Návod na inštaláciu
Dekoračný panel

BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W
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BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

■

■

BYCQ140D7W1W má bielu izoláciu.
Pre vašu informáciu nečistoty na bielej izolácii sú
lepšie viditeľné a preto nie je vhodné inštalovať
dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostredí
vystavenom veľkému množstvu prachu.
Pri použití dekoračného panelu BYCQ140D7W1W je
vhodné zmeniť zobrazenia na displeji pre čistenie
filtra na diaľkovom ovládači zo slabého na silné.
Zmena nastavenia na silné korešponduje so
zobrazeniami na displeji pre čistenie filtra v prípade
silnejšieho znečistenia vzduchu. Pozrite si návod na
inštaláciu vnútornej jednotky odstavec "Nastavenie
značky vzduchového filtra" alebo "Nastavenie na
mieste inštalácie", v závislosti od typu vnútornej
jednotky.
Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod.
Nezahoďte ho. Uschovajte si ho v prípade nutnosti
jeho použitia v budúcnosti.
Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia a
príslušenstva môže mať za následok zasiahnutie
elektrickým prúdom, vznik skratu, netesností, požiaru
alebo iné poškodenie zariadenia. Používajte len
príslušenstvo vyrobené spoločnosťou Daikin, ktoré je
špeciálne skonštruované pre použitie so zariadením a
nechajte ho nainštalovať odborníkom.
Pokiaľ máte nejaké pochybnosti týkajúce sa inštalácie
alebo použitia, je nutné sa vždy spojiť s vašim
predajcom, aby vám poradil a poskytol informácie.

Príprava pred inštaláciou
Pre túto jednotku je možné zvoliť rôzne smery prúdenia vzduchu. Pre
vypúšťanie vzduchu v 2 alebo 3 smeroch je nutné nakúpiť voliteľnú
prídavnú súpravu blokujúcich vložiek na utesnenie výstupov
vypúšťania zváracieho vzduchu.

Manipulácia s dekoračným panelom
Aby nedošlo k poškodeniu dekoračného panela, uskutočnite
nasledovné kroky:
- Panel nikdy neukladajte predným čelom smerom dole.
- Nikdy nenechávajte panel opretý o stenu.
- Nikdy ho nepoložte na vyčnievajúci predmet.
- Nikdy nestláčajte alebo netlačte na výklopnú klapku, aby
nedošlo k jej poškodeniu.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
4 úchytky na zadnej strane rohového
dekoračného krytu.

Príprava dekoračného panela na inštaláciu
1

Pred inštaláciou
■

Jednotku ponechajte vo vnútri obalu, až kým ju nedopravíte na
miesto inštalácie.

■

Viď návod na inštaláciu vnútornej jednotky, kde nájdete položky,
ktoré nie sú popísané v tomto návode.

1

Dekoračný panel

2

Mriežka nasávania

3

Rohový dekoračný kryt

4

Výklopné klapky

5

Páka

■ Viď obrázok 2. Mriežku nasávania odoberte z dekoračného
panelu jej zdvihnutím približne o 45 stupňov (1), kým sa
nedosiahne poloha, pri ktorej je možné mriežku odobrať (2).
■ Z dekoračného panelu (na 4 miestach) odstráňte prepravný
kartón (3).

Pre inštalatéra

■ Zo zadnej mriežky (5) (na 4 miestach) odstráňte prepravnú
pásku (4) .

Zákazníka informujte, ako má správne obsluhovať
systém tak, že mu ukážete návod na obsluhu
vnútornej jednotky.
2

Príslušenstvo

Návod na inštaláciu

Odoberte mriežku nasávania z dekoračného panelu.
■ Stlačte páku mriežky nasávania (5) a mriežku otvorte (2).
(Viď obrázok 1)

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

POZNÁMKA

Návod na inštaláciu

Dekoračný panel

Na každom rohu odstráňte rohový dekoračný kryt tak, že ho
vytiahnete v smere šípky. (Viď obrázok 3)

Inštalácia dekoračného panelu na
vnútornú jednotku
Pozri návod na inštaláciu vnútornej jednotky, kde nájdete podrobnosti
o inštalácii vnútornej jednotky.
1
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Nainštalujte dekoračný panel (Viď obrázok 5)
a

Montážna konzola

b

Hák

c

Časť potrubia

d

Značka "Strana potrubia"

e

Vypúšťacia časť

f

Značka "Vypúšťacia strana"

g

Dočasná západka

h

Elektrické vedenie motora výklopnej klapky

Návod na inštaláciu

1

Dekoračný panel držte na vnútornej jednotke nastavením
značiek a na dekoračnom paneli oproti polohe časti potrubia
a vypúšťacej časti vnútornej jednotky.

2

Na vnútornú jednotku dočasne nainštalujte dekoračný panel
zavesením dočasného jazýčka na háky telesa vnútornej
jednotky. (2 miesta)

Inštalácia mriežky nasávania

Zaveste 4 montážne konzoly v rohových častiach dekoračného panelu na háky okolo telesa vnútornej jednotky.
Zabezpečte, aby elektrické vedenie motora výklopnej klapky
nebolo zaseknuté medzi vnútornou jednotkou a dekoračným
panelom.

■

3

4

Naskrutkujte všetky 4 skrutky so šesťhrannou hlavou
umiestnené v rohovej časti približne v 5 mm vzdialenosti.
Panel sa zdvihne.

5

Dekoračný panel nastavte jeho otáčaním v smere
označenom šípkami na obrázku tak, aby bol stropný otvor
úplne zakrytý.

6

Pozrite obrázok 6 (prierez výstupu vzduchu) a doťahujte
skrutky so šesťhrannou hlavou , kým sa hustota tesniaceho
materiálu medzi dekoračným panelom a vnútornou
jednotkou nezmenší na maximálne 12 mm.
1

Vnútorná jednotka

2

Strop

3

Tesniaci materiál

4

Dekoračný panel

5

Výklopná klapka

6

Výstup vzduchu

Predbežné opatrenia
■

■

2

Inštalácia mriežky nasávania a rohového
dekoračného krytu

1

Nesprávne dotiahnutie skrutiek (viď obrázok 4) môže spôsobiť
unikanie vzduchu do jednotky a medzi stropom a dekoračným
panelom (1), čo má za následok tvorbu nečistôt (2) a rosenie
(3).
Ak je medzi stropom a dekoračným panelom po dodtiahnutí
skrutiek medzera, opäť nastavte výšku telesa skrine vnútornej
jednotky (viď obrázok 9). Nastavenie výšky telesa skrine
vnútornej jednotky je možné cez otvory v rohoch dekoračného
panelu. Vnútorná jednotka sa musí udržiavať vo vodováhe a bez
narušenia vypúšťacieho potrubia.

Mriežku nasávania nainštalujte opačným postupom uvedeným
v odseku "Príprava dekoračného panela na inštaláciu" na strane 1.
Po zavesení nasávacej mriežky na dekoračný panel nasaďte
reťaze nasávacej mriežky na kolíky dekoračného panelu.
POZNÁMKA

■

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

■

Zmeňte smer nastavením smeru mriežky nasávania viacerých
jednotiek alebo podľa požiadaviek zákazníka.
POZNÁMKA

(Viď obrázok 7)
1

Nasaďte retiazku každého rohového dekoračného krytu na kolík
dekoračného panelu.
POZNÁMKA

nezabudnite

vypnúť

1

Olovené vedenie motora výklopnej klapky

2

Konektor

3

Veko skrine elektrických komponentov

4

Háky

5

Skrutka (2 miesta)

Presvedčte sa, že reťaze nevisia medzi
dekoračným panelom a nasávacou mriežkou.

Nainštalujte rohový dekoračný kryt

Pripojenie dekoračného panelu (Viď obrázok 8)
Pred zapájaním
napájanie!

Presvedčte sa, či sú reťaze stlačené dole na
spodok kolíkov tak, aby reťaze netrčali z kolíkov.

elektrické

2

Ak sa rohový dekoračný kryt počas údržby
dekoračného panelu vnútornej jednotky uvoľní,
retiazka zabraňuje rohovému dekoračnému krytu,
aby spadol na podlahu a poškodil sa.

Nainštalujte každý rohový dekoračný kryt.
■ Najprv hák zasuňte do hrotu rohového dekoračného krytu do
otvoru v rohu dekoračného panelu.

■ Odoberte veko skrine elektrických .komponentov.
Uvoľnite 2 skrutky, posuňte veko skrine elektrických
komponentov v smere šípok a uvoľnite ho z hákov.

■ Potom 4 jazýčky rohového dekoračného krytu umiestnite do
otvorov dekoračného panelu a jemne stlačiť rohový
dekoračný kryt na dekoračný panel.

■ Bezpečne pripojte konektory pre olovené vedenie motora
výklopnej klapky nainštalované na dekoračnom paneli.
■ Opäť nasaďte veko skrine elektrických
v opačnom poradí ako pri jeho demontáži.

komponentov

Zabezpečte, aby elektrické vedenie motora výklopnej
klapky nebolo zaseknuté medzi vnútornou jednotkou,
dekoračným panelom a medzi vekom skrine
elektrických komponentov.

Návod na inštaláciu
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