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Originaaljuhised on inglise keeles. Muudes keeltes olevad juhised on
originaaljuhiste tõlked.

Enne paigaldamist
• Hoidke seadet selle pakendis kuni paigalduskohta jõudmiseni. 
• Vaadake teavet, mida ei ole selles juhendis toodud, siseseadme

paigaldusjuhendist.

Lisatarvikud

Paigaldamiseelsed ettevalmistused
Selle seadme puhul saate valida õhuvoolu suunda. Õhu väljutamiseks
3 või 4 suunas on vajalik osta valikuline blokeerimisploki komplekt,
millega tihendada õhu väljalasked.

Dekoratiivpaneeli käsitsemine
Dekoratiivpaneeli kahjustamise vältimiseks arvestage alljärgnevaga:

- Ärge paigutage kunagi paneeli tagurpidi.
- Ärge laske kunagi paneelil toetuda seina vastu.
- Ärge paigutage seda kunagi ühelegi väljaulatuvate osadega 

esemele.
- Ärge puudutage ega avaldage kunagi survet pöörlevatele 

labadele, sest see võib pöörlevaid labasid kahjustada.
- Jälgige, et te ei kahjustaks nurga deko-

ratiivkatte tagumist 4 laba.

Dekoratiivpaneeli paigaldamiseks ettevalmistamine

1 Eemaldage dekoratiivpaneelilt sissevõtuava võre.

• Avage sissevõtuava võre nupud, lükates neid sissepoole (5). 

• Avage sissevõtuava võre (2), lükates liugureid (6)
sissepoole. (Vt joonis 1)

• Vt joonis 2. Eemaldage haagid (2), et eraldada sissevõtuava
võre dekoratiivpaneelilt.

• Eemaldage sissevõtuava võrelt kõik transportimiseks
paigaldatud kleeplindid ja 2 ajutise paigaldamise kronsteini.

• Vajadusel kinnitage ajutise paigaldamise kronsteinid
kohtadest (1). (Vt joonis 2)

2 Eemaldage igast nurgast nurga dekoratiivkate, tõmmates neid
üles noolega näidatud suunas. (Vt joonis 3)

Dekoratiivpaneeli paigaldamine 
siseseadmele
Vaadake siseseadmele paigaldamise kohta teavet siseseadme
paigaldusjuhendist.

1 Paigaldage dekoratiivpaneel (Vt joonis 5)

BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB Dekoratiivne disainpanee Paigaldusjuhend

• Lugege enne paigaldamist hoolikalt seda juhendit.
Ärge visake seda ära. Hoidke see tulevikus sirvimiseks
alles.
Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või
ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise,
lekkeid, tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage
ainult lisatarvikuid, mille valmistajaks on Daikin ja mis
on mõeldud spetsiaalselt antud seadmele ja laske
neid paigaldada professionaalil.
Kui te pole kindel, kuidas seadet paigaldada või
kasutada, võtke kindlasti ühendust edasimüüjaga ning
küsige abi ja lisateavet.

MÄRKUS Paigaldajale
Juhendage klienti süsteemi õige kasutamise
osas, näidates talle siseseadme kasutusjuhendit.

1× 1×4× 4× 4×

1 Dekoratiivpaneel
2 Sissevõtu ava võre
3 Nurga dekoratiivkate
4 Pöörlevad labad
5 Nupud
6 Liugurid

a Paigalduskronstein

b Haak

c Toruosa

d Märgis "Piping side"

e Äravooluosa

f Märgis "Drain side"

g Ajutine riiv

h Pöörleva laba mootori ühendusjuhe

1 Hoidke dekoratiivpaneeli vastu siseseadet, sobitades 
dekoratiivpaneelil olevad torude poole ja äravoolu poole tähised 
siseseadme toruosa ja äravooluosa kohtadega.

2 Paigaldage dekoratiivpaneel ajutiselt siseseadmele, riputades ajutise 
kinnitamise riivi siseseadme korpuse haakidele. (2 kohta)

3 Kinnitage 4 kinnituskronsteini, mis asuvad dekoratiivpaneeli 
nurgaosades, siseseadme korpuse ümber olevatele haakidele.
Jälgige, et pöörlevate labade mootori ühendusjuhe ei satuks 
siseseadme ja dekoratiivpaneeli vahele.

4 Kruvige kinni kõik 4 nurgaosades asuvat kuuskantkruvi umbes 5 mm 
ulatuses. Paneel hakkab tõusma. 

5 Reguleerige dekoratiivpaneeli, pöörates seda joonisel nooltega 
näidatud suunas, et lae ava oleks täielikult kaetud.

6 Vaadake joonist 6 (õhu väljalaske ristlõige) ja kinnitage kuuskantkruvid, 
kuni dekoratiivpaneeli ja siseseadme vahelise tihendusmaterjali 
paksus on 12 mm või vähem. 

1 Siseseade

2 Lagi

3 Tihendusmaterjal

4 Dekoratiivpaneel

5 Pöörlev laba

6 Õhu väljalase
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Ettevaatusabinõud
• Kruvide vale pingutamine (vt joonis 4) võib põhjustada õhu

lekkimist seadmesse ja lae ning dekoratiivpaneeli (1) vahele ja
põhjustada määrdumist (2) või kondensaati (3).

• Kui pärast kruvide pingutamist jääb lae ja dekoratiivpaneeli
vahele tühimik, korrigeerige siseseadme korpuse kõrgust (vt
joonis 9). Siseseadme korpuse kõrgust on võimalik reguleerida
dekoratiivpaneeli nurkades olevate aukude abil. Siseseade peab
olema rõhtne ja muuta ei tohi äravoolutorusid.

2 Dekoratiivpaneeli juhtmete ühendamine (Vt joonis 8) 

• Eemaldage elektroonikakomponentide karbi kaas.
Vabastage 2 kruvi, libistage elektroonikakomponentide karbi
kaant nooltega näidatud suunas ja eemaldage see haakidelt.

• Ühendage ettevaatlikult dekoratiivpaneelile paigaldatud
pöörleva laba mootori ühendusjuhtme konnektorid.

• Kinnitage tugevalt pöörleva laba mootori ühendusjuhe
kaasasoleva klambriga.

• Pange elektroonikakomponentide karbi kaas tagasi
eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Korrigeerige vajadusel dekoratiivpaneeli ja lae vahelisi 
tühimikke
(Vt joonis 10)

1 Kui dekoratiivpaneeli ja lae vahel on tühimik, korrigeerige vahe,
kasutades lisatarvikute hulka kuuluvaid kinnituskronsteine ja
kruvisid.
• Kasutage kruvi A, et kinnitada paneeli kinnituskronstein C.
• Kasutage kruvi B, et kinnitada seadme kinnituskronstein C. 

Sissevõtuava võre ja nurga dekoratiivkatte 
paigaldamine

Paigaldage sissevõtuava võre
Paigaldage sissevõtuava võre vastupidiselt protseduurile, mis on
toodud peatükis "Dekoratiivpaneeli paigaldamiseks ettevalmistamine"
leheküljel 1.
• Pange tagasi dekoratiivpaneeli sissevõtuava võre haagid.
• Sulgege sissevõtuava võre ja lukustage sissevõtuava võre

nupud, lükates need välja. 

• Sissevõtuava võret on võimalik paigaldada 4 suunas seda lihtsalt
90 kraadi pöörates.

• Muutke suunda, kui reguleerite sissevõtuava võre suunda mitmel
seadmel või vastavalt kliendi soovidele.

Paigaldage nurga dekoratiivkate
(Vt joonis 7)

1 Kinnitage iga nurga dekoratiivkatte lint dekoratiivpaneeli tihvtile.

2 Paigaldage iga nurga dekoratiivkate.

• Esmalt sisestage nurga dekoratiivkatte kandilises otsas olev
haak dekoratiivpaneeli nurgas olevasse auku. 

• Seejärel paigutage 4 nurga dekoratiivkatte riivi
dekoratiivpaneeli aukudesse ja lükake ettevaatlikult nurga
dekoratiivkate dekoratiivpaneelile.

Lülitage toide enne juhtmete ühendamist välja!

1 Pöörleva laba mootori ühendusjuhe

2 Konnektor

3 Elektroonikakomponentide karbi kaas

4 Haagid

5 Kruvi (2 kohta)

6 Klamber

MÄRKUS Kahjustuste vältimiseks ÄRGE pingutage kruvisid
kinnitamisel liiga palju.

Jälgige, et pöörlevate labade mootori ühendusjuhe ei
satuks siseseadme ja dekoratiivpaneeli või
elektroonikakomponentide kaane vahele.

MÄRKUS ÄRGE kasutage kruvide pingutamiseks elektrilist
kruvikeerajat.

MÄRKUS Jälgige, et lindid ei ripuks dekoratiivpaneeli ja
sissevõtuava võre vahelt välja.

MÄRKUS Kui nurga dekoratiivkate tuleb siseseadme
dekoratiivpaneeli hooldusel lahti, takistab lint
nurga dekoratiivkatte põrandale kukkumist ja
kahjustumist.
Paigaldusjuhend
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