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Πριν από την εγκατάσταση
 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.

Εξαρτήματα

Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση
Για αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές
κατευθύνσεις ροής αέρα. Για να εξαγάγετε τον αέρα από 2 ή 3
κατευθύνσεις, πρέπει να αγοράσετε το προαιρετικό κιτ επιθεμάτων
μπλοκαρίσματος για τη σφράγιση των εξόδων εξαγωγής αέρα. 

Χειρισμός του διακοσμητικού πάνελ
Για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη στο διακοσμητικό πάνελ, προσέξτε
τα εξής:

- Ποτέ μην τοποθετείτε το διακοσμητικό πάνελ στραμμένο 
προς τα κάτω.

- Ποτέ μην αφήνετε το διακοσμητικό πάνελ να ακουμπά σε 
έναν τοίχο.

- Ποτέ μην τοποθετείτε το διακοσμητικό πάνελ σε ένα αιχμηρό 
ή προεξέχον αντικείμενο.

- Ποτέ μην αγγίζετε ή ασκείτε πίεση στην κινούμενη περσίδα, 
για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία της κινούμενης περσίδας.

Προετοιμασία του διακοσμητικού πάνελ για εγκατάσταση

1 Αφαιρέστε τη γρίλια αναρρόφησης από το διακοσμητικό πάνελ.

 Αφαιρέστε την ταινία που έχει τοποθετηθεί για τη μεταφορά
από τη γρίλια αναρρόφησης και τις περσίδες του
διακοσμητικού πάνελ. 

 Ωθήστε το μοχλό της γρίλιας αναρρόφησης (3) προς τα μέσα και
ανοίξτε τη γρίλια αναρρόφησης (2). (Ανατρέξτε στην εικόνα 1)

 Αποσυνδέστε τη γρίλια αναρρόφησης από το διακοσμητικό
πάνελ ανασηκώνοντας τη γρίλια αναρρόφησης προς τα
επάνω κατά 90 μοίρες περίπου (A), μέχρι να φτάσει σε σημείο
όπου θα μπορεί να αφαιρεθεί (B). (Ανατρέξτε στην εικόνα 2)

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

1 Εγκατάσταση του διακοσμητικού πάνελ (Ανατρέξτε στην εικόνα 3)

BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

Διακοσμητικό πάνελ Εγχειρίδιο εγκατάστασης

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

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 εξαρτημάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία,
βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή σε άλλες βλάβες στον
εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα της Daikin που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τον εξοπλισμό και
φροντίστε η εγκατάστασή τους να γίνει 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.

Αποσυνδέστε την κεντρική παροχή ρεύματος προτού
ανοίξετε τη γρίλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προς τον εγκαταστάτη
Φροντίστε να δώσετε οδηγίες στον πελάτη
σχετικά με τη σωστή λειτουργία του συστήματος
δείχνοντάς του το εγχειρίδιο λειτουργίας της
εσωτερικής μονάδας.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Βίδες (4x)

Μεντεσές γρίλιας (2x)

Περιστροφικός
ανεμιστήρας

1 Διακοσμητικό πάνελ

2 Γρίλια αναρρόφησης

3 Μοχλός

1 Προσωρινή ασφάλεια

2 Άγκιστρο

3 Καλώδιο μηχανισμού κίνησης κινούμενης περσίδας

4 Περιοχή σωληνώσεων

5 Πλευρική ένδειξη σωληνώσεων

6 Περιοχή αποστράγγισης

7 Πλευρική ένδειξη αποστράγγισης

1 Κρατήστε το διακοσμητικό πάνελ απέναντι από την εσωτερική 
μονάδα αντιστοιχίζοντας τις ενδείξεις  και  
στο διακοσμητικό πάνελ με την περιοχή σωληνώσεων και την 
περιοχή αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας.

2 Στρέψτε τις 2 προσωρινές ασφάλειες του πάνελ προς 
τα πάνω στα άγκιστρα της εσωτερικής μονάδας, για να 
στερεώσετε προσωρινά το διακοσμητικό πάνελ στην 
εσωτερική μονάδα. (Ανατρέξτε στην εικόνα 3)

3 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του μηχανισμού κίνησης 
κινούμενης περσίδας δεν έχει μαγκώσει ανάμεσα στο 
διακοσμητικό πάνελ και την εσωτερική μονάδα.

4 Τοποθετήστε τις 4 βίδες που παρέχονται και ελέγξτε εάν το 
διακοσμητικό πάνελ είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με την 
εσωτερική μονάδα και την οροφή.

5 Σφίξτε και τις 4 βίδες μέχρι το πάχος του μονωτικού υλικού 
που βρίσκεται μεταξύ του διακοσμητικού πάνελ και της 
εσωτερικής μονάδας να μειωθεί στα 4-8 mm. (Ανατρέξτε 
στην εικόνα 4)

piping side drain side

1 Εσωτερική μονάδα

2 Οροφή

3 Μονωτικό υλικό

4 Διακοσμητικό πάνελ

5 Έξοδος αέρα
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
Διακοσμητικό πάνελ
4P340850-1D – 2020.04
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Προφυλάξεις
 Εάν σφίξετε λανθασμένα τις βίδες - (Ανατρέξτε στην εικόνα 5) -

ενδέχεται να προκληθεί διαρροή αέρα στο εσωτερικό της
μονάδας και στο χώρο ανάμεσα στην οροφή και το
διακοσμητικό πάνελ (1) με αποτέλεσμα το 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. Πρέπει να φροντίσετε ώστε
η εσωτερική μονάδα να βρίσκεται σε οριζόντια θέση και να
μην εμποδίζονται οι σωληνώσεις αποστράγγισης.

2 Καλωδίωση του διακοσμητικού πάνελ (Ανατρέξτε στην εικόνα 6)

Εγκατάσταση της γρίλιας αναρρόφησης 
στο διακοσμητικό πάνελ
Εγκατάσταση της γρίλιας αναρρόφησης (Ανατρέξτε στην εικόνα 7)

1 Αφαιρέστε την ταινία που έχει τοποθετηθεί για τη μεταφορά και
κρατάει σταθερούς τους 2 μεντεσέδες της γρίλιας αναρρόφησης. 

2 Συνδέστε τη γρίλια αναρρόφησης με τους μεντεσέδες πιέζοντας
τους μεντεσέδες και εισάγοντας τα δύο άκρα τους στις οπές της
γρίλιας αναρρόφησης. (Ανατρέξτε στην εικόνα 7)

3 Βεβαιωθείτε ότι η γρίλια αναρρόφησης έχει συνδεθεί σωστά με
το διακοσμητικό πάνελ με τη χρήση των 2 μεντεσέδων.

4 Κλείστε τη γρίλια αναρρόφησης ακολουθώντας τη διαδικασία της
ενότητας "Προετοιμασία του διακοσμητικού πάνελ για
εγκατάσταση" στη σελίδα 1 με την αντίστροφη σειρά.

 Μπορείτε να τοποθετήσετε τη γρίλια αναρρόφησης προς 4
διαφορετικές κατευθύνσεις απλά περιστρέφοντάς την κατά 90
μοίρες.

 Αλλάξτε την κατεύθυνση, σε περίπτωση ρύθμισης της
κατεύθυνσης για τις γρίλιες αναρρόφησης πολλών μονάδων ή
για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του πελάτη.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από την
καλωδίωση!

1 Βίδες (2)

2 Ηλεκτρικός πίνακας

3 Καλώδιο μηχανισμού κίνησης κινούμενης περσίδας

4 Καλώδιο μηχανισμού κίνησης κινούμενης περσίδας που 
έχει στερεωθεί με τα υπόλοιπα καλώδια με σφιγκτήρα 
καλωδίων (Βλ. λεπτομέρεια στην εικόνα 6)

5 Ακροδέκτης της PCB εσωτερικής μονάδας (X36A)

6 Σφιγκτήρας καλωδίων

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα. Ξεσφίξτε τις 
2 βίδες και σύρετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα προς 
την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη.

2 Συνδέστε σταθερά τον ακροδέκτη του καλωδίου του μηχανισμού 
κίνησης κινούμενης περσίδας που βρίσκεται στο διακοσμητικό 
πάνελ. Στερεώστε το καλώδιο του μηχανισμού κίνησης 
κινούμενης περσίδας με τα υπόλοιπα καλώδια χρησιμοποιώντας 
έναν σφιγκτήρα καλωδίων (από το σετ παρελκόμενων της 
εσωτερικής μονάδας). (Ανατρέξτε στην εικόνα 6)

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα στη 
θέση του ακολουθώντας τη διαδικασία αφαίρεσής με την 
αντίστροφη σειρά.

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

1 Διακοσμητικό πάνελ

2 Γρίλια αναρρόφησης

3 Μεντεσές γρίλιας αναρρόφησης (συνδεδεμένος στο 
διακοσμητικό πάνελ)
Εγχειρίδιο εγκατάστασης

2
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
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