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1. Brīdinājumi par drošību
Pirms gaisa kondicionētāja uzstādīšanas rūpīgi izlasiet šos "Brīdinājumus
par drošību" un pārliecinieties, ka uzstādīšana tiek veikta pareizi.
Pēc tam, kad esat pabeidzis uzstādīšanu, izmēģiniet gaisa
kondicionētāja darbību, lai pārbaudītu, vai nav kļūmju, un parādītu
klientam, kā, izmantojot ekspluatācijas rokasgrāmatu, to lietot un
apkopt. Pasakiet, lai klients saglabā uzstādīšanas rokasgrāmatu un
ekspluatācijas rokasgrāmatu, lai nepieciešamības gadījumā varētu
aplūkot tajās ietverto informāciju.
Šis gaisa kondicionētājs ir klasificēts kā "iekārta, kas nav
vispārīgi pieejama".
Paziņojumu "BRĪDINĀJUMS" un "UZMANĪBU!" nozīme.
BRĪDINĀJUMS

Šo norādījumu nepildīšana var radīt
traumas vai pat izraisīt nāvi.

UZMANĪBU

Šo norādījumu ignorēšana var izraisīt
īpašuma bojājumus vai radīt traumas, kas
atkarībā no apstākļiem, var būt smagas.

BRĪDINĀJUMS
• Uzstādīšanas darbus uzticiet izplatītājam vai kvalificētiem
darbiniekiem.
Nemēģiniet uzstādīt gaisa kondicionētāju pats. Ja uzstādīšana
nav veikta pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens
vai aizdegšanās.
• Veiciet uzstādīšanas darbus saskaņā ar šajā uzstādīšanas
rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Nepārveidojiet šo ierīci.
Ja uzstādīšana nav veikta pareizi, var rasties ūdens noplūdes,
strāvas trieciens vai aizdegšanās.
• Noteikti izmantojiet tikai izstādīšanas darbiem norādītos
piederumus un detaļas.
Ja netiek izmantotas norādītās detaļas, iekārta var nokrist, var
rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.
• Pārliecinieties, ka tiek izmantoti norādītie vadi, kā arī spaiļu
savienojumi un vadi nav nospriegoti.
Nepareizi savienojumi vai vadu nostiprināšana vai izraisīt
pārmērīga karstuma rašanos vai aizdegšanos.
• Pirms pieskaršanās elektriskajām daļām pārliecinieties,
ka iekārta ir izslēgta.
• Izkārtojiet vadus saišķī tā, lai iekštelpu iekārtas EL. DAĻU
KĀRBAS vāks nebūtu pacelts, un cieši nostipriniet vāku.
Ja EL. DAĻU KĀRBAS vāks netiek cieši nostiprināts, var notikt
pārkaršana, strāvas trieciens vai aizdegšanās.
• Saplēsiet un izmetiet plastmasas maisiņus.
Rotaļājoties ar plastmasas maisiņiem, bērni var nosmakt.
Uzstādīšanas rokasgrāmata
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• Uzstādiet iekštelpu un āra iekārtas, elektrības vadu, tālvadības
pults vadus un pārraides kabeļus vismaz 1 m attālumā no
televizoriem un radioaparātiem. Šādi jārīkojas, lai novērstu
televizoru un radioaparātu traucējumus.
(Atkarībā no ienākošā signāla stipruma 1 metra attālums var
nebūt pietiekams, lai novērstu traucējumus.)
• Īpaša uzmanība ir jāveltī iekārtas transportēšanai.
Iekārtas pārnēsāšanai izmantojiet iepakojuma rokturus.
Nenesiet iepakojumu, turot aiz polipropilēna stiprinājuma, jo tas
var deformēties, radot bīstamu situāciju.
• Nepieskarieties siltummaiņa ribai.
Nepareizi pieskaroties ribai, var tikt gūtas traumas.
• Neatslēdziet strāvas padevi iekārtai uzreiz pēc tās darbības beigām.
Obligāti pagaidiet 5 minūtes, tikai pēc tam varat izslēgt strāvas padevi.
Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde un darbības traucējumi.
• Gaisa kondicionētāju neuzstādiet šādās vietās:
1. vietās, kur ir augsta minerāleļļas šļakatu vai tvaiku
koncentrācija (piemēram, virtuvē).
Plastmasas daļas sabojāsies, daļas var nokrist, kā arī var
rasties ūdens noplūde.
2. Vietās, kur ir korozīvās gāzes, piemēram sērskābes gāze.
Vara cauruļu vai lodēto savienojumu korozija var izraisīt
dzesētāja noplūdi.
3. Pie iekārtām, kas izstaro elektromagnētiskos viļņus.
Elektromagnētiskos viļņus var ietekmēt vadības sistēmas
darbību un radīt iekārtas kļūmes.
4. Vietās, kur var noplūst viegli degošas gāzes, kur gaisā atrodas
oglekļa vai uzliesmojošu putekļu daļiņas, vai vietās, kur veic
darbu ar tādām viegli uzliesmojošām vielām kā krāsas
šķīdinātāju vai degvielu.
Iekārtas ekspluatācija var radīt aizdegšanās risku.
[Šai iekārtai specifiski norādījumi]
Neuzstādiet iekārtu tālāk minētajās vietās.
Eļļa, cigarešu darva un tvaiki uz filtra rada lipīgus putekļus, kurus
nevar kārtīgi notīrīt. Turklāt lipīgie putekļi var izraisīt darbības
traucējumus.
Vietas, kur ir eļļaini dūmi: restorāni, rūpnīcas utt.
Vietas, kur gaiss ir piesātināts ar cigarešu dūmiem: smēķētavas utt.
Vietas, kur gaiss ir piesātināts ar mitrumu vai tvaikiem: restorāni,
rūpnīcas utt.
• Gaisa kondicionētāju nav paredzēts izmantot sprādzienbīstamā
atmosfērā.
Piezīme
• Lieciet klientam lietot gaisa kondicionētāju, lasot ekspluatācijas
rokasgrāmatu, un izskaidrojiet gaisa kondicionētāja pareizu
lietošanu, sniedzot noderīgus padomus.
• Skatiet ekspluatācijas rokasgrāmatu kopā ar uzstādīšanas
rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar iekštelpu iekārtu.

2. Piederums
Pārbaudiet, vai tālāk norādītie piederumi kopā ar gaisa
kondicionētāju ir piegādāti pareizā daudzumā. Skatiet tālāk
norādīto attēlu, kurā ir parādītas piederumu atrašānās vietas.
Piederumu komplekts
Piederumi atrodas
gofrētā aizsargkartona
aizmugurējā daļā,
zem iesūknēšanas
restēm.

Iesūknēšanas
restes

Gofrētā aizsargkartona
aizmugurējā daļa
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Nosau- Starplika Lokana
kums
(1)
šļūtene (2)
Daudzums 1 gab.
1 gab.

S formas
caurule (3)
1 gab.

Saišķis (4)
1 gab.

Skava
(5)
2 gab.

Forma
NosauSavienojuma
kums
caurule (6)
Daudzums
1 gab.

Pāreja (7)
1 gab.

Blīve (8)
1 gab.

Saišķis (9)
1 gab.

Forma

NosauBalsta plātne
kums
(10)
Daudzums
4 gab.

Skrūves (11) Savilcējs (12)
4 gab. 4 gab.
1 gab.

Forma

Citi
• Ekspluatācijas
rokasgrāmata
• Uzstādīšanas
rokasgrāmata

Uzstādīšanas darbu veikšanas laikā īpašu uzmanību pievērsiet
tālāk norādītajām pozīcijām, pēc darbu pabeigšanas
pārbaudiet tās vēlreiz.

3. Uzstādīšanas vieta
Šai iekārtai var izvēlēties gaisa izvades virzienus. Lai nodrošinātu
plūsmu trīs virzienos, ir nepieciešams noslēgšanas komplekts
(papildaprīkojums). Plūsma divos virzienos šai iekārtai nav pieejama.

3–1 Izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kas
atbilst tālāk norādītajiem nosacījumiem,
saņemiet klienta piekrišanu
• Griestu virsma nav pārāk slīpa.
• Tiek nodrošināta vieta uzstādīšanai un apkopei (skatīt tālāk
norādītās ilustrācijas).
• Paneļa indikatori ir labi redzami.
• Iekštelpu un āra iekārtas, elektrības vads, tālvadības pults vadi
un pārraides kabeļi atrodas vismaz 1 m attālumā no televizoriem
un radioaparātiem.
(Šādi jārīkojas, lai novērstu televizoru un radioaparātu
traucējumus. Atkarībā no ienākošā signāla stipruma 1 metra
attālums var nebūt pietiekams, lai novērstu traucējumus.)

3–2 Uzstādīšanai nepieciešamā vieta
Uzstādiet iekštelpu iekārtu saskaņā ar uzstādīšanas rokasgrāmatu
un tālāk norādītajiem attēliem.
Indikators

a. P
 ēc darbu pabeigšanas pārbaudāmie elementi
Pārbaudāmie elementi

Kļūmes gadījumā

Vai gaisa kondicionētājam ir pareizi un
pilnībā ir ierīkots vadojums un
savienojumi?
Vai pārliecinājāties, ka starp griestiem
un izolācijas materiālu nav spraugas?

Darbības kļūme
un vadu
sadegšana

Rezultāts

Putekļu tīrīšanas ievads

Ūdens noplūde

Paneļa priekšpuse

Vibrācija, troksnis
un traucēta
putekļu tīrīšana
Vibrācija, troksnis
Vai gaisa filtra fiksācijas pogas (piecos
un traucēta
punktos) ir cieši nostiprinātas?
putekļu tīrīšana
Vai putekļu tvertnes un restu auklas,
kas pasargā no nokrišanas, ir
Nokrišana
uzāķētas uz montāžas balsteņa?
Vai uzstādījāt EL. DAĻU KĀRBAS
Troksnis un
vāku, putekļu tvertni, lokano šļūteni,
traucēta putekļu
S formas cauruli, iesūknēšanas restes
tīrīšana
un dekoratīvos stūru pārsegus?
Vai putekļu tvertnes fiksācijas pogas
(divos punktos) ir cieši nostiprinātas?

1

4

3
256
10°

* Atkārtoti pārbaudiet pozīcijas, kas norādītas nodaļā
"1. Brīdinājumi par drošību" 1. lappusē.

1
2
3

b. Pirms nodošanas pārbaudāmie elementi
Pārbaudāmie elementi

2

Rezultāts

Vai ir pabeigta gaisa kondicionētāja pārbaudes darbība?
Vai izskaidrojāt klientam gaisa kondicionētāja lietošanas
veidu, rādot ekspluatācijas rokasgrāmatu? *
Vai veicāt režīma iestatījumus filtra automātiskai tīrīšanai
(automātiski kontrolētas darbības iestatījumus vai
iestatījumus darbībai ar taimeri, norādot ekspluatācijas
zonas laika joslu)? Vai sniedzāt klientam informāciju par
gaisa kondicionētāja iestatīto režīmu darbību?
Vai iedevāt klientam ekspluatācijas rokasgrāmatu?
(Obligāti nododiet klientam ekspluatācijas rokasgrāmatu,
kā arī uzstādīšanas rokasgrāmatu.)
Vai nodevāt klientam savienojuma cauruli un pāreju ar
lūgumu tās saglabāt?
* Jautājums par ekspluatācijas izskaidrošanu
Papildus vispārīgai informācijai par gaisa kondicionētāja lietošanu
ir jāizskaidro jautājumi, kas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir
apzīmēti ar simboliem
BRĪDINĀJUMS un
UZMANĪBU, kā
arī jālūdz, lai klients tos uzmanīgi izlasītu, jo šie jautājumi norāda
uz informāciju, kuras neievērošanas gadījumā rodas nāves
iestāšanās, traumu gūšanas un materiālu bojājumu riski.
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4
5

5
10°

Iekštelpu iekārta
Drenāžas ligzda
Vismaz 1500 mm attālumā no sienas. Ja gaisa izvade
ir noslēgta un ir uzstādīta bloķēšanas blīve, šim
attālumam jābūt vismaz 500 mm.
Putekļu tīrīšanas ievads
Vieta ir nepieciešama, lai putekļus varētu iztīrīt ar
putekļusūcēju.

3–3 Iesūknēšanas restu montāžas virzieni
Izvēlieties vienu no tālāk norādītajiem iesūknēšanas restu
montāžas virzieniem uz paneļa.
Drenāžas
ligzda

Caurule

Putekļu
tīrīšanas
ievads
Caurule

Drenāžas
ligzda
Iesūknēšanas
restes

Uzstādīšanas rokasgrāmata
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4. Paneļa sagatavošana

4–2 Dekoratīvo stūru pārsegu noņemšana
Dekoratīvais stūra pārsegs

Piezīme
• Veicot visus darbus, kas ir norādīti "4. Paneļa sagatavošana"
3. lappusē, panelim ir jāatrodas uz iepakojuma materiāla
(uz apakšējās puses).
• Nelieciet paneli uz leju vērstā vai vertikālā stāvoklī, kā arī
nenovietojiet to uz izvirzītām daļām.
Pretējā gadījumā paneļa virsma var tikt saskrāpēta un sabojāta.
• Nepieskarieties aizvaram un nepiemērojiet tam nekādu spēku.
Neievērojot šo norādījumu, iekārtas darbība tiks traucēta.

4–1 Iesūknēšanas restu, gofrētā aizsargkartona un
piederumu komplekta noņemšana no paneļa
(1) Piespiediet iesūknēšanas restu pogas un paceliet tās.
Iesūknēšanas
restes

Dekoratīvais
stūra pārsegs

Dekoratīvais stūra pārsegs

Panelis

Dekoratīvais stūra
pārsegs (ar displeju)

(1) Paceliet un noņemiet dekoratīvo stūra pārsegu (ar displeju)
bultiņas norādītajā virzienā.
Piezīme
Nepiemērojiet spēku vadiem.
Operation/filter cleaning

Iepakojuma
materiāls (apakšā)
Dekoratīvais panelis

Pogas

(2) Atveriet iesūknēšanas restes aptuveni 45° leņķī un noņemiet
iesūknēšanas restes no paneļa.

(2) Izņemiet skrūves no dekoratīvā stūra pārsega (ar displeju)
aizmugurējās daļas, attaisiet pārsegu un izņemiet savienotāju,
kas ir piestiprināts pie vadu priekšdaļas, kuri nāk no DSP.
Vāks
2
Savienotājs

Skrūve

1

Vadi
3
Dekoratīvais stūra
pārsegs (ar displeju)

45°

DSP

(3) Izņemiet gofrēto aizsargkartonu.
Izņemiet gofrēto aizsargkartonu (paneļa augšdaļā) kopā ar
piederumiem, kas ir piestiprināti gofrētā aizsargkartona aizmugurē.
Gofrētais aizsargkartons
(augšdaļā)
(Piederumi atrodas
otrā pusē.)

Dekoratīvais stūra pārsegs

Gofrētais
aizsargkartons
(apakšdaļā)

Panelis

Piezīme
Rīkojoties ar paneli, nepiemērojiet spēku aizvaram, birstes
blokam un gaisa filtram.
Gaisa filtrs

(3) Noņemiet visus atlikušos dekoratīvos stūru pārsegus (t.i., trīs
pārsegus) bultiņas norādītajā virzienā.

Birstes bloks

4–3 Putekļu tvertnes noņemšana
Putekļu
Putekļu tvertne
tvertnes fiksācijas
poga un skava

Putekļu tvertnes
fiksācijas poga

Panelis
Aizvars

Uzstādīšanas rokasgrāmata
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(1) Pagrieziet putekļu tvertnes divas fiksācijas pogas.

5–1 Starplikas uzstādīšana (piederums (1))

Fiksācijas poga

Putekļu
tvertne
(1) Noņemiet apiešanas atveres noslēgšanas vāciņu.

Fiksācijas poga
(Vienkāršākai paskaidrošanai ir parādīta paneļa priekšdaļa.)
(2) Izņemiet putekļu tvertni no paneļa, gādājot, lai netiktu
pārgriezta aukla, kas pasargā no nokrišanas.
Putekļu tvertne
Aukla, kas pasargā
no nokrišanas

2
1
2

2

1

Iekštelpu iekārta
Noņemiet apiešanas atveres noslēgšanas vāciņu

(2) Noņemiet aizsargpapīru no divpusējās līmlentes starplikas
(piederums (1)) aizmugurē.

2

(3) Nostipriniet starpliku (piederums (1)) uz apiešanas atveres.
Pārliecinieties, ka pēc starplikas uzlikšanas gaisa apiešanas
atvere nav nosprostota.

1

1
2

(3) Noņemiet putekļu tvertnes auklu, kas pasargā no nokrišanas,
no paneļa balsteņa.

3

Noņemiet auklu,
kas pasargā no
nokrišanas, no skavas.

4
Putekļu tvertne

Panelis
Skava

Aukla, kas pasargā
no nokrišanas

1
2
3
4

Gaisa apiešanas atvere
Pielīmējiet tā, lai būtu izlīdzināts ar gaisa apiešanas
atveri
Izlīdziniet stūrus
Starplika (piederums (1))

5–2 Saišķa uzstādīšana (piederums (4))

5. Iekštelpu iekārtas sagatavošana

(1) Noņemiet EL. DAĻU KĀRBAS vāku no iekštelpu iekārtas.
Izciļņi

BRĪDINĀJUMS
Pirms rīkošanās ar vadiem pārliecinieties, ka ir izslēgta strāvas
padeve iekštelpu iekārtai un āra iekārtai.
Pretējā gadījumā pastāv strāvas trieciena risks.

Skrūves
(2 punkti)

EL. DAĻU KĀRBAS vāks

Atskrūvējiet skrūves (divos punktos) un pabīdiet EL. DAĻU
KĀRBAS vāku bultiņas virzienā, lai atbrīvotu vāku no izciļņiem.

UZMANĪBU!
• Pēc iekštelpu iekārtas uzstādīšanas veiciet tālāk norādītos darbus.
• Uzstādiet iekštelpu iekārtu saskaņā ar iekštelpu iekārtas
uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar to.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Uzstādīšanas rokasgrāmata
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6–2 Paneļa uzstādīšana

(2) Noņemiet tiltslēgu no X70A.
1

(1) Uz laiku uzlieciet paneļa iesūknēšanas atveres abus pagaidu
stiprinājuma balsteņus (iekšējās aploces pusē) uz iekštelpu
iekārtas āķiem.
Piezīme
Noņemiet rokas pēc tam, kad caur skatlodziņu būsit pārbaudījis,
ka pagaidu stiprinājuma balsteņi atrodas uz āķiem.

X70A

2
1
2

EL. DAĻU KĀRBA
Tiltslēgs

(3) Pievienojiet saišķi (piederums (4)) pie savienotājiem (X35A,
X39A un X70A) un nostipriniet to ar āķiem iekārtas pusē.

X39A

1
2
3
4
5
6

(3) Uzkariet montāžas balsteņus (četros punktos) paneļa stūros uz
āķiem, kas atrodas uz iekštelpu iekārtas aploces. (No sākuma
uzkariet montāžas balsteni, uz kura ir iegravēta atzīme
PIPING SIDE , pēc tam uzkariet montāžas balsteni pretējā stūrī.)
Šajā brīdī pievērsiet uzmanību tam, lai saišķis un vadi (paneļa
pusē) netiktu iespiesti starp paneli un iekštelpu iekārtu.

X35A X70A

1
2
3
4
5

(2) No atveres izvelciet saišķi, kas tika nostiprināts saskaņā ar
"5. Iekštelpu iekārtas sagatavošana" 4. lappusē.
Pēc tam izvelciet vadus, kas tika atvienoti no stūra dekoratīvā
pārsega (ar displeju) saskaņā ar "4. Paneļa sagatavošana"
3. lappusē, no stūra atveres tā, lai vadi neaizķertos aiz
montāžas balsteņa.

6

Savienotājs
Gādājiet, lai tie tiktu pareizi pievienoti
EL. DAĻU KĀRBA
Saišķis iekārtas pusē
Saišķis (piederums (9))
Stikla caurule
Saišķis (piederums (4))

Piezīme
Pārliecinieties, ka savienotāji ir pareizi pievienoti, pretējā
gadījumā aizvars, birstes bloks un gaisa filtrs nedarbosies.

Piezīme
Noņemiet rokas pēc tam, kad būsit pārbaudījis, ka montāžas
balsteņi atrodas uz āķiem.
(4) Ieskrūvējiet visas četras sešstūrgalvas skrūves, kas atrodas
tieši zem montāžas balsteņa, par aptuveni 5 mm. (Panelis
pacelsies.)
(5) Grieziet paneli bultiņu virzienā, lai atveri griestos pilnībā
nosegtu panelis.
(6) Pēc tam pievelciet skrūvi (4), līdz attālums no iekštelpu
iekārtas āķa apakšējās daļas līdz paneļa apakšējai daļai
būs no 107 līdz 112 mm.
6-2 (1)

5–3 EL. DAĻU KĀRBAS vāka uzstādīšana
Uzstādiet EL. DAĻU KĀRBAS vāku pretēji secībai, kas norādīta
punktā "5–2 Saišķa uzstādīšana (piederums (4))" 4. lappusē (1).
Piezīme
Pārliecinieties, ka vadi vai stikla caurule netiks iespiesta zem EL.
DAĻU KĀRBAS vāka.

Skatlodziņš

Āķis

Pagaidu
stiprinājuma balsteņi
Pirms pagaidu
uzāķēšanas

Pēc pagaidu
uzāķēšanas

6-2 (3)

UZMANĪBU!

Āķis

Lai izvairītos no bojājumiem, salikšanas laikā NEPIEVELCIET
skrūves pārāk cieši.

Montāžas balstenis
Pirms uzāķēšanas

BRĪDINĀJUMS
Kārtīgi izvietojiet elektrības vadus un cieši uzlieciet EL. DAĻU
KĀRBAS vāku.
Ja elektrības vadi tiek iespiesti vai EL. DAĻU KĀRBAS vāks ir
pacelts, rodas strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

6. Paneļa uzstādīšana uz iekštelpu iekārtas
Uzstādiet iekštelpu iekārtu, vadoties pēc iekštelpu iekārtas
uzstādīšanas rokasgrāmatas, kas tika piegādāta kopā ar to.
Piezīme

Drenāžas
ligzda

PIPING SIDE
iegravēta
atzīme
DRAIN SIDE
iegravēta atzīme

Caurule

6-2 (1)
Āķis

• Salīdziniet iekštelpu iekārtas virzienu un iegravētās atzīmes uz
paneļa, kā parādīts tālāk.
Cauruļu blokam ir jāsakrīt ar PIPING SIDE , un drenāžas ligzdai
ir jāsakrīt ar DRAIN SIDE .
• Pagaidu stiprinājuma balsteni novietojiet vertikālā pozīcijā.
• Izvelciet vadus (paneļa pusē) no atveres.
Uzstādīšanas rokasgrāmata
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Noregulējiet
6-2 (5)

(4 punkti)
Skatlodziņš

Pagaidu
stiprinājuma balsteņi
Pirms pagaidu
Pēc pagaidu
uzāķēšanas
uzāķēšanas

Izņemot paneli no iepakojuma materiāla (apakšdaļā), nepiemērojiet
spēku aizvaram, birstes blokam un gaisa filtram.

6–1 Pārbaudes pirms paneļa uzstādīšanas

Pēc uzāķēšanas

Atvērums

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

Instruments (piemēram, skrūvgriezis)
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Iekštelpu iekārtas āķa
apakšējā daļa

6-2 (6)

(2) Izvelciet saišķi un vadus (paneļa pusē).

Panelis

Panelis

107~112 mm

Iekštelpu iekārta
(Vienkāršākai
paskaidrošanai
attēlā griesti nav
parādīti.)

Paneļa
apakšējā daļa

Vads (paneļa pusē)

Saišķis

Iekštelpu iekārta
Iekštelpu iekārtas
āķa apakšējā daļa

107~112 mm

Blīve

Griesti

Paneļa apakšējā daļa
Montāžas balstenis

Panelis

Saišķi
Vadi
(paneļa pusē)

Šķērsgriezumi (4 punkti)

(3) Pievienojiet vadu savienotājus un uzbīdiet stikla cauruli tā,
lai nosegtu savienojuma vietu.

Vadi
(paneļa pusē)

Saišķi
1

Piezīme
• Cieši pievelciet skrūves, lai izvairītos no defekta, kas parādīts
tālāk.
• Atkārtoti noregulējiet iekštelpu iekārtas augstumu, ja pēc skrūvju
ciešas pievilkšanas starp griestiem un paneli ir sprauga.
Gaisa
noplūde
Gaisa noplūde
no griestu
puses.
Netīrumu
uzkrāšanās

Iekārtas augstumu ir iespējams
noregulēt caur atverēm paneļu
stūros, nenoņemot paneli, pie
nosacījuma, ka šāda regulēšana
neietekmē līdzeno izvietojumu un
iekštelpu iekārtas drenāžas
caurules. Informāciju par darbu
veikšanu skatiet iekštelpu iekārtas
uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Kondensāts
vai pilēšana

Savienotājs
Gādājiet, lai tie
tiktu pareizi pievienoti.

2

Pārvietojiet
stikla cauruli.

Stikla caurule

(4) Pievelciet un nostipriniet stikla caurules abus galus ar skavām,
kas atrodas uz stikla caurules, un komplektācijā iekļautām
skavām (piederums (5)). Pēc abu galu nostiprināšanas
nogrieziet skavu atlikušo daļu pie pamatnes.
Pievelciet skavas

Nogrieziet galus
Skava
(piederums (5))

Gādājiet, lai te nebūtu spraugas.

(5) Pieslēgtos vadus izvietojiet atpakaļ vietā starp iekštelpu
iekārtu un paneli.
(Vadus izvietojiet zonā, kas attēlā ir iesvītrota.)

6–3 Paneļa pārbaude

Piezīme

(1) Noņemiet paneļa blīvi.

Vadus izvietojiet uzmanīgi, lai tie nesaskartos ar gaisa filtru.
1

2

1

2
3
4
1
2
3
4

Noņemiet paneļa blīvi
Bīdiet blīvi, līdz tā saskarsies ar izcilni
Izcilnis
Blīve (piederums (8))

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Pievienotie
vadi

Panelis
Iekštelpu iekārtas
EL. DAĻU KĀRBA

Pievienotie
vadi

Uzstādīšanas rokasgrāmata
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(1) Uzkariet putekļu tvertnes auklu, kas pasargā no nokrišanas,
uz paneļa skavas, kā parādīts attēlā.

(6) Izvelciet vadus caur āķi.

1

1
1
2

2
3
4

2

Āķis
Izvelciet vadus caur āķi

5

(7) Nostipriniet spraugu starp paneli un iekārtu.

2×

1

8×
4×

2
4×

6–4 Putekļu tvertnes uzstādīšana
2

1

1
2
3
4
5

Skava
Uzkārta aukla, kas pasargā no nokrišanas
Panelis
Aukla, kas pasargā no nokrišanas
Putekļu tvertne

(2) Piestipriniet putekļu tvertni pretēji secībai, kas norādīta punktā
"4–3 Putekļu tvertnes noņemšana" 3. lappusē.
Piezīme
Putekļu tvertnes uzstādīšanas laikā gādājiet, lai aukla, kas
pasargā no nokrišanas, neieķertos putekļu tvertnes izvades
atverē. Pretējā gadījumā putekļu tvertnes darbība var tikt
traucēta.
(3) Pagrieziet putekļu tvertnes fiksācijas pogas (divos punktos)
un nostipriniet putekļu tvertni.

3
b

Fiksācijas
poga

a

4

5
6
Fiksācijas
poga

7
1
2
3
4
5
6
7

Iegravētā atzīme cauruļu pusē
Paneļa skava
Iegravētā atzīme drenāžas pusē
Panelis
Aukla, kas pasargā no nokrišanas
Putekļu tvertne
Uzstādiet putekļu tvertni tā, lai iegravētā atzīme būtu
vērsta uz leju.

(Vienkāršākai paskaidrošanai ir
parādīta paneļa priekšdaļa.)

6–5 S formas caurules uzstādīšana (piederums (3))
No sākuma uzstādiet putekļu tvertnes pusē (atzīmēts ar A),
pēc tam uzstādiet birstes pusē (atzīmēts ar B).
(Gādājiet, lai iegravētās atzīmes sakristu.)
Putekļu tvertne

Birstes bloks

Pārliecinieties,
ka iegravētās
atzīmes savā
starpā sakrīt.

Birstes bloks

Putekļu tvertne
Izcilnis
(1 punkts)
Izciļņi
2 (2 punkti)

Birstes bloka puse
S formas caurule
(piederums (3))

Putekļu
tvertnes puse

1

Pārliecinieties, ka
iegravētās atzīmes
savā starpā sakrīt.

Piezīme
Pārbaudiet, vai izciļņi ir pareizi izvietoti. Pretējā gadījumā var tikt
traucēta putekļu savākšana.
Uzstādīšanas rokasgrāmata
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7. Iesūknēšanas restu un dekoratīvo
stūru pārsegu uzstādīšana

(3) Pievienojiet lokano šļūteni (piederums (2)) paneļa pusē.
(Lokanajai šļūtenei (piederums (2) nav virziena ierobežojumu.)
Lokanās šļūtenes
savienojums paneļa pusē

Iesūknēšanas restes var pagriezt un piestiprināt vienā no diviem
virzieniem pēc izvēles.
Ja ir uzstādītas vairākas iekārtas, nepieciešamības gadījumā
noregulējiet iesūknēšanas restu virzienu. Virzienu var mainīt arī
pēc klienta pieprasījuma.

7–1 Iesūknēšanas restu uzstādīšana
* Izvēlieties āķi (A) vai (B) un uzkariet iesūknēšanas restu izciļņus.
Piezīme

Lokanā šļūtene
(piederums (2))

Izvēloties nepareizo uzkāršanas pusi, iesūknēšanas restes var tikt
sabojātas.

Lokanās šļūtenes
savienojums paneļa pusē

7–2 Āķis (A)
(1) Novietojiet iesūknēšanas restes aptuveni 45° leņķī un
ievietojiet āķus (trīs punktos) panelī.
Redzams
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTION

IDE

KING S
LLE HOO

GRI

Cieši ievietojiet
izciļņus āķos
(divos punktos).

Āķi
(2 punkti)
Piezīme
Pārbaudiet, vai izciļņi ir pareizi izvietoti. Pretējā gadījumā var
tikt traucēta putekļu savākšana.
(4) Piespiežot lokano šļūteni, kas tika pievienota saskaņā ar (3),
ievietojiet to panelī.
(Gādājiet, lai šļūtene neieķertos aizvērtās iesūknēšanas restēs.)
Piezīme

Panelis

Piespiežot lokano šļūteni, nesaplēsiet to.
Lokanā
šļūtene

Iesūknēšanas
restes

Panelis

45°

Iesūknēšanas
restes
Iesūknēšanas restu uzstādīšanas leņķis

(2) Iesūknēšanas restu auklas, kas pasargā no nokrišanas,
uzkariet uz stūra skavām (divos stūros), kā tas ir parādīts
attēlā.
Mainiet virzienu auklām,
kas pasargā no nokrišanas.

Ievietojiet
lokano šļūteni
stūra gropē.

Uz iesūknēšanas
restēm

(5) Lokanās šļūtenes, kas tika pievienota saskaņā ar (3), pretējo
galu pievienojiet no iesūknēšanas restu puses.
* Lokanās šļūtenes savienojumu iesūknēšanas restu pusē
grieziet iesūknēšanas restu uzstādīšanas virzienā, kā tas
ir parādīts attēlā.
Lokanās šļūtenes
savienojums
iesūknēšanas restu pusē

Iesūknēšanas
restes

Lokanā šļūtene

Aukla, kas pasargā no nokrišanas
Skava
Skava

Lokanās šļūtenes
savienojums
iesūknēšanas
restu pusē

Cieši pievienojiet
šļūteni.

Skavu salieciet
uz iekšu.
Piezīme

Aukla, kas pasargā no nokrišanas

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Pārbaudiet, vai izciļņi ir pareizi izvietoti. Pretējā gadījumā var
tikt traucēta putekļu savākšana.

Uzstādīšanas rokasgrāmata
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(6) No sākuma lēnām pabīdiet uz augšu iesūknēšanas restes, un,
spiežot abas pogas, cieši iebīdiet restes panelī.

(3) Pievienojiet lokano šļūteni (piederums (2)) paneļa pusē.
(Lokanajai šļūtenei (piederums (2) nav virziena ierobežojumu.)

Panelis

Pogas
(2 punkti)

Lokanās šļūtenes
savienojums paneļa pusē

Iesūknēšanas
restes
Piezīme
Auklas, kas pasargā no nokrišanas, var ieķerties aizvērtās
iesūknēšanas restēs.
Pirms iesūknēšanas restu aizvēršanas pārbaudiet, vai no tām
nav izvirzījušās auklas, kas pasargā no nokrišanas.
Iesūknēšanas restes

Lokanā šļūtene
(piederums (2))

Cieši ievietojiet
izciļņus āķos
(divos punktos).

Lokanās šļūtenes
savienojums paneļa pusē

Nedrīkst izvirzīties

Āķi
(2 punkti)
Aukla, kas
pasargā no
nokrišanas

Piezīme
Pārbaudiet, vai izciļņi ir pareizi izvietoti. Pretējā gadījumā
var tikt traucēta putekļu savākšana.
(4) Piespiežot lokano šļūteni, kas tika pievienota saskaņā ar (3),
ievietojiet to panelī.
Gādājiet, lai šļūtene neieķertos aizvērtās iesūknēšanas restēs.

7–3 Āķis (B)
(1) Novietojiet iesūknēšanas restes aptuveni 45° leņķī
un ievietojiet āķus (trīs punktos) panelī.

Uz iesūknēšanas restēm
Lokanā
šļūtene

Redzams
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Panelis

SUCTION

GRILLE HO

Ievietojiet
lokano šļūteni
stūra gropē.

OKING SI

DE

45°

Iesūknēšanas restes
Iesūknēšanas restu
uzstādīšanas leņķis

(5) Lokanās šļūtenes, kas tika pievienota saskaņā ar (3), pretējo
galu pievienojiet no iesūknēšanas restu puses.

Panelis
Iesūknēšanas
restes
(2) Iesūknēšanas restu auklas, kas pasargā no nokrišanas, uzkariet
uz stūra skavām (divos stūros), kā tas ir parādīts attēlā.

* Lokanās šļūtenes savienojumu iesūknēšanas restu pusē
grieziet iesūknēšanas restu uzstādīšanas virzienā, kā tas ir
parādīts attēlā.
Lokanās šļūtenes
Lokanās šļūtenes
savienojums
iesūknēšanas
savienojums
restu pusē
iesūknēšanas restu pusē
Lokanā šļūtene

Mainiet virzienu auklām,
kas pasargā no nokrišanas.

Cieši pievienojiet
šļūteni.

Piezīme
Pārbaudiet, vai izciļņi ir pareizi izvietoti. Pretējā gadījumā var
tikt traucēta putekļu savākšana.

Iesūknēšanas
restes

(6) No sākuma lēnām pabīdiet uz augšu iesūknēšanas restes, un,
spiežot abas pogas, cieši iebīdiet restes panelī.
Panelis

Aukla, kas pasargā no nokrišanas
Skava
Skava

Skavu salieciet
uz iekšu.

Pogas
(2 punkti)

Iesūknēšanas
restes

Aukla, kas pasargā no nokrišanas

Uzstādīšanas rokasgrāmata
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(4) Piestipriniet dekoratīvos stūra pārsegus (t.i. trīs pārsegus) pie paneļa.

Piezīme
Auklas, kas pasargā no nokrišanas, var ieķerties aizvērtās
iesūknēšanas restēs.
Pirms iesūknēšanas restu aizvēršanas pārbaudiet, vai no tām
nav izvirzījušās auklas, kas pasargā no nokrišanas.
Iesūknēšanas restes

Nedrīkst izvirzīties

Iespiediet dekoratīvā stūra pārsega
piecus izciļņus paneļa atverēs.

Aukla, kas
pasargā no
nokrišanas

8. Darbības režīma iestatījumi
7–4 Dekoratīvo stūru pārsegu uzstādīšana
(1) Ciešie piestipriniet dekoratīvo stūra pārsegu (ar displeju) pie
DSP, veicot darbības pretēji secībai, kas norādīta punktā
"4. Paneļa sagatavošana" 3. lappusē.
3 Skrūve
2 Vāks
Savienotājs

Kārtīgi izvietojiet
elektrības vadus tā,
lai skava atrasos
vāka iekšpusē.

1 Vadi

Skava

Cieši
pievienojiet
savienotāju.
Dekoratīvais stūra
pārsegs (ar displeju)

DSP

(2) Piestipriniet dekoratīvo stūra pārsegu (ar displeju) pie stūra,
kuram ir iegravēta atzīme DRAIN SIDE . Izbīdiet pieslēgtos
vadus caur stūra atveri griestu aizmugures virzienā.
DRAIN SIDE
iegravēta atzīme

Darbības režīms

Apraksts
Filtra automātiskā tīrīšana tiek veikta
(1) G
 rafikā iekļautā
noteiktajā periodā, kas atlasīts no astoņiem
taimera darbība
periodiem.
(2) Darbība no
Filtra automātiskā tīrīšana tiek veikta rūpnīcā
00:00 līdz
iestatītajā laika periodā (no 00:00 līdz 03:00).
03:00
(3) Automātiski
Filtra automātiskā tīrīšana tiek veikta saskaņā
kontrolēta
ar kontroles references vērtību.
darbība
Pēc konsultēšanās ar klientu iestatiet vēlamo darbības režīmu, ievērojot
norādījumus, kas sniegti dekoratīvā paneļa ar pašattīrīšanās funkciju
ekspluatācijas rokasgrāmatas nodaļā Filtra automātiskā tīrīšana .
Nodošanas laikā skatiet aprakstu saturu, kas sniegti iepriekš
norādītās tabulas punktos no (1) līdz (3), un paskaidrojiet klientam,
kādā laikā sāksies filtra automātiskā tīrīšana.

9. Lauka iestatījumi
Pēc konsultēšanās ar klientu veiciet iestatījumus saskaņā ar gaisa
kondicionētāja uzstādīšanas un lietošanas apstākļiem. Ir iespējami
četri tālāk norādītie iestatījumi.
Šī ierīce veic filtra pašattīrīšanu reizi nedēļā, kas ir rūpnīcas
iestatījums.

Vadi
Dekoratīvais stūra
pārsegs (ar displeju)

Paneļa ar pašattīrīšanās funkciju filtra automātiskai tīrīšanai var
izvēlēties jebkuru no tālāk norādītajiem darbības režīmiem.

Iespiediet dekoratīvā stūra
pārsega piecus izciļņus
paneļa atverēs.

(3) Uzkariet visu atlikušo dekoratīvo stūru pārsegu (t.i., trīs
pārsegu) auklas uz attiecīgajām tapām uz paneļa.

Tapa

9–1 Putekļu iztīrīšanas zīmes parādīšana
Ir iespējams iestatīt to, vai putekļu savākšanas zīme tiks vai netiks
parādīta.

9–2 Putekļu apjoma iestatījumi
Veiciet iestatījumus atbilstoši putekļu apjomam/putekļu daļiņu izmēram
telpā, piemēram, apģērbu veikalos būs mazas putekļu daļiņas.

9–3 Paneļa ieslēgšanas/izslēgšanas indikators
(zaļš)
Paneļa indikators (zaļš) var norādīt uz tālāk minētājiem darbības
stāvokļiem. Iestatiet indikatoru atbilstoši klienta vēlmēm.
Indikators
Deg
Zaļš
Mirgo

Ekspluatācijas
nosacījumi
Gaisa
kondicionēšanas
darbība

Piezīmes

Filtra automātiskā
tīrīšana

Pirms transportēšanas
indikators tika izslēgts.

Sarkanais indikators, kas informē klientu par to, ka ir pienācis laiks
iztīrīt putekļus, netiks izslēgts.
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9–4 Iestatījumu tabula
Veiciet iestatījumus uz vietas, rīkojoties saskaņā ar tālvadības pults
uzstādīšanas rokasgrāmatu. (Ar tumšu rāmīti izceltās rūtiņās ir
norādīti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.)
Iestatījums
Displejs
Putekļu
iztīrīšanas
zīme 1
Putekļu
apjoma
iestatījumi
(1)

14
(24)

Paneļa
indikators
(zaļš)
iesl./izsl.

14
(24)

(3)

Dzesēšana

01
Rāda

02
Nerāda

03

04

05

06

–

–

–

–

(9)

Parasts putekļu
apjoms – vidēja
izmēra daļiņas

Liels putekļu
apjoms – vidēja
izmēra daļiņas

Parasts putekļu
apjoms – maza
izmēra daļiņas

(4)

Ieslēgts, kad
notiek gaisa
kondicionēšanas
darbība un filtra
tīrīšanas darbība.

Izslēgts, kad
Var iestatīt, lai būtu
notiek gaisa
ieslēgts tikai filtra
kondicionēšanas
tīrīšanas darbības
darbība un filtra
laikā.
tīrīšanas darbība.

Liels putekļu
apjoms – maza
izmēra daļiņas

–

–

–

–

–

(1) Būs spēkā, sākot ar nākamo tīrīšanas reizi pēc iestatījuma
veikšanas.

3.

Apkopes iestatījumi

Atgr.

Pēc tam, kad būs pabeigta iekštelpu iekārtas pārbaudes darbība,
veiciet dekoratīvā paneļa ar pašattīrīšanās funkciju pārbaudes
darbību.
Dekoratīvā paneļa ar pašattīrīšanās funkciju pārbaudes darbība
nav iespējama, kamēr iekštelpu iekārta darbojas.
Piezīme
Iekārtas pārbaudes darbību veiciet pēc tam, kad būsit apskatījis
punktu "a. Pēc darbu pabeigšanas pārbaudāmie elementi".

10–1 Pārbaudiet, vai ir aizvērti iekštelpu iekārtas,
āra iekārtas un paneļa ar pašattīrīšanās
funkciju EL. DAĻU KĀRBAS vāki
10–2 Ieslēdziet iekštelpu iekārtas strāvas padevi
Pēc strāvas padeves ieslēgšanas panelis pārslēgsies uz
inicializēšanas darbību.

10–3 Paneļa pārbaudes darbību veiciet divas
minūtes pēc strāvas padeves ieslēgšanas
Izmantojot tālvadības pulti, apstipriniet filtra tīrīšanas darbību.
Pārbaudes darbība, izmantojot tālvadības pulti
1. Ja panelis darbojas gaisa kondicionēšanas režīmā, izslēdziet
paneļa darbību.
2. Ja izgaismojums ir ieslēgts, turpiniet spiest Atcelšanas pogu
vismaz 4 sekundes. Parādīsies apkopes iestatījumu izvēlne.
3. Apkopes iestatījumu izvēlnē atlasiet
Filtra automātiskās tīrīšanas pārbaude un piespiediet
Izvēlnes/ievades pogu.
".
4. Galvenajā ekrānā parādīsies "
Pēc pārbaudes darbības pabeigšanas displejs pazudīs.
Pārbaudes darbība aizņems aptuveni 10 minūtes (ja ir iestatīts
parasts putekļu apjoms).

Uzstādīšanas rokasgrāmata



Ja izgaismojums
ir ieslēgts, turiet
piespiestu
Atcelšanas pogu
vismaz 4 sekundes.

2/3

Iekštelpu iekārtas statuss
Āra iekārtas statuss
Ventilatora piespiedu IESL.
Galvenā/pakārtotā kontrollera pārsl.
Filtra indikators
IZSL.
Filtra automātiskās tīrīšanas pārbaude

Piespiediet izvēlnes/
ievades pogu.

Iestatījums

4.

Dzesēšana

10. Pārbaudes darbība

11

Iestatīt uz
Dzesēšana 28°C

Otrā koda Nr.

Režīms Pirmais
Nr.
kods
10
(20)

1.
2.

Iestatīt uz
Dzesēšana 28°C

Iztīriet putekļus

LCD izgaismojums
Spiežot jebkuru pogu, izgaismojums iedegsies uz aptuveni
30 sekundēm.
Kamēr izgaismojums ir ieslēgts, var izmantot darbības pogas
(izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu).
Pārbaudes darbības laikā pārbaudāmie elementi
Pārbaudāmie elementi
Risinājums
Vai filtrs griežas?
Pārbaudiet
Vai aizvari ir horizontālā stāvoklī?
savienotāju
Vai tālvadības pults ekrānā ir
savienojumus.
"?
redzams "

Pārbaudes
rezultāts

* Tālvadības pults ekrānā būs redzams "AH", ja panelim ar
pašattīrīšanās funkciju būs radusies kļūda.
Piezīme
Pēc iekārtas pārbaudes darbību pabeigšanas skatiet punktu
"b. Pirms nodošanas pārbaudāmie elementi" uzstādīšanas
rokasgrāmatā.
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