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englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. muut kielet ovat 
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

1. Turvallisuusohjeet
Tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin ennen 
ilmastointilaitteiston asentamista, ja huolehdi siitä, että laitteisto 
asennetaan oikein.
kun asennus on valmis, suorita koekäyttö vikojen varalta ja selitä 
asiakkaalle käyttöoppaan avulla, miten ilmastointilaitetta käytetään 
ja hoidetaan. Pyydä asiakasta säilyttämään asennusopas sekä 
käyttöopas myöhempää tarvetta varten.
Tätä ilmastointilaitetta koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole 
julkisessa käytössä".

varoitus- ja huomautussymbolien merkitys.

VAROITUS näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai 
kuoleman. 

HUOMAUTUS näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai 
henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia 
olosuhteiden mukaan.

VAROITUS

•	Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista henkilöä suorittamaan 
asennus.  
älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. väärin tehty asennus voi 
aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.

•	Tee asennus tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. älä 
muunna tuotetta.  
väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai 
tulipaloja.

•	käytä asennukseen vain ilmoitettuja tarvikkeita ja osia.  
muiden kuin ilmoitettujen osien käyttäminen voi aiheuttaa yksikön 
putoamisen, vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipalon. 

•	varmista, että käytetään ilmoitettuja johtimia ja että liitäntöihin tai 
johtimiin ei kohdistu rasitusta.  
huonosti tehdyt liitännät tai johtimien kiinnitykset voivat aiheuttaa 
epänormaalia lämpösäteilyä tai tulipalon.

•	muista sammuttaa yksikkö, ennen kuin kosketat mitään 
sähköosaa.

•	järjestä toimitetun johdinsarjan virtajohdot niin, että sisäyksikön 
sähkökomponenttirasian kansi ei nouse. ja kiinnitä kansi 
kunnolla.  
jos sähkökomponenttirasian kantta ei kiinnitetä kunnolla, 
seurauksena voi olla lämpösäteilyä, sähköiskuja tai tulipalo.

•	revi muovipussi rikki ja hävitä se.  
lapset voivat tukehtua, jos he leikkivät muovipussilla.

HUOMAUTUS

•	Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto, kaukosäätimen kaapeli 
ja tiedonsiirtokaapeli vähintään 1 metrin päähän televisio- ja 
radiovastaanottimista. näin estetään Tv:n ja radion häiriöt. 
(Tulosignaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei 
välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

•	ole erittäin huolellinen, kun siirrät laitetta. 
kanna tuotetta pitämällä kiinni pakkauksen kahvoista. 
älä kanna pakkausta sen polypropeenivanteesta. se on 
vaarallista, sillä vanne voi vääntyä. 

•	älä kosketa lämmönvaihtimen ripaa. 
rivan koskettaminen väärin voi aiheuttaa vammoja.

•	älä katkaise tuotteen virtaa heti, kun sen toiminta on pysähtynyt.  
odota aina vähintään 5 minuuttia ennen virran sammuttamista.  
muuten seurauksena saattaa olla vesivuotoja ja toimintahäiriöitä.

•	älä asenna ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: 
1. Paikat, joissa on mineraaliöljysumua, öljysumua tai esimerkiksi 

keittiöstä syntyvää höyryä.  
muoviosat voivat turmeltua ja irrota, mistä voi seurata 
vesivuoto. 

2. Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi 
rikkihappokaasua.  
kupariputkien tai juotettujen osien syöpyminen voi aiheuttaa 
kylmäainevuotoja. 

3. Paikat, joiden lähellä on sähkömagneettista säteilyä lähettäviä 
laitteita.  
sähkömagneettinen säteily voit häiritä ohjausjärjestelmän 
toimintaa ja aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä. 

4. Paikat, joissa tulenarkaa kaasua voi vuotaa, joiden ilmassa 
on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa käsitellään 
höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.  
Yksikön käyttäminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa 
tulipalon.

[Tälle tuotteelle ominaiset ohjeet]
älä asenna tuotetta seuraaviin paikkoihin.
öljy, tupakan terva ja höyry tuottavat suodattimeen tahmeaa 
pölyä, jota voi olla vaikea poistaa kunnolla. lisäksi tahmea pöly 
voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Paikat, joissa on öljyistä savua: ravintolat, tehtaat yms.
Paikat, joissa on runsaasti tupakansavua: Tupakkahuone tms.
Paikat, joissa on runsaasti kosteutta tai höyryä: ravintolat, 
tehtaat yms.

•	Ilmastointilaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa 
ympäristössä.

Huomaa
•	Anna asiakkaan käyttää ilmastointilaitetta käyttöohjeen avulla ja 

selitä ilmastointilaitteen oikea käyttö annettujen hyödyllisten 
vihjeiden avulla.

•	Tutustu käyttöohjeeseen yhdessä sisäyksikön mukana toimitetun 
asennusoppaan kanssa.

•	käytä BrC1e51A7-kaukosäädintä.

2. Tarvike
Tarkista, että seuraavien ilmastointilaitteen mukana toimitettujen 
tarvikkeiden määrä on oikea. katso seuraavaa kuvaa, jossa 
näytetään, missä tarvikkeet ovat.

Suojaavan aaltopahvin 
takapuoli

Tarvikesarja
Tarvikkeet ovat 
suojaavan aaltopahvin 
takapuolella imusäleikön 
alapuolella.

Imusäleikkö
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nimi
välilevy 

(1)
joustava 
letku (2)

s-muotoinen 
putki (3)

johdinsarja 
(4)

nippuside 
(5)

määrä 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 2 kpl

muoto

nimi
Yhdysputki 

(6) liitososa (7) Tiiviste (8)
muutmäärä 1 kpl 1 kpl 1 kpl

muoto •	käyttöopas
•	Asennusopas

Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin asennustyötä 
suorittaessasi ja tarkista ne työn valmistumisen jälkeen.

a.  Testauskohteet työn valmistuttua
Testauskohteet vikatapauksessa Tulos

ovatko ilmastointilaitteen johdotukset 
ja liitännät oikein ilman virheitä tai 
puutteita?

häiriötilanne ja 
johdon 

palaminen
oletko varma, että välikaton ja 
välikattomateriaalin välissä ei ole tilaa? vesivuoto

onko pölyrasian kiinnitysnupit 
(kahdessa kohdassa) kiristetty 
tiukasti?

Tärinä, melu ja 
pölynkeräyksen 

epäonnistuminen

onko ilmansuodattimen kiinnitysnupit 
(viidessä kohdassa) kiristetty tiukasti?

Tärinä, melu ja 
pölynkeräyksen 

epäonnistuminen
onko pölyrasian ja säleikön 
putoamisenestonyöri ripustettu 
kiinnityskorvakkeeseen?

Putoaminen

onko sähkökomponenttirasian kansi, 
pölyrasia, joustava letku, s-muotoinen 
putki, imusäleikkö ja koristekulma-
suojukset kiinnitetty?

melu ja 
pölynkeräyksen 

epäonnistuminen

* muista tarkistaa uudelleen kohdat, jotka on mainittu osassa  
"1. Turvallisuusohjeet" sivulla 1.

b. Testauskohteet ennen luovutusta
Testauskohteet Tulos

onko ilmastointilaitteen koekäyttö suoritettu?
onko ilmastointilaitteen käyttötapa selitetty ja käyttöopas 
esitelty asiakkaalle? *
onko suodattimen automaattisen puhdistuksen tila-
asetukset tehty (automaattisen ohjauksen käyttö-
asetukset tai ajastimen käyttöasetukset, kun 
käyttö  aikavyöhyke on määritetty) ja onko asiakkaalle 
kerrottu ilmastointilaitteen asetetun tilan käytöstä kerrottu 
asiakkaalle?
onko käyttöopas luovutettu asiakkaalle? (muista antaa 
asiakkaalle sekä käyttöopas että asennusopas.)
onko yhdysputki ja liitososa annettu asiakkaalle, ja onko 
häntä pyydetty säilyttämään ne?

* Käyttökohdan selitys
Ilmastointilaitteen yleisen käytön lisäksi on tarpeen selittää 
käyttöoppaan  vAroITus- ja  huomAuTus-merkityt 
kohdat ja lukea asiakkaalle kuvaukset huolellisesti. nämä 
kohdat osoittavat tietoja, joiden noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa menehtymisen, vakavan vamman tai 
omaisuusvahingon.

3. Asennuspaikka
Tuotteen ilmanpoistosuunnat voidaan valita. kolmitievirtaus-
kuvioiden saavuttamiseen tarvitaan sulkusarja (lisävaruste). 
Tuotteeseen ei ole saatavana kaksitievirtauskuvioita.

3-1 Valitse seuraavat ehdot täyttävä 
asennuspaikka, jonka asiakas hyväksyy

•	välikaton pinta ei ole huomattavan kalteva.
•	Asennus- ja huoltotilaa on riittävästi (katso seuraavat kuvat).
•	Paneelin ilmaisimet näkyvät helposti.
•	sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto, tiedonsiirtokaapeli ja 

kaukosäätimen kaapeli ovat vähintään 1 metrin päässä televisio- 
ja radiovastaanottimista. 
(Yllä olevan avulla estetään Tv:n ja radion häiriöt. Tulosignaalin 
voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä 
kohinan poistamiseen.)

3-2 Vaadittava asennustila
Asenna sisäyksikkö asennusoppaan ja seuraavien kuvien 
mukaisesti.

Ilmaisin

Pölynkeräyksen tulo

Paneelin etupuoli

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 sisäyksikkö
2 Poistopistoke
3 vähintään 1500 mm seinästä. Tämä tila on vähintään 

500 mm, kun ilmanpoisto on suljettu ja sulkutulppa 
asennettu.

4 Pölynkeräyksen tulo
5 Tilaa tarvitaan pölynkeräykseen pölynimurilla

3-3 Imusäleikön kiinnityssuunnat
valitse yksi seuraavista suunnista imusäleikön kiinnittämiseksi 
paneeliin.

Putket PutketPoisto-
pistoke

Pölynkerä-
yksen tulo

Poisto-
pistoke

Imusäleikkö
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4. Valmistelut paneelia varten
Huomaa

•	suorita kaikki kohdassa "4. valmistelut paneelia varten" 
sivulla 3 tarvittavat työt, kun paneeli on pakkausmateriaalissa 
(alapuolella).

•	älä laita paneelia ylösalaisin tai pystyyn tai jätä sitä ulkonevien 
osien päälle. 
muuten paneelin pinta voi naarmuuntua.

•	älä kosketa kääntöläppää äläkä kohdista siihen voimaa. muuten 
seurauksena on yksikön toimintahäiriö.

4-1 Imusäleikön irrotus paneelista, suojaavan 
aaltopahvin ja tarvikesarjan irrotus

(1) Paina imusäleikön nuppeja ja nosta ne ylös.

KoristepaneeliNupit

Pakkausmateriaali 
(alaosa)

Imusäleikkö

(2) Avaa imusäleikkö noin 45° kulmaan ja irrota imusäleikkö 
paneelista.

45°

(3) Irrota suojaava aaltopahvi. 
Irrota suojaava aaltopahvi (paneelin päältä) yhdessä 
aaltopahvin takapuolelle kiinnitettyjen tarvikkeiden kanssa.

Suojaava 
aaltopahvi (yläosa) 
(Tarvikkeet ovat 
takapuolella.)

Suojaava 
aaltopahvi (alaosa)

Huomaa

älä kohdista voimaa kääntöläppään, harjayksikköön tai 
ilmansuodattimeen, kun käsittelet paneelia.

Paneeli

HarjayksikköIlmansuodatin

Kääntöläppä

4-2 Koristekulmasuojusten irrotus

Paneeli

Koristekulmasuojus

Koristekulmasuojus Koristekulmasuojus

Koristekulmasuojus 
(ja näyttö)

(1) nosta ja irrota koristekulmasuojus (jossa on näyttö) nuolen 
suuntaan.

Huomaa

älä kohdista voimaa virtajohtoihin.

Operation/filter cleaning

(2) Irrota ruuvit koristekulmasuojuksen (jossa on näyttö) 
takapuolella olevat ruuvit, avaa suojus ja irrota virtajohtojen 
etupäähän kiinnitetty liitin piirikortista.

Kansi

Liitin

Virtajohdot

Piirilevy

3

1Ruuvi

2

Koristekulmasuojus 
(ja näyttö)

(3) Irrota loput koristekulmasuojukset (ts. kolme suojusta) nuolen 
suuntaan.

Paneeli

Koristekulmasuojus

4-3 Pölyrasian irrotus

Pölyrasian 
ja kiinnittimen 
kiinnitysnuppi

Pölyrasia Pölyrasian kiinnitysnuppi
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(1) käännä pölyrasian kahta kiinnitysnuppia.

Pölyrasia

(Paneelin etusivu on näytetty selkeyden vuoksi.)

Kiinnitysnuppi

Kiinnitysnuppi

(2) Irrota pölyrasia paneelista varoen, että putoamisenestonyöri ei 
katkea.

Pölyrasia

Putoamisenestonyöri 2

1

(3) Irrota pölyrasian putoamisenestonyöri paneelin 
kiinnityskorvakkeesta.

Irrota putoamise-
nestonyöri kiinnittimen 
kannakkeesta.

Kiinnitin

Pölyrasia

PutoamisenestonyöriPaneeli

5. Valmistelut sisäyksikköä varten

 VAROITUS

Varmista ennen johdotustöiden tekemistä, että sisä- ja 
ulkoyksiköiden virta on katkaistu.
muuten seurauksena voi olla sähköisku.

 HUOMAUTUS

•	suorita seuraavat toimenpiteet sisäyksikön asennuksen jälkeen.
•	Asenna sisäyksikkö sen asennusoppaan mukaisesti.

5-1 Välilevyn kiinnittäminen (tarvike (1))

(1) Irrota ohitusreiän sulkuhattu.

12

1 sisäyksikkö
2 Irrota ohitusreiän sulkuhattu

(2) Poista välilevyn (tarvike (1)) takana olevan kaksipuolisen teipin 
taustapaperi.

(3) kiinnitä välilevy (tarvike (1)) ilman ohitusreikään. 
Tarkista välilevyn kiinnityksen jälkeen, että ilman ohitusreikä ei 
ole tukossa.

1

4

2

4

3

1 Ilman ohitusreikä
2 liimattu ilman ohitusreiän kohdalle
3 kohdista kulmat
4 välilevy (tarvike (1))

5-2 Johdinsarjan kiinnittäminen (tarvike (4))
(1) Irrota sähkökomponenttirasian kansi sisäyksiköstä.

Haat

Sähkökomponenttirasian kansiRuuvit 
(2 kohtaa)

Avaa ruuveja (kahdesta kohdasta), työnnä sähkökomponenttirasi-
an kantta nuolen suuntaan ja irrota se haoista.
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(2) Irrota hyppyjohdinliitin liittimestä X8A.

1

2

X8A

1 sähkökomponenttirasia
2 hyppyjohdinliitin

(3) liitä johdinsarja (tarvike (4)) liittimiin (X8A, X35A ja X36A) ja 
johdinsarjan kolmeen pisteeseen yksikön puolella.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 johdinsarja yksikön puolella
2 liitin 

muista liittää ne tiukasti
3 sähkökomponenttirasia
4 koukku X35A, X36A
5 johdinsarja (tarvike (4))
6 lasiputki

Huomaa

varmista, että liittimet on liitetty kunnolla, tai muuten 
kääntöläppä, harjayksikkö tai ilmansuodatin ei toimi.

5-3 Sähkökomponenttirasian kannen kiinnitys
kiinnitä sähkökomponenttirasian kansi päinvastaisessa 
järjestyksessä kuin kohdassa "5-2 johdinsarjan kiinnittäminen 
(tarvike (4))" sivulla 4 (1).

Huomaa

varmista, että johdot tai lasiputki eivät jää sähkökomponenttirasian 
kannen väliin.

 VAROITUS

Järjestä sähköjohdot siististi ja kiinnitä 
sähkökomponenttirasian kansi kunnolla.
jos sähkökomponenttirasian kannen väliin on jäänyt sähköjohtoja 
tai kansi on kohollaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

6. Paneelin kiinnittäminen sisäyksikköön
Asenna sisäyksikkö sen asennusoppaan mukaisesti.

Huomaa

älä kohdista voimaa kääntöläppään, harjayksikköön tai 
ilmansuodattimeen, kun irrotat paneelia pakkausmateriaalista 
(alapuolella).

6-1 Tarkistukset ennen paneelin kiinnittämistä
•	Tarkista sisäyksikön suunnat ja paneeliin kaiverretut merkit kuten 

alla. 
Putkilohko kohtaan PIPInG sIDe  ja poistopistoke kohtaan 
DrAIn sIDe .

•	Aseta tilapäinen lukituskiinnike pystyyn.
•	vedä sähköjohdot (paneelin puolella) ulos aukosta.

6-2 Paneelin kiinnittäminen
(1) Aseta alustavasti paneelin imuportin kaksi tilapäistä 

lukituskiinnikettä (sisähalkaisijan puolella) sisäyksikön 
koukkuihin.

Huomaa

Irrota kädet, kun olet tarkistanut tarkistusluukun kautta, että 
tilapäiset lukituskiinnikkeet ovat kytkeytyneet koukkuihin.

(2) vedä kohdassa "5. valmistelut sisäyksikköä varten" 
sivulla 4 kiinnitetty johdinsarja ulos aukosta. 
vedä myös kohdassa "4. valmistelut paneelia varten" 
sivulla 3 kulmakoristesuojuksesta (jossa on näyttö) irrotetut 
sähköjohdot ulos kulmareiästä varovasti niin, että ne eivät 
tartu kiinnityskorvakkeeseen.

(3) Aseta paneelin kulmissa olevat kiinnityskorvakkeet (neljä 
kohtaa) sisäyksikön reunoilla oleviin koukkuihin. (ripusta 
ensin kiinnityskorvake, jossa on merkintä PIPInG sIDe , 
ja sitten vastakkaisen kulman korvake.) 
huolehdi tällöin, että johdinsarja ja sähköjohdot (paneelin 
puolella) eivät jää paneelin ja sisäyksikön väliin.

Huomaa

Irrota kädet, kun olet tarkistanut, että kiinnityskorvakkeet ovat 
kytkeytyneet koukkuihin.

(4) kiristä kiinnityskorvakkeen alla olevia neljää 
kuusiokantaruuveja noin 5 mm. (Paneeli liikkuu ylöspäin.)

(5) käännä paneelia nuolien suuntaan niin, että paneeli peittää 
katossa olevan aukon kokonaan.

(6) kiristä lisäksi ruuvia (4), kunnes etäisyys sisäyksikön koukun 
alaosasta paneelin alaosaan on 107–112 mm.

Poisto-
pistoke

Putket

Koukku

Kiinnike

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

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

Ennen tilapäistä 
ripustamista

Tilapäisen 
ripustamisen jälkeen

Tilapäiset 
lukituskiinnikkeet

Tarkistusluukku

Koukku

(4 kohtaa)
Ennen ripustamista Ripustamisen jälkeen 

6-2 (1)

Koukku
Tarkistus-
luukku

Tilapäiset 
lukituskiinnikkeet

Ennen tilapäistä 
ripustamista

Tilapäisen 
ripustamisen jälkeen

PIPING SIDE 
kaiverrettu 
merkki
DRAIN SIDE 
kaiverrettu 
merkki

Tee säätöjä Aukko

Työkalu (esim. ruuvitaltta)
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107
–11

2 m
m

6-2 (6)

Paneeli

Paneelin 
alapuoli

Sisäyksikkö

Sisäyksikön koukun alaosa

(Välikatto on jätetty 
pois piirustuksesta 
selkeyden vuoksi)

10
7–

11
2 

m
m

Tiiviste Sisäyksikkö

Sisäyksikön 
koukun alaosa

Välikatto

Kiinnike
Paneelin alapuoli

Paneeli

Poikkileikkaukset (4 kohtaa)

Huomaa

•	kiristä ruuvit kunnolla, muuten seurauksena voi olla alla olevan 
mukainen vika.

•	säädä sisäyksikön korkeutta uudelleen, jos katon ja paneelin 
välissä on tilaa, kun ruuvit on kiristetty kunnolla.

Ilmavuoto
Ilmavuoto 
välikaton 
puolella.

Lian 
muodostuminen Kosteuden tiivistyminen 

tai tippuminen

Huolehdi siitä, että tilaa ei jää.

Yksikön korkeutta voidaan 
säätää paneelin kulmissa 
olevien reikien kautta paneelia 
irrottamatta edellyttäen, että 
säädöt eivät vaikuta sisäyksikön 
suoruuteen tai tyhjennysputkis-
toon. Katso työohjeet 
sisäyksikön asennusoppaasta.

6-3 Paneelin tarkistaminen
(1) Irrota paneelin tiiviste.

1 2 1

2
3

4

1 Irrota paneelin tiiviste
2 Aseta tiiviste niin, että se koskettaa hakaa
3 haka 
4 Tiiviste (tarvike (8))

(2) vedä johdinsarja ja sähköjohdot (paneelin puolella).

Paneeli

Johdinsarja

Johdinsarja
Virtajohto 
(paneelin puolella)

Virtajohto 
(paneelin puolella)

(3) liitä sähköjohtojen liitin ja siirrä lasiputki peittämään liitinosa.

Virtajohto 
(paneelin puolella) Johdinsarja

Liitin
Muista liittää 
ne tiukasti.

Siirrä 
lasiputkea.

1

2
Lasiputki

(4) kiinnitä ja kiristä lasiputken molemmat päät lasiputken pitimillä 
ja toimitetuilla pitimillä (tarvikkeet (5)). leikkaa pitimien 
ylimääräiset osat juuresta pois, kun kumpikin pää on kiinnitetty.

Kiristä kiinnikkeet

Katkaise juuret
Kiinnike
(tarvike (5))

(5) Tuo liitetyt sähköjohdot takaisin sisäyksikön ja paneelin 
väliseen tilaan. 
(sovita sähköjohdot kuvassa varjostettuna näkyvään osaan.)

Huomaa

sovita sähköjohdot huolellisesti niin, että ne eivät kosketa 
ilmansuodatinta.

Liitetyt 
virtajohdot

Liitetyt 
virtajohdotPaneeli

Sisäyksikön 
sähkökomponenttirasia

(6) Irrota sähkökomponenttirasian kansi sisäyksiköstä.  
katso "5-2 johdinsarjan kiinnittäminen (tarvike (4))" 
sivulla 4.
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(7) liitä kääntösähköjohtimen liitin piirilevyyn.

2
1

3

X9A

1 Piirilevy
2 liitä kääntösähköjohtimen liitin piirilevyyn 

muista liittää ne lujasti.
3 kääntösähköjohdin (liittimeen X9A)

(8) kiinnitä sähkökomponenttirasian kansi päinvastaisessa 
järjestyksessä kuin kohdassa "5-2 johdinsarjan kiinnittäminen 
(tarvike (4))" sivulla 4.

(9) vie sähköjohdot koukun läpi.

21

1 koukku
2 vie johdot koukun läpi

6-4 Pölyrasian kiinnittäminen
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 kaiverrettu merkki putkien puolella
2 Paneelin kiinnitin
3 kaiverrettu merkki tyhjennyspuolella
4 Paneeli
5 Putoamisenestonyöri
6 Pölyrasia
7 kiinnitä pölyrasia niin, että puoli, johon on kaiverrettu 

merkki, osoittaa alaspäin.
(1) ripusta pölyrasian putoamisenestonyöri paneelin kiinnittimeen 

kuvan mukaisesti.

1

2
3
4
5

1 kiinnitin
2 ripustettu putoamisenestonyöri
3 Paneeli
4 Putoamisenestonyöri
5 Pölyrasia

(2) kiinnitä pölyrasia päinvastaisessa järjestyksessä kuin 
kohdassa "4-3 Pölyrasian irrotus" sivulla 3.

Huomaa

varmista, että putoamisenestonyöri ei tartu pölyrasian 
poistoaukkoon, kun kiinnität pölyrasiaa. muuten pölyrasia ei 
välttämättä toimi oikein.

(3) kiinnitä pölyrasia kääntämällä kiinnitysnuppeja (kaksi kohtaa).

(Paneelin etusivu on näytetty 
selkeyden vuoksi.)

Kiinnitys-
nuppi

Kiinnitys-
nuppi

6-5 S-muotoisen putken (tarvike (3)) 
kiinnittäminen

kiinnitä pölyrasian puoli (merkintä A) ennen harjan puolen 
(merkintä B) kiinnittämistä.
(kiinnitä ne niin, että merkinnät ovat yhdenmukaiset.)

Pölyrasia

Pölyrasia

Harjayksikkö

Varmista, että 
kaiverretut 
merkit vastaavat 
toisiaan.

2

Haat
(2 kohtaa)

Haka
(1 kohta)

Harjayksikkö

Harjayksikön puoli
S-muotoinen putki
(tarvike (3))

Pölyrasian 
puoli

Varmista, että 
kaiverretut merkit 
vastaavat toisiaan.

1

Huomaa

Tarkista, että haat ovat kytkeytyneet kunnolla. muuten seurauksena 
voi olla pölynkeräyksen toimintahäiriö.
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7. Imusäleikön ja koristekulmasuojusten 
kiinnittäminen

Imusäleikköä voidaan kiertää, ja se voidaan asentaa kahteen 
suuntaan, joista voidaan valita kumpi tahansa.
jos on asennettu useita yksiköitä, säädä imusäleikköjen suuntia 
tarvittaessa. Tee suuntamuutoksia myös asiakkaan pyynnöstä.

7-1 Imusäleikön kiinnittäminen
* valitse joko koukku (A) tai (B) ja ripusta imusäleikön haat.

Huomaa

Imusäleikkö voi vaurioitua, jos valitaan väärä ripustuspuoli.

7-2 Koukku (A)
(1) Aseta imusäleikkö noin 45° kulmaan ja aseta koukut (kolme 

kohtaa) paneeliin.

45°

Paneeli

Paneeli

Imusäleikkö

Imusäleikkö

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Imusäleikön kiinnityskulma

Ilmoitus
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) ripusta imusäleikön putoamisenestonyörit kuvan mukaisesti 
kulmien kiinnittimiin (kaksi kulmaa).

Vaihda 
putoamisenestonyörien suunta.

Imusäleikkö

Kiinnitin
Putoamisenestonyöri

Kiinnitin
Taivuta kiinnitintä 
sisäänpäin.

Putoamisenestonyöri

(3) liitä joustava letku (tarvike (2)) paneelin puolelle. 
(joustava letku (tarvike (2)) voidaan asentaa kummin päin 
tahansa.)

Joustava letkuliitos 
paneelin puolella

Joustava letku
(tarvike (2)) 

Joustava letkuliitos 
paneelin puolella

Aseta haat koukkuihin 
(kahdessa kohdassa) 
lujasti.

Koukut
(2 kohtaa)

Huomaa

Tarkista, että haat ovat kytkeytyneet kunnolla. muuten 
seurauksena voi olla pölynkeräyksen toimintahäiriö.

(4) Paina kohdassa (3) liitetty joustava letku paikalleen paneeliin. 
(huolehdi siitä, että letku ei jää puristuksiin, kun imusäleikkö 
suljetaan.)

Huomaa

varo, ettei joustava letku mene rikki, kun painat sitä paikalleen.

Joustava 
letku

ImusäleikköönPaina joustava 
letku kulman 
muodon mukaan.

(5) liitä kohdassa (3) liitetyn joustavan letkun vastakkainen pää 
imusäleikön puolelle.
* kierrä joustavaa letkuliitosta imusäleikön puolella säleikön 

kiinnityssuunnan mukaan kuvan mukaisesti.

Joustava letkuliitos 
imusäleikön puolella

Joustava letkuliitos 
imusäleikön puolella

Joustava letku

Liitä letku 
lujasti.

Huomaa

Tarkista, että haat ovat kytkeytyneet kunnolla. muuten 
seurauksena voi olla pölynkeräyksen toimintahäiriö.



Asennusopas BYCQ140D7GW1
 Itsepuhdistuva koristepaneeli
 4P310441-1A – 02.20129

(6) Paina imusäleikköä ensin hitaasti ylös ja samalla, kun painat 
kahta nuppia, aseta säleikkö lujasti paneeliin.

Paneeli
Nupit
(2 kohtaa)

Imusäleikkö

Huomaa

Putoamisenestonyörit voivat jäädä imusäleikön väliin, kun 
imusäleikkö on suljettu.
Tarkista ennen imusäleikön sulkemista, että 
putoamisenestonyörit eivät ole säleikön ulkopuolella.

Imusäleikkö
Ei saa jäädä ulkonevaksi

Putoamisenestonyöri

7-3 Koukku (B)
(1) Aseta imusäleikkö noin 45° kulmaan ja aseta koukut (kolme 

kohtaa) paneeliin.

45
°

Paneeli

Imusäleikkö

Imusäleikkö

Paneeli

Imusäleikön 
kiinnityskulma

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Ilmoitus
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) ripusta imusäleikön putoamisenestonyörit kuvan mukaisesti 
kulmien kiinnittimiin (kaksi kulmaa).

Vaihda 
putoamisenestonyörien suunta.

Imusäleikkö

Kiinnitin
Putoamisenestonyöri

Kiinnitin
Taivuta kiinnitintä 
sisäänpäin.

Putoamisenestonyöri

(3) liitä joustava letku (tarvike (2)) paneelin puolelle. 
(joustava letku (tarvike (2)) voidaan asentaa kummin päin 
tahansa.)

Joustava letkuliitos 
paneelin puolella

Aseta haat koukkuihin 
(kahdessa kohdassa) 
lujasti.

Joustava letku
(tarvike (2)) 

Joustava letkuliitos 
paneelin puolella

Koukut 
(2 kohtaa)

Huomaa

Tarkista, että haat ovat kytkeytyneet kunnolla. muuten 
seurauksena voi olla pölynkeräyksen toimintahäiriö.

(4) Paina kohdassa (3) liitetty joustava letku paikalleen paneeliin. 
huolehdi siitä, että letku ei jää puristuksiin, kun imusäleikkö 
suljetaan.

Joustava 
letku 

Imusäleikköön

Paina joustava 
letku kulman 
muodon mukaan.

(5) liitä kohdassa (3) liitetyn joustavan letkun vastakkainen pää 
imusäleikön puolelle.
* kierrä joustavaa letkuliitosta imusäleikön puolella säleikön 

kiinnityssuunnan mukaan kuvan mukaisesti.

Joustava letkuliitos 
imusäleikön puolella

Liitä letku 
lujasti.

Joustava letkuliitos 
imusäleikön puolella

Joustava letku

Huomaa

Tarkista, että haat ovat kytkeytyneet kunnolla. muuten 
seurauksena voi olla pölynkeräyksen toimintahäiriö.

(6) Paina imusäleikköä ensin hitaasti ylös ja samalla, kun painat 
kahta nuppia, aseta säleikkö lujasti paneeliin.

Paneeli Nupit
(2 kohtaa)

Imusäleikkö
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Huomaa

Putoamisenestonyörit voivat jäädä imusäleikön väliin, kun 
imusäleikkö on suljettu.
Tarkista ennen imusäleikön sulkemista, että 
putoamisenestonyörit eivät ole säleikön ulkopuolella.

Imusäleikkö Ei saa jäädä ulkonevaksi

Putoamisenestonyöri

7-4 Koristekulmasuojusten kiinnittäminen
(1) liitä koristekulmasuojus (jossa on näyttö) lujasti piirilevyyn 

vastakkaisessa järjestyksessä kuin kohdassa "4. valmistelut 
paneelia varten" sivulla 3.

2 Kansi
3 Ruuvi

1
Virta-
johdotLiitin

Liitä liitin 
lujasti.

Piirilevy

Koristekulmasuojus 
(ja näyttö)

Kiinnike

Järjestä virtajohdot 
siististi niin, että kiinnike 
on kannen sisäpuolella.

(2) kiinnitä koristekulmasuojus (jossa on näyttö) kulmaan, jossa 
on merkki DrAIn sIDe . Työnnä liitetyt sähköjohdot kulman 
reiän kautta välikaton takapuolelle.

Paina koristekulmasuojuksen 
viisi kiinnikettä paneelin 
reikiin.

Koristekulmasuojus 
(ja näyttö)

Virtajohdot

DRAIN SIDE 
kaiverrettu merkki

(3) ripusta muiden koristekulmasuojusten (ts. kolme suojusta) 
nyörit paneelin vastaaviin tappeihin.

Nasta

(4) kiinnitä koristekulmasuojukset (ts. kolme suojusta) paneeliin.

Paina koristekulmasuojuksen viisi 
kiinnikettä paneelin reikiin.

8. Toimintotila-asetukset
mikä tahansa seuraavista toimintotiloista voidaan valita 
itsepuhdistuvan paneelin suodattimen automaattista puhdistusta 
varten.

Toimintotila kuvaus

(1)  Ajastettu 
toiminto

suorittaa suodattimen automaattisen 
puhdistuksen yhden kahdeksasta jaksosta 
valitun jakson aikana.

(2)  Toiminto 
00.00–03.00

suorittaa suodattimen automaattisen 
puhdistuksen tehtaalla asetettuun aikaan 
(00.00–03.00).

(3)  Automaattisesto 
ohjattu toiminto

suorittaa suodattimen automaattisen 
puhdistuksen ohjausreferenssin mukaan.

neuvottele asiakkaan kanssa ja aseta haluttu toimintotila 
itsepuhdistuvan koristepaneelin käyttöoppaan kohdan  suodattimen 
automaattinen puhdistus  ohjeiden mukaisesti.
Tarkista luovutushetkellä yllä olevan taulukon kuvaukset (1)–(3) ja 
selitä asiakkaalle, milloin suodattimen automaattinen puhdistus 
aloitetaan.

9. Asennuspaikalla tehtävät asetukset
Tee asetukset asiakkaan kanssa neuvotellen ilmastointilaitteen 
asennus- ja käyttöolosuhteiden mukaan. seuraavat kolme asetusta 
ovat mahdollisia.

9-1 Pölymäärän asetukset
Tee asetukset huoneen pölymäärän mukaan.
•	normaali pölymäärä (tavalliset toimistot)
•	suuri pölymäärä (vaatteita myyvät liikkeet)

9-2 Paneelin ilmaisin (vihreä) päällä/pois
Paneelin ilmaisin (vihreä) voi näyttää seuraavat käyttöolosuhteet. Tee 
ilmaisimen asetukset asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Ilmaisin käyttöolosuhteet huomautukset

vihreä

Palaa Ilmastointi 
toiminnassa

Ilmaisin sammutetaan 
ennen toimitusta.

vilkkuu
suodattimen 

automaattinen 
puhdistus

Punainen valo ilmoittaa asiakkaalle ajasta, jolloin pölynkeräystä ei 
sammuteta.
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Tee asennuspaikalla tehtävät asetukset kaukosäätimen 
asennusoppaan mukaisesti. (lihavoiduissa soluissa olevat 
asetukset on tehty ennen toimitusta.)

Asetuskohde Tilanro
1. 

kooDInro
2. kooDInro

01 02 03 04
näytä 
pölynkeräys-
signaali 1

10 
(20) (3) näyttö ei näyttöä – –

Pölymäärän 
asetukset

14 
(24) (9) normaali 

pölymäärä
suuri 
pölymäärä – –

Paneelin 
ilmaisin 
(vihreä)  
päällä/pois

14 
(24) (4)

Päällä 
ilmastointi-
käytön ja 
suodattimen 
puhdistuksen 
aikana.

mahdollista 
sytyttää vain 
suodattimen 
puhdistuksen 
ajaksi.

Pois päältä 
ilmastointikäytön 
ja suodattimen 
puhdistuksen 
aikana.
 * Tehdasasetukset

–

10. Koekäyttö
suorita itsepuhdistuvan koristepaneelin koekäyttö, kun sisäyksikön 
koekäyttö on suoritettu.
Itsepuhdistuvan koristepaneelin koekäyttöä ei voi suorittaa, 
kun sisäyksikkö on käynnissä.

Huomaa

katso "a. Testauskohteet työn valmistuttua" ennen tuotteen 
koekäyttöä.

10-1 Tarkista, että sisäyksikön, ulkoyksikön 
ja itsepuhdistuvan paneelin sähkö-
komponentti rasioiden kannet on suljettu

10-2 Kytke sisäyksikköön virta
virran kytkemisen jälkeen paneeli siirtyy alustustoimintoon.

10-3 Suorita paneelin koekäyttö kaksi minuuttia 
virran kytkemisen jälkeen

Tarkista kaukosäätimellä suodattimen puhdistustoiminto.

Koekäyttömenetelmä kaukosäätimen avulla
1. Pysäytä paneelin toiminta, jos paneeli on ilmastointitilassa.
2. kun taustavalo palaa, pidä Cancel-painike painettuna vähintään 

4 sekuntia. huoltoasetusvalikko tulee esiin.
3. valitse huoltoasetusvalikosta  Test Filter Auto Clean  ja paina 

menu/enter-painiketta.
4. "  " ilmestyy perusnäyttöön.  

näyttö katoaa, kun koekäyttö on suoritettu. 
koekäytön vaatima aika on noin 10 minuuttia (jos asetuksena on 
normaali pölymäärä).

1.
2.

Cool Set to
Cool 28°C

Pidä 
Cancel-painike 
painettuna 
vähintään 
4 sekuntia, kun 
taustavalo palaa.

3.

Return Setting

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

2/3

Paina Menu/Enter
-painiketta.

4.

Cool Set to
Cool 28°C

Collect dust

LCD-näytön taustavalo
Paina mitä tahansa painiketta, niin taustavalo syttyy noin 
30 sekunnin ajaksi.
käytä painikkeita, kun taustavalo palaa (paitsi on/off-painike).

Koekäytön testauskohteet

Testauskohteet korjausohje
Tarkistus-

tulos
Pyöriikö suodatin?

Tarkista liitinten 
liitännät.

ovatko säätöläpät koko ajan vaaka-
asennossa?
näkyykö kaukosäätimen näytössä 

?
* kaukosäätimessä näkyy "Ah", jos itsepuhdistuvassa paneelissa 

on virhe.

Huomaa

kun tuotteen koekäyttö on suoritettu, katso asennusoppaan kohta 
"b. Testauskohteet ennen luovutusta".
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