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BYCQ140E2W1W har hvide isoleringer.
Vær opmærksom på, at snavs, der sætter sig på hvid
isolering, er mere synligt, og at det derfor ikke
anbefales
at
installere
BYCQ140E2W1W
dekorationspanelet i miljøer, der er udsat for snavs.
Ved brug af BYCQ140E2W1W dekorationspanelet
anbefales det at ændre visningerne for filterrensning på
fjernbetjeningen fra let til kraftig. Ændring af indstillingen
til kraftig svarer til visninger for filterrensning ved højere
forurening af luften. Se installationsvejledningen til
indendørsenheden under afsnittet "Indstilling af luftfilterdisplay" eller "Brugsstedsindstilling", afhængigt af
indendørsenhedens type.

-

1

2

Før installation
Lad enheden blive i sin emballage, indtil du er fremme ved
installationsstedet.

•

Se installationsvejledningen for indendørsenheden vedrørende
emner, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
Til installatøren
Sørg for at instruere kunden i korrekt betjening af
systemet ved at vise kunden betjeningsvejledningen
til indendørsenheden.

Fjern indsugningsgitteret fra dekorationspanelet.
•

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser
af den originale vejledning.

•

4× 4×

4×

Du kan vælge retninger for luftstrømmene for denne enhed. Hvis der
skal udledes luft i 3 eller 4 retninger, skal man købe
blokeringspudesættet (ekstraudstyr) til tætning af luftudtagene.

Håndtering af dekorationspanelet
For at forhindre skader på dekorationspanelet skal følgende
overholdes:
- Anbring aldrig panelet, så det vender nedad.
- Lad aldrig panelet stå op ad en væg.
- Læg det aldrig ned på en fremspringende genstand.

BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
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1

Dekorationspanel

2

Indsugningsgitter

3

Hjørnedekorationsdæksel

4

Svingklapper

5

Greb

Se figur 2. Adskil indsugningsgitteret fra dekorationspanelet
ved at løfte gitteret cirka 45 grader op (1), indtil det er i en
stilling, hvor det kan fjernes (2).

•

Fjern transportpappet (3) fra dekorationspanelet (4 steder).

•

Fjern transporttapestykkerne (4)
indsugningsgitteret (5) (4 steder).

fra

bagsiden

af

Fjern hjørnedekorationsdækslet i hvert hjørne ved at trække op i
pilens retning. (Se figur 3)

Installation af dekorationspanelet
på indendørsenheden
Se installationsvejledningen til indendørsenheden for oplysninger om
installation af indendørsenheden.
1

Installer dekorationspanelet (se figur 5)

1×

Forberedelse før installation

Skub indsugningsgitterets greb (5) indad, og åbn gitteret (2).
(Se figur 1)

•

Tilbehør

1×

Lad være med at røre ved eller trykke på svingklappen for at
undgå funktionsfejl på svingklappen.
Undgå at beskadige de 4 tapper bag på
hjørnedekorationsdækslet.

Klargøring af dekorationspanelet til installation

Læs denne vejledning opmærksomt før installationen.
Gem den. Vejledningen skal opbevares til fremtidig
brug.
Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning,
lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret.
Brug kun tilbehør, som er fremstillet af Daikin, da det
er specielt udviklet til brug sammen med udstyret, og
lad altid en autoriseret montør foretage monteringen.
Kontakt din forhandler og få råd og vejledning
i tilfælde af tvivl om montering eller brug af udstyret.

BEMÆRK

Installationsvejledning

Dekorationspanel

a

Monteringsbeslag

b

Krog

c

Rørdel

d

"Rørside"-mærke

e

Afløbsdel

f

"Afløbsside"-mærke

g

Midlertidig lås

h

Ledning til svingklapmotor

1

Hold dekorationspanelet mod indendørsenheden ved at få mærkerne
for rørsiden og afløbssiden på dekorationspanelet til at være ud for
rørområdet og afløbsområdet på indendørsenheden.

2

Installer dekorationspanelet midlertidigt på indendørsenheden ved at
hænge den midlertidige lås i krogene på indendørsenhedens kabinet.
(2 steder)

3

Hægt de 4 monteringsbeslag på dekorationspanelets hjørnedele
på krogene rundt om indendørsenhedens kabinet.
Sørg for, at svingklapmotorens ledning ikke sætter sig fast mellem
indendørsenheden og dekorationspanelet.

4

Skru de 4 sekskantskruer, som sidder i hjørnedelen, ca. 5 mm ind.
Panelet vil løfte sig.

5

Juster dekorationspanelet ved at dreje det i pilenes retning
på figuren, så loftsåbningen er helt dækket.

6

(Se figur 6 tværsnit af luftafgangen), og spænd sekskantskruerne,
indtil tykkelsen af forseglingsmateriale mellem dekorationspanelet
og indendørsenheden er nede på 12 mm eller derunder.

Installationsvejledning

1
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Loft

3

Tætningsmateriale
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Dekorationspanel

5

Svingklap
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Installation af indsugningsgitteret
og hjørnedekorationsdækslet
Installer indsugningsgitteret
Installer indsugningsgitteret ved at følge fremgangsmåden i afsnittet
"Klargøring af dekorationspanelet til installation" på side 1.
•

Forholdsregler
•

Forkert spænding af skruerne (se figur 4) kan få luft til at trænge
ind i enheden og mellem loftet og dekorationspanelet (1) og
danne forurening (2) og kondens (3).

•

Hvis der er mellemrum tilbage mellem loftet og dekorationspanelet efter spænding af skruerne, skal indendørsenhedens
kabinetshøjde justeres (se figur 9). Indendørsenhedens
kabinetstørrelse kan justeres gennem hullerne i hjørnerne af
dekorationspanelet. Indendørsenheden skal holdes i vater, og
afløbsrørene skal være upåvirkede.

2

Ledningsføring for dekorationspanelet (se figur 8)

Efter at have hægtet indsugningsgitteret på dekorationspanelet
skal du sætte snorene til indsugningsgitteret på tapperne på
dekorationspanelet.
BEMÆRK

Sørg for at snorene skubbes helt ned over tapperne,
så snorene ikke kan skubbes af tapperne.

Sørg for at slukke for strømmen, før du udfører
ledningsføringen!
1

Ledning til svingklapmotor

2

Konnektor

3

Låg til elektrisk komponentboks

4

Kroge

5

Skruer (2 steder)

6

Klemme

•

Fjern låget på den elektriske komponentboks.
Løsn de 2 skruer, skub låget til den elektriske komponentboks låg i pilenes retning, og frigør det fra krogene.

•

Forbind stikkene korrekt på svingklapmotorens ledning, der
er installeret på dekorationspanelet.

•

Fastgør svingklapmotorens
medfølgende klemme.

•

Sæt låget på den elektriske komponentboks ved at følge
fremgangsmåden for fjernelse i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK

ledning

sikkert

med

den

•

Det er muligt at installere indsugningsgitteret i 4 retninger
ved blot at dreje det 90 grader.

•

Foretag ændring af retningen, når du justerer
indsugningsgitterets retning på flere enheder eller for at
imødekomme kundens behov.
BEMÆRK

Installer hjørnedekorationsdækslet
(Se figur 7)
1

Skruerne må IKKE overspændes under monteringen
for at undgå skader.

Sørg for, at svingklapmotorens ledning ikke sætter sig
fast mellem indendørsenheden og dekorationspanelet og
ind mellem låget på den elektriske komponentboks.

Luk mellemrummene mellem dekorationspanelet og loftet

Fastgør snoren for hvert
dekorationspanelets tap.
BEMÆRK

2

Hvis der er mellemrum mellem dekorationspanelet og loftet, skal
du lukke mellemrummet med monteringsbeslaget og skruerne
fra tilbehøret.
•

Brug skrue A til at sætte monteringsbeslaget C på panelet.

•

Brug skrue B til at sætte monteringsbeslaget C på enheden.
BEMÆRK

Installationsvejledning

2

hjørnedekorationsdæksel

til

Hvis hjørnedekorationsdækslet løsner sig under
vedligeholdelse af dekorationspanelet på indendørsenheden, forhindrer snoren hjørnedekorationsdækslet i at falde ned på gulvet og gå i stykker.

Installer hvert hjørnedekorationsdæksel.
•

Sæt først krogen på den firkantede spids på
hjørnedekorationsdækslet ind i hullet ved dekorationspanelets hjørne.

•

Anbring derefter de 4 låse på hjørnedekorationsdækslet, så
de passer i hullerne på dekorationspanelet, og tryk forsigtigt
på hjørnedekorationsdækslet på dekorationspanelet.

(Se figur 10)
1

Sørg for, at der ikke hænger snore ud mellem
dekorationspanelet og indsugningsgitteret.

Der må IKKE bruges elektrisk skruetrækker til at
spænde skruerne.
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