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A felszerelés előtt
 Hagyja az egységet a csomagolásában, amíg el nem éri

a felszerelés helyét.

 A kézikönyvben nem található kérdésekkel kapcsolatban
olvassa el a beltéri egység szerelési kézikönyvét.

Tartozékok

Előkészületek a szerelés előtt
Ezen egység esetében kiválaszthatja a levegőáramlási irányokat.
A levegő 2 vagy 3 irányba történő kifúvásához be kell szereznie
a berendezéshez az opcionális blokkolóbetét-készletet, amellyel
elzárhat levegőelvezetési kimeneteket. 

A díszítőpanel kezelése
A díszítőpanel sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen
a következőkre:

- Ne tegye le a díszítőpanelt lefelé fordítva.
- Ne támassza a falnak a díszítőpanelt.
- Ne helyezze a díszítőpanelt éles vagy kiálló tárgyra.
- A lengőszárny meghibásodásának elkerülése érdekében 

ne érintse meg azt, és ne fejtsen ki nyomást arra.

A díszítőpanel előkészítése szereléshez

1 Távolítsa el a szívórácsot a díszítőpanelről.

 Távolítsa el a szállítás közbeni védelemre szolgáló
védőszalagot a díszítőpanel szívórácsáról és szárnyairól. 

 Nyomja befelé a szívórácson található kart (3), és nyissa ki
a szívórácsot (2). (Lásd: 1. ábra)

 Vegye le a szívórácsot a díszítőpanelről. Ehhez emelje meg a
szívórácsot körülbelül 90 fokkal (A), amíg el nem éri azt
a helyzetet, ahol a szívórács eltávolítható (B). (Lásd: 2. ábra)

A díszítőpanel felszerelése a beltéri 
egységre
A beltéri egység felszerelésének részleteit a beltéri egység szerelési
kézikönyvében tekintheti meg.

1 A díszítőpanel felszerelése (Lásd: 3. ábra)

BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

Díszítőpanel Szerelési kézikönyv

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg.
Az egyéb nyelvű változatok az útmutató eredeti
szövegének a fordításai.

A felszerelés előtt olvassa el figyelmesen ezt
a kézikönyvet. Ne dobja el. Őrizze meg, később még
szükség lehet rá.

A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést,
rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb
károsodását okozhatja. Csak Daikin gyártmányú
tartozékokat használjon, amelyeket a berendezéshez
terveztek, és a beszerelést bízza szakemberre.

Ha bizonytalan az üzembe helyezés vagy a használat
módját illetően, tanácsért és információért mindig lépjen
kapcsolatba forgalmazójával.

Áramtalanítsa a berendezést a rács kinyitása előtt.

MEGJEGYZÉS A szerelőnek
Mindenképpen ismertesse a vásárló számára
a rendszer megfelelő üzemeltetését a beltéri
egység üzemeltetési kézikönyvének segítségével.

Szerelési kézikönyv

Csavarok (4x)

Rács zsanérja (2x)

Forgó ventilátor

1 Díszítőpanel

2 Szívórács

3 Kar

1 Ideiglenes retesz

2 Kampó

3 A lengőszárnymotor huzalkivezetése

4 Csővezetékoldal

5 Csővezeték-oldali jelölés

6 Elvezető oldal

7 Elvezetőoldali jelölés

1 Tartsa a díszítőpanelt a beltéri egységhez úgy, hogy 
a díszítőpanel  és  jelölései 
illeszkedjenek a beltéri egység csővezeték-oldali 
és elvezetőoldali jelöléseihez.

2 Akassza a panel 2 ideiglenes reteszét a beltéri egység 
kampóiba, ideiglenesen rögzítve a díszítőpanelt a beltéri 
egységhez. (Lásd: 3. ábra)

3 Győződjön meg arról, hogy nem a lengőszárnymotor 
huzalkivezetése nem szorult a díszítőpanel és a beltéri 
egység közé.

4 Helyezze be a 4 mellékelt csavart, és ellenőrizze, hogy 
a díszítőpanel megfelelően illeszkedik-e a beltéri egységhez 
és a mennyezethez.

5 Húzza meg a 4 csavart annyira, hogy a díszítőpanel és 
a beltéri egység között található tömítőanyag vastagsága 
4-8 mm-re csökkenjen. (Lásd: 4. ábra)

piping side drain side

1 Beltéri egység

2 Mennyezet

3 Tömítőanyag

4 Díszítőpanel

5 Levegőkimenet
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
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Óvintézkedések
 A csavarok helytelen meghúzása – (Lásd: 5. ábra) –

a levegő az egységbe való beszivárgását okozhatja
a mennyezet és a díszítőpanel (1) között, ami szennyeződés
(2) és páralecsapódás (3) megjelenésével járhat.

 Ha rés maradt a mennyezet és a díszítőpanel között
a csavarok meghúzása után, állítsa be újra a beltéri egység
testmagasságát. A beltéri egységnek szintben kell maradnia,
és az elvezető csöveknek sem szabad elmozdulniuk.

2 A díszítőpanel huzalozása (Lásd: 6. ábra)

A szívórács felszerelése a díszítőpanelre
A szívórács felszerelése (Lásd: 7. ábra)

1 Távolítsa el a szállítás közbeni védelemre szolgáló
védőszalagot, amely a szívórács 2 zsanérját rögzíti. 

2 Rögzítse a szívórácsot a zsanérokhoz. Ehhez fejtsen ki nyomást
a zsanérra, és a zsanér két végét illessze a szívórácson
található furatokba. (Lásd: 7. ábra)

3 Győződjön meg arról, hogy a szívórács megfelelően van
a díszítőpanelhez rögzítve a 2 zsanérral.

4 Zárja be a szívórácsot az "A díszítőpanel előkészítése
szereléshez", 1. oldal részben ismertetett eljárás fordított
sorrendben történő végrehajtásával.

 A szívórács 4 irányban is felszerelhető annak 90 fokos
elforgatásával.

 Az irányt például akkor módosíthatja, amikor több egység
szívórácsának az irányát állítja be, vagy a vásárló igényeinek
megfelelően kell eljárnia.

A huzalozás előtt mindenképpen áramtalanítsa
a berendezést!

1 Csavarok (2)

2 Kapcsolódoboz

3 A lengőszárnymotor huzalkivezetése

4 A lengőszárnymotor huzalkivezetése kábelrögzítővel 
a többi kábelhez rögzítve (Részletesen lásd: 6. ábra)

5 A beltéri egység Jel paneljének (X36A) csatlakozója

6 Kábelrögzítő

1 Vegye le az elektromos alkatrészek dobozának fedelét. 
Lazítson ki 2 csavart, és csúsztassa az elektromos 
alkatrészek dobozának fedelét a nyilak irányába.

2 Biztonságosan rögzítse a lengőszárnymotor díszítőpanelre 
szerelt huzalkivezetésének csatlakozóját. Rögzítse 
szorosan a többi vezetékhez a lengőszárnymotor 
huzalkivezetését a kábelrögzítővel (a beltéri egység 
tartozékkészletéből). (Lásd: 6. ábra)

3 Helyezze vissza az elektromos alkatrészek dobozának 
fedelét az eltávolítási eljárás fordított sorrendben történő 
végrehajtásával.

Győződjön meg arról, hogy nem a lengőszárnymotor
huzalkivezetése nem szorult a díszítőpanel és
a beltéri egység vagy az elektromos alkatrészek
dobozának fedele közé.

1 Díszítőpanel

2 Szívórács

3 A szívórács zsanérja (a díszítőpanelhez rögzítve)
Szerelési kézikönyv
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