4PEL552012-1B.book Page 1 Thursday, February 14, 2019 12:43 PM

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
Διακοσμητικό πάνελ
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BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

■

Η μονάδα BYCQ140E2W1W έχει λευκές μονώσεις.
Λάβετε υπόψη ότι η συσσώρευση βρωμιάς στις
λευκές μονώσεις είναι πιο ορατή και, επομένως,
συνιστάται να μην εγκαθιστάτε το διακοσμητικό πάνελ
BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που εκτίθενται σε
υψηλή συγκέντρωση βρωμιάς.
Κατά
τη
χρήση
του
διακοσμητικού
πάνελ
BYCQ140E2W1W, συνιστάται να αλλάξετε την ένδειξη
καθαρισμού φίλτρου στο τηλεχειριστήριο από ελαφριά
σε έντονη. Η αλλαγή της ρύθμισης σε έντονη αντιστοιχεί
στην ένδειξη καθαρισμού φίλτρου σε περίπτωση
εντονότερης ρύπανσης του αέρα. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας στην
παράγραφο "Ρύθμιση ένδειξης φίλτρου αέρα" ή
"Ρύθμιση στο χώρο εγκατάστασης", ανάλογα με τον
τύπο της εσωτερικής μονάδας.

■

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο με προσοχή πριν από την
εγκατάσταση. Μην το πετάξετε. Φυλάξτε το στο αρχείο
σας για μελλοντική αναφορά.
Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση εξοπλισμού
ή παρελκομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή
σε άλλες βλάβες στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο
παρελκόμενα της Daikin που έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για χρήση με τον εξοπλισμό και φροντίστε η
εγκατάστασή τους να γίνεται από ειδικευμένο τεχνικό.
Αν δεν είστε σίγουροι για τις διαδικασίες εγκατάστασης
ή τον τρόπο χρήσης, να απευθύνεστε πάντοτε στον
τοπικό αντιπρόσωπο για συμβουλές και πληροφορίες.

Χειρισμός του διακοσμητικού πάνελ
Για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη στο διακοσμητικό πάνελ, προσέξτε
τα εξής:
- Ποτέ μην τοποθετείτε το πάνελ στραμμένο προς τα κάτω.
- Ποτέ μην αφήνετε το πάνελ να ακουμπά σε έναν τοίχο.
- Ποτέ μην το αφήνετε πάνω σε ένα αντικείμενο που προεξέχει.
- Ποτέ μην αγγίζετε ή ασκείτε πίεση στην κινούμενη περσίδα,
για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία της κινούμενης περσίδας.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε τις
4 γλωττίδες που βρίσκονται στο πίσω
μέρος του γωνιακού διακοσμητικού
καλύμματος.

Προετοιμασία του διακοσμητικού πάνελ για εγκατάσταση
1

Διατηρήστε τη μονάδα στη συσκευασία της, έως ότου φτάσετε
στο χώρο εγκατάστασης.

■

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας
για στοιχεία που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Προς τον εγκαταστάτη
Φροντίστε να δώσετε οδηγίες στον πελάτη
σχετικά με τη σωστή λειτουργία του συστήματος
δείχνοντάς του το εγχειρίδιο λειτουργίας της
εσωτερικής μονάδας.

2

4× 4×

4×

Για αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές
κατευθύνσεις ροής αέρα. Για την εξαγωγή του αέρα από 2 ή 3
κατευθύνσεις, πρέπει να αγοράσετε το προαιρετικό κιτ επιθεμάτων
μπλοκαρίσματος για τη σφράγιση των εξόδων αέρα.

BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
Διακοσμητικό πάνελ
4P552012-1B 2019.02

Γρίλια αναρρόφησης

3

Γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα

4

Κινούμενες περσίδες

5

Μοχλός

Εγκατάσταση του διακοσμητικού πάνελ
στην εσωτερική μονάδα
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας για
λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.
1

Τοποθετήστε το διακοσμητικό πάνελ (Ανατρέξτε στην εικόνα 5)

1×

Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση

Διακοσμητικό πάνελ

2

Αφαιρέστε το γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα σε κάθε γωνία
τραβώντας το προς τα πάνω προς την κατεύθυνση του βέλους.
(Ανατρέξτε στην εικόνα 3)

Παρελκόμενα

1×

1

■ Ανατρέξτε στην εικόνα 2. Αποσυνδέστε τη γρίλια
αναρρόφησης από το διακοσμητικό πάνελ ανασηκώνοντας
τη γρίλια προς τα επάνω κατά 45 μοίρες περίπου (1), μέχρι
να φτάσει σε σημείο όπου θα μπορεί να αφαιρεθεί (2).
■ Αφαιρέστε το διακοσμητικό πάνελ από το χαρτοκιβώτιο
μεταφοράς (3) (σε 4 σημεία).
■ Αφαιρέστε την ταινία μεταφοράς (4) από την πίσω πλευρά
της γρίλιας αναρρόφησης (5) (σε 4 σημεία).

Πριν από την εγκατάσταση
■

Αφαιρέστε τη γρίλια αναρρόφησης από το διακοσμητικό πάνελ.
■ Ωθήστε το μοχλό της γρίλιας αναρρόφησης (5) προς τα μέσα
και ανοίξτε τη γρίλια (2). (Ανατρέξτε στην εικόνα 1)

Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες
είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Διακοσμητικό πάνελ

a

Στήριγμα τοποθέτησης

b

Άγκιστρο

c

Τμήμα σωληνώσεων

d

Ένδειξη "Πλευρά σωληνώσεων"

e

Τμήμα αποστράγγισης

f

Ένδειξη "Πλευρά αποστράγγισης"

g

Προσωρινή ασφάλεια

h

Καλώδιο μηχανισμού κίνησης κινούμενης περσίδας

1

Κρατήστε το διακοσμητικό πάνελ απέναντι από την εσωτερική μονάδα
αντιστοιχίζοντας τις ενδείξεις της πλευράς σωληνώσεων και της πλευράς
αποστράγγισης στο διακοσμητικό πάνελ με τη θέση του τμήματος
σωληνώσεων και του τμήματος αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας.

2

Τοποθετήστε προσωρινά το διακοσμητικό πάνελ στην εσωτερική
μονάδα αναρτώντας την προσωρινή ασφάλεια στα άγκιστρα της
εσωτερικής μονάδας. (2 σημεία)

3

Στερεώστε τα 4 στηρίγματα τοποθέτησης που βρίσκονται στις γωνίες του
διακοσμητικού πάνελ στα άγκιστρα γύρω από την εσωτερική μονάδα.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μηχανισμού κίνησης κινούμενης περσίδας δεν
έχει μαγκώσει ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και το διακοσμητικό πάνελ.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

1
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4

Βιδώστε και τις 4 βίδες με εξαγωνική κεφαλή που βρίσκονται στις
γωνίες για 5 mm περίπου. Το πάνελ θα ανυψωθεί.

5

Προσαρμόστε το διακοσμητικό πάνελ στρέφοντάς το προς την
κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τα βέλη στην εικόνα, έτσι ώστε
το άνοιγμα στην οροφή να καλυφθεί πλήρως.

6

Ανατρέξτε στην εικόνα 6 (διατομή της εξόδου αέρα) και σφίξτε τις
βίδες με εξαγωνική κεφαλή μέχρι το πάχος του υλικού
στεγανοποίησης μεταξύ του διακοσμητικού πάνελ και της εσωτερικής
μονάδας να μειωθεί στα 12 mm και κάτω.
1

Εσωτερική μονάδα

2

Οροφή

3

Υλικό στεγανοποίησης

4

Διακοσμητικό πάνελ

5

Κινούμενη περσίδα

6

Έξοδος αέρα

Προφυλάξεις

■

Εάν σφίξετε λανθασμένα τις βίδες (ανατρέξτε στην εικόνα 4),
ενδέχεται να προκληθεί διαρροή αέρα στο εσωτερικό της
μονάδας και στον χώρο ανάμεσα στην οροφή και το
διακοσμητικό πάνελ (1) με αποτέλεσμα τον σχηματισμό
ρύπανσης (2) και υγρασίας (3).
Αν απομείνει κενό μεταξύ της οροφής και του διακοσμητικού
πάνελ αφού σφίξετε τις βίδες, προσαρμόστε ξανά το ύψος της
εσωτερικής μονάδας (ανατρέξτε στην εικόνα 9). Η προσαρμογή
του ύψους της εσωτερικής μονάδας είναι δυνατή μέσω των
οπών στις γωνίες του διακοσμητικού πάνελ. Η εσωτερική
μονάδα πρέπει να διατηρηθεί σε οριζόντια θέση και να μην
επηρεαστούν οι σωληνώσεις αποστράγγισης.

2

Καλωδίωση του διακοσμητικού πάνελ (Ανατρέξτε στην εικόνα 8)

■

■ Χρησιμοποιήστε τη βίδα A, για να στερεώσετε τη βάση
στερέωσης C στο πλαίσιο.
■ Χρησιμοποιήστε τη βίδα B, για να στερεώσετε τη βάση
στερέωσης C στη μονάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι για να
σφίξετε τις βίδες.

Τοποθέτηση της γρίλιας αναρρόφησης και
του γωνιακού διακοσμητικού καλύμματος
Τοποθέτηση της γρίλιας αναρρόφησης
Τοποθετήστε τη γρίλια αναρρόφησης ακολουθώντας τη διαδικασία
της παραγράφου "Προετοιμασία του διακοσμητικού πάνελ για
εγκατάσταση" στη σελίδα 1 με την αντίστροφη σειρά.
■

Αφού στερεώσετε τη γρίλια αναρρόφησης στο διακοσμητικό
πάνελ, τοποθετήστε τα σχοινιά της γρίλιας αναρρόφησης στους
πείρους του διακοσμητικού πάνελ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σπρώξει τα σχοινιά προς τα
κάτω στη βάση των πείρων έτσι ώστε να μην
μπορούν να αποσπαστούν από τους πείρους.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από την καλωδίωση!

1

Καλώδιο μηχανισμού κίνησης κινούμενης περσίδας

2

Ακροδέκτης

3

Καπάκι ηλεκτρικού πίνακα

4

Άγκιστρα

5

Βίδα (2 σημεία)

6

Σφιγκτήρας

■ Αφαιρέστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα.
Χαλαρώστε τις 2 βίδες, σύρετε το καπάκι ηλεκτρικού πίνακα
προς την κατεύθυνση των βελών και αποσυνδέστε το από τα
άγκιστρα.

■

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη γρίλια αναρρόφησης σε
4 διαφορετικές κατευθύνσεις απλώς περιστρέφοντάς την κατά
90 μοίρες.

■

Αλλάξτε την κατεύθυνση όταν πρέπει να προσαρμόσετε την
κατεύθυνση της γρίλιας αναρρόφησης πολλών μονάδων ή για
να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του πελάτη.

■ Συνδέστε σταθερά τους ακροδέκτες για το καλώδιο
μηχανισμού κίνησης κινούμενης περσίδας που βρίσκεται στο
διακοσμητικό πάνελ.
■ Στερεώστε με ασφάλεια το καλώδιο μηχανισμού κίνησης
κινούμενης περσίδας με τον παρεχόμενο σφιγκτήρα.
■ Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα στη
θέση του ακολουθώντας τη διαδικασία αφαίρεσής με την
αντίστροφη σειρά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προσαρμόστε τα κενά μεταξύ του διακοσμητικού πάνελ
και της οροφής
(Ανατρέξτε στην εικόνα 10)
Εάν υπάρχει κενό ανάμεσα στο διακοσμητικό πάνελ και την
οροφή, προσαρμόστε το χρησιμοποιώντας τη βάση και τις βίδες
στερέωσης από τα παρελκόμενα.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

2

Βεβαιωθείτε ότι τα σχοινιά δεν κρέμονται μεταξύ του
διακοσμητικού πάνελ και της γρίλιας αναρρόφησης.

Τοποθέτηση του γωνιακού διακοσμητικού καλύμματος
(Ανατρέξτε στην εικόνα 7)
1

ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες κατά τη
διαδικασία συναρμολόγησης για να αποφύγετε
τυχόν ζημιά.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μηχανισμού κίνησης
κινούμενης περσίδας δεν έχει μαγκώσει ανάμεσα στην
εσωτερική μονάδα και το διακοσμητικό πάνελ ή στο
καπάκι του ηλεκτρικού πίνακα.

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τοποθετήστε το σχοινί κάθε γωνιακού διακοσμητικού
καλύμματος στον πείρο του διακοσμητικού πάνελ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2

Αν το γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα χαλαρώσει
κατά τη συντήρηση του διακοσμητικού πάνελ της
εσωτερικής μονάδας, το σχοινί θα αποτρέψει την
πτώση του γωνιακού διακοσμητικού καλύμματος
στο δάπεδο και τυχόν βλάβη του.

Τοποθετήστε κάθε γωνιακό διακοσμητικό κάλυμμα.
■ Πρώτα εισαγάγετε το άγκιστρο στο τετράγωνο άκρο του
γωνιακού διακοσμητικού καλύμματος στη γωνιακή οπή του
διακοσμητικού πάνελ.
■ Κατόπιν, τοποθετήστε τις 4 ασφάλειες του γωνιακού
διακοσμητικού καλύμματος έτσι ώστε να ταιριάζουν στις οπές
του διακοσμητικού πάνελ και ωθήστε απαλά το γωνιακό
διακοσμητικό κάλυμμα στο διακοσμητικό πάνελ.

BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
Διακοσμητικό πάνελ
4P552012-1B 2019.02
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