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Оригиналната документация е написана на английски език.
Всички други езици са преводи.

Преди монтажа
 Оставете комплекта за монтаж в опаковката, докато не

стигнете до мястото на монтажа. 
 За елементи, които не са описани в това ръководство, вижте

ръководството за монтаж на вътрешното тяло.

Таблица на комбинациите 

Аксесоари

Подготовка преди монтажа
Осигурете достатъчно пространство за сервизно обслужване на
високоефективния филтър или филтъра с дълъг живот (и от двете
страни).

Монтаж на филтърната камера
1 Отстранете фланеца на всмукателната страна на

въздуховода от вътрешното тяло.

2 Монтирайте филтърната камера към всмукателната страна
на вътрешното тяло. 

 Предварително затегнете 2 винта (аксесоар) на
вътрешното тяло. 

 Регулирайте позицията на филтърната камера
и затегнете всички вътрешни винтове на филтърната
камера (аксесоар).

BDD500B250 Камера на високоефективен филтър Ръководство за монтаж

 Прочетете внимателно настоящото ръководство
преди монтажа и следвайте съдържащите се
в него инструкции. Не изхвърляйте ръководството.
Съхранявайте го за бъдещи справки.

 "Високоефективен филтър" или "Филтър с дълъг
живот" НЕ са част от този комплект за монтаж
(продават се отделно).

Камера на 
високоефективен 

филтър

Високоефективен филтър Филтър с дълъг 
живот65% 90%

BDD500B250 BAFM503A250 BAFH504A250 BAFL502A250

Камера на 
високоефективен 

филтър
Винтове 
M5×12

Ръководство 
за монтаж

1× 22× 1×

a Вътрешно тяло

b Филтърна камера

( )

b

a

a Вътрешно тяло

b Фланец на всмукателната страна на въздуховода

c Винт на фланеца (пример)

a Вътрешно тяло

b Предварително затегнат винт

c Филтърна камера

d Вътрешен винт (пример)

a

b

c

a

b

c

d

b
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Монтаж на въздушния филтър
Подгответе филтъра (продава се отделно).

1 Свалете капака на филтъра.
2 Вкарайте филтъра (състои се от 3 части). 
3 Поставете обратно капака на филтъра

Уверете се, че стрелките върху високоефективния
филтър съответстват на посоката на въздушния
поток.

Уверете се, че всичките 3 части на филтъра са
правилно свързани чрез самозалепваща лента.

a Вътрешно тяло

b Посока на въздушния поток

c Високоефективен филтър (продава се отделно)

d Филтър с дълъг живот (продава се отделно)

e Свързване чрез самозалепваща лента

f Капак на филтъра

g Винт за капака на филтъра

e

b

d

a

e

c

f
g
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