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Montaj öncesi
 Montaj konumuna taşınana kadar cihazın ambalajında kalması

gerekir.

 Bu kılavuzda ele alınmayan konular için iç ünite montaj
kılavuzuna bakın.

Aksesuarlar

Montaj öncesi hazırlık
Bu ünite için, hava akış yönlerini seçebilirsiniz. Havanın 2 veya 3
farklı yönde üflenmesi için, hava üfleme çıkışlarının sızdırmazlığı
açısından opsiyonel blokaj dolgu kiti satın alınması gerekir. 

Dekoratif panelin kullanımı
Dekoratif panele gelebilecek hasarları önlemek üzere, şu hususları
dikkate alın:

- Dekoratif paneli kesinlikle baş aşağı gelecek şekilde 
yerleştirmeyin.

- Dekoratif paneli kesinlikle duvara dayamayın.
- Dekoratif paneli kesinlikle keskin veya çıkıntılı nesneler 

üzerine yerleştirmeyin.
- Salınım kanatçığının arızalanmaması için, kesinlikle salınım 

kanatçığına dokunmayın veya salınım kanatçığını üzerine 
baskı yapmayın.

Dekoratif panelin montaja hazırlanması

1 Emiş ızgarasını dekoratif panelden çıkartın.

 Dekoratif panel emiş ızgarasındaki ve kanatçıklardaki nakliye
bandını çıkartın. 

 Emiş ızgarası kolunu (3) içeri doğru ittirin ve ardından emiş
ızgarasını (2) açın. (Bkz. Şekil 1)

 Emiş ızgarasını, emiş ızgarasının çıkartılabilmesine (B) izin
verecek şekilde yukarı doğru yaklaşık 90 derece (A)
kaldırarak dekoratif panelden ayırın. (Bkz. Şekil 2)

Dekoratif panelin iç üniteye montajı
İç ünitenin montajı hakkında ayrıntılı bilgi için, iç ünitenin montaj
kılavuzuna bakın.

1 Dekoratif paneli monte edin (Bkz. Şekil 3)
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Dekoratif panel Montaj kılavuzu

Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl kılavuzun
çevirileridir.

Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
Kılavuzu bir kenara atmayın. Daha sonra başvurmak üzere
arşivinizde saklayın.

Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya
bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara,
yangına veya diğer cihaz hasarlarına neden olabilir.
Yalnızca Daikin tarafından ilgili cihazla birlikte kullanım için
tasarlanmış aksesuarların kullanıldığından ve bu
aksesuarların profesyonel bir montör tarafından monte
edildiğinden emin olun.

Montaj veya kullanım prosedürlerinden emin değilseniz,
lütfen öneri ve bilgi almak için satıcınıza danışın.

Izgarayı açmadan önce ana şebekeyi kesin.

NOT Montör için
Müşteriye iç ünitenin kullanım kılavuzu üzerinden
sistemi nasıl doğru şekilde çalıştırabileceğini
öğrettiğinizden emin olun.

Montaj kılavuzu

Vidalar (4x)

Izgara menteşesi (2x)

Döner fan

1 Dekoratif panel

2 Emiş ızgarası

3 Kol

1 Geçici kilit

2 Kanca

3 Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosu

4 Boru alanı

5 Boru yan işareti

6 Drenaj alanı

7 Drenaj yan işareti

1 Dekoratif panel üzerindeki  ve  
işaretlerini boru alanındaki konuma ve iç ünitenin tahliye 
alanına hizalayarak, dekoratif paneli iç üniteye dayayın.

2 2 adet geçici panel kilidini yukarı doğru, iç ünite kancalarına 
çevirin, böylece dekoratif panel geçici olarak iç üniteye 
sabitlenir. (Bkz. Şekil 3)

3 Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosunun dekoratif panel 
ve iç ünite arasına sıkışmadığından emin olun.

4 Ürünle birlikte verilen 4 adet vidayı takın ve dekoratif panelin, 
iç ünite ve tavan ile doğru şekilde hizalandığını kontrol edin.

5 Dekoratif panel ile iç ünite arasındaki sızdırmazlık 
malzemesinin kalınlığı 4-8 mm'ye düşene kadar 4 vidayı 
da sıkın. (Bkz. Şekil 4)

piping side drain side

1 İç ünite

2 Tavan

3 Sızdırmazlık malzemesi

4 Dekoratif panel

5 Hava çıkışı
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
Dekoratif panel
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Önlemler
 Vidaların yanlış sıkılması - (Bkz. Şekil 5) - üniteye ve tavan

ile dekoratif panel (1) arasına hava kaçağı gerçekleşmesine
ve dolayısıyla kirlenme (2) ve çiğ (3) oluşumuna neden
olabilir.

 Vidalar sıkıldıktan sonra tavan ile dekoratif panel arasında
boşluk kalırsa, iç ünite gövde yüksekliğini yeniden ayarlayın.
İç ünite mutlaka düz tutulmalı ve drenaj borusunun
etkilenmemesine dikkat edin.

2 Dekoratif panel kabloları (Bkz. Şekil 6)

Emiş ızgarasının dekoratif panele montajı
Emiş panelini monte edin (Bkz. Şekil 7)

1 2 adet emiş ızgarası menteşesini yerine sabitleyen nakliye
bandını sökün. 

2 Emiş ızgarasını menteşeye bastırarak ve menteşenin her iki
ucunu emiş ızgarası üzerindeki deliklere sokarak menteşelere
sabitleyin. (Bkz. Şekil 7)

3 Emiş ızgarasının, 2 adet menteşe kullanarak dekoratif panele
doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.

4 "Dekoratif panelin montaja hazırlanması", sayfa 1'de açıklanan
prosedürü tersten takip ederek, emiş ızgarasını kapatın.

 Emiş ızgarası 90 derece döndürülerek 4 farklı yönde monte
edilebilir.

 Birden fazla ünitenin emiş ızgarası yönünü ayarlayarak, yönü
müşterinin talepleri doğrultusunda değiştirin.

Kablo bağlantısından önce güç beslemesini
kestiğinden emin olun!

1 Vidalar (2)

2 Anahtar kutusu

3 Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosu

4 Bağlantı kelepçesiyle kabloların geri kalanına sabitlenen 
salınım kanatçığı motor bağlantı kablosu (şekil 6'daki 
ayrıntıya bakın)

5 İç ünite PCB'si konektörü (X36A)

6 Bağlantı kelepçesi

1 Elektrikli bileşen kutusunun kapağını çıkartın. 2 adet vidayı 
gevşetin ve elektrikli bileşen kutusunun kapağını ok yönünde 
kaydırın.

2 Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosunun konektörünü 
dekoratif panel üzerine sağlam şekilde sabitleyin. Salınım 
kanatçığı motor bağlantı kablosunu kablo kelepçesiyle 
(iç ünite aksesuar setinden) kabloların geri kalanına 
bağlayın. (Bkz. Şekil 6)

3 Söküm için açıklanan prosedürü tersten takip ederek, 
elektrikli bileşen kutusunun kapağını geri takın.

Salınım kanatçığı motor bağlantı kablosunun iç ünite
ile dekoratif panel arasına ve elektrikli bileşen kutusu
kapağı arasına sıkışmadığından emin olun.

1 Dekoratif panel

2 Emiş ızgarası

3 Emiş ızgarası menteşesi (dekoratif panele sabitlenir)
Montaj kılavuzu

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

Dekoratif panel
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