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Před instalací
 Jednotku nechejte uvnitř, dokud ji nepřepravíte na místo

instalace.

 Položky, které nejsou popsány v tomto návodu naleznete
v instalačním návodu vnitřní jednotky.

Příslušenství

Příprava před instalací
U této jednotky můžete zvolit různé směry proudění vzduchu. Pokud
chcete, aby výstupní vzduch směřoval do 2 nebo 3 směrů, je
zapotřebí zakoupit volitelnou blokovací soupravu pro utěsnění
výstupů vzduchu. 

Manipulace s dekoračním panelem
Aby se zabránilo poškození dekoračního panelu, dbejte následujících
pokynů:

- Nikdy neumisťujte dekorační panel přední stranou dolů.
- Nikdy neopírejte dekorační panel o stěnu.
- Nikdy neumisťujte dekorační panel na ostrý nebo 

vystouplý předmět.
- Nikdy se nedotýkejte ani netlačte na výkyvnou klapku, 

aby se zabránilo jejímu poškození.

Příprava dekoračního panelu k instalaci

1 Z dekoračního panelu odstraňte mřížku sání vzduchu.

 Odstraňte přepravní pásku z mřížky sání dekoračního panelu
a klapek. 

 Zatlačte páčku mřížky sání (3) dovnitř a otevřete mřížku sání
(2). (Viz obrázek 1)

 Oddělte mřížku sání od dekoračního panelu tak, že ji
zvednete přibližně o 90 stupňů (A), dokud nedosáhnete
polohy, při které je možné mřížku odstranit (B).
(Viz obrázek 2)

Instalace dekoračního panelu na vnitřní 
jednotku.
Podrobnosti týkající se instalace vnitřní jednotky jsou uvedeny v
instalačním návodu pro vnitřní jednotku.

1 Nainstalujte dekorační panel (Viz obrázek 3)
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Dekorační panel Návod k instalaci

Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou
překladem originálního návodu.

Před instalací si pozorně přečtěte tento návod. Návodu se
nezbavujte. Uložte si ho do vašeho archivu pro pozdější
použití.

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství
mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat,
netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení. Používejte
pouze příslušenství vyrobené společností Daikin, které je
navrženo speciálně pro používání s tímto zařízením,
a zajistěte jeho instalaci kvalifikovaným pracovníkem.

Pokud máte pochybnosti o postupu instalace nebo použití
zařízení, vždy kontaktujte vašeho prodejce, aby vám
poradil a poskytl další informace.

Před otevřením mřížky vždy vypněte napájení.

POZNÁMKA Pro instalačního technika
Poučte prosím zákazníka o správném způsobu
ovládání systému a ukažte mu návod k obsluze
pro vnitřní jednotku.

Návod k instalaci

Šrouby (4x)

Závěs mřížky (2x)

Otočný ventilátor

1 Dekorační panel

2 Mřížka sání vzduchu

3 Páčka

1 Dočasná západka

2 Háček

3 Vodič k motoru kyvné klapky

4 Prostor potrubí

5 Boční značka potrubí

6 Oblast výpusti

7 Boční značka výpusti

1 Přidržte dekorační panel na vnitřní jednotce tak, že 
vyrovnáte značky  a  na dekoračním 
panelu s pozicí oblasti potrubí a výpusti na vnitřní jednotce.

2 Otočte 2 dočasné západky panelu nahoru do háčků vnitřní 
jednotky tak, aby byl dekorační panel dočasně upevněn na 
vnitřní jednotce. (Viz obrázek 3)

3 Ujistěte se, že vodič motoru kyvné klapky není zachycen 
mezi dekoračním panelem a vnitřní jednotkou.

4 Připevněte 4 dodané šrouby a zkontrolujte, zda je dekorační 
panel správně vyrovnán s vnitřní jednotkou a stropem.

5 Utáhněte všechny 4 šrouby, dokud se tloušťka těsnicího 
materiálu mezi dekoračním panelem a vnitřní jednotkou 
nezmenší na 4–8 mm. (Viz obrázek 4)

piping side drain side

1 Vnitřní jednotka

2 Strop

3 Těsnicí materiál

4 Dekorační panel

5 Vzduchový vývod
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
Dekorační panel
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Upozornění
 Nesprávné utažení šroubů – (Viz obrázek 5) – může způsobit

únik vzduchu do jednotky a mezi strop a dekorační panel (1),
což může mít za následek kontaminaci (2) a rosení (3).

 Pokud mezi stropem a dekoračním panelem zůstane po
dotažení šroubů mezera, upravte výšku skříně vnitřní
jednotky. Vnitřní jednotka musí být udržována ve vodorovné
poloze a nesmí dojít ke změně vypouštěcího potrubí.

2 Zapojení dekoračního panelu (Viz obrázek 6)

Instalace mřížky sání k dekoračnímu 
panelu
Nasaďte mřížku sání (Viz obrázek 7)

1 Odstraňte přepravní pásku, která zajišťuje 2 závěsy mřížky sání
na svém místě. 

2 Připevněte mřížku sání k závěsům zatlačením závěsů
a umístěním obou konců závěsu do otvorů v mřížce sání.
(Viz obrázek 7)

3 Ujistěte se, že je mřížka sání připevněna k dekoračnímu panelu
správně (pomocí 2 závěsů).

4 Zavřete mřížku sání opačným postupem uvedeným v části
"Příprava dekoračního panelu k instalaci" na straně 1.

 Mřížka sání může být namontována ve 4 směrech tak, že ji
jednoduše otočíte o 90 stupňů.

 Změňte její směr při změně směru mřížky sání více jednotek
nebo aby byly splněny požadavky zákazníka.

Před zapojením se ujistěte, že je vypnuto napájení!

1 Šrouby (2)

2 Rozváděcí skříňka

3 Vodič k motoru kyvné klapky

4 Vodič motoru kyvné klapky upevněný kabelovou páskou 
k ostatním vodičům (viz detail, obrázek 6)

5 Konektor karty vnitřní jednotky (X36A)

6 Kabelová páska

1 Odstraňte kryt skříně s elektrickými součástmi. Uvolněte 
2 šrouby a posuňte kryt skříňky s elektrickými součástmi 
ve směru šipek.

2 Bezpečně připojte konektor vodiče motoru kyvné klapky 
nainstalovaného na dekoračním panelu. Připevněte vodič 
motoru kyvné klapky k ostatním vodičům pomocí kabelové 
pásky (ze soupravy příslušenství pro vnitřní jednotku). 
(Viz obrázek 6)

3 Opačným postupem demontáže opět nasaďte kryt skříňky 
s elektrickými součástmi.

Ujistěte se, že vodič motoru kyvné klapky není
zachycen mezi vnitřní jednotku a dekorační panel
a mezi kryt skříňky s elektrickými součástmi.

1 Dekorační panel

2 Mřížka sání vzduchu

3 Závěs mřížky sání (připevněný k dekoračnímu panelu)
Návod k instalaci

2
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