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Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk
er oversettelser av originalinstruksjonene.

Før installering
• La enheten stå i innpakningen inntil du kommer til installerings-

stedet. 
• Slå opp i installeringshåndboken for innendørsanlegget hvis du

har elementer som ikke er beskrevet i denne håndboken.

Tilbehør

Klargjøring før installering
For denne enheten kan du velge luftstrømretninger. Hvis du vil slippe
ut luft i 3 eller 4 retninger, er det nødvendig å kjøpe det valgfrie
blokkeringsputesettet for forsegling av luftutslippskanaler.

Håndtering av dekorpanelet
For å forhindre skade på dekorpanelet må du respektere følgende
forholdsregler:

- Aldri plassere panelet med forsiden ned.
- Aldri la panelet lene seg mot en vegg.
- Aldri legge det ned på en utstikkende gjenstand.

- Aldri berøre eller sette press på svingklaffen for å forhindre 
feilfunksjon.

- Sørg for å ikke skade de 4 tappene på 
baksiden av hjørnedekordekselet.

Klargjøre dekorpanelet for installasjon

1 Fjern innsugingsristen fra dekorpanelet.

• Skyv innsugingsristens spak (5) innover og åpne risten (2).
(Se figur 1)

• Se figur 2. Fjern innsugingsristen fra dekorpanelet ved å løfte
risten opp til cirka 45 grader (1) inntil du når posisjonen der
det er mulig å fjerne risten (2).

• Fjern transportemballasjen i papp (3) fra dekorpanelet
(på 4 steder).

• Fjern transportteipen (4) fra baksiden av innsugingsristen (5)
(på 4 steder).

2 Fjern hjørnedekordekslene i alle hjørner ved å trekke dem opp
i pilens retning. (Se på figur 3)

Installering av dekorpanelet 
på innendørsenheten
Se installeringshåndboken på innendørsenheten hvis du vil ha mer
informasjon om installering av innendørsenheten.

1 Installer dekorpanelet (Se figur 5)

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Dekorpanel Installeringshåndbok

• BYCQ140E2W1W har hvite isolasjonsdeler.
Vær oppmerksom på at smuss på hvite
isolasjonsdeler er mer synlig og at vi derfor ikke
anbefaler å installere BYCQ140E2W1W dekorpanel
i miljøer som er utsatt for mye smuss.
Ved bruk av BYCQ140E2W1W dekorpanel anbefaler vi
å endre filterrengjøringsvisningen på fjernkontrollen fra
lett til tung. Endring av innstillingen til tung tilsvarer
filterrengjøringsvisning for høyere grad av forurensning
av luften. Se i innendørsenhetens installeringshåndbok
i avsnittet "Stille inn varsel for luftfilter" eller
"Feltinnstilling", avhengig av type innendørsenhet.

• Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken
må ikke kastes. Ha den i arkivet for fremtidig referanse.
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av
utstyr eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt,
kortslutning, lekkasje, brann eller annen skade på
utstyret. Sørg for å bruke kun originalt tilbehør fra
Daikin, og tilbehør som er spesielt utformet for bruk
med utstyret. Tilbehøret må alltid monteres av en
fagmann.
Dersom du ikke er sikker på hvordan du monterer
eller betjener anlegget, må du alltid kontakte din
lokale forhandler for å få råd og informasjon.

NB Til installatøren
Det er viktig at du instruerer kunden i forsvarlig
bruk av systemet og presenterer innendørs-
enhetens driftshåndbok.

1× 1×4× 4× 4×

1 Dekorpanel
2 Innsugingsrist
3 Hjørnedekordeksel
4 Svingklaff
5 Spak

a Monteringsbrakett

b Krok

c Rørseksjon

d Rørside-merke

e Dreneringsseksjon

f Dreneringsside-merke

g Midlertidig låsing

h Svingklaffmotorens ledning

1 Hold dekorpanelet mot innendørsenheten ved å matche rørside- 
og dreneringsside-merkene på dekorpanelet med posisjonen til 
rørseksjonen og dreneringsseksjonen på innendørsenheten.

2 Installer dekorpanelet midlertidig på innendørsenheten ved å hekte 
den midlertidige låsingen i krokene på innendørsenhetens kabinett. 
(2 steder)

3 Hekt de 4 monteringsbrakettene på dekorpanelets hjørneseksjoner 
inn på krokene rundt innendørsenhetens kabinett.
Sørg for at svingklaffmotorens ledning ikke blir sittende fast mellom 
innendørsenheten og dekorpanelet.

4 Skru inn alle 4 unbrakoskruer på hjørneseksjonen cirka 5 mm. 
Panelet vil løfte seg.

5 Juster dekorpanelet ved å dreie det i retningen som angis av pilene 
på figuren, slik at takåpningen dekkes helt.

6 Se figur 6 (tverrsnitt av luftutløpet) og trekk til unbrakoskruene inntil 
tykkelsen på tetningsmaterialet mellom dekorpanelet og 
innendørsenheten reduseres til 12 mm eller mindre. 
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
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Forholdsregler
• Mangelfull tiltrekking av skruene (se figur 4) kan forårsake

luftlekkasje inn i enheten og mellom taket og dekorpanelet (1) og
føre til ansamling av støv (2) og dugg (3).

• Hvis det fremdeles er åpning mellom taket og dekorpanelet etter
at du har trukket til skruene, må du justere innendørsenhetens
kabinetthøyde på nytt (se figur 9). Justering av høyden på
innendørsenhetens kabinett kan gjøres gjennom hullene
i hjørnene på dekorpanelet. Innendørsenheten må holdes plan
og dreneringsrøropplegget må ikke forstyrres.

2 Kabling for dekorpanelet (Se figur 8) 

• Fjern lokket på boksen med elektriske komponenter.
Løsne de 2 skruene, skyv strømboksens lokk i pilens retning
og løsne det fra krokene.

• Koble til kontaktene på svingklaffmotorens motorledning som
er installert på dekorpanelet.

• Fest svingklaffens motorledning med den medfølgende
klemmen.

• Sett på lokket på boksen med elektriske komponenter. Følg
en fremgangsmåte motsatt av da du fjernet det.

Fest åpninger mellom dekorpanelet og taket
(Se figur 10)

1 Hvis det finnes åpning mellom dekorpanelet og taket, fest
åpningen med festeholderen og skruer fra tilbehøret.
• Bruk skruen A til å fest holderen C på panelet.
• Bruk skruen B til å fest holderen C på enheten. 

Installasjon av innsugingsristen 
og hjørnedekordekselet

Installer innsugingsristen
Installer innsugingsristen i motsatt rekkefølge av prosedyren vist
i avsnittet "Klargjøre dekorpanelet for installasjon" på side 1.
• Når du har hektet innsugingsristen på dekorpanelet skal du feste

innsugingsristens snorer til pinnene på dekorpanelet.  

• Det er mulig å installere innsugingsristen i 4 retninger ved
å dreie den 90 grader.

• Endre retningen når du justerer retningen på innsugingsristen
for flere enheter, eller for å imøtekomme kundens krav.

Installer hjørnedekordekselet
(Se figur 7)

1 Fest snoren for hvert hjørnedekordeksel til pinnen på dekor-
dekselet.

2 Installer hvert enkelt hjørnedekordeksel.

• Sett inn kroken ved den firkantede tuppen av
hjørnedekordekselet i hullet på dekorpanelets hjørne. 

• Deretter plasserer du de 4 låsingene for hjørnedekordekselet
i hullene på dekorpanelet, og skyver forsiktig
hjørnedekordekselet på plass i dekorpanelet.

1 Innendørsenhet

2 Tak

3 Tetningsmateriale

4 Dekorpanel

5 Svingklaff

6 Luftutløp

Sørg for å slå av strømforsyningen før kabling!

1 Svingklaffmotorens ledning

2 Kontakt

3 Strømboksens lokk

4 Krok

5 Skruer (2 steder)

6 Klemme

NB IKKE trekk til skruene for hardt under monterings-
prosessen for å unngå skade.

Sørg for at svingklaffmotorens ledning ikke blir sittende
fast mellom innendørsenheten og dekorpanelet, eller
under lokket på boksen med elektriske komponenter.

NB IKKE bruk elektrisk skrutrekker til å stramme
skruene.

NB Sørg for at snorene skyves ned til foten av
pinnene slik at snorene ikke kan gli av pinnene.

NB Sørg for at snorene ikke henger ut mellom
dekorpanelet og innsugingsristen.

NB Når hjørnedekordekselet løsner under vedlikehold
av dekorpanelet eller innendørsenheten, sørger
snoren for at hjørnedekordekselet ikke faller
i gulvet og blir skadd.
Installeringshåndbok
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