
Ръководство за монтаж

BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

Декоративен панел
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Текстът на английски език е оригиналната инструкция.
Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните
инструкции.

Преди монтажа

� Оставете уреда в опаковката му, докато не пристигнете на
мястото за монтаж.

� Вижте ръководството за монтаж на вътрешния модул за
елементите, които не са описани в това ръководство.

Аксесоари

Подготовка преди монтажа

За този модул можете да избирате различни посоки на въздуш-
ната струя. За разпределяне на въздуха в 2 или 3 посоки,
трябва да се закупи опционалния комплект за отвеждане на
въздуха в различни посоки, за уплътняване на отворите за
отвеждане на въздуха.

Работа с декоративния панел

За предпазване на декоративния панел от повреди, внимавайте
за следното:

- Никога не поставяйте панела с лицевата страна надолу.
- Никога не подпирайте панела на стена.
- Никога не го поставяйте върху излъчващ предмет.
- Никога не докосвайте и не оказвайте натиск върху 

въртящата се клапа, за да я предпазите от 
неизправност.

- Внимавайте да не повредите 4-те 
ушенца, намиращи се на гърба на 
ъгловия декоративен капак.

Подготовка на декоративния панел за монтаж

1 Свалете смукателната решетка от декоративния панел.

� Натиснете лоста на смукателната решетка (5) навътре и
отворете решетката (2). (Вижте фигура 1)

� Вижте фигура 2. Откачете смукателната решетка от
декоративния панел, като повдигнете решетката нагоре
на около 45 градуса (1), докато достигнете положението,
в което е възможно сваляне на решетката (2).

� Свалете транспортния картон (3) от декоративния
панел (на 4 места).

� Свалете транспортната лента (4) от гърба на
смукателната решетка (5) (на 4 места).

2 Свалете ъгловия декоративен капак от всеки ъгъл като го
издърпате нагоре по посока на стрелката. (Вижте
фигура 3)

Монтаж на декоративния панел на 
вътрешния модул

Вижте ръководството за монтаж на вътрешния модул за
подробности по монтажа на вътрешния модул.

1 Монтирайте декоративния панел (Вижте фигура 5)

BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W Декоративен панел Ръководство за монтаж

� BYCQ140D7W1W има бели изолации.
Имайте предвид, че натрупването на замърся-
ване върху бели изолации се забелязва повече,
поради което не се препоръчва монтирането на
декоративния панел на BYCQ140D7W1W на
места, изложени на засилено замърсяване.
При използване на декоративния панел
BYCQ140D7W1W се препоръчва да се сменят
индикациите за почистване на филтъра върху
дисплея на дистанционния контролер от леки на
силни. Смяната със силна настройка съответства
на индикациите за почистване на филтъра
в случай на по-силно замърсяване на въздуха.
Вижте ръководството за монтаж на вътрешния
модул, параграф "Настройка на символ за
въздушен филтър" или "Полеви настройки",
в зависимост от типа на вътрешния модул.

� Прочетете внимателно това ръководство, преди
да изпълните монтажа. Не го изхвърляйте.
Запазете ръководството за справки в бъдеще.
Неправилният монтаж или свързване на оборуд-
ването или аксесоарите към него може да
причини токов удар, късо съединение, утечки,
пожар или други щети по уреда. Използвайте
само аксесоари, произведени от Daikin, които са
предназначени специално за използване с това
оборудване и доверете монтажа на квалифици-
рани специалисти.
Ако не сте наясно с процедурите по монтажа или
експлоатацията, винаги се обръщайте към вашия
дилър за съвет и информация.

БЕЛЕЖКА Към монтажника

Инструктирайте клиента как да експлоатира
правилно системата и му покажете
включеното в комплекта ръководство за
експлоатация на вътрешния модул.

4x 4x 4x 1x1x1x1x1x

1 Декоративен панел

2 Смукателна решетка

3 Ъглов декоративен капак

4 Въртящи се клапи

5 Лост

a Монтажна скоба

b Кука

c Тръбна секция

d Маркировка "тръбна страна"

e Дренажна секция

f Маркировка "дренажна страна"

g Временна закопчалка

h Захранващ кабел за електромотор на клапите
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Предпазни мерки

� Неправилното затягане на винтовете (вижте фигура 4)
може да доведе до изтичане на въздух в модула и между
тавана и декоративния панел (1), което да доведе до
образуване на замърсяване (2) и роса (3).

� Ако има пролука между тавана и декоративния панел след
затягане на винтовете, коригирайте отново височината на
корпуса на вътрешния модул (вижте фигура 9). Коригира-
нето на височината на корпуса на вътрешния модул е
възможно чрез отворите в ъглите на декоративния панел.
Вътрешният модул трябва да е нивелиран и дренажните
тръби да не са засегнати.

2 Окабеляване на декоративния панел (Вижте фигура 8)

� Свалете капака на кутията с електрически компоненти.
Разхлабете 2-та винта, плъзнете капака на кутията
с електрически компоненти в посоката на стрелките и
го откачете от куките.

� Надеждно затегнете конекторите за захранващия кабел
за електромотора на клапите, монтирани на декоратив-
ния панел.

� Закрепете здраво захранващия кабел за електромотора
на въртящите се клапи с предоставената скоба.

� Поставете обратно капака на кутията с електрически
компоненти, като следвате в обратен ред процедурата
за свалянето му.

Монтаж на смукателна решетка и ъглов 
декоративен капак

Монтирайте смукателната решетка

Монтирайте смукателната решетка, като следвате в обратен
ред процедурата от параграф "Подготовка на декоративния
панел за монтаж" на страница 1.

� След окачване на смукателната решетка към декоратив-
ния панел, закачете струните на решетката към
щифтовете на декоративния панел.

� Възможно е монтиране на смукателната решетка
в 4 направления чрез просто завъртане на 90 градуса.

� Сменете посоката при коригиране на посоката на смука-
телната решетка на мулти-модули или за да отговорите на
изискванията на клиента.

Монтирайте ъгловия декоративен капак

(Вижте фигура 7)

1 Закачете струната на всеки ъглов декоративен капак към
щифта на декоративния панел.

2 Монтирайте ъгловия декоративен капак на всички ъгли.

� Първо вкарайте куката в квадратния връх на ъгловия
декоративен капак в отвора в ъгъла на декоративния
панел.

� След това позиционирайте 4-те закопчалки на ъгловия
декоративен капак така, че да влязат в отворите на
декоративния панел и леко натиснете ъгловия
декоративен капак към панела.

1 Задръжте декоративния панел срещу вътрешния модул, 
като съвпаднете маркировките за тръбна и дренажна 
страна върху декоративния панел с позицията на 
тръбната секция и дренажната секция на вътрешния 
модул.

2 Временно монтирайте декоративния панел към 
вътрешния модул, като окачите временната закопчалка 
в куките на корпуса на вътрешния модул. (2 места)

3 Закачете 4-те монтажни скоби в ъгловите секции на 
декоративния панел върху куките около корпуса на 
вътрешния модул.
Уверете се, че захранващият кабел на електромотора 
на въртящата се клапа не е притиснат между 
вътрешния модул и декоративния панел.

4 Завийте 4-те шестостенни винта, разположени 
в ъгловата секция, на около 5 мм. Панелът ще се 
повдигне.

5 Коригирайте декоративния панел чрез завъртането 
му в посоката, указана със стрелките на фигурата така, 
че таванният отвор да е напълно покрит.

6 Вижте фигура 6 (кръстосана секция на отвора за 
отвеждане на въздух) и затегнете шестостенните 
винтове, докато дебелината на уплътняващия материал 
между декоративния панел и вътрешния модул се 
намали до 12 мм или по-малко. 

1 Вътрешен модул

2 Таван

3 Уплътнителен материал

4 Декоративен панел

5 Въртяща се клапа

6 Отвор за отвеждане на въздух

Не забравяйте да изключите захранването преди
окабеляване!

1 Захранващ кабел за електромотор на клапите 

2 Конектор

3 Капак на кутия с електрически компоненти

4 Куки

5 Винт (2 места)

6 Скоба

Уверете се, че захранващият кабел на електро-
мотора на въртящата се клапа не е притиснат
между вътрешния модул и декоративния панел,
нито между капака на кутията с електрически
компоненти.

БЕЛЕЖКА Уверете се, че струните са натиснати надолу
към основата на щифтовете, така че да не
стърчат над тях.

БЕЛЕЖКА Уверете се, че струните не висят между
декоративния панел и смукателната решетка.

БЕЛЕЖКА Когато ъгловият декоративен капак се раз-
хлаби при поддръжка на декоративния панел
на вътрешния модул, струната предпазва
ъгловия декоративен капак от падане на пода
и повреда.
Ръководство за монтаж
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