Montaj kılavuzu
Dekorasyon paneli
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BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

■

■

Montaj kılavuzu

Dekorasyon paneli

BYCQ140D7W1W beyaz yalıtımlara sahiptir.
Beyaz yalıtımlar üzerindeki kir oluşumu gözle görülür
bir şekilde daha fazladır, bu nedenle yoğun kire maruz
kalan ortamlarda BYCQ140D7W1W dekorasyon
panelinin monte edilmesi tavsiye edilmez.
BYCQ140D7W1W dekorasyon paneli kullanıldığında,
uzaktan kumanda üzerindeki filtre temizleme ekran
göstergelerinin hafiften ağıra değiştirilmesi önerilir.
Ayarın ağır olarak değiştirilmesi daha yüksek hava
kirliliği
durumundaki
filtre
temizleme
ekran
göstergelerine denk gelir. İç ünite tipine bağlı olarak,
iç ünite montaj kılavuzundaki "Hava filtre işaretinin
ayarlanması" veya "Saha ayarı" paragrafına bakın.
Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir
kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde
saklayın.
Ekipmanın veya aksesuarların hatalı montajı veya
bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye,
sızmaya, yangına veya ekipmanın başka şekilde
hasar görmesine neden olabilir. Sadece ekipmanla
kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, Daikin
tarafından yapılmış aksesuarları kullanın ve bunların
montajını bir yetkiliye yaptırın.
Montaj prosedürleri veya kullanım hakkında
tereddütleriniz varsa, bilgi ve tavsiye için, daima
satıcınızla irtibat kurun.

Montaj öncesi hazırlık
Bu ünite için hava akış yönlerini seçebilirsiniz. Havayı 2 veya 3 yöne
deşarj etmek için hava deşarj çıkışlarını kapatmak üzere opsiyonel
blokaj dolgu kitinin alınması gerekir.

Dekorasyon panel kullanımı
Dekorasyon panelinin herhangi bir zarar görmemesi için
aşağıdakilere dikkat edin:
- Hiçbir zaman paneli yüz üstü yere koymayın.
- Hiçbir zaman paneli bir duvara yaslamayın.
- Hiçbir zaman çıkıntılı bir cismin üzerine koymayın.
- İki tarafa açılır kapağın aksaklık yapmasını önlemek için
hiçbir zaman iki tarafa açılır kapağa dokunmayın veya
üzerine baskı uygulamayın.
- Dekoratif köşe kapağının arkasındaki
4 adet tırnağın hasar görmemesine
dikkat edin.

Dekorasyon panelinin montaj için hazırlanması
1

Emme ızgarasını dekorasyon panelinden çıkarın.
■ Emme ızgara kolunu (5) içeri doğru itin ve ızgarayı (2) açın.
(Bkz. şekil 1)

İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.
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Dekorasyon paneli

Montaj öncesinde

2

Emme ızgarası

3

Köşe dekorasyon kapağı

■

4

İki tarafa açılır kapaklar

5

Kol

■

Montaj sahasına
çıkartmayın.

ulaşıncaya

kadar

üniteyi

ambalajından

Bu kılavuzda açıklanmayan konular için iç ünitenin montaj
kılavuzuna bakın.
NOT

■ Bkz. şekil 2. Izgaranın çıkarılmasının mümkün olduğu
konuma (2) ulaşıncaya kadar ızgarayı yaklaşık 45 derece (1)
yukarı kaldırarak emme ızgarasını dekorasyon panelinden
ayırın.

Montaj görevlisinin dikkatine
İç ünitenin kullanım kılavuzunu kendisine
göstererek sistemi nasıl doğru bir şekilde
kullanacağını müşteriye mutlaka anlatın.

■ Dekorasyon
(4 yerde).

panelinden

taşıma

kartonunu

(3)

çıkarın

■ Emme ızgarasının (5) arkasından taşıma bandını (4) çıkarın
(4 yerde).

Aksesuarlar
2
Montaj kılavuzu

Köşelerdeki köşe dekorasyon kapaklarını ok yönünde yukarı
çekerek çıkarın. (Bkz. şekil 3)

Dekorasyon panelinin iç üniteye takılması
İç ünite montajı üzerine ayrıntılar için iç ünitenin montaj kılavuzuna
bakın.
1
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Dekorasyon panelini takın (Bkz. şekil 5)
a

Montaj braketi

b

Kanca

c

Boru kesimi

d

"Boru tarafı" işareti

e

Drenaj kesimi

f

"Drenaj tarafı" işareti

g

Geçici mandal

h

İki tarafa açılır kapağın motor kablosu

Montaj kılavuzu

1

1

Dekorasyon paneli üzerinde bulunan boru tarafı ve drenaj
tarafı işaretlerini iç ünitenin boru kesimi ve drenaj kesimi
konumuyla çakıştırarak dekorasyon panelini iç üniteye karşı
tutun.

2

Geçici mandalı iç ünite gövdesinin kancalarına asarak
dekorasyon panelini iç üniteye geçici olarak takın. (2 yerde)

3

Dekorasyon panelinin köşe kısımlarındaki 4 adet montaj
braketini iç ünite gövdesi etrafındaki kancalara takın.
İki tarafa açılır kapağın motor kablosunun iç ünite ile
dekorasyon panelinin arasına sıkışmamasına dikkat edin.

4

Köşe kısmında yer alan 4 adet altıgen başlı vidanın hepsini
de yaklaşık 5 mm vidalayın. Panel yükselecektir.

5

Dekorasyon panelini şekil üzerindeki oklarla gösterilen
yönde döndürerek tavan açıklığı tamamen kapanacak
şekilde ayarlayın.

6

Şekil 6 (hava çıkışının kesiti) şekline bakın ve dekorasyon
paneli ile iç ünite arasındaki sızdırmazlık malzemesinin
kalınlığı 12 mm veya daha altına düşene kadar altıgen başlı
vidaları sıkın.
1

İç ünite

2

Tavan

3

Sızdırmazlık malzemesi

4

Dekorasyon paneli

5

İki tarafa açılır kapak

6

Hava çıkışı

Emme ızgarası ile köşe dekorasyon
kapağının takılması
Emme ızgarasını takın
"Dekorasyon panelinin montaj için hazırlanması" sayfa 1 paragrafında gösterilen yöntemi tersine uygulayarak emme ızgarasını
takın.
■

Emme ızgarasını dekorasyon paneline astıktan sonra emme
ızgarasının iplerini dekorasyon panelinin pimlerine takın.
NOT

İplerin pimlerden kurtulmaması için iplerin pimlerin
dibine kadar itildiğinden emin olun.

Önlemler
■

Vidaların (bkz. şekil 4) doğru bir şekilde sıkılmaması ünite içine
ve tavan ile dekorasyon paneli (1) arasına hava sızmasına
neden olarak kirlilik (2) ve çiy (3) oluşumuna yol açabilir.

■

Vidalar sıkıldıktan sonra tavan ile dekorasyon paneli arasında
boşluk kalırsa iç ünite gövde yüksekliğini yeniden ayarlayın (bkz.
şekil 9). Dekorasyon panelinin köşelerindeki deliklerden iç ünite
gövde yüksekliğinin ayarlanması mümkündür. İç ünitenin
düzlüğü korunmalı ve drenaj borusu bundan etkilenmemelidir.

2

Dekorasyon panelinin kablo donanımı (Bkz. şekil 8)
Kablo bağlantısından
kestiğinizden emin olun!

önce

1

İki tarafa açılır kapağın motor kablosu

2

Konektör

3

Elektrikli parçalar kutusu kapağı

4

Kancalar

5

Vida (2 yerde)

güç

beslemesini

■ Elektrikli parçalar kutusu kapağını çıkarın.
2 vidayı gevşetin, elektrikli parçalar kutusu kapağını oklar
yönünde kaydırın ve kancalardan boşaltın.
■ Dekorasyon paneli üzerine yerleştirilmiş olan iki tarafa açılır
kapak motor kablosunun konektörlerini sıkıca takın.
■ Çıkarmak için kullanılan yöntemi tersine uygulayarak
elektrikli parçalar kutusu kapağını yerine takın.

■

Emme ızgarasını sadece 90 derece döndürerek 4 yönde takmak
mümkündür.

■

Çoklu ünitelerin emme ızgarasının yönünü ayarlarken veya
müşterinin isteğine göre yönü değiştirin.
NOT

İplerin dekorasyon paneli ile emme ızgarası
arasında sarkmadığından emin olun.

Köşe dekorasyon kapağını takın
(Bkz. şekil 7)
1

Köşe dekorasyon kapaklarının iplerini dekorasyon paneli
pimlerine takın.
NOT

2

İç ünitenin dekorasyon paneli bakımı yapılırken
köşe dekorasyon kapağı gevşediğinde, ip köşe
dekorasyon kapağının yere düşmesini ve zarar
görmesini önler.

Köşe dekorasyon kapaklarını takın.
■ Önce köşe dekorasyon kapağının dik ucundaki kancayı
dekorasyon paneli köşesindeki deliğe takın.
■ Ardından köşe dekorasyon kapağının 4 adet mandalını dekorasyon panelinin deliklerine geçecek şekilde konumlandırın
ve köşe dekorasyon kapağını yavaşça dekorasyon paneli
üzerine bastırın.

İki tarafa açılır kapak motor kablosunun iç ünite ile
dekorasyon paneli arasına ve elektrikli parçalar
kutusu kapağı arasına sıkışmamasına dikkat edin.
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