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Pred inštaláciou
 Nechajte jednotku v obale, kým sa dostane na miesto inštalácie.

 Informácie o položkách, ktoré nie sú popísané v tomto návode
nájdete v návode na inštaláciu vnútornej jednotky.

Príslušenstvo

Príprava pred inštaláciou
Pre túto jednotku môžete vybrať rôzne smery prúdenia vzduchu. Ak
chcete, aby vzduch prúdil 2 alebo 3 smermi, musíte si kúpiť voliteľnú
súpravu uzatváracích doštičiek na utesnenie výstupov vzduchu. 

Manipulácia s dekoračným panelom
Ak chcete zabrániť akémukoľvek poškodeniu dekoračného panela,
dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Nikdy neumiestňujte dekoračný panel lícom nadol.
- Dekoračný panel nikdy neopierajte o stenu.
- Dekoračný panel nikdy neumiestňujte na ostré alebo 

vyčnievajúce predmety.
- Nikdy sa nedotýkajte kyvadlovej klapky ani na ňu nevyvíjajte 

tlak, aby ste zabránili jej poruche.

Príprava dekoračného panela na inštaláciu

1 Zložte z dekoračného panela mriežku nasávania.

 Odstráňte pásku použitú pri preprave z mriežky nasávania a
klapiek dekoračného panela. 

 Zatlačte vahadlo mriežky nasávania (3) dovnútra a otvorte
mriežku nasávania (2). (Pozrite si obrázok 1)

 Vyťahujte mriežku nasávania nahor približne do uhla
90 stupňov (A), kým sa nedostane do polohy, v ktorej ju
možno zložiť (B), a zložte ju z dekoračného panela. (Pozrite
si obrázok 2)

Inštalácia dekoračného panela na 
vnútornú jednotku
Podrobnosti o inštalácii vnútornej jednotky nájdete v návode na
inštaláciu vnútornej jednotky.

1 Inštalácia dekoračného panela (Pozrite si obrázok 3)

BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

Dekoračný panel Návod na inštaláciu

Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú
preklady originálneho návodu.

Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod.
Nezahoďte ho. Uschovajte si ho pre prípad nutnosti jeho
použitia v budúcnosti.

Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia, príp.
príslušenstva môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, skrat, úniky, požiar alebo iné škody na zariadení.
Používajte len príslušenstvo vyrobené spoločnosťou
Daikin, ktoré je špeciálne určené na použitie s týmto
zariadením. Nechajte ho nainštalovať odborníkom.

Pokiaľ máte pochybnosti týkajúce sa inštalácie alebo
použitia, je nutné sa vždy spojiť s vaším predajcom, aby
vám poradil a poskytol informácie.

Pred otvorením mriežky vypnite hlavný vypínač
napájania.

POZNÁMKA Pre inštalatéra
Nezabudnite zákazníkovi ukázať návod na
používanie vnútornej jednotky a poučiť ho, ako
správne používať systém.

Návod na inštaláciu

Skrutky (4x)

Záves mriežky (2x)

Otočný ventilátor

1 Dekoračný panel

2 Mriežka nasávania

3 Vahadlo

1 Dočasná zarážka

2 Hák

3 Prívodný kábel motora kyvadlových klapiek

4 Oblasť potrubia

5 Značka na bočnej strane potrubia

6 Oblasť vývodu

7 Značka vývodu na bočnej strane

1 Podržte dekoračný panel na vnútornej jednotke a zarovnajte 
značky  a  na dekoračnom paneli 
s umiestnením oblasti potrubia a vývodu vnútornej jednotky.

2 Otočte 2 dočasné zarážky panela smerom nahor do hákov 
vnútornej jednotky tak, aby sa dekoračný panel dočasne 
uchytil na vnútornej jednotke. (Pozrite si obrázok 3)

3 Skontrolujte, či sa prívodný kábel motora kyvadlových klapiek 
nezachytil medzi dekoračný panel a vnútornú jednotku.

4 Pripevnite 4 dodané skrutky a skontrolujte, či je dekoračný 
panel správne zarovnaný s vnútornou jednotkou a stropom.

5 Doťahujte všetky 4 skrutky, kým nie je hrúbka tesniaceho 
materiálu medzi dekoračným panelom a vnútornou 
jednotkou 4 až 8 mm. (Pozrite si obrázok 4)

piping side drain side

1 Vnútorná jednotka

2 Strop

3 Tesniaci materiál

4 Dekoračný panel

5 Odvod vzduchu
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
Dekoračný panel
4P340850-1D – 2020.04
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Preventívne opatrenia
 Nesprávne dotiahnutie skrutiek (Pozrite si obrázok 5) môže

spôsobiť únik vzduchu do jednotky a medzi stropom
a dekoračným panelom (1). Výsledkom môže byť
kontaminácia (2) a rosenie (3).

 Ak po dotiahnutí skrutiek medzi stropom a dekoračným
panelom zostane medzera, znova upravte výšku tela
vnútornej jednotky. Vnútorná jednotka musí byť vyvážená
a nesmie zasahovať do vývodného potrubia.

2 Zapojenie dekoračného panela (Pozrite si obrázok 6)

Inštalácia mriežky nasávania na dekoračný 
panel
Inštalácia mriežky nasávania (Pozrite si obrázok 7)

1 Odstráňte pásku použitú pri preprave, ktorá na mieste zaisťuje
2 závesy mriežky nasávanie. 

2 Pripevnite mriežku nasávania k závesom stlačením závesu
a vložením oboch koncov závesu do otvorov na mriežke
nasávania. (Pozrite si obrázok 7)

3 Skontrolujte, či je mriežka nasávania správne pripevnená na
dekoračnom paneli pomocou 2 závesov.

4 Zatvorte mriežku nasávania podľa postupu uvedeného v časti
"Príprava dekoračného panela na inštaláciu" na strane 1, ale
v opačnom poradí.

 Mriežku nasávania možno nainštalovať v 4 smeroch
jednoduchým otočením o 90 stupňov.

 Smer otočenia zmeňte, keď upravujete smer otočenia mriežky
nasávania viacerých jednotiek alebo na základe požiadaviek
zákazníka.

Pred zapájaním nezabudnite vypnúť elektrické
napájanie!

1 Skrutky (2)

2 Elektrická rozvodná skriňa

3 Prívodný kábel motora kyvadlových klapiek

4 Prívodný kábel motora kyvadlových klapiek pripevnený 
sponou k zvyšku káblov (pozrite si detail na obrázok 6)

5 Konektor karty PCB vnútornej jednotky (X36A)

6 Spona

1 Zložte kryt skrine s elektrickými súčiastkami. Uvoľnite 
2 skrutky a posuňte kryt skrine s elektrickými súčiastkami 
v smere šípok.

2 Bezpečne pripevnite konektor prívodného kábla motora 
kyvadlových klapiek nainštalovaného na dekoračnom paneli. 
Sponou (zo súpravy príslušenstva vnútornej jednotky) pevne 
pripevnite prívodný kábel motora kyvadlových klapiek 
k zvyšným káblom. (Pozrite si obrázok 6)

3 Vráťte kryt skrine s elektrickými súčiastkami späť na miesto 
podľa postupu na zloženie krytu, ale v opačnom poradí.

Skontrolujte, či sa prívodný kábel motora kyvadlových
klapiek nezachytil medzi vnútornú jednotku
a dekoračný panel a do skrine s elektrickými
súčiastkami.

1 Dekoračný panel

2 Mriežka nasávania

3 Záves mriežky nasávania (pripevnený k dekoračnému 
panelu)
Návod na inštaláciu

2
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
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