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Înainte de instalare
 Lăsaţi unitatea în ambalaj până când ajungeţi la locul de

instalare.

 Consultaţi manualul de instalare a unităţii interioare pentru
elemente care nu sunt descrise în acest manual.

Accesorii

Pregătire înainte de instalare
Pentru această unitate puteţi selecta direcţiile fluxului de aer. Pentru
a evacua aerul în 2 sau 3 direcţii, trebuie să achiziţionaţi setul
opţional cu garnitura de blocare pentru izolarea prizelor de evacuare
a aerului. 

Manevrarea panoului decorativ
Pentru a preveni deteriorarea panoului decorativ, respectaţi
următoarele:

- Nu aşezaţi panoul decorativ cu faţa în jos.
- Nu sprijiniţi panoul decorativ de perete.
- Nu aşezaţi panoul decorativ pe un obiect ascuţit sau 

de formă neregulată.
- Nu atingeţi şi nu apăsaţi pe clapeta oscilantă pentru 

a împiedica defectarea clapetei oscilante.

Pregătirea panoului decorativ pentru instalare

1 Demontaţi grilajul de aspiraţie de pe panoul decorativ.

 Îndepărtaţi banda de fixare la transport de pe clapetele şi
grilajul de aspiraţie ale panoului decorativ. 

 Apăsaţi pe maneta grilajului de aspiraţie (3) spre interior şi
deschideţi grilajul de aspiraţie (2). (A se vedea figura 1)

 Demontaţi grilajul de aspiraţie de pe panoul decorativ
ridicând grilajul de aspiraţie aproximativ la 90 de grade (A)
până se ajunge în poziţia în care se poate scoate grilajul de
aspiraţie (B). (A se vedea figura 2)

Instalarea panoului decorativ pe unitatea 
interioară
Consultaţi manualul de instalare a unităţii interioare pentru detalii
privind instalarea unităţii interioare.

1 Instalaţi panoul decorativ (A se vedea figura 3)
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Textul în limba engleză este instrucţiunea originală.
Celelalte limbi sunt traducerile instrucţiunilor originale.

Citiţi cu atenţie acest manual înainte de instalare. Nu-l
aruncaţi. Păstraţi-l la îndemână pentru consultare ulterioară.

Instalarea sau conectarea necorespunzătoare
a echipamentului sau a accesoriilor poate duce la
electrocutare, scurtcircuit, scurgeri, incendiu sau alte
deteriorări ale echipamentului. Utilizaţi numai accesorii
produse de Daikin special concepute pentru utilizare
împreună cu echipamentul, care se vor instala de către un
specialist.

Dacă nu sunteţi sigur de procedurile de instalare sau de
utilizare, luaţi întotdeauna legătura cu distribuitorul dvs.
pentru consultanţă şi informaţii.

Întrerupeţi alimentarea electrică înainte de a deschide
grilajul.

NOTĂ Pentru instalator
Instruiţi clientul pentru a exploata corect instalaţia,
prezentându-i manualul de exploatare a unităţii
interioare.

Manual de instalare

Şuruburi (4x)

Balama grilaj (2x)

Ventilator

1 Panou decorativ

2 Grilaj de aspiraţie

3 Manetă

1 Zăvor provizoriu

2 Cârlig

3 Conductor motor clapetă oscilantă

4 Zonă tubulatură

5 Marcaj lateral tubulatură

6 Zonă scurgere

7 Marcaj lateral scurgere

1 Fixaţi panoul decorativ de unitatea interioară potrivind 
marcajele  şi  de pe panoul decorativ 
cu poziţia zonei de tubulaturii şi zonei de scurgere de pe 
unitatea interioară.

2 Rotiţi cele 2 zăvoare provizorii ale panoului în sus, în 
cârligele unităţii interioare, astfel încât panoul decorativ să fie 
fixat provizoriu de unitatea interioară. (A se vedea figura 3)

3 Asiguraţi-vă că clapeta oscilantă nu este prinsă între panoul 
decorativ şi unitatea interioară.

4 Fixaţi cele 4 şuruburi furnizate şi verificaţi dacă panoul 
decorativ este aliniat corect faţă de unitatea interioară şi tavan.

5 Strângeţi toate cele 4 şuruburi până când distanţa dintre 
materialul izolator al panoului decorativ şi unitatea interioară 
se reduce la 4-8 mm. (A se vedea figura 4)

piping side drain side

1 Unitate interioară

2 Tavan

3 Material de izolare

4 Panou decorativ

5 Evacuare aer
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
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Măsuri
 Strângerea necorespunzătoare a şuruburilor - (A se vedea

figura 5) - poate duce la scăpări de aer în unitate şi între
tavan şi panoul decorativ (1), având ca rezultat formarea
murdăriei (2) şi a condensului (3).

 Dacă a rămas o distanţă între tavan şi panoul decorativ după
strângerea şuruburilor, reglaţi din nou înălţimea corpului
unităţii interioare. Unitatea interioară trebuie să rămână la
nivel, fără a afecta tubulatura de scurgere.

2 Cablajul panoului decorativ (A se vedea figura 6)

Instalarea grilajului de aspiraţie pe panoul 
decorativ
Montaţi grilajul de aspiraţie (A se vedea figura 7)

1 Scoateţi banda de transport care fixează cele 2 balamale ale
grilajului de aspiraţie. 

2 Prindeţi grilajul de aspiraţie în balamale apăsând pe balama şi
inserând ambele capete ale balamalei în orificiile de pe grilajul
de aspiraţie. (A se vedea figura 7)

3 Asiguraţi-vă că grilajul de aspiraţie este bine fixat de panoul
decorativ cu ajutorul celor 2 balamale.

4 Închideţi grilajul de aspiraţie inversând procedura prezentată în
"Pregătirea panoului decorativ pentru instalare" la pagina 1.

 Grilajul de aspiraţie se poate instala în 4 direcţii prin simpla rotire
la 90 de grade.

 Schimbaţi direcţia atunci când reglaţi direcţia grilajului de
aspiraţie pentru mai multe unităţi sau pentru a respecta dorinţa
clientului.

Întrerupeţi alimentarea electrică înainte de a cabla!

1 Şuruburi (2)

2 Cutie de distribuţie

3 Conductor motor clapetă oscilantă

4 Conductor motor clapetă oscilantă fixat cu colier 
flexibil de restul cablurilor (Vedeţi detaliile în figura 6)

5 Conectorul plăcii de circuite integrate a unităţii 
interioare (X36A)

6 Colier flexibil

1 Scoateţi capacul cutiei componentelor electrice. Slăbiţi cele 
2 şuruburi şi glisaţi capacul cutiei componentelor electrice 
în direcţia săgeţilor.

2 Fixaţi conectorul conductorului motorului clapetei oscilante 
instalat pe panoul decorativ. Fixaţi conductorul motorului 
clapetei oscilante de restul cablurilor cu un colier flexibil (din 
setul de accesorii al unităţii interioare). (A se vedea figura 6)

3 Puneţi la loc capacul cutiei componentelor electrice, 
inversând procedura de scoatere.

Asiguraţi-vă că firul motorului clapetei oscilante nu s-a
prins între unitatea interioară şi panoul decorativ sau
sub capacul cutiei componentelor electrice.

1 Panou decorativ

2 Grilaj de aspiraţie

3 Balama grilaj de aspiraţie (fixată de panoul decorativ)
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