
MONTAJ KILAVUZU

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Dekoratif panel
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Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl talimatların
çevirileridir.

Montaj öncesi
• Montaj konumuna taşınana kadar cihazın ambalajında kalması

gerekir.
• Bu kılavuzda ele alınmayan konular için iç ünite montaj kılavuzuna

bakın.

Aksesuarlar

Montaj öncesi hazırlık
Bu ünite için, hava akış yönlerini seçebilirsiniz. Havanın 3 veya 4
farklı yönde üflenmesi için, hava üfleme çıkışlarının sızdırmazlığı
açısından opsiyonel blokaj dolgu kiti satın alınması gerekir.

Dekoratif panelin kullanımı
Dekoratif panele gelebilecek hasarları önlemek üzere, şu hususları
dikkate alın:

- Paneli kesinlikle baş aşağı gelecek şekilde yerleştirmeyin.
- Paneli kesinlikle duvara dayamayın.
- Kesinlikle çıkıntılı nesne üzerine yerleştirmeyin.

- Salınım kanatçığının arızalanmaması için, kesinlikle salınım
kanatçığına dokunmayın veya salınım kanatçığını üzerine
baskı yapmayın.

- Dekoratif köşe kapağının arkasındaki
4 adet tırnağın hasar görmemesine
dikkat edin.

Dekoratif panelin montaja hazırlanması

1 Emiş ızgarasını dekoratif panelden çıkartın.

• Emiş ızgarası kolunu (5) içeri doğru ittirin ve ardından
ızgarayı (2) açın. (Bkz. şekil 1)

• Bkz. şekil 2. Emiş ızgarasını, ızgaranın çıkartılabilmesine (2)
izin verecek şekilde yukarı doğru yaklaşık 45 derece (1)
kaldırarak dekoratif panelden ayırın.

• Nakliye mukavvasını (3) dekoratif panelden (4 konumda)
çıkarın.

• Nakliye bandını (4) emiş ızgarasının (5) arkasından
(4 konumda) çıkarın.

2 Her bir köşe üzerindeki köşe dekoratif kapağını ok yönünde
yukarı çekerek çıkarın. (Bkz. şekil 3)

Dekoratif panelin iç üniteye montajı
İç ünitenin montajı hakkında ayrıntılı bilgi için, iç ünitenin montaj
kılavuzuna bakın.

1 Dekoratif paneli takın (Bkz. şekil 5)

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Dekoratif panel Montaj kılavuzu

• BYCQ140E2W1W'de beyaz yalıtımlar bulunmaktadır.
Beyaz yalıtımlarda kir oluşumunun gözle daha kolay
göründüğünü ve dolayısıyla BYCQ140E2W1W
dekoratif paneline kir yoğunlaşması olan ortamlara
kurulmasının önerilmediğini unutmayın.
BYCQ140E2W1W dekoratif paneli kullanırken, uzaktan
kumandadaki filtre temizleme ekran uyarılarının
hafiften ağıra değiştirilmesi önerilir. Daha yüksek hava
kirliliği durumunda ayarın ağıra değiştirilmesi, filtre
temizleme ekran uyarılarıyla ilişkilidir. İç ünite tipine
bağlı olarak "hava filtresi işaretinin ayarlanması" veya
"alan ayarı" paragrafının altında iç ünite montaj
kılavuzuna bakın.

• Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyun. Kılavuzu bir kenara atmayın. Daha sonra
başvurmak üzere arşivinizde saklayın.
Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya
bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye,
sızıntılara, yangına veya diğer cihaz hasarlarına
neden olabilir. Yalnızca Daikin tarafından ilgili cihazla
birlikte kullanım için tasarlanmış aksesuarların
kullanıldığından ve bu aksesuarların profesyonel bir
montör tarafından monte edildiğinden emin olun.
Montaj veya kullanım prosedürlerinden emin değilseniz,
lütfen öneri ve bilgi almak için satıcınıza danışın.

NOT Montör için
Müşteriye iç ünitenin kullanım kılavuzu üzerinden
sistemi nasıl doğru şekilde çalıştırabileceğini
öğrettiğinizden emin olun.

1× 1×4× 4× 4×

1 Dekoratif panel
2 Emiş ızgarası
3 Dekoratif köşe kapağı
4 Salınım kanatçıkları
5 Kol

a Montaj braketi

b Kanca

c Boru bölümü

d "Boru yan" işareti

e Drenaj bölümü

f "Drenaj yan" işareti

g Geçici kilit

h Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosu

1 Dekoratif panel üzerindeki boru yan ve drenaj yan işaretlerini boru 
alanındaki konuma ve iç ünitenin drenaj alanına hizalayarak, 
dekoratif paneli iç üniteye dayayın.

2 Geçici mandalı iç ünite gövdesinin kancalarına asarak dekoratif 
paneli iç üniteye geçici olarak monte edin. (2 yer)

3 Dekoratif panelin köşe kısımlarındaki 4 montaj braketini iç ünitenin 
gövdesi çevresindeki kancalara asın.
Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosunun iç ünite ile dekoratif 
panel arasına sıkışmadığından emin olun.

4 Köşe kısmında bulunan 4 altıgen başlı vidaların tümünü yaklaşık 
5 mm öteye vidalayın. Panel yükselecektir.

5 Dekoratif paneli şekilde oklarla gösterilen yönde çevirerek tavan 
açıklığı tamamen kapanana kadar ayarlayın.
Montaj kılavuzu

1
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B

Dekoratif panel
4P552012-1B  2019.02



4PTR552012-1C.book  Page 2  Tuesday, January 12, 2021  1:05 PM
Önlemler
• Vidaların yanlış sıkılması (bkz. şekil 4) üniteye ve tavan ile

dekoratif panel (1) arasına hava kaçağı gerçekleşmesine ve
dolayısıyla kirlenme (2) ve çiğ (3) oluşumuna neden olabilir.

• Vidalar sıkıldıktan sonra tavan ile dekoratif panel arasında boşluk
kalırsa iç ünite gövde yüksekliğini (bkz. şekil 9) yeniden ayarlayın.
İç ünite gövdesi yüksekliğinin dekoratif panelin köşelerindeki
deliklerden ayarlanması mümkündür. İç ünite mutlaka düz
tutulmalıdır, drenaj borusunun etkilenmemesine dikkat edin.

2 Dekoratif panelin kablolanması (Bkz. şekil 8) 

• Elektrikli bileşen kutusunun kapağını çıkartın.
2 vidayı gevşetin, elektrikli bileşenler kutusu kapağını okların
yönünde kaydırın ve kancalardan kurtarın.

• Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosunun konektörlerini
dekoratif panel üzerine sağlam şekilde sabitleyin.

• Salınım kanatçığı motoru bağlantı kablosunu birlikte verilen
kelepçeyle sabitleyin.

• Söküm için açıklanan prosedürü tersten takip ederek,
elektrikli bileşen kutusunun kapağını geri takın.

Dekoratif panel ve tavan arasındaki boşlukları düzeltin
(Bkz. şekil 10)

1 Dekoratif panel ile tavan arasında boşluk varsa aksesuarlardaki
tespit tutucusu ve vidaları kullanarak boşluğu düzeltin.
• Paneldeki C tespit tutucusunu sabitlemek için A vidasını kullanın.
• Ünitedeki C tespit tutucusunu sabitlemek için B vidasını kullanın.

Emiş ızgarası ve köşe dekoratif kapağın 
montajı

Emiş ızgarasını monte edin
Sayfa 1 "Dekoratif panelin montaja hazırlanması" paragrafında
gösterilen prosedürü tersten uygulayarak emiş ızgarasını takın.
• Emiş ızgarasını dekoratif panele astıktan sonra, emiş ızgarasının

iplerini dekoratif panelin pinlerine takın.

• Emiş ızgarasını 90 derece döndürerek 4 yönde monte etmeniz
mümkündür.

• Birden fazla ünitenin emiş ızgarası yönünü ayarlayarak, yönü
müşterinin talepleri doğrultusunda değiştirin.

Köşe dekoratif kapağını takın
(Bkz. şekil 7)

1 Her köşe dekoratif kapağın ipini dekoratif panelin pimine takın.

2 Her bir köşe dekoratif kapağını takın.

• Önce kancayı köşe dekoratif kapağının kare ucuna dekoratif
panelin köşesindeki deliğin içine takın.

• Sonra köşe dekoratif kapağının 4 mandalını dekoratif panelin
delikleri içine sığdırmak için konumlandırın ve köşe dekoratif
kapağını yavaşça dekoratif panel üstüne itin.

6 Bkz. şekil 6 (hava çıkışının kesiti) ve dekoratif panel ve iç ünitenin 
arasındaki sızdırmazlık malzemesinin kalınlığı 12 mm veya daha 
az kalana kadar altıgen başlı vidaları sıkın. 

1 İç ünite

2 Tavan

3 Sızdırmazlık malzemesi

4 Dekoratif panel

5 Salınım kanatçığı

6 Hava çıkışı

Kablo bağlantısından önce güç beslemesini kestiğinden
emin olun!

1 Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosu

2 Konektör

3 Elektrikli bileşenler kutusu kapağı

4 Kancalar

5 Vida (2 yer)

6 Kelepçe

NOT Herhangi bir hasardan kaçınmak için montaj
işlemi sırasında vidaları aşırı SIKMAYIN.

Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosunun iç ünite
ile dekoratif panel arasına ve elektrikli bileşen kutusu
kapağı arasına sıkışmadığından emin olun.

NOT Vidaları sıkmak için elektrikli tornavida
KULLANMAYIN.

NOT İplerin pimlerden çıkmayacak şekilde pimlerin
ayaklarına bastırıldığından emin olun.

NOT İplerin dekoratif panel ve emiş ızgarası arasında
sarkmadığından emin olun.

NOT İç ünitenin dekoratif panelinin köşe dekorasyon
kapağı gevşerse ip köşe dekorasyon kapağının
zemine düşmesini ve hasar görmesini önler.
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
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