Manual de instalare
Panoul decorativ
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BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

■

■

BYCQ140D7W1W are izolaţii albe.
Reţineţi că formarea de murdărie pe izolaţia albă este
vizibil mai puternică şi deci nu se recomandă
instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în
medii expuse la acumulări de murdărie.
Când utilizaţi panoul decorativ BYCQ140D7W1W se
recomandă modificarea indicaţiilor afişajului de
curăţare a filtrul de pe telecomandă de la uşor la
avansat. Modificarea setării la avansat corespunde
indicaţiilor afişajului de curăţare a filtrului în cazul unei
contaminări superioare a aerului. Consultaţi manualul
de instalare al unităţii interioare la paragraful "Reglajul
indicatorului filtrului" sau "Reglajul local", în funcţie de
tipul unităţii interioare.
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de instalare. Nul aruncaţi. Păstraţi-l la îndemână pentru consultare
ulterioară.
Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a
echipamentului sau accesoriilor poate cauza
electrocutare, scurtcircuit, scăpări, incendiu sau alte
deteriorări ale echipamentului. Asiguraţi-vă că folosiţi
doar accesorii fabricate de Daikin, concepute în mod
specific utilizării cu echipamentul şi instalaţi-le cu un
profesionist.
Dacă nu sunteţi sigur de procedeele de instalare sau
utilizare, luaţi întotdeauna legătura cu distribuitorul
dvs. pentru consultanţă şi informaţii.

Pregătirea înainte de instalare
Pentru această unitate, puteţi alege direcţiile fluxului de aer. Pentru a
da posibilitatea evacuării aerului în 2 sau 3 direcţii, este necesar să
procuraţi setul opţional de tampoane de blocare pentru izolarea
orificiilor de evacuare a aerului.

Manipularea panoului decorativ
Pentru a preveni orice deteriorare a panoului decorativ, aveţi grijă de
următoarele:
- Nu plasaţi niciodată panoul cu faţa în jos.
- Nu rezemaţi niciodată panoul de perete.
- Nu-l puneţi niciodată pe un obiect proeminent.
- Nu atingeţi şi nu apăsaţi niciodată clapeta basculantă pentru
a preveni defectarea acesteia.
- Aveşi grijă să nu deterioraşi cele
4 lamele de pe spatele capacului
decorativ pentru colş.

Pregătirea pentru instalare a panoului decorativ.
1

Înainte de instalare
■

Lăsaţi unitatea în ambalajul său în timp ce îl deplasaţi, până
ajunge la locul de instalare.

■

Consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare pentru
elementele care nu sunt descrise în acest manual.

1

Panoul decorativ

2

Grila aspiraţiei

3

Capac decorativ de colţ

4

Clapete basculante

5

Pârghie

■ A se vedea figura 2. Detaşaţi grila aspiraţiei de pe panoul
decorativ ridicând grila la aproximativ 45 de grade (1) până
se ajunge în poziţia în care grila poate fi îndepărtată (2).
■ Îndepărtaţi cartonul pentru transport (3) de pe panoul
decorativ (în 4 locuri).

Pentru instalator
Aveţi grijă să instruiţi clientul cum să exploateze
corespunzător sistemul prezentându-i manualul
de exploatare a unităţii interioare.

Accesorii

Îndepărtaţi grila aspiraţiei de pe panoul decorativ.
■ Împingeţi înăuntru pârghia grilei aspiraţiei (5) şi deschideţi
grila (2). (A se vedea figura 1)

Textul în limba engleză este instrucţiunea originală. Celelalte limbi
sunt traducerile instrucţiunilor originale.

NOTĂ
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■ Îndepărtaţi banda pentru transport (4) din spatele grilei
aspiraţiei (5) (în 4 locuri).
2

Îndepărtaţi capacul decorativ de colţ din fiecare colţ trăgându-l
în sus în direcţia săgeţii. (A se vedea figura 3)

Instalarea panoului decorativ pe unitatea
interioară
1x

1x

4x 4x

4x

1x

Consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare pentru detaliile
privind instalarea pe unitatea interioară.
1
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Instalaţi panoul decorativ (A se vedea figura 5)
a

Suport de instalare

b

Cârlig

c

Secţiune de tubulatură

d

Marcaj "parte de tubulatură"

e

Secţiune de evacuare

f

Marcaj "parte de evacuare"

g

Încuietoare temporară

h

Cablul de legătură al motorului clapetei basculante
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1

semnele tubulaturii şi semnele p rţii de evacuare pe panoul
decorativ cu poziţia secţiunii de tubulatură şi secţiunii de
evacuare a unităţii interioare.
2

Instalaţi temporar panoul decorativ pe unitatea interioară
agăţând încuietoarea temporară în cârligele corpului unităţii
interioare. (2 locuri)

3

Agăţaţi cele 4 suporturi de montare de pe secţiunile de colţ
ale panoului decorativ pe cârligele din jurul corpului unităţii
interioare.
Aveţi grijă să nu prindeţi cablul de legătură al motorului
clapetei basculante între unitatea interioară şi panoul
decorativ.

4

Înşurubaţi cele 4 şuruburi cu cap hexagonal situate în colţ cu
aproximativ 5 mm. Panoul se va ridica.

5

Reglaţi panoul decorativ rotindu-l în direcţia indicată de
săgeţile de pe figură, astfel încât deschiderea tavanului să
fie acoperită complet.

6

motorului clapetei basculante între unitatea interioar
şi panoul decorativ şi sub capacul cutiei
componentelor electrice.

Instalarea grilei aspiraţiei şi a capacului
decorativ din colţ
Instalaţi grila aspiraţiei
Instalaţi grila aspiraţiei inversând procedeul prezentat în paragraful
"Pregătirea pentru instalare a panoului decorativ." la pagina 1.
■

După agăţarea grilei de aspiraţiei pe panoul decorativ, fixaţi
cordoanele grilei aspiraţiei pe bolţurile panoului decorativ.
NOTĂ

Vedeţi figura 6 (secţiunea transversală a orificiului de evacuare
a aerului) şi strângeţi şuruburile cu cap hexagonal până când
grosimea materialului de etanşare între panoul decorativ şi
unitatea interioară se reduce la 12 mm sau mai puţin.
1

Unitatea interioară

2

Tavan

3

Material de etanşare

4

Panou decorativ

5

Clapeta basculantă

6

Orificiul de evacuare a aerului

Aveţi grijă ca cordoanele să fie împinse jos la
baza bolţurilor, astfel încât cordoanele să nu se
poată desprinde de pe bolţuri.

Precauţii
■

Strângerea necorespunzătoare a şuruburilor (a se vedea
figura 4) poate cauza pătrunderea aerului în unitate şi între
tavan şi panoul decorativ (1) cauzând contaminare (2) şi
formare de condens (3).

■

Dacă după strângerea şuruburilor, între tavan şi panoul
decorativ rămâne un spaţiu gol, potriviţi din nou înălţimea
corpului unităţii interioare (a se vedea figura 9). Potrivirea
înălţimii corpului unităţii interioare este posibilă cu ajutorul
orificiilor din colţurile panoului decorativ. Unitatea interioară
trebuie menţinută orizontală iar tubulatura de evacuare
nemodificată.

2

■

Este posibilă instalarea grilei aspiraţiei în 4 direcţii rotind-o pur şi
simplu cu 90 de grade.

■

Modificaţi direcţia când potriviţi direcţia grilei aspiraţiei unor
unităţi multiple sau pentru a vă conforma solicitărilor clientului.
NOTĂ

Aveţi grijă ca cordoanele să nu atârne dintre
panoul decorativ şi grila aspiraţiei.

Cablarea panoului decorativ (A se vedea figura 8)

Instalaţi capacul decorativ de colţ
Aveţi grijă să decuplaţi alimentarea de la reţea înainte
de cablare!

(A se vedea figura 7)
1

1

Cablul de legătură al motorului clapetei basculante

2

Conector

3

Capacul cutiei de componente electrice

4

Cârlige

5

Şurub (2 locuri)

6

Clemă

■ Scoateţi capacul cutiei componentelor electrice.
Slăbiţi cele 2 şuruburi, glisaţi capacul cutiei de componente
electrice în direcţia săgeţilor şi scoateţi-l de pe cârlige.
■ Conectaţi strâns conectoarele cablului de legătură al
motorului clapetei basculante instalate pe panoul decorativ.

Prindeţi cordonul fiecărui capac decorativ din colţ pe bolţul
panoului decorativ.
NOTĂ

2

Când capacul decorativ din colţ se slăbeşte în
timpul întreţinerii panoului decorativ al unităţii
interioare,
cordonul
previne
căderea
şi
deteriorarea capacului decorativ din colţ.

Instalaţi fiecare capac decorativ de colţ.
■ Întâi introduceţi cârligul pe vârful dreptunghiular al capacului
decorativ de colţ în orificiul de la colţul panoului decorativ.
■ Apoi poziţionaţi cele 4 opritoare ale capacului decorativ de
colţ pentru a se potrivi în orificiile panoului decorativ şi
împingeţi uşor capacul decorativ de colţ pe panoul decorativ.

■ Fixaţi strâns cablul de legătură al motorului clapetei
basculante cu clema furnizată.
■ Puneţi la loc capacul cutiei de componente electrice în
ordinea inversă procedeului de demontare.
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