Instrukcja montażu
Panel ozdobny
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■

■

Instrukcja montażu

Panel ozdobny

Izolacja urządzenia BYCQ140D7W1W ma kolor
biały.
Należy pamiętać, że gromadzenie się zanieczyszczeń
na białych fragmentach izolacji jest znacznie bardziej
widoczne, a w konsekwencji nie jest zalecane
instalowanie
panelu
dekoracyjnego
BYCQ140D7W1W
w
miejscach
szczególnie
narażonych na zanieczyszczenia.
W przypadku korzystania z panelu ozdobnego
BYCQ140D7W1W zaleca się zmianę wskazań
wyświetlacza filtra czyszczącego na pilocie zdalnego
sterowania z warunków lekkich na ciężkie. Zmiana
ustawienia
na
warunki
ciężkie
odpowiada
wskazaniom
wyświetlacza
dla
cięższego
zanieczyszczenia powietrza. Informacje dotyczące
instalacji urządzenia wewnętrznego znajdują się w
punkcie "Ustawianie wskaźnika filtra powietrza" lub
"Konfiguracja w miejscu instalacji", w zależności od
typu urządzenia wewnętrznego.
Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie
zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy
wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby
można z niej było korzystać w przyszłości.
Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i
akcesoriów może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, zwarcia, wycieki, pożar lub inne
uszkodzenia sprzętu. Należy używać wyłącznie
akcesoriów
firmy
Daikin,
które
zostały
zaprojektowane specjalnie do zastosowania z tym
urządzeniem; akcesoria powinny być montowane
przez profesjonalistę.
Z wątpliwościami dotyczącymi procedury montażu lub
eksploatacji należy zwracać się do dealera.

Przygotowania do montażu
Urządzenie to umożliwia wybór kierunku przepływu powietrza. Aby
skierować wylot powietrza w 2 lub 3 kierunkach, należy zakupić
opcjonalny zestaw podkładek blokujących do zamykania wylotów
powietrza.

Przenoszenie panelu ozdobnego
Aby uniknąć uszkodzenia panelu ozdobnego, należy przestrzegać
następujących zasad:
- Nigdy nie kładź panelu stroną wierzchnią w dół.
- Nie opieraj panelu o ścianę.
- Nie kładź panelu na wystających przedmiotach.
- Nie dotykaj ani nie wywieraj nacisku na kierownicę; pozwoli
to uniknąć usterek w jej działaniu.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić
4 wypustek z tyłu narożnej pokrywy
ozdobnej.

Przygotowanie panelu ozdobnego do montażu
1

Zdejmij kratkę ssącą z panelu ozdobnego.
■ Popchnij dźwignię (5) kratki ssącej do wewnątrz i otwórz
kratkę (2). (Patrz rysunek 1)

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje
w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

1

Panel ozdobny

2

Kratka ssąca

3

Narożna osłona ozdobna

4

Kierownice powietrza

5

Dźwignia

Przed przystąpieniem do montażu

■ Patrz rysunek 2. Odczep kratkę ssącą od panelu ozdobnego,
unosząc ją pod kątem około 45 stopni (1) aż do uzyskania
położenia, w którym możliwe jest jej zdjęcie (2).

■

Urządzenie powinno pozostawać w opakowaniu, dopóki nie
zostanie przetransportowane do miejsca instalacji.

■ Z panelu ozdobnego zdejmij karton (3) zabezpieczający na
czas transportu (w 4 miejscach).

■

Zagadnienia pominięte w tej instrukcji opisano w instrukcji
montażu urządzenia wewnętrznego.
UWAGA

Instrukcje dla montera
Należy koniecznie przedstawić użytkownikowi
zasady prawidłowej obsługi systemu i pokazać
mu dołączoną instrukcję obsługi urządzenia
wewnętrznego.

Akcesoria

■ Z tyłu kratki ssącej (5) zdejmij taśmę (4) zabezpieczającą na
czas transportu (w 4 miejscach).
2

Z każdego rogu zdejmij narożną osłonę ozdobną, pociągając ją
w górę w kierunku strzałki. (Patrz rysunek 3)

Montaż panelu ozdobnego na urządzeniu
wewnętrznym
Zagadnienia dotyczące montażu urządzenia wewnętrznego opisano
w instrukcji montażu dołączonej do urządzenia.
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Załóż panel ozdobny (Patrz rysunek 5)
a

Wspornik do montażu

b

Zaczep

c

Strona prowadzenia przewodów

d

Oznaczenie "strony prowadzenia przewodów"

e

Strona gromadzenia skroplin

f

Oznaczenie "strony gromadzenia skroplin"

g

Zatrzask tymczasowy

h

Główny przewód silnika kierownicy
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Zawieś panel ozdobny na urządzeniu wewnętrznym,
dopasowując oznaczenia strony prowadzenia przewodów
i strony gromadzenia skroplin na panelu ozdobnym
odpowiednio do strony prowadzenia przewodów oraz strony
gromadzenia skroplin urządzenia wewnętrznego.
Tymczasowo zamontuj panel ozdobny na urządzeniu
wewnętrznym, wkładając zatrzask tymczasowy na
zaczepach korpusu urządzenia wewnętrznego. (2 miejsca
mocowania)

■

2

Montaż kratki ssącej
Załóż kratkę ssącą, wykonując w odwrotnej kolejności czynności
opisane w punkcie "Przygotowanie panelu ozdobnego do montażu"
na stronie 1.
■

Zawieś 4 wsporniki do montażu na narożach panelu
ozdobnego za pomocą zaczepów wokół korpusu urządzenia
wewnętrznego.
Upewnij się, że główny przewód silnika kierownicy nie został
przytrzaśnięty między urządzeniem wewnętrznym a
panelem ozdobnym.

4

Wkręć wszystkie 4 wkręty z łbem sześciokątnym znajdujące
się w narożach na głębokość około 5 mm. Panel podniesie się.

5

Dopasuj położenie panelu ozdobnego, obracając panel
w kierunku oznaczonym strzałkami na rysunku, tak aby
otwór w suficie został całkowicie zakryty.

6

Dokręć wkręty z łbem sześciokątnym, aż grubość materiału
uszczelniającego między panelem ozdobnym i urządzeniem
wewnętrznym będzie wynosić 12 mm lub mniej (zobacz
rysunek 6 (przekrój wylotu powietrza)).
1

Urządzenie wewnętrzne

2

Sufit

3

Materiał uszczelniający

4

Panel ozdobny

5

Kierownica powietrza

6

Wylot powietrza

Środki ostrożności
■

Montaż kratki ssącej i narożnej osłony
ozdobnej

UWAGA

Montaż kratki ssącej jest możliwy w każdym z 4 kierunków, co
90 stopni.

■

Kierunek wlotu do kratki można dopasować w przypadku
instalacji wielu urządzeń lub zgodnie z życzeniem użytkownika.
UWAGA

(Patrz rysunek 7)
1

2
2

Złącze

3

Pokrywa skrzynki elektrycznej

4

Zaczepy

5

Wkręty (w 2 miejscach)

Pasek zabezpiecza narożną osłonę ozdobną
przed upadkiem na posadzkę i uszkodzeniem
w razie poluzowania się osłony podczas
konserwacji panelu ozdobnego urządzenia
wewnętrznego.

Załóż narożne osłony ozdobne.
■ Najpierw włóż zaczep na kwadratowej końcówce narożnej
osłony ozdobnej w otwór w narożnej części panelu
ozdobnego.

■ Zdemontuj pokrywę skrzynki elektrycznej.
Poluzuj 2 wkręty, przesuń pokrywę skrzynki elektrycznej
w kierunku pokazanym przez strzałki i odłącz pokrywę
z zaczepów.
■ Pewnie podłącz złącza głównego przewodu
kierownicy zamontowane na panelu ozdobnym.

Zamocuj pasek każdej narożnej osłony ozdobnej do kołka
w panelu ozdobnym.
UWAGA

Przed poprowadzeniem przewodów należy upewnić
się, że zasilanie jest wyłączone!
Główny przewód silnika kierownicy

Upewnij się, że paski nie zwisają między panelem
ozdobnym i kratką ssącą.

Załóż narożną osłonę ozdobną

Okablowanie panelu ozdobnego (Patrz rysunek 8)

1

Upewnij się, że paski zostały dociśnięte do
podstawy kołków, tak aby nie mogły ześliznąć się
z kołków.

■

Nieprawidłowe dokręcenie wkrętów (patrz rysunek 4) może
spowodować przedostawanie się powietrza do urządzenia oraz
do szczeliny między sufitem a panelem (1), powodujące
gromadzenie się zanieczyszczeń (2) i rosy (3).
Jeśli po dokręceniu wkrętów między sufitem a panelem
pozostanie szczelina, należy ponownie dopasować wysokość
zamocowania urządzenia wewnętrznego (patrz rysunek 9).
Dopasowanie wysokości zamocowania urządzenia wewnętrznego umożliwiają otwory w narożach panelu ozdobnego. Należy
zachować wypoziomowanie urządzenia wewnętrznego i
uważać, aby nie naruszyć przewodów spustowych.

Po zaczepieniu kratki ssącej na panelu ozdobnym zamocuj
paski kratki ssącej do kołków w panelu ozdobnym.

■ Następnie 4 zatrzaski narożnej osłony ozdobnej ustaw w taki
sposób, aby dopasować je do otworów w panelu ozdobnym i
lekko dociśnij narożną osłonę ozdobną do panelu
ozdobnego.

silnika

■ Ponownie załóż pokrywę skrzynki elektrycznej, wykonując
w odwrotnej kolejności czynności procedury zdejmowania.
Upewnij się, że główny przewód silnika kierownicy nie
został przytrzaśnięty między urządzeniem wewnętrznym a panelem ozdobnym albo pokrywą skrzynki
elektrycznej.
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