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Ennen asennusta
 Jätä yksikkö pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu

asennuspaikalle.

 Katso sisäyksikön asennusoppaasta muiden kuin tässä
oppaassa kuvattujen laitteiden ohjeet.

Varusteet

Valmistelut ennen asennusta
Tällä yksikölle voi valita eri ilman virtaussuuntia. Jos haluat poistaa
ilman 2 tai 3 suuntaan, on ostettava valinnainen estosuojussarja
ilmanpoistokanaville. 

Koristepaneelin käsittely
Voit estää koristepaneelin vahingoittumisen huomioimalla seuraavat
asiat:

- Älä koskaan aseta koristepaneelia etupuoli alaspäin.
- Älä koskaan aseta koristepaneelia nojaamaan seinään.
- Älä koskaan aseta koristepaneelia terävän tai ulkonevan 

esineen päälle.
- Älä koskaan kosketa tai aseta painoa suuntaläpälle, 

jotta siihen ei tule toimintahäiriötä.

Koristepaneelin valmistelu asennusta varten

1 Irrota imusäleikkö koristepaneelista.

 Poista siirtoteippi koristepaneelin imusäleiköstä ja läpistä. 

 Työnnä imusäleikön vipua (3) sisäänpäin ja avaa imusäleikkö
(2). (Katso kuva 1)

 Irrota imusäleikkö koristepaneelista nostamalla imusäleikkö
noin 90 astetta (A), niin että imusäleikkö nousee asentoon,
jossa sen poistaminen on mahdollista (B). (Katso kuva 2)

Koristepaneelin asentaminen 
sisäyksikköön
Katso sisäyksikön asennusoppaasta lisätietoja sisäyksikön
asentamisesta.

1 Asenna koristepaneeli (Katso kuva 3)

BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

Koristepaneeli Asennusopas

Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet
ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta. Älä
heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle.

Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai
liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun,
vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle. Käytä vain
Daikinin valmistamia lisävarusteita, jotka on erityisesti
tarkoitettu laitteiston kanssa käytettäväksi ja anna ne
ammattilaisten asennettavaksi.

Jos olet epävarma asennustoimenpiteistä tai käytöstä, ota
aina yhteyttä jälleenmyyjään neuvoja ja tietoja varten.

Kytke päävirta pois päältä ennen säleikön avaamista.

HUOMAA Asentajalle
Muista kertoa asiakkaalle, kuinka järjestelmää
käytetään oikein näyttämällä hänelle sisäyksikön
käyttöopas.

Asennusopas

Ruuvit (4x)

Säleikön sarana (2x)

Tuuletin

1 Koristepaneeli

2 Imusäleikkö

3 Vipu

1 Väliaikainen salpa

2 Koukku

3 Suuntaläpän moottorin virtajohto

4 Putkistoalue

5 Putkistosivun merkki

6 Tyhjennysalue

7 Tyhjennyssivun merkki

1 Pidä koristepaneelia sisäyksikköä vasten niin, että 
koristepaneelin merkit  ja  ovat 
sisäyksikön putkistoalueen ja tyhjennysalueen sijainnin 
mukaisesti.

2 Käännä 2 paneelin väliaikaista salpaa sisäyksikön 
koukkuihin, niin että koristepaneeli on väliaikaisesti 
kiinni sisäyksikössä. (Katso kuva 3)

3 Varmista, että suuntaläpän moottorin virtajohto ei jää 
koristepaneelin ja sisäyksikön väliin.

4 Kiinnitä 4 mukana toimitettavaa ruuvia ja tarkista, onko 
koristepaneeli suorassa sisäyksikköön ja kattoon nähden.

5 Kiristä kaikkia 4 ruuvia, kunnes koristepaneelin ja 
sisäyksikön välisen tiivistemateriaalin paksuus on 4-8 mm. 
(Katso kuva 4)

piping side drain side

1 Sisäyksikkö

2 Katto

3 Tiivistemateriaali

4 Koristepaneeli

5 Poistoilma
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
Koristepaneeli
4P340850-1D – 2020.04

Asennusopas

1



4PFI340850-1D.book  Page 2  Monday, May 4, 2020  1:18 PM
 

Varotoimet
 Ruuvien virheellinen kiristys – (Katso kuva 5) – saattaa

aiheuttaa ilman vuotamisen yksikköön ja katon ja
koristepaneelin väliin (1), minkä seurauksena muodostuu
likaa (2) ja kosteutta (3).

 Jos katon ja koristepaneelin välillä on rako ruuvien
kiristämisen jälkeen, säädä sisäyksikön rungon korkeutta.
Sisäyksikkö on pidettävä tasaisena ja se ei saa vaikuttaa
tyhjennysputkiin.

2 Koristepaneelin johdotus (Katso kuva 6)

Imusäleikön asennus koristepaneeliin
Asenna imusäleikkö (Katso kuva 7)

1 Irrota siirtoteippi, joka pitää imusäleikön 2 saranaa paikallaan. 

2 Kiinnitä imusäleikkö saranoihin painamalla saranaa ja asettamalla
saranan molemmat päät imusäleikön reikiin. (Katso kuva 7)

3 Varmista, että imusäleikkö on oikein kiinni koristepaneelissa
2 saranalla.

4 Sulje imusäleikkö toimimalla käänteisesti kohdan "Koristepaneelin
valmistelu asennusta varten" sivulla 1 ohjeisiin nähden.

 Imusäleikkö voidaan asentaa 4 suuntaa yksinkertaisesti
kääntämällä sitä 90 astetta.

 Muuta suuntaa, kun säädät useiden yksikköjen imusäleikön
suuntaa tai kun haluat täyttää asiakkaan vaatimukset.

Varmista, että sammutat virtalähteen ennen
johdotusta!

1 Ruuvit (2)

2 Kytkinrasia

3 Suuntaläpän moottorin virtajohto

4 Suuntaläpän moottorin virtajohto on kiinnitetty nippusiteellä 
muihin johtoihin (katso lisätietoja kohdasta kuva 6)

5 Sisäyksikön piirilevyn (X36A) liitin

6 Nippuside

1 Irrota sähköosarasian kansi. Löysää 2 ruuvia ja liu'uta 
sähköosarasian kantta nuolten suuntaan.

2 Liitä koristepaneeliin asennetun suuntaläpän moottorin 
virtajohdon liitin tukevasti. Kiinnitä suuntaläpän moottorin 
virtajohto muihin johtoihin nippusiteellä (sisäyksikön 
varustesarjasta). (Katso kuva 6)

3 Aseta sähköosarasian kansi takaisin paikalleen toimimalla 
käänteisesti sen irrotusohjeisiin nähden.

Varmista, että suuntaläpän moottorin virtajohto ei jää
sisäyksikön ja koristepaneelin väliin tai sähköosarasian
kannen väliin.

1 Koristepaneeli

2 Imusäleikkö

3 Imusäleikön sarana (kiinni koristepaneelissa)
Asennusopas

2
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
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