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BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er
oversættelser af den originale vejledning.

Klargøring af dekorationspanelet til installation
1

Fjern indsugningsgitteret fra dekorationspanelet.

Læs denne vejledning opmærksomt før installationen.
Gem den. Vejledningen skal opbevares til fremtidig brug.
Forkert installation eller tilslutning af udstyr eller tilbehør
kan medføre elektrisk stød, kortslutning, udslip, brand eller
andre skader på udstyret. Brug kun tilbehør, som er
fremstillet af Daikin, da det er specielt udviklet til brug
sammen med udstyret, og lad altid en autoriseret montør
foretage monteringen.

Ventilator

Dekorationspanel

2

Indsugningsgitter

3

Greb

 Skub indsugningsgitterets greb
indsugningsgitteret (2). (Se figur 1)

(3)

indad,

og

åbn

 Adskil indsugningsgitteret fra dekorationspanelet ved at løfte
indsugningsgitteret cirka 90 grader op (A), indtil det er i en
stilling, hvor det kan fjernes(B). (Se figur 2)

Før installation
Lad enheden blive i sin emballage, indtil du er fremme ved
installationsstedet.

1

 Fjern transporttapen fra indsugningsgitteret og klapperne på
dekorationspanelet.

Kontakt din forhandler og få råd og vejledning i tilfælde af
tvivl om montering eller brug af udstyret.
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Dekorationspanel

Installation af dekorationspanelet på
indendørsenheden
Se installationsvejledningen til indendørsenheden for oplysninger om
installation af indendørsenheden.

Afbryd ved hovedafbryderen, før du åbner gitteret.


1

Installer dekorationspanelet (Se figur 3)

Se installationsvejledningen for indendørsenheden vedrørende
emner, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
BEMÆRK

1

Midlertidig lås

2

Krog

Til installatøren

3

Ledning til svingklapmotor

Sørg for at instruere kunden i korrekt betjening af
systemet ved at vise kunden betjeningsvejledningen
til indendørsenheden.

4

Rørområde

5

Mærke på rørside

6

Afløbsområde

7

Mærke på afløbsside

Tilbehør
1

Hold dekorationspanelet mod indendørsenheden ved at få
mærkerne piping side og drain side på dekorationspanelet
til at være ud for rørområdet og afløbsområde på
indendørsenheden.

2

Drej de 2 midlertidige panellåse op i krogene på
indendørsenheden, så dekorationspanelet er fastgjort
midlertidigt til indendørsenheden. (Se figur 3)

3

Sørg for, at ledningen til svingklapmotoren ikke klemmes
mellem dekorationspanelet og indendørsenheden.

4

Fastgør de 4 medfølgende skruer, og kontroller,
at dekorationspanelet flugter korrekt med indendørsenheden
og loftet.

5

Spænd alle 4 skruer, indtil tykkelsen på tætningsmaterialet
mellem dekorationspanelet og indendørsenheden er nede
på 4-8 mm. (Se figur 4)
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Skruer (4x)

Gitterhængsel (2x)

Forberedelse før installation
Du kan vælge retninger for luftstrømmene for denne enhed. Hvis der
skal udledes luft i 2 eller 3 retninger, skal man købe
blokeringspudesættet (ekstraudstyr) til tætning af luftudtagene.

Håndtering af dekorationspanelet
For at forhindre skader på dekorationspanelet skal følgende
overholdes:
- Anbring aldrig dekorationspanelet, så det vender nedad.
- Lad aldrig dekorationspanelet stå op ad en væg.
- Anbring aldrig dekorationspanelet på skarpe eller
fremspringende genstande.
- Lad være med at røre ved eller trykke på svingklappen
for at undgå funktionsfejl på svingklappen.
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1

Indendørsenhed

2

Loft

3

Isoleringsmateriale

4

Dekorationspanel

5

Luftudtag
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Forholdsregler
 Forkert spænding af skruerne - (Se figur 5) - kan få luft til at
trænge ind i enheden og mellem loftet og dekorationspanelet
(1), hvilket resulterer i forureningsdannelse (2) og kondens (3).
 Hvis der er mellemrum tilbage mellem loftet og
dekorationspanelet efter spænding af skruerne, skal
indendørsenhedens kabinetshøjde justeres. Indendørsenheden
skal holdes i vater, og drænrørene skal være upåvirkede.
2

Ledning til dekorationspanelet (Se figur 6)
Sørg for at slukke for strømmen, før du udfører
ledningsføringen!
1

Skruer (2)

2

El-boks

3

Ledning til svingklapmotor

4

Svingklapmotorens ledning fastgjort med kabelbinder
til resten af ledningerne (se detaljer i figur 6)

5

Stik på indendørsenheden PCB (X36A)

6

Kabelbinder

1

Fjern låget på den elektriske komponentboks. Løsn 2 skruer,
og skub låget på den elektriske komponentboks i pilenes
retning.

2

Forbind stikket korrekt på svingklapmotorens ledning, der er
installeret på dekorationspanelet. Fastgør svingklapmotorens
ledning til resten af ledningerne med en kabelbinder
(fra tilbehørssættet til indendørsenheden). (Se figur 6)

3

Sæt låget på den elektriske komponentboks ved at følge
fremgangsmåden for fjernelse i omvendt rækkefølge.
Sørg for, at svingklapmotorens ledning ikke sætter sig
fast mellem indendørsenheden og dekorationspanelet
eller ved låget på den elektriske komponentboks.

Installation af indsugningsgitteret på
dekorationspanelet
Installer indsugningsgitteret (Se figur 7)
1

Dekorationspanel

2

Indsugningsgitter

3

Indsugningsgitterets hængsel
(fastgjort på dekorationspanelet)

1

Fjern den transporttape,
2 hængsler på plads.

2

Sæt indsugningsgitteret på hængslerne ved at trykke på
hængslet og sætte begge hængslets ender i hullerne på
indsugningsgitteret. (Se figur 7)

3

Sørg for, at indsugningsgitteret
dekorationspanelet med 2 hængsler.

4

Luk indsugningsgitteret ved at følge fremgangsmåden vist
i "Klargøring af dekorationspanelet til installation" på side 1
i omvendt rækkefølge.



Indsugningsgitteret kan installeres i 4 retninger ved blot at dreje
det 90 grader.



Foretag
ændring
af
retningen,
når
du
justerer
indsugningsgitterets retning på flere enheder eller for at
imødekomme kundens behov.
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fast
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