Бележка

Не прилагайте усилие върху проводниците.

Operation/filter cleaning

(2) Демонтирайте винтовете от задната страна на 
декоративния ъглов капак (с индикацията), отворете 
капака и извадете конектора, прикрепен към предния край 
на проводниците, от РСВ.

Капак

Конектор

Проводници

PCB

3

1Винт

2

Декоративен ъглов 
капак (с дисплей)

(3) Демонтирайте всеки от оставащите декоративни ъглови 
капаци (три) по посоката на стрелката.

Панел

Ъглов декоративен капак

4-3 Изваждане на прахоуловителя

Фиксиращо 
копче на прахо-
уловителя и скоба

Прахоуловител Фиксиращо копче 
на прахоуловителя
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(1) Завъртете двете фиксиращи копчета на прахоуловителя.

Прахоуловител

(Предната страна на панела е показана за по-лесно обяснение.)

Фиксиращо копче

Фиксиращо копче

(2) Извадете прахоуловителя от панела, като внимавате да не 
срежете кордата, предпазваща от падане.

Прахоуловител

Корда за 
предпазване от падане 2

1

(3) Извадете кордата, предпазваща прахоуловителя от 
падане, от конзолата на панела.

Махнете кордата 
за предпазване 
от падане от скобата.

Стиснете

Прахоуловител

Корда за предпазване 
от падане

Панел

5. Подготовки за вътрешния модул

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверете дали вътрешният и външният модул са 
с изключено захранване, преди провеждане на 
окабеляващи работи.
В противен случай, може да пострадате от токов удар.

 ВНИМАНИЕ

• Проведете следващите работи след монтиране на 
вътрешния модул.

• Монтирайте вътрешния модул съгласно ръководството за 
монтаж.

5-1 Закрепване на дистанционен елемент 
(аксесоар (1))

(1) Махнете затварящата капачка на байпасния отвор.

12

1 Вътрешен модул
2 Махнете затварящата капачка на байпасния отвор

(2) Обелете хартията от двойнозалепващата лента на гърба 
на дистанционния елемент (аксесоар (1)).

(3) Закачете дистанционния елемент (аксесоар (1)) върху 
байпасния отвор за въздух. 
Проверете дали байпасният отвор не е блокиран след 
поставяне на дистанционния елемент.

1

4

2

4

3

1 Байпасен отвор за въздух
2 Залепено за подравняване с байпасния отвор за 

въздух
3 Подравнете ъглите
4 Дистанционен елемент (аксесоар (1))

5-2 Закрепване на кабелен сноп (аксесоар (4))
(1) Свалете капака на кутията с електрически компоненти от 

вътрешния модул.

Клещи

Капак на кутия 
с електрически компоненти

Винтове 
(2 точки)

Развийте винтовете (на две места) и плъзнете капака на 
кутията с електрически компоненти по посока на стрелката, 
за да откачите капака от челюстите.
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(2) Демонтирайте джъмперния конектор от Х8А.

1

2

X8A

1 Капак на кутия с електрически компоненти
2 Джъмперен конектор

(3) Свържете кабелния сноп (аксесоар (4)) към конекторите 
(X8A, X35A и X36A) и трите точки на кабелния сноп от 
страната на уреда.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 Кабелен сноп от страната на уреда
2 Конектор Непременно ги свържете надеждно
3 Капак на кутия с електрически компоненти
4 Окачете X35A, X36A
5 Кабелен сноп (аксесоар (4))
6 Стъклена тръба

Бележка

Проверете дали конекторите са свързани надеждно, 
в противен случай въртящата се клапа, четката и 
филтърът няма да работят.

5-3 Поставяне на капак на кутия 
с електрически компоненти

Закрепете капака на кутията с електрически компоненти 
в обратен ред на този от процедурата в "5-2 Закрепване на 
кабелен сноп (аксесоар (4))" на страница 4 (1).

Бележка

Уверете се, че проводниците или стъклената тръба не са 
защипани от капака на кутията с електрически компоненти.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подредете спретнато проводниците и здраво закрепете 
капака на кутията с електрически компоненти.
Проводниците, които са притиснати от или надигат капака на 
кутията с електрически компоненти, могат да доведат до токов 
удар или пожар.

6. Закрепване на панела към вътрешния модул
Монтирайте вътрешния модул съгласно ръководството за монтаж.

Бележка

Не прилагайте усилие върху въртящата се клапа, четката или 
въздушния филтър, когато изваждате панела от опаковъчния 
материал (на долната страна).

6-1 Проверки преди закачане на панела
• Проверете посоките на вътрешния модул и гравираните 

маркировки на панела, както е показано по-долу. 
Тръбният блок към PIPING SIDE  и дренажното гнездо към 
DRAIN SIDE  .

• Изправете скобата за временно заключване.
• Изтеглете проводниците (от страната на панела) през отвора.

6-2 Закрепване на панела
(1) Временно поставете двете скоби за временно заключване 

на смукателния порт на панела (на страната на 
вътрешната окръжност) към куките на вътрешния модул.

Бележка

Отпуснете ръцете си, след като се уверите през прозореца 
за проверка, че скобите за временно заключване са 
вкарани в куките.

(2) Издърпайте през отвора кабелния сноп, прикрепен  
в "5. Подготовки за вътрешния модул" на страница 4. 
След това, издърпайте проводниците, откачени от ъгловия 
декоративен капак (с индикацията) в "4. Подготовки за 
панела" на страница 3, от ъгловия отвор внимателно, 
така че да не бъдат защипани от монтажната конзола.

(3) Поставете монтажните конзоли (в четири точки) на ъглите 
на панела към куките на окръжността на вътрешния модул. 
(Първо окачете монтажната скоба, гравирана с 
PIPING SIDE , след това скобата от противоположния 
ъгъл.) 
В това време, внимавайте проводниците (от страната на 
панела) да не бъдат защипани между панела и вътрешния 
модул.

Бележка

Отпуснете ръцете си, след като се уверите, че монтажните 
скоби са вкарани в куките.

(4) Затегнете четирите шестоъгълни винта точно под 
монтажната скоба на около 5 мм. (Панелът ще се 
придвижи нагоре.)

(5) Завъртете панела по посоката на стрелките, така че 
отворът на тавана да бъде идеално покрит от панела.

След това, затегнете винта (4), докато разстоянието от 
долната част на куката на вътрешния модул до долната 
част на панела стане 107 до 112 мм.

Дренажно 
гнездо

Тръбо-
провод

Кука

Монтажна скоба

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

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

Преди временно 
окачване

След временно 
окачване

Скоби за 
временно заключване

Прозорец за проверка

Кука

(4 точки)
Преди окачване След окачване 

6-2 (1)

Кука
Прозорец 
за проверка

Скоби за временно 
заключване

Преди временно 
окачване

След временно 
окачване

Гравирана 
отметка 
PIPING SIDE

Гравирана отметка 
DRAIN SIDE

Направете регулировки Отвор

Инструмент (напр., отвертка)
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107
~11

2 м
м

6-2 (6)

Панел

Долна страна 
на панела

Вътрешен модул

Долна страна на кука 
на вътрешния модул

(Таванът е 
пропуснат 
в илюстрацията 
за по-лесно 
обяснение)

10
7~

11
2 

м
м

Уплътнение Вътрешен модул

Долна страна 
на кука на 
вътрешния модул

Таван

Монтажна скоба
Долна страна на панела

Панел

Напречни секции (4 точки)

Бележка

• Затегнете здраво винтовете или може да се получи дефект 
като показания по-долу.

• Коригирайте отново височината на вътрешния модул, ако 
има пространство между тавана и панела, като затегнете 
добре винтовете.

Утечка 
на въздух

Утечка на въздух 
от страната 
на тавана.

Генериране 
на замърсяване Образуване 

на конденз или капки

Уверете се, че няма разстояние.

Регулировки на височината са 
възможни през отворите в 
ъглите на панелите без сваляне 
на панела, при условие, че 
регулировките не засягат 
нивелирането или дренажните 
тръби на вътрешния модул. 
Вижте ръководството за монтаж 
на вътрешния модул за 
провеждане на работите.

6-3 Проверка на панела
(1) Махнете уплътнението от панела.

1 2 1

2
3

4

1 Махнете уплътнението от панела
2 Вкарайте уплътнението, докато панелът влезе 

в контакт с челюстта
3 Кука 
4 Уплътнение (аксесоар (8))

(2) Изтеглете кабелния сноп и проводниците (от страната на 
панела).

Панел

Кабелен сноп

Кабелен сноп
Проводник 
(страна на панела)

Проводник 
(страна на панела)

(3) Свържете конектора на проводниците и преместете 
стъклената тръба така, че да покрие конекторната част.

Проводник 
(страна на панела) Кабелен сноп

Конектор
Непременно ги 
свържете надеждно.

Преместете 
стъклената тръба.

1

2
Стъклена тръба

(4) Затегнете и фиксирайте двата края на стъклената тръба 
със скобите (аксесоари (5)). Отрежете излишната част на 
скобите от основите им след като фиксирате двата края.

Затегнете скобите

Отрежете корените
Скоба
(аксесоар (5))

(5) Върнете свързаните проводници обратно в мястото между 
вътрешния модул и панела. 
(Поместете проводниците в защрихованата част, показана 
на илюстрацията.)

Бележка

Поместете проводниците внимателно, така че да не влизат 
в контакт с въздушния филтър.

Свързани 
проводници

Свързани 
проводнициПанел

Кутия с електрически 
компоненти на вътрешния модул

(6) Свалете капака на кутията с електрически компоненти от 
вътрешния модул.  
Вижте "5-2 Закрепване на кабелен сноп (аксесоар (4))" на 
страница 4.
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(7) Свържете конектора на висящия проводник към РСВ.

2
1

3

X9A

1 PCB
2 Свържете конектора на висящия проводник към РСВ 

и го фиксирайте надеждно.
3 Висящ проводник (към X9A)

(8) Закрепете капака на кутията с електрически компоненти 
в обратен ред на този от процедурата в "5-2 Закрепване на 
кабелен сноп (аксесоар (4))" на страница 4.

(9) Прекарайте проводниците през куката.

21

1 Кука
2 Прекарайте проводниците през куката

6-4 Закрепване на прахоуловителя
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 Гравирана маркировка на тръбната страна
2 Клипс на панел
3 Гравирана маркировка на дренажната страна
4 Панел
5 Корда за предпазване от падане
6 Прахоуловител
7 Монтирайте прахоуловителя, като страната на 

гравираната маркировка сочи надолу.

(1) Окачете кордата за предпазване на прахоуловителя от падане 
към клипса на панела, както е показано на илюстрацията.

1

2
3
4
5

1 Стиснете
2 Окачена корда за предпазване от падане
3 Панел
4 Корда за предпазване от падане
5 Прахоуловител

(2) Закачете прахоуловителя, като изпълните в обратен ред 
процедурата от "4-3 Изваждане на прахоуловителя" на 
страница 3.

Бележка

Уверете се, че кордата за предпазване от падане не е 
затисната от изпускателния отвор на прахоуловителя, 
когато закачате прахоуловителя. В противен случай, 
прахоуловителят няма да работи нормално.

(3) Завъртете фиксиращите копчета (на две места) на 
прахоуловителя и го застопорете.

(Предната страна на панела 
е показана за по-лесно обяснение.)

Фиксиращо 
копче

Фиксиращо 
копче

6-5 Монтиране на S-образна тръба (аксесоар (3))
Окачете страната на прахоуловителя (гравирана с А) преди да 
окачите страната на четката (гравирана с В).
(Окачете ги така, че гравираните символи да си съответстват.)

Прахоуловител

Прахоуловител

Модул на четка

Уверете се, че 
гравираните 
символи 
съответстват 
един на друг.

2

Клещи
(2 точки)

Кука
(1 точка)

Модул на четка

Страна на четка
S-образна тръба
(аксесоар (3))

Страна 
на прахоуловител

Уверете се, че 
гравираните символи 
съответстват един на 
друг.

1

Бележка

Проверете дали челюстите са вкарани надеждно. В противен 
случай, може да не се събира добре прахта.
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7. Закрепване на смукателната решетка 
и декоративните ъглови капаци

Смукателната решетка може да се завърти и закрепи в две 
посоки по избор.
Ако се монтират няколко модула, регулирайте посоките на 
смукателните решетки при нужда. Посоката може да се 
регулира и по желание на клиента.

7-1 Закрепване на смукателната решетка
* Изберете кука (А) или (В) и окачете челюстите на 

смукателната решетка.

Бележка

Смукателната решетка може да се повреди, ако се избере 
погрешната страна за окачване.

7-2 Кука (A)
(1) Поставете смукателната решетка под ъгъл приблизително 

45° и поставете куките (в три точки) върху панела.

45°

Панел

Панел

Смукателна 
решетка

Смукателна решетка

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Монтажен ъгъл на смукателна решетка

Индикация
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Както е показано на илюстрацията, окачете кордите за 
предпазване от падане за смукателната решетка към 
ъгловите клипсове (на два ъгъла).

Сменете посоките на кордите 
за предпазване от падане.

Смукателна решетка

Стиснете
Корда за предпазване от падане

Стиснете
Огънете 
клипса навътре.

Корда за предпазване от падане

(3) Свържете гъвкавия маркуч (аксесоар (2)) към страната на 
панела. 
(Гъвкавият маркуч (аксесоар (2)) няма ограничение на 
посоката.)

Гъвкаво съединение на маркуч 
от страна на панела

Гъвкав маркуч
(аксесоар (2)) 

Гъвкаво съединение 
на маркуч от страна на панела

Поставете надеждно 
клещите в куките 
(на две места).

Куки
(2 точки)

Бележка

Проверете дали челюстите са вкарани надеждно. 
В противен случай, може да не се събира добре прахта.

(4) Натиснете гъвкавия маркуч (3), за да влезе в панела. 
(Внимавайте маркучът да не бъде затиснат от затворената 
смукателна решетка.)

Бележка

Внимавайте да не повредите гъвкавия маркуч при 
притискането му.

Гъвкав 
маркуч

Към смукателна 
решетка

Притиснете 
гъвкавия маркуч 
по протежение на 
ъгловата форма.

(5) Свържете противоположния край на гъвкавия маркуч, 
свързан в (3), към страната на смукателната решетка.
* Завъртете съединението на гъвкавия маркуч от към 

страната на смукателната решетка към монтажната 
посока на смукателната решетка, както е показано 
на илюстрацията.

Гъвкаво съединение 
на маркуч от страна 
на смукателната решетка

Гъвкаво съединение 
на маркуч от страна 
на смукателната решетка

Гъвкав маркуч

Свържете 
надеждно маркуча.

Бележка

Проверете дали челюстите са вкарани надеждно. 
В противен случай, може да не се събира добре прахта.
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(6) Първо бутнете бавно смукателната решетка и като 
натискате двете копчета, вкарайте решетката надеждно 
в панела.

ПанелКопчета
(2 точки)

Смукателна 
решетка

Бележка

Смукателната решетка може да защипе предпазните корди 
при затварянето си.
Проверете дали предпазните корди не стърчат от 
смукателната решетка, преди да я затворите.

Смукателна решетка Не трябва да стърчи

Корда за предпазване 
от падане

7-3 Кука (B)
(1) Поставете смукателната решетка под ъгъл приблизително 

45° и поставете куките (в три точки) върху панела.

45
°

Панел

Смукателна 
решетка

Смукателна 
решетка

Панел

Монтажен ъгъл 
на смукателна 
решетка

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Индикация
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Както е показано на илюстрацията, окачете кордите за 
предпазване от падане за смукателната решетка към 
ъгловите клипсове (на два ъгъла).

Сменете посоките на кордите 
за предпазване от падане.

Смукателна 
решетка

Стиснете
Корда за предпазване от падане

Стиснете
Огънете 
клипса навътре.

Корда за предпазване от падане

(3) Свържете гъвкавия маркуч (аксесоар (2)) към страната на 
панела. 
(Гъвкавият маркуч (аксесоар (2)) няма ограничение на 
посоката.)

Гъвкаво съединение на маркуч 
от страна на панела

Поставете надеждно 
клещите в куките 
(на две места).

Гъвкав маркуч
(аксесоар (2)) 

Гъвкаво съединение 
на маркуч от страна 
на панела

Куки 
(2 точки)

Бележка

Проверете дали челюстите са вкарани надеждно. 
В противен случай, може да не се събира добре прахта.

(4) Натиснете гъвкавия маркуч (3), за да влезе в панела. 
Внимавайте маркучът да не бъде затиснат от затворената 
смукателна решетка.

Гъвкав 
маркуч 

Към смукателна решетка

Притиснете 
гъвкавия маркуч 
по протежение на 
ъгловата форма.

(5) Свържете противоположния край на гъвкавия маркуч, 
свързан в (3), към страната на смукателната решетка.
* Завъртете съединението на гъвкавия маркуч от към 

страната на смукателната решетка към монтажната 
посока на смукателната решетка, както е показано на 
илюстрацията.

Гъвкаво съединение 
на маркуч от страна 
на смукателната решетка

Свържете 
надеждно маркуча.

Гъвкаво съединение 
на маркуч от страна 
на смукателната решетка
Гъвкав маркуч

Бележка

Проверете дали челюстите са вкарани надеждно. 
В противен случай, може да не се събира добре прахта.

(6) Първо бутнете бавно смукателната решетка и като 
натискате двете копчета, вкарайте решетката надеждно 
в панела.

Панел Копчета
(2 точки)

Смукателна решетка
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Бележка

Смукателната решетка може да защипе предпазните корди 
при затварянето си.
Проверете дали предпазните корди не стърчат от 
смукателната решетка, преди да я затворите.

Смукателна решетка Не трябва да стърчи

Корда за предпазване 
от падане

7-4 Закрепване на декоративните ъглови 
капаци

(1) Свържете декоративния ъглов капак (с индикацията) 
надеждно към PCB в обратен ред на този от процедурата 
в "4. Подготовки за панела" на страница 3.

2 Капак
3 Винт

1 ПроводнициКонектор

Свържете 
надеждно 
конектора.

PCB

Декоративен ъглов 
капак (с индикация)

Скоба

Подредете прибрано 
проводниците, така че 
скобата да бъде от 
вътрешната страна на капака.

(2) Закачете декоративния ъглов капак (с индикацията) към 
ъгъла с гравираната маркировка DRAIN SIDE . Натиснете 
свързаните проводници през ъгловия отвор в задната 
страна на тавана.

Притиснете петте челюсти 
на декоративния ъглов 
капак в отворите на панела.

Декоративен ъглов 
капак (с дисплей)

Проводници

Гравирана отметка 
DRAIN SIDE

(3) Окачете всяка от кордите на оставащите декоративни 
ъглови капаци (три капака) на съответния щифт върху 
панела.

Щифт

(4) Закрепете декоративните ъглови капаци (три капака) към 
панела.

Притиснете петте челюсти на декоративния 
ъглов капак в отворите на панела.

8. Настройки на режим на работа
Всеки един от следните режими на работа може да се избира 
за автоматично почистване на филтъра на самопочистващия 
се панел.

Режим на работа Описание

(1)  Работа на 
таймера

Извършва автоматично почистване на 
филтъра по време на период, избран 
измежду осем възможности.

(2)  работа от 
00:00-до-03:00

Извършва автоматично почистване на 
филтъра по време на фабрично настроен 
период от време (00:00 до 03:00).

(3)  Работа с 
автоматично 
управление

Извършва автоматично почистване на 
филтъра според контролната 
референция.

След като се консултирате с клиента, задайте желания режим 
на работа, като направите справка с инструкциите за  
 Автоматично почистване на филтъра  в ръководството за 
експлоатация на самопочистващия се декоративeн панел.
При доставката, вижте съдържанието на описанията от (1) до 
(3) в горната таблица и разяснете на клиента кога ще стартира 
автоматично почистване на филтъра.

9. Полеви настройки
Направете настройките след консултация с клиента, сгълсано 
условията за монтаж и експлоатация на климатика. Възможни 
са следните четири настройки.

9-1 Символ за събиране на прах на дисплея
Извършва настройки за извеждане/без извеждане на дисплея 
на символа за събиране на прах.

9-2 Настройки на количеството прах
Извършва настройки съгласно количеството прах/размера на 
частиците прах в помещението, напр. складове за дрехи=малки 
частици прах.
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9-3 Фиксиране на интервал за почистване
Извършва настройки за фиксиране на интервала за почистване 
независимо от настройката на дистанционното управление.

Направете местните настройки съгласно ръководството 
за монтаж на дистанционното управление. (Настройките 
в откроените клетки се правят преди доставката.)

Настройка 
на елемент

Режим
№

Първи 
код

Втори код №

01 02 03 04 05 06
Дисплей 
Символ 1 
за 
събиране 
на прах

10 
(20) (3) Извеждане 

на дисплея

Без 
извеждане 
на дисплея

– – – –

Настройки на 
количеството 
прах
(1)

14 
(24) (9)

Стандартно 
количество 
прах - среден 
размер на 
частиците 
прах

Голямо 
количество 
прах - среден 
размер на 
частиците 
прах

Стандартно 
количество 
прах - малък 
размер на 
частиците 
прах

Голямо 
количество 
прах 
- малък 
размер на 
частиците 
прах

– –

Индикатор 
на панел 
(зелен) 
вкл/изкл

14 
(24) (4)

Включен по 
време на 
работа 
в режим 
климатик и 
почистване 
на филтъра.

Възможно е 
включване 
само по 
време на 
почистване 
на филтъра.

Изключен по 
време на 
работа в 
режим 
климатик и 
почистване 
на филтъра.

– – –

Фиксиране 
на 
автоматично 
почистване
(2)

14
(24) (8) ВКЛ

24 ч ИЗКЛ
ВКЛ
12 ч

ВКЛ
48 ч

ВКЛ
96 ч

ВКЛ
168 ч

(1) Валидно от следващото почистване след извършване на 
настройката.
(2) Отменя настройката на интервала от време, направена от 
дистанционното управление.

10. Пробна експлоатация
Изпълнете пробна експлоатация на самопочистващия се 
декоративeн панел след като приключи пробната експлоатация 
на вътрешния модул.
Пробна експлоатация на самопочистващия се декоративeн 
панел не е възможна, докато вътрешният модул работи.

Бележка

Изпълнете пробна експлоатация на продукта, след като 
направите справка с "а. Изпробвайте елементите след 
приключване на работа".

10-1 Проверете дали капаците на кутията 
с електрически компоненти на вътрешния 
модул, външния модул и само-
почистващия се панел, съответно, 
са затворени

10-2 Включете захранването на вътрешния 
модул

Панелът ще премине в режим на инициализиране, след като се 
включи захранването.

10-3 Изпълнете пробна експлоатация на 
панела две минути след като се включи 
захранването

Потвърдете почистващата операция на филтъра чрез 
устройството за дистанционно управление.

Начин на пробна експлоатация с устройството за 
дистанционно управление
1. Спрете работата на панела, ако панелът работи в режим 

на климатик.
2. Продължете да натискате бутона Отмяна поне 4 секунди, 

докато фоновото осветление свети. Ще се изведе менюто 
за сервизни настройки.

3. Изберете  Тест авт. почиств. филтър  от менюто за сервизни 
настройки и натиснете бутона Меню/Потвърждение.

4. "  " ще се изведе на основния екран.  
Дисплеят ще изчезне след приключване на пробната 
експлоатация. 
Необходимото време за пробна експлоатация е приблизи-
телно 10 минути (в случай на настройка със стандартно 
количество прах).

1.
2.

Охлажд. Зад. на
Охл.28°C

Натиснете и задръжте 
бутона Отмяна за 
4 секунди или повече 
при светещо фоново 
осветление.

3.

Връщ. Настройка

Сервизни настройки
Статус на вътрешното тяло
Статус на външното тяло
Принудително ВКЛ. вентилатор
Превкл. гл.-подчин. дист. упр.
Индикатор за филтъра       ИЗКЛ.
Тест авт. почиств. филтър

2/3

Натиснете бутон 
Меню/Потвърждение.

4.

Охлажд. Зад. на
Охл. 28°C

Събиране на прах

Фоново осветление за LCD
Натиснете някой бутон и фоновото осветление ще се включи 
за около 30 секунди.
Натискайте бутоните при включено фоново осветление 
(с изключение на бутона Вкл/Изкл).

Елементи за тестване в пробна експлоатация

Елементи за проверка
Способ за 

ремонт
Резултат от 
проверка

Върти ли се филтърът?
Проверете 
съединенията 
на конектора.

Хоризонтално ли са фиксирани 
клапите?
Показва ли се "   " на екрана 
на дистанционното управление?
* Дистанционното управление ще показва "AH", ако 

самопочистващият се панел има грешка.

Бележка

След пробната експлоатация на уреда, вижте "b. Изпробвайте 
елементите преди доставка" в ръководството за монтаж.
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