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Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете
на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

Преди монтажа
■ Оставете модула в опаковката, докато не стигнете до

мястото на монтажа. 
■ За елементи, които не са описани в това ръководство, вижте

инструкциите за монтаж на вътрешното тяло.

Аксесоари

Подготовка преди монтажа
За този модул можете да изберете посоките на въздушната
струя. За отвеждане на въздуха в 2 или 3 посоки е необходимо
да се закупи предлаганият като опция комплект блокиращи
подложки за уплътняване на отворите за отвеждане на въздуха.

Работа с декоративния панел
За да предпазите декоративния панел от повреди, погрижете се
за следното:

- Никога не поставяйте панела с лицевата страна надолу.
- Никога не оставяйте панела облегнат на стена.
- Никога не го поставяйте върху предмет с изпъкналости.
- Никога не допирайте и не натискайте въртящата се клапа, 

за да не причините неизправност в нейната работа.
- Внимавайте да не повредите 4-те 

палеца върху гърба на ъгъла на деко-
ративния панел.

Подготовка на декоративния панел за монтаж

1 Свалете смукателната решетка от декоративния панел.

■ Натиснете навътре лоста на смукателната решетка (5)
и отворете решетката (2). (Вижте фигура 1)

■ Вижте фигура 2. Откачете смукателната решетка от
декоративния панел, като я повдигнете нагоре на около
45 градуса (1), докато се стигне до позицията, в която е
възможно свалянето на решетката (2).

■ Отстранете транспортния картон (3) от декоративния
панел (на 4 места).

■ Отстранете транспортната лента (4) от задната страна на
смукателната решетка (5) (на 4 места).

2 Махнете ъгловия декоративен капак на всеки от ъглите чрез
издърпване по посока на стрелката. (Вижте фигура 3)

Монтаж на декоративния панел към 
вътрешното тяло
За подробности по монтажа на вътрешното тяло вижте
ръководството за монтаж на вътрешното тяло.

1 Монтиране на декоративния панел (Вижте фигура 5)

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Декоративен панел Ръководство за монтаж

■ BYCQ140E2W1W е с бяла изолация.
Имайте предвид, че появата на замърсявания по
бялата изолация е по-силно видима, поради което
не се препоръчва да инсталирате декоративния
панел BYCQ140E2W1W в среди с концентрация на
замърсявания.
Когато използвате декоративния панел
BYCQ140E2W1W се препоръчва да променяте
показанията на дисплея за почистване на филтъра
на дистанционното управление от "слабо" на
"силно". Промяната на настройката на "силно"
отговаря на показания на дисплея за почистване на
филтъра на случаи с по-силно замърсяване на
въздуха. Вижте ръководството за монтаж на
вътрешното тяло в параграф "задаване на знак за
въздушния филтър" или "настройка на филтър" в
зависимост от типа на вътрешното тяло.

■ Като алтернатива прочетете настоящото ръководство
преди монтажа. Не изхвърляйте ръководството.
Запазете го във вашия архив за бъдещи справки.
Неправилният монтаж или присъединяване на
оборудване или аксесоари е възможно да причини
токов удар, късо съединение, утечки, пожар или
други повреди на оборудването. Използвайте само
произведени от Daikin аксесоари, които са
специално предназначени за използване с това
оборудване, и поверете монтажа на квалифицирани
специалисти.
Ако не сте сигурни относно монтажните процедури
или употребата, винаги се свързвайте с Вашия
дилър за съвет и информация.

БЕЛЕЖКА За монтажника
Не забравяйте да инструктирате потребителя
как да работи правилно със системата, като
му/ѝ покажете ръководството за експлоатация
на вътрешното тяло.

1× 1×4× 4× 4×

1 Декоративен панел
2 Смукателна решетка
3 Ъглов декоративен капак
4 Завъртащи се клапи
5 Лост

a Монтажна планка

b Кука

c Зона на тръбите

d Маркировка "Piping side"

e Зона на източването

f Маркировка "Drain side"

g Временен фиксатор

h Изходен кабел на електродвигателя на въртящата се 
клапа

1 Дръжте декоративния панел срещу вътрешното тяло така, 
че маркировките на страната на тръбите и на дренажа на 
декоративния панел да си пасват с позицията на зоната на 
тръбите и дренажната зона на вътрешното тяло.

2 Монтирайте временно декоративния панел към вътрешното тяло 
чрез окачване на временен фиксатор в куките на корпуса на 
вътрешното тяло. (2 места)
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
Декоративен панел
4P552012-1B 2019.02
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Препоръки
■ Неправилното затягане на винтовете (вижте фигура 4) може

да доведе до изтичането на въздух в тялото и между тавана
и декоративния панел (1), което да доведе до
замърсяване (2) и конденз (3).

■ Ако след затягането на винтовете остане междина между
тавана и декоративния панел, регулирайте отново
височината на вътрешното тяло (вижте фигура 9).
Височината на корпуса на вътрешното тяло може да се
регулира чрез отворите в ъглите на декоративния панел.
Вътрешното тяло трябва да се запази хоризонтално, а
дренажната тръба трябва да остане незасегната.

2 Свързване на кабелите на декоративния панел (Вижте
фигура 8) 

■ Свалете капака на кутията с електронни компоненти.
Развийте 2-та винта, плъзнете капака на кутията
с електрически компоненти по посока на стрелките и го
освободете от куките.

■ Свържете стабилно конекторите за монтирания върху
декоративния панел кабел на електродвигателя на
завъртащата се клапа.

■ Закрепете стабилно кабела на електродвигателя на
завъртащата се клапа с приложената скоба.

■ Поставете капака на кутията с електронни компоненти,
като изпълните в обратен ред процедурата по неговото
сваляне.

Фиксирайте междините между декоративния панел и тавана
(Вижте фигура 10)
1 Ако има междина между декоративния панел и тавана,

фиксирайте междината с помощта на фиксиращия държач
и винтовете от аксесоарите.
■ Използвайте винт A, за да закрепите фиксиращия

държач C върху панела.
■ Използвайте винт B, за да закрепите фиксиращия

държач C върху модула. 

Монтиране на смукателната решетка 
и ъгловия декоративен капак
Монтиране на смукателната решетка
Монтирайте смукателната решетка чрез извършване в обратен
ред на показаната в параграфа "Подготовка на декоративния
панел за монтиране" на страница 1 процедура.
■ След като закачите смукателната решетка към

декоративния панел, прикрепете лентите на смукателната
решетка към щифтовете на декоративния панел. 

■ Смукателната решетка може да се монтира в 4 посоки чрез
просто завъртане на същата на 90 градуса.

■ Променете посоката, когато регулирате посоката на
смукателната решетка на няколко модула или за
изпълнение на изискванията на потребителя.

Монтиране на ъгловия декоративен капак
(Вижте фигура 7)

1 Закрепете въженцето на всеки от ъгловите декоративни
капаци към щифта на декоративния панел.

2 Монтирайте всичките декоративни капаци в ъглите.
■ Първо вкарайте куката в квадратния връх на ъгловия

декоративен капак в отвора на ъгъла на декоративния панел. 
■ След това разположете 4-те фиксатора на ъгловия

декоративен капак, така че да влязат в отворите на
декоративния панел и натиснете внимателно ъгловия
декоративен капак в декоративния панел.

3 Закачете 4-те монтажни планки към ъгловите зони на декоративния 
панел върху куките около корпуса на вътрешното тяло.
Уверете се, че изходният кабел на електродвигателя на въртящата се 
клапа не е захванат между вътрешното тяло и декоративния панел.

4 Завийте всичките 4 винта с шестостенна глава, намиращи се 
в ъгловата зона около 5 mm. Панелът ще се повдигне.

5 Регулирайте декоративния панел чрез въртене в указаната чрез 
стрелки посока на фигурата, така че отворът на тавана да се 
покрие изцяло.

6 Вижте фигура 6 (сечение на отвора за отвеждане на въздуха) 
и затягайте винтовете с шестостенна глава, докато дебелината 
на уплътнителния материал между декоративния панел 
и вътрешното тяло намалее до 12 mm или по-малко. 

1 Вътрешно тяло

2 Таван

3 Уплътнителен материал

4 Декоративен панел

5 Завъртаща се клапа

6 Отвор за отвеждане на въздух

Преди да пристъпите към окабеляване, не
забравяйте да изключите електрозахранването!

1 Изходен кабел на електродвигателя на въртящата се клапа

2 Конектор

3 Капак на кутията с електрически компоненти

4 Куки

5 Винт (2 места)

6 Кабелна връзка

БЕЛЕЖКА В процеса на монтаж НЕ презатягайте винто-
вете, за да избегнете повреди.

Уверете се, че кабелът на електродвигателя на
завъртащата се клапа не е захванат между
вътрешното тяло и декоративния панел и не е
защипан от капака на кутията с електронни
компоненти.

БЕЛЕЖКА НЕ използвайте електрическа отвертка за
затягане на винтовете.

БЕЛЕЖКА Уверете се, че лентите са натиснати надолу
към долната част на щифтовете, така че да не
могат да се освободят.

БЕЛЕЖКА Уверете се, че въженцата не провисват навън между
декоративния панел и смукателната решетка.

БЕЛЕЖКА Когато ъгловият декоративен капак се разхлаби
по време на техническо обслужване на
декоративния панел на вътрешното тяло,
въженцето предотвратява падането на
декоративния капак на пода и повреждането му.
Ръководство за монтаж
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