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Originali instrukcija yra anglų kalba. Instrukcijos kitomis kalbomis yra
originalo vertimai.

Prieš montavimą
■ Įrenginį iš pakuotės išimkite tik montavimo vietoje. 
■ Informacijos apie šiame vadove neaprašytus elementus

ieškokite vidaus įrenginio montavimo vadove.

Priedai

Pasirengimas prieš montuojant
Šiame įrenginyje galima pasirinkti oro srauto kryptis. Kad oras būtų
išleidžiamas 2 arba 3 kryptimis, būtina įsigyti papildomą blokavimo
tarpiklių rinkinį oro išleidimo angoms užsandarinti.

Darbas su apdailos skydu
Kad neapgadintumėte apdailos skydo, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Niekada nedėkite skydo išorine puse žemyn.
- Niekada neremkite skydo prie sienos.
- Niekada nedėkite jo ant išsikišančio daikto.
- Niekada nelieskite ir nespauskite pasukamos sklendės, kad ji 

nesugestų.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte 

4 iškyšų kampinio apdailos dangtelio 
galinėje pusėje.

Apdailos skydo paruošimas montuoti

1 Išimkite įsiurbimo groteles iš apdailos skydo.

■ Atblokuokite įsiurbimo grotelių rankenėles įspausdami jas į
vidų (5). 

■ Atidarykite įsiurbimo groteles (2) stumdami slankiklius (6) į
vidų. (Žr. 1 pav.)

■ Žr. 2 pav. Nuimkite kabliukus (2), kad galėtumėte atjungti
įsiurbimo groteles nuo apdailos skydo.

■ Nuimkite visas transportavimo juostas ir 2 laikinam montavimui
skirtus laikiklius, pritvirtintus prie įsiurbimo grotelių.

■ Jei reikia, pritvirtinkite laikinam montavimui skirtus laikiklius
vietose (1). (Žr. 2 pav.)

2 Kiekviename kampe nuimkite kampinius apdailos dangtelius,
pakeldami rodykle parodyta kryptimi. (Žr. 3 pav.)

Apdailos skydo tvirtinimas prie vidaus 
įrenginio
Informacijos apie vidaus įrenginio montavimą ieškokite vidaus
įrenginio montavimo vadove.

1 Sumontuokite apdailos skydą (5 pav.)

BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB Modelinis apdailos skydas Montavimo vadovas

■ Prieš montuodami atidžiai perskaitykite šį vadovą.
Neišmeskite jo. Laikykite jį su kitais dokumentais, kad
galėtumėte pasinaudoti vėliau.
Netinkamai sumontavus ar prijungus įrangą ar
priedus, gali ištikti elektros smūgis, įvykti trumpasis
jungimas, nuotėkis, kilti gaisras ar kitaip būti
sugadinta įranga. Rinkitės tik specialiai su šia įranga
skirtus naudoti ir Daikin pagamintus priedus, kuriuos
turi sumontuoti profesionalai.
Jei kyla klausimų dėl montavimo procedūros arba
naudojimo, patarimo ir informacijos visada kreipkitės
į prekybos atstovą.

PASTABA Montuotojui
Būtinai paaiškinkite klientui, kaip tinkamai
naudotis sistema, parodydami pridėtą vidaus
įrenginio eksploatavimo vadovą.

1× 1×4× 4× 4×

1 Apdailos skydas
2 Įsiurbimo grotelės
3 Kampinis apdailos dangtelis
4 Pasukamos sklendės
5 Rankenėlės
6 Slankikliai

a Montavimo laikiklis

b Kablys

c Vamzdžių dalis

d Žyma "Piping side"

e Išleidimo dalis

f Žyma "Drain side"

g Laikinas skląstis

h Pasukamos sklendės variklio išvado laidas

1 Laikykite apdailos skydą po vidaus įrenginiu, sulygiavę vamzdžių 
pusės ir išleidimo pusės žymas, esančias ant apdailos skydo, su 
vidaus įrenginio vamzdžių dalies ir išleidimo dalies padėtimi.

2 Laikinai pritvirtinkite apdailos skydą prie vidaus įrenginio, užkabinę 
laikiną skląstį už vidaus įrenginio korpuso kablių. (2 vietos)

3 Užkabinkite 4 montavimo laikiklius, esančius apdailos skydo 
kampinėse sekcijose, už vidaus įrenginio korpuso kablių.
Žiūrėkite, kad pasukamos sklendės variklio išvado laidas nepakliūtų 
tarp vidaus įrenginio ir apdailos skydo.

4 Įsukite visus 4 varžtus šešiakampėmis galvutėmis į kampinę sekciją 
apytiksliai 5 mm. Skydas pakils.

5 Sureguliuokite apdailos skydą, sukdami paveiksle parodytų rodyklių 
kryptimi, kad lubų anga visiškai užsidengtų.

6 Žr. 6 pav. (oro išleidimo angos skerspjūvis) ir veržkite varžtus 
šešiakampėmis galvutėmis tol, kol sandarinimo medžiagos storis tarp 
apdailos skydo ir vidaus įrenginio sumažės iki 12 mm ar mažiau. 

1 Vidaus įrenginys

2 Lubos

3 Sandarinimo medžiaga

4 Apdailos skydas

5 Pasukama sklendė

6 Oro išleidimo anga
BYCQ140E2P + BYCQ140E2PB
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Atsargumo priemonės
■ Netinkamai priveržus varžtus (žr. 4 pav.), į įrenginį bei tarp lubų ir

apdailos skydo (1) gali patekti oro, todėl gali kauptis nešvarumai
(2) susidaryti rasa (3).

■ Jei priveržus varžtus tarp lubų ir apdailos skydo lieka plyšys, iš
naujo sureguliuokite vidaus įrenginio korpuso aukštį (žr. 9 pav.).
Vidaus įrenginio korpuso aukštį galima sureguliuoti per apdailos
skydo kampuose esančias angas. Vidaus įrenginys turi išlikti
horizontalus, o išleidimo vamzdžiai turi būti nepaliesti.

2 Apdailos skydo elektros instaliacija (8 pav.) 

■ Nuimkite elektrinių komponentų dėžutės dangtelį.
Atleiskite 2 varžtus, nustumkite elektrinių komponentų
dėžutės dangtelį rodyklių kryptimi ir atkabinkite ją nuo kablių.

■ Patikimai prijunkite pasukamos sklendės variklio išvado laido
jungiklius, įtaisytus apdailos skyde.

■ Patikimai pritvirtinkite pasukamos sklendės variklio išvado
laidą pridedamu veržikliu.

■ Vėl uždenkite elektrinių komponentų dėžutės dangtelį,
atvirkštine tvarka atlikdami jos nuėmimo veiksmus.

Pakoreguokite tarpus tarp apdailos skydo ir lubų
(Žr. 10 pav.)

1 Jei tarp apdailos skydo ir lubų yra tarpas, pašalinkite tarpą
naudodami tvirtinimo laikiklį ir varžtus iš priedų.
■ Varžtu A pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį C prie skydo.
■ Varžtu B pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį C prie įrenginio. 

Įsiurbimo grotelių ir kampinio apdailos 
dangtelio montavimas

Įsiurbimo grotelių montavimas
Sumontuokite įsiurbimo groteles, atvirkštine tvarka atlikdami
veiksmus, nurodytus pastraipoje "Apdailos skydo paruošimas
montuoti", 1 psl.
■ Vėl užkabinkite įsiurbimo grotelių kablius už apdailos skydo.
■ Uždarykite įsiurbimo groteles ir užfiksuokite įsiurbimo grotelių

rankenėles stumdami jas į išorę. 

■ Įsiurbimo groteles galima sumontuoti 4 kryptimis, tiesiog jas
pasukant 90 laipsnių.

■ Kryptį gali prireikti pakeisti, kai nustatote kelių įrenginių įsiurbimo
grotelių kryptį arba laikotės kliento reikalavimų.

Kampinio apdailos dangtelio montavimas
(Žr. 7 pav.)

1 Kiekvieno kampinio apdailos dangtelio virvelę pritvirtinkite prie
apdailos skydo kaiščio.

2 Sumontuokite kiekvieną kampinį apdailos dangtelį.

■ Pirma įkiškite kampinio apdailos dangtelio virvelės
kvadratiniame gale esantį kabliuką į angą apdailos skydo
kampe. 

■ Tada įstatykite kampinio apdailos dangtelio 4 skląsčius
į apdailos skydo angas ir atsargiai prispauskite kampinį
apdailos dangtelį prie apdailos skydo.

Prieš atlikdami elektros instaliacijos darbus būtinai
išjunkite maitinimą!

1 Pasukamos sklendės variklio išvado laidas

2 Jungtis

3 Elektrinių komponentų dėžutės dangtelis

4 Kabliai

5 Varžtas (2 vietos)

6 Veržiklis

PASTABA NEPERVERŽKITE varžtų montuodami, kad nieko
nesugadintumėte.

Žiūrėkite, kad pasukamos sklendės variklio išvado
laidas nepakliūtų tarp vidaus įrenginio ir apdailos
skydo ir po elektrinių komponentų dėžutės dangteliu.

PASTABA NENAUDOKITE elektrinio suktuvo varžtams
priveržti.

PASTABA Žiūrėkite, kad virvelės nekybotų tarp apdailos
skydo ir įsiurbimo grotelių.

PASTABA Kai atliekant vidaus įrenginio apdailos skydo
techninę priežiūrą kampinis apdailos dangtelis
atsipalaiduoja, virvelė neleidžia kampiniam apdailos
dangteliui nukristi ant grindų ir apsaugo nuo
pažeidimo.
Montavimo vadovas
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