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Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb
nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.

A felszerelés előtt
■ Hagyja az egységet a csomagolásában, amíg el nem éri

a felszerelés helyét. 
■ A kézikönyvben nem található kérdésekkel kapcsolatban

olvassa el a beltéri egység szerelési kézikönyvét.

Tartozékok

Előkészületek a szerelés előtt
Ezen egység esetében kiválaszthatja a levegőáramlási irányokat.
A levegő 2 vagy 3 irányba történő kifúvásához be kell szereznie
a berendezéshez az opcionális blokkolóbetét-készletet, amellyel
elzárhat levegőelvezetési kimeneteket.

A díszítőpanel kezelése
A díszítőpanel sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen
a következőkre:

- Ne tegye le a panelt lefelé fordítva.
- Ne támassza a falnak a panelt.
- Ne helyezze kiálló tárgyra.
- A lengőszárny meghibásodásának elkerülése érdekében 

ne érintse meg azt, és ne fejtsen ki nyomást arra.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt 

a díszítő sarokelem hátulján lévő 
4 fülben.

A díszítőpanel előkészítése szereléshez

1 Távolítsa el a szívórácsot a díszítőpanelről.

■ Nyomja befelé a szívórács gombjait a kioldásukhoz (5). 

■ Nyissa ki a szívórácsot (2), és közben nyomja befelé a
csúszkákat (6). (Lásd: 1. ábra)

■ Lásd a 2. ábrát. Távolítsa el a kampókat (2) a szívórács
leválasztásához a díszítőpanelről.

■ Távolítsa el a szállítás közbeni védelemre szolgáló
védőszalagot és 2 konzolt a szívórácsról az ideiglenes
beszereléshez.

■ Csatlakoztassa a konzolokat a helyükre (1) az ideiglenes
beszereléshez, ha szükséges. (Lásd a 2. ábrát)

2 A díszítő sarokelem minden sarokról történő eltávolításához
húzza felfelé az elemet a nyíl irányába. (Lásd: 3. ábra)

A díszítőpanel felszerelése a beltéri egységre
A beltéri egység felszerelésének részleteit a beltéri egység szerelési
kézikönyvében tekintheti meg.

1 A díszítőpanel felszerelése (Lásd: 5. ábra)

BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB Design díszítőpanel Szerelési kézikönyv

■ A felszerelés előtt olvassa el figyelmesen ezt
a kézikönyvet. Ne dobja el. Őrizze meg, később még
szükség lehet rá.
A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés
vagy kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést,
rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés
egyéb károsodását okozhatja. Csak Daikin gyártmányú
tartozékokat használjon, amelyeket a berendezéshez
terveztek, és a beszerelést bízza szakemberre.
Ha bizonytalan az üzembe helyezés vagy a használat
módját illetően, tanácsért és információért mindig
lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

MEGJEGYZÉS A szerelőnek
Mindenképpen ismertesse a vásárló számára
a rendszer megfelelő üzemeltetését a beltéri
egység üzemeltetési kézikönyvének segítségével.

1× 1×4× 4× 4×

1 Díszítőpanel
2 Szívórács
3 Díszítő sarokelem
4 Lengőszárnyak
5 Gombok
6 Csúszkák

a Felfüggesztő konzol

b Kampó

c Csőszakasz

d "Csővezeték-oldal" jelölés

e Elvezetőszakasz

f "Elvezetőoldal" jelölés

g Ideiglenes retesz

h A lengőszárnymotor huzalkivezetése

1 Tartsa a díszítőpanelt a beltéri egységhez úgy, hogy a díszítőpanel 
csővezeték-oldali és elvezetőoldali jelölései illeszkedjenek a beltéri 
egység csőszakaszának és elvezetőszakaszának helyéhez.

2 Akassza az ideiglenes reteszt a beltéri egység kampóiba, 
ideiglenesen rögzítve a díszítőpanelt a beltéri egységhez. (2 helyen)

3 Akassza a 4 felfüggesztő konzolt a díszítőpanel sarkain lévő 
kampókra a beltéri egység körül.
Győződjön meg arról, hogy a lengőszárnymotor huzalkivezetése 
nem szorult a beltéri egység és a díszítőpanel közé.

4 Húzza meg mind a 4 hatlapfejű csavart a sarkokban nagyjából 
5 mm-rel. A panel ekkor megemelkedik.

5 Állítsa be a díszítőpanelt az ábrán látható nyilak irányába történő 
elforgatással, hogy teljesen fedje a mennyezet felőli nyílást.

6 Tekintse meg a 6. ábrát (a levegőkimenet keresztmetszete), és húzza 
meg a hatlapfejű csavarokat annyira, hogy a díszítőpanel és a beltéri 
egység között található tömítőanyag vastagsága 12 mm-re vagy 
kevesebbre csökkenjen. 

1 Beltéri egység

2 Mennyezet

3 Szigetelőanyag

4 Díszítőpanel

5 Lengőszárny

6 Levegőkimenet
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2 Szüntesse meg a hézagot a díszítőpanel és az egység között,
ha szükséges. (Lásd: 10. ábra)

Óvintézkedések
■ A csavarok helytelen meghúzása (lásd: 4. ábra) a levegő

beszivárgását okozhatja az egységbe a mennyezet és
a díszítőpanel (1) között, ami szennyeződés (2) és
páralecsapódás (3) megjelenésével járhat.

■ Ha rés maradt a mennyezet és a díszítőpanel között a csavarok
meghúzása után, állítsa be újra a beltéri egység testmagasságát
(lásd: 9. ábra). A beltéri egység magassága a díszítőpanel
sarkain lévő furatokon keresztül állítható. A beltéri egységnek
vízszintesnek kell maradnia, és az elvezető csöveknek sem
szabad elmozdulniuk.

3 A díszítőpanel huzalozása (Lásd: 8. ábra) 

■ Vegye le az elektromos alkatrészek dobozának fedelét.
Lazítsa ki a 2 csavart, csúsztassa az elektromos alkatrészek
dobozának fedelét a nyilak irányába, és vegye le a kampókról.

■ Biztonságosan rögzítse a lengőszárnymotor díszítőpanelre
szerelt huzalkivezetésének csatlakozóit.

■ Biztonságosan rögzítse a lengőszárnymotor huzalkivezetését
a mellékelt szorítóelemmel.

■ Helyezze vissza az elektromos alkatrészek dobozának
fedelét az eltávolítási eljárás fordított sorrendben történő
végrehajtásával.

A szívórács és a díszítő sarokelem 
felszerelése

A szívórács felszerelése
Szerelje fel a szívórácsot "A díszítőpanel előkészítése szereléshez"
(1. oldal) részben ismertetett eljárás fordított sorrendben történő
végrehajtásával.
■ Helyezze vissza a szívórács kampóit a díszítőpanelre.
■ Csukja le a szívórácsot, és nyomja kifelé a szívórács gombjait

a rács bezárásához. 

■ A szívórács 4 irányban is felszerelhető annak 90 fokos
elforgatásával.

■ Az irányt például akkor módosíthatja, amikor több egység
szívórácsának az irányát állítja be, vagy a vásárló igényeinek
megfelelően kell eljárnia.

A díszítő sarokelem felszerelése
(Lásd: 7. ábra)

1 Ezután csatlakoztassa a díszítő sarokelemek szalagjait
a díszítőpanel tűjéhez.

2 Szerelje fel az összes díszítő sarokelemet.

■ Először illessze be a díszítő sarokelem négyzet alakú végén
lévő kampót a díszítőpanel sarkán található furatba. 

■ Ezután illessze a díszítő sarokelem 4 reteszét a díszítőpanel
furataiba, majd finoman nyomja rá a díszítő sarokelemet
a díszítőpanelre.

A huzalozás előtt mindenképpen áramtalanítsa
a berendezést!

1 A lengőszárnymotor huzalkivezetése

2 Csatlakozó

3 Elektromos alkatrészek dobozának fedele

4 Kampók

5 Csavar (2 helyen)

6 Szorítóelem

MEGJEGYZÉS NE húzza meg túl szorosan a csavarokat
összeszerelés közben a károsodásuk elkerülése
érdekében.

Győződjön meg arról, hogy a lengőszárnymotor
huzalkivezetése nem szorult a díszítőpanel és
a beltéri egység vagy az elektromos alkatrészek
dobozának fedele közé.

MEGJEGYZÉS Győződjön meg arról, hogy a szalagok nem
lógnak ki a díszítőpanel és a szívórács között.

MEGJEGYZÉS Ha a díszítő sarokelem meglazul a beltéri egység
díszítőpaneljének karbantartása közben, a szalag
nem engedi, hogy a díszítő sarokelem leessen
a padlóra és megsérüljön.
Szerelési kézikönyv
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