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•

Modelul BYCQ140E2W1W are elemente de izolare
albe.
Vă informăm că formarea murdăriei pe elementele de
izolare albe are un efect vizibil mai puternic şi că, în
consecinţă, nu este recomandat să instalaţi panoul
decorativ BYCQ140E2W1W în medii expuse la
concentraţii de murdărie.
Când utilizaţi panoul decorativ BYCQ140E2W1W,
este recomandat să schimbaţi indicaţiile de curăţare a
filtrului de pe telecomandă de la o setare redusă la
una crescută. Schimbarea setării la una crescută
corespunde unor indicaţii de curăţare a filtrului
valabile în cazul unei contaminări mai mari a aerului.
Consultaţi manualul de instalare a unităţii interioare,
paragraful "reglajul indicatorului filtrului" sau "reglaje
locale", în funcţie de tipul unităţii interioare.

•

Citiţi cu atenţie acest manual înainte de instalare. Nu-l
aruncaţi. Păstraţi-l la îndemână pentru consultare
ulterioară.
Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a
echipamentului sau a accesoriilor poate duce la
electrocutare, scurtcircuit, scurgeri, 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 procedurile de instalare sau
de utilizare, luaţi întotdeauna legătura cu distribuitorul
dvs. pentru consultanţă şi informaţii.

Manevrarea panoului decorativ
Pentru a preveni deteriorarea panoului decorativ, respectaţi următoarele:
- Nu aşezaţi panoul cu faţa în jos.
- Nu sprijiniţi panoul de perete.
- Nu îl aşezaţi niciodată pe un obiect protuberant.
- Nu atingeţi şi nu apăsaţi pe clapeta oscilantă pentru
a împiedica defectarea clapetei oscilante.
- Aveţi grijă să nu deterioraţi cele 4 urechi
din spatele capacului decorativ de colţ.

Pregătirea panoului decorativ pentru instalare
1

Înainte de instalare

2

•

Lăsaţi unitatea în ambalaj până când ajungeţi la locul de instalare.

•

Consultaţi manualul de instalare a unităţii interioare pentru
elemente care nu sunt descrise în acest manual.
Pentru instalator
Instruiţi clientul pentru a exploata corect instalaţia,
prezentându-i manualul de exploatare a unităţii
interioare.

1×

4× 4×

4×

Pentru această unitate puteţi selecta direcţiile fluxului de aer. Pentru
a evacua aerul în 3 sau 4 direcţii, trebuie să achiziţionaţi setul
opţional cu garnitura de blocare pentru izolarea prizelor de evacuare
a aerului.

BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
Panou decorativ
4P552012-1B 2019.02

1

Panou decorativ

2

Grilaj aspiraţie

3

Capac decorativ de colţ

4

Clapete oscilante

5

Manetă

•

Vedeţi figura 2. Demontaţi grilajul de aspiraţie de pe panoul
decorativ ridicând grilajul aproximativ la 45 de grade (1) până
se ajunge în poziţia în care se poate scoate grilajul (2).

•

Îndepărtaţi materialele de transport din carton (3) din panoul
decorativ (în 4 locaţii).

•

Îndepărtaţi banda de transport (4) din partea din spate
a grilajului de aspiraţie (5) (în 4 locaţii).

Scoateţi capacul pentru fiecare colţ trăgându-l în direcţia săgeţii.
(Vedeţi figura 3)

Consultaţi manualul de instalare a unităţii interioare pentru detalii
privind instalarea unităţii interioare.
Instalaţi panoul decorativ (Vedeţi figura 5)

1×

Pregătire înainte de instalare

Apăsaţi pe maneta grilajului de aspiraţie (5) spre interior şi
deschideţi grilajul (2). (Vedeţi figura 1)

Instalarea panoului decorativ pe unitatea
interioară

1

Accesorii

Demontaţi grilajul de aspiraţie de pe panoul decorativ.
•

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

NOTĂ

Manual de instalare

Panou decorativ

a

Consolă de montare

b

Cârlig

c

Porţiune a tubulaturii

d

Marcaj "porţiune tubulatură"

e

Porţiune de scurgere

f

Marcaj "porţiune scurgere"

g

Zăvor provizoriu

h

Conductor motor clapetă oscilantă

1

Fixaţi panoul decorativ de unitatea interioară potrivind marcajele
"porţiune tubulatură" şi "porţiune scurgere" de pe panoul decorativ cu
poziţia porţiunii de tubulatură şi porţiunii de scurgere de pe unitatea
interioară.

2

Instalaţi temporar panoul decorativ la unitatea interioară prin
prinderea dispozitivului de blocare temporară în cârligele corpului
unităţii interioare. (2 locaţii)

3

Prindeţi cele 4 suporturi de montare de pe secţiunile de colţ ale
panoului decorativ la cârligele din jurul corpului unităţii interioare.
Asiguraţi-vă că clapeta oscilantă nu este prinsă între unitatea
interioară şi panoul decorativ.
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4

Înşurubaţi cu aproximativ 5 mm toate cele 4 şuruburi cu cap
hexagonal amplasate în secţiunea de colţ. Panoul se va ridica.

5

Reglaţi panoul decorativ rotind-o în direcţia indicată de săgeţile de pe
figură, astfel încât deschiderea din plafon să fie complet acoperită.

6

Vedeţi figura 6 (secţiune transversală cu evacuarea aerului)
şi strângeţi şuruburile cu cap hexagonal până când grosimea
materialului de etanşare dintre panoul decorativ şi unitatea
interioară scade la 12 mm sau mai puţin.

Montarea grilajului de aspiraţie şi
a capacului decorativ de colţ
Montaţi grilajul de aspiraţie
Montaţi grilajul de aspiraţie inversând procedura din paragraful
"Pregătirea panoului decorativ pentru instalare" de la pagina 1.
•

1

Unitate interioară

2

Tavan

3

Material de etanşare

4

Panou decorativ

5

Clapetă oscilantă

6

Evacuarea aerului

După ataşarea grilajului de aspiraţie la panoul decorativ, ataşaţi
şnururile de pe grilajul de aspiraţie la ştifturile de pe panoul
decorativ.
NOTĂ

Asiguraţi-vă că şnururile sunt împinse până la baza
ştifturilor, astfel încât să nu poată ieşi de pe ştifturi.

Măsuri
•

Strângerea necorespunzătoare a şuruburilor (vedeţi figura 4) poate
duce la scăpări de aer în unitate şi între tavan şi panoul decorativ
(1), având ca rezultat formarea murdăriei (2) şi a condensului (3).

•

Dacă a rămas o distanţă între tavan şi panoul decorativ după
strângerea şuruburilor, reglaţi din nou înălţimea corpului unităţii
interioare (vedeţi figura 9). Reglarea înălţimii corpului unităţii
interioare este posibilă prin intermediul orificiilor din colţurile
panoului decorativ. Unitatea interioară trebuie să rămână la
nivel, fără a afecta tubulatura de scurgere.

2

Cablarea panoului decorativ (Vedeţi figura 8)
Întrerupeţi alimentarea electrică înainte de a cabla!

1

Conductor motor clapetă oscilantă

2

Conector

3

Capac cutie componente electrice

4

Cârlige

5

Şurub (2 locaţii)

6

Colier

•

Scoateţi capacul cutiei componentelor electrice.
Desfaceţi cele 2 şuruburi, glisaţi capacul cutiei componentelor
electrice în direcţia săgeţilor şi decuplaţi-l din cârlige.

•

Fixaţi conectoarele conductorului motorului clapetei oscilante
instalate pe panoul decorativ.

•

Fixaţi conectorul motorului clapetei oscilante folosind clema
furnizată.

•

Puneţi la loc capacul cutiei componentelor electrice,
inversând procedura de scoatere.
Pentru a evita orice deteriorare, NU strângeţi excesiv
şuruburile în timpul procesului de asamblare.

NOTĂ

Asiguraţi-vă că firul motorului clapetei oscilante nu s-a
prins între unitatea interioară şi panoul decorativ sau
sub capacul cutiei componentelor electrice.

•

Este posibil să instalaţi grilajul de aspiraţie în 4 direcţii prin
simpla rotire a acestuia cu 90 de grade.

•

Schimbaţi direcţia atunci când reglaţi direcţia grilajului de aspiraţie
pentru mai multe unităţi sau pentru a respecta dorinţa clientului.
NOTĂ

Asiguraţi-vă că nu există şnururi care atârnă între
panoul decorativ şi grilajul de aspiraţie.

Montaţi capacul decorativ de colţ
(Vedeţi figura 7)
1

Ataşaţi şnurul fiecărui capac decorativ de colţ la ştiftul panoului
decorativ.
NOTĂ

2

În cazul în care capacul decorativ de colţ se
desprinde în timpul întreţinerii panoului decorativ al
unităţii interioare, şnurul previne căderea capacului
decorativ de colţ şi deteriorarea acestuia.

Montaţi fiecare capac decorativ de colţ.
•

Mai întâi introduceţi cârligul din vârful pătrat al capacului
decorativ de colţ în orificiul din colţul panoului decorativ.

•

Apoi poziţionaţi cele 4 dispozitive de blocare ale capacului
decorativ pentru a se potrivi în orificiile panoului decorativ şi
împingeţi uşor capacul decorativ de colţ pe panoul decorativ.

Acoperiți spațiile dintre panoul decorativ și tavan
(Vedeți figura 10)
1

Dacă există spații între panoul decorativ și tavan, acoperiți
spațiile folosind suportul de acoperire și șuruburile din setul de
accesorii.
•

Folosiți șurubul A pentru a fixa suportul de acoperire C pe panou.

•

Folosiți șurubul B pentru a fixa suportul de acoperire C pe unitate.
NOTĂ
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2

NU folosiți o șurubelniță electrică pentru a strânge
șuruburile.
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