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Monteringshåndbok

Dekorpanel

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene.
Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Klargjøre dekorpanelet for montering
1

Fjern innsugingsristen fra dekorpanelet.

Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken
må ikke kastes. Oppbevar den for fremtidig referanse.
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Det må kun
brukes originalt tilbehør fra Daikin. Tilbehøret må monteres
av fagmann.

i

innpakningen

inntil

du

kommer

til

Roterende vifte

Innsugingsrist

3

Spak

 Skyv innsugingsristens spak
innsugingsristen (2). (Se figur 1)

(3)

innover

og

åpne

 Koble innsugingsristen fra dekorpanelet ved å løfte den
oppover omtrent 90 grader (A), inntil du når posisjonen der
det er mulig å fjerne innsugingsristen (B). (Se figur 2)

Før installering
La enheten stå
installeringsstedet.

Dekorpanel

2

 Fjern transporttapen fra dekorpanelets innsugingsrist og
klaffer.

Dersom du ikke er sikker på hvordan du monterer eller
betjener anlegget, må du alltid kontakte din lokale
forhandler for å få råd og informasjon.



1

Installering av dekorpanelet
på innendørsenheten
Se installeringshåndboken på innendørsenheten hvis du vil ha
detaljer om installering av innendørsenheten.

Kutt hovedstrømtilførselen før du åpner risten.


1

Installer dekorpanelet (Se figur 3)

Se i monteringshåndboken for innendørsanlegget for utstyr som
ikke er beskrevet i denne håndboken.
NB

1

Midlertidig bolt

2

Krok

Til installatøren

3

Svingklaffmotorens ledning

Det er viktig at du instruerer kunden i forsvarlig
bruk
av
systemet
og
presenterer
innendørsenhetens driftshåndbok.

4

Røroppleggområde

5

Sidemerke på røropplegg

6

Dreneringsområde

7

Dreneringssidemerke

Tilbehør
1

Hold dekorpanelet mot innendørsenheten ved å matche
merkene piping side og drain side på dekorpanelet med
posisjonen til røroppleggområdet og dreneringsområdet
på innendørsenheten.

2

Vri 2 midlertidige panelbolter opp i krokene på
innendørsenheten slik at dekorpanelet festes
midlertidig til innendørsenheten. (Se figur 3)

3

Sørg for at svingklaffmotorens ledning ikke blir sittende
fast mellom dekorpanelet og innendørsenheten.

4

Fest de 4 medfølgende skruene, og undersøk om
dekorpanelet er riktig plassert i forhold til innendørsenheten
og taket.

5

Trekk til alle 4 skruer inntil tykkelsen på forseglingsmaterialet
mellom dekorpanelet og innendørsenheten er redusert til
4–8 mm. (Se figur 4)

Installeringshåndbok

Skruer (4x)

Hengsel til risten (2x)

Klargjøring før installering
For denne enheten kan du velge luftstrømretninger. Hvis du vil slippe
ut luft i 2 eller 3 retninger, er det nødvendig å kjøpe det valgfrie
blokkeringsputesettet for forsegling av luftutslippskanaler.

Håndtering av dekorpanelet
For å forhindre skade på dekorpanelet må du respektere følgende
forholdsregler:
- Aldri plassere dekorpanelet med forsiden ned.
- Aldri la dekorpanelet lene mot en vegg.
- Aldri plassere dekorpanelet på en skarp eller utstikkende
gjenstand.
- Aldri berøre eller sette press på svingklaffen for å forhindre
feilfunksjon.
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1

Innendørsenhet

2

Tak

3

Tetningsmateriale

4
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5

Luftutslipp
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Forholdsregler
 Feilaktig tilstramming av skruene – (Se figur 5) – kan føre til
at luft lekker inn i enheten og mellom taket og dekorpanelet
(1), med fare for forurensning og (2) og dugg (3).
 Hvis det finnes en åpning mellom taket og dekorpanelet etter
at du har trukket til skruene, må du justere
innendørsenhetens kabinetthøyde på nytt. Innendørsenheten
må holdes plan og dreneringsrøropplegget må ikke forstyrres.
2

Dekorpanelets kabling (Se figur 6)
Sørg for å slå av strømforsyningen før kabling!

1

Skruer (2)

2

Bryterboks

3

Svingklaffmotorens ledning

4

Svingklaffmotorens ledning festet med buntebånd
til resten av ledningene (se detaljer i figur 6)

5

Kontakt på innendørsenhetens kretskort (X36A)

6

Buntebånd

1

Fjern lokket på boksen med elektriske komponenter. Løsne
2 skruer og skyv lokket på boksen med elektriske
komponenter i pilenes retning.

2

Koble til svingklaffmotorens ledning som er installert på
dekorpanelet. Fest svingklaffmotorens ledning godt til resten
av ledningene med buntebånd (fra innendørsenhetens
tilbehørssett). (Se figur 6)

3

Sett på lokket på boksen med elektriske komponenter.
Følg en fremgangsmåte motsatt av da du fjernet det.
Sørg for at svingklaffmotorens ledning ikke blir
sittende
fast
mellom
innendørsenheten
og
dekorpanelet og lokket på boksen med elektriske
komponenter.

Montering av innsugingsristen på
dekorpanelet
Monter innsugingsristen (Se figur 7)
1

Dekorpanel

2

Innsugingsrist

3

Hengsel på innsugingsrist (festet til dekorpanel)

1

Fjern transporttapen som
innsugingsristen på plass.

2

Fest innsugingsristen til hengslene ved å presse hengselet og
sette inn begge ender av hengselet i hullene i innsugingsristen.
(Se figur 7)

3

Sørg for at innsugingsristen er godt festet til dekorpanelet med
de 2 hengslene.

4

Lukk innsugingsristen ved å følge fremgangsmåten under
"Klargjøre dekorpanelet for montering" på side 1 i motsatt
rekkefølge.



Innsugingsristen kan installeres i 4 retninger ganske enkelt ved
å snu den 90 grader.



Endre retning når du justerer innsugingsristen til flere enheter
eller hvis kunden krever det.
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