ASENNUSOPAS
Koristepaneeli
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BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W

■

■

BYCQ140D7W1W-koristepaneelissa on valkoiset
eristeet.
Huomaa,
että
valkoisiin
eristeisiin
näyttää
muodostuvan likaa huomattavasti enemmän. Tästä
syystä
ei
ole
suositeltavaa
asentaa
BYCQ140D7W1W-koristepaneelia
likaiseen
ympäristöön.
BYCQ140D7W1W-koristepaneelia käytettäessä on
suositeltavaa
vaihtaa
suodattimen
puhdistusilmoitukset kaukosäätimessä vähäisistä
voimakkaiksi. Asetuksen vaihtaminen voimakkaaksi
vastaa
suodattimen
puhdistusilmoitusta
likaisemmassa ilmassa. Lisätietoja on sisäyksikön
asennusoppaan kohdassa "Ilmansuodatinilmoituksen
asettaminen" tai "Asennuspaikalla tehtävät asetukset"
sisäyksikön tyypin mukaan.
Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä
heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle.
Laitteiden tai lisälaitteiden väärä asennus tai
liittäminen voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun,
vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteille.
Huolehdi siitä, että käytät ainoastaan Daikinin
valmistamia lisälaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu
käytettäviksi näiden laitteiden kanssa. Niiden
asentaminen
on
annettava
ammattimiehen
tehtäväksi.
Jos olet epävarma asennusmenettelyn tai käytön
suhteen, ota aina yhteyttä jälleenmyyjään, jolta saat
neuvoja ja tietoja.

VALMISTELUT

Koristepaneelin käsittely
Jotta koristepaneeli ei vaurioituisi, toimi seuraavasti:
- Älä koskaan aseta paneelia etupuoli alaspäin.
- Älä koskaan laita paneelia nojalleen seinää vasten.
- Älä koskaan laske paneelia ulkonevan esineen päälle.
- Älä koskaan kosketa kääntöläppää tai kohdista siihen
painetta, jotta se ei menisi epäkuntoon.
- Varo vahingoittamasta koristepaneelin
takakulmassa olevia 4 kiinnikettä.

Koristepaneelin valmistelu asennusta varten
1

Irrota imusäleikkö koristepaneelista.
■ Paina imusäleikön vipua (5) sisään ja avaa säleikkö (2).
(Katso kuva 1)
1

Koristepaneeli

2

Imusäleikkö

3

Kulmakoristesuojus

4

Kääntöläpät

5

Vipu

■ Katso kuva 2. Irrota imusäleikkö koristepaneelista nostamalla
säleikköä ylös noin 45 astetta (1) asentoon, jossa sen
irrottaminen on mahdollista (2).

ASENNUSTA

■

Jätä laite pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu asennuspaikkaan.

■

Saat sisäyksikön asennusoppaasta lisätietoja niistä osista, joita
ei mainita tässä oppaassa.
HUOMAA

ENNEN ASENNUSTA

Tässä yksikössä voit valita ilman virtaussuunnat. Yksikköön on
ostettava sulkutulppasarja ilmanpoistoaukkojen tukkimiseksi, jos ilma
halutaan poistaa 2 tai 3 suuntaan.

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

ENNEN

Asennusopas

Koristepaneeli

■ Irrota pakkauspahvi (3) koristepaneelista (4 kohtaa).
■ Irrota pakkausteippi (4) imusäleikön (5) takaa (4 kohtaa).
2

Asentajalle
Neuvo asiakkaalle laitteen oikea käyttötapa ja
näytä hänelle sisäyksikön käyttöopas.

Irrota kulmakoristesuojus jokaisesta kulmasta vetämällä sitä
ylös nuolen suuntaan. (Katso kuva 3)

KORISTEPANEELIN

ASENNUS SISÄYKSIKKÖÖN

Lisävarusteet
Katso tarkempia tietoja sisäyksikön asennuksesta sen asennusoppaasta.
1
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Asenna koristepaneeli (Katso kuva 5)

1x
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a

Kiinnike

b

Koukku

c

Putkiosa

d

Putkipuoli-merkki

e

Tyhjennysosa

f

Tyhjennyspuoli-merkki

g

Tilapäinen salpa

h

Kääntöläppämoottorin lyijyvaippajohdin

Pidä koristepaneelia sisäyksikköä vasten sovittamalla
koristepaneelin putki- ja tyhjennyspuolen merkit sisäyksikön
putkiosan ja tyhjennysosan kohdalle.

Asennusopas

1

2

3

4
5

6

Asenna koristepaneeli tilapäisesti sisäyksikköön
ripustamalla tilapäinen salpa sisäyksikön rungon koukkuihin.
(2 paikkaa)
Ripusta koristepaneelin kulmaosien 4 kiinnikettä sisäyksikön
rungon ympärillä oleviin koukkuihin.
Varmista, että kääntöläppämoottorin lyijyvaippajohdin ei jää
kiinni sisäyksikön ja koristepaneelin väliin.
Ruuvaa kaikkia kulmaosan 4 kuusioruuvia sisään noin
5 mm. Paneeli nousee ylös.

IMUSÄLEIKÖN

JA KULMAKORISTESUOJUKSEN

ASENNUS
Asenna imusäleikkö
Asenna imusäleikkö suorittamalla kappaleen "Koristepaneelin
valmistelu asennusta varten" sivulla 1 vaiheet päinvastaisessa
järjestyksessä.
■

Säädä koristepaneelia kääntämällä sitä kuvan nuolien
osoittamaan suuntaan niin, että kattoaukko on täysin
peitossa.

Kun olet ripustanut imusäleikön koristepaneeliin, kiinnitä
säleikön nyörit koristepaneelin tappeihin.
HUOMAA

Varmista, että nyörit on työnnetty tappien juureen
asti, jotta ne eivät luiskahda pois tapeilta.

Katso kuva 6 (ilman ulostuloaukon poikkileikkaus) ja kiristä
kuusioruuveja, kunnes koristepaneelin ja sisäyksikön välissä
olevan tiivistysmateriaalin paksuus on korkeintaan 12 mm.
1

Sisäyksikkö

2

Välikatto

3

Tiivistemateriaali

4

Koristepaneeli

5

Kääntöläppä

6

Ilman ulostuloaukko

Varotoimenpiteet
■

Jos ruuveja ei ole kiristetty kunnolla (katso kuva 4), yksikköön
sekä katon ja koristepaneelin väliin (1) voi vuotaa ilmaa, jolloin
seurauksena on likaantumista (2) ja kasteen (3) muodostumista.

■

Jos ruuvien kiristämisen jälkeen katon ja koristepaneelin väliin
jää rako, säädä uudelleen sisäyksikön rungon korkeus (katso
kuva 9). Sisäyksikön rungon korkeutta voidaan säätää
koristepaneelin kulmissa olevien reikien kautta. Sisäyksikkö
täytyy pitää vaakasuorassa ja tyhjennysputket paikallaan.

2

■

Imusäleikkö voidaan asentaa 4 eri suuntaan kääntämällä sitä
90 astetta.

■

Vaihda suunta, kun säädät useiden yksiköiden imusäleikön
suuntaa, tai asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Koristepaneelin johdotus (Katso kuva 8)

HUOMAA

Muista katkaista virransyöttö ennen sähköjohtojen
asennusta!

Asenna kulmakoristesuojus

1

Kääntöläppämoottorin lyijyvaippajohdin

(Katso kuva 7)

2

Liitin

1

3

Sähkökomponenttirasian kansi

4

Koukut

5

Ruuvit (2 kohtaa)

6

Kiinnike

■ Liitä tukevasti koristepaneeliin asennetun kääntöläppämoottorin lyijyvaippajohtimen liittimet.
■ Liitä kääntöläppämoottorin kaapeli tukevasti toimitetulla
kiinnikkeellä.
■ Asenna sähkökomponenttirasian
vastaisessa järjestyksessä.

Kiinnitä jokaisen kulmakoristesuojuksen nyöri koristepaneelin
tappiin.
HUOMAA

■ Irrota sähkökomponenttirasian kansi.
Avaa 2 ruuvia, työnnä sähkökomponenttirasian kantta
nuolien suuntaan ja irrota se koukuista.

kansi

takaisin

Varmista, että nyörit eivät roiku koristepaneelin ja
imusäleikön välissä.

2

Kun kulmakoristesuojus löystyy sisäyksikön
koristepaneelin kunnossapidon aikana, nyöri
estää sitä putoamasta lattialle ja vaurioitumasta.

Asenna kaikki kulmakoristesuojukset.
■ Työnnä ensin kulmakoristesuojuksen nelikulmaisen kärjen
koukku koristepaneelin kulmassa olevan reikään.
■ Aseta sitten kulmakoristesuojuksen 4 salpaa koristepaneelin
reikiin ja paina varovasti kulmakoristesuojus koristepaneelin
päälle.

päin-

Varmista, ettei kääntöläppämoottorin lyijyvaippajohdin
jää kiinni sisäyksikön ja koristepaneelin väliin eikä
sähkökomponenttirasian kannen väliin.

Asennusopas
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