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

FØR INSTALLERING

� La anlegget bli værende i emballasjen til det kommer til
installeringsstedet. 

� Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget for elementer
som ikke er beskrevet i denne håndboken.

Tilbehør

FORBEREDELSER FØR INSTALLASJONEN

Du kan velge retninger på luftstrømmen for dette anlegget. Du må
kjøpe blokkeringsmatter (tilleggsutstyr) for tetting av luftutløp hvis du
vil ha luftutløp i 2 eller 3 retninger.

Håndtering av dekorasjonspanelet

Vær oppmerksom på følgende for å unngå skade på dekorasjons-
panelet:

- Plasser aldri panelet vendt ned.
- La aldri panelet helle mot en vegg.
- Plasser det aldri på en fremstikkende gjenstand.
- Svingeklaffen må aldri berøres eller settes under trykk for å 

unngå at det oppstår funksjonsfeil i svingeklaffen.
- Vær forsiktig så du ikke skader de 

4 knastene på baksiden av 
hjørnedekordekselet.

Klargjøre dekorasjonspanelet for installasjon

1 Fjern innsugningsristen fra dekorasjonspanelet.

� Trykk inn spakene på innsugningsristen (5), og åpne risten
(2). (Se figur 1)

� Se figur 2. Hekt av innsugningsristen fra dekorasjonspanelet
ved å løfte opp risten omtrent 45 grader (1) til den når det
punktet der det er mulig å fjerne risten (2).

� Fjern emballasjepappen (3) fra dekorasjonspanelet
(på 4 steder).

� Fjern transporttapen (4) fra baksiden av innsugningsristen
(5) (på 4 steder).

2 Fjern alle hjørnedekslene på dekorasjonspanelet ved å løfte
dem opp i pilens retning. (Se figur 3)

INSTALLERING AV DEKORASJONSPANELET I 
INNENDØRSANLEGGET

Se i installeringshåndboken for innendørsanlegget for nærmere
detaljer om installering innendørsanlegget.

1 Installer dekorasjonspanelet. (Se figur 5)

BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W Dekorasjonspanel Installeringshåndbok

� BYCQ140D7W1W har hvit isolasjon.
Vær oppmerksom på at smuss på hvit isolasjon er
mer synlig, og at det derfor ikke anbefales å installere
dekorasjonspanelet BYCQ140D7W1W på steder som
er utsatt for mye smuss.
Ved bruk av dekorasjonspanelet BYCQ140D7W1W
anbefales det å endre indikasjonene på skjermen om
rengjøring av filteret på fjernkontrollen fra lett til
kraftig. Når du endrer innstillingen til kraftig, tilsvarer
det indikasjoner på skjermen om rengjøring av filteret
ved høyere luftforurensning. Se i
installeringshåndboken for innendørsanlegget under
avnittet "Stille inn varsling for luftfilter" eller
"Innstillinger på installasjonsstedet", avhengig av
typen innendørsanlegg.

� Les denne håndboken nøye før installering.
Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for
fremtidig referanse.
Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av
anlegget eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt,
kortslutning, lekkasje, brann eller annen skade på
utstyret. Sørg for å bruke utelukkende tilbehør lagd av
Daikin som er konstruert spesielt til bruk sammen
med utstyret, og sørg for at det installeres av en
fagmann.
Nærmeste forhandler bistår med råd og veiledning om
du har spørsmål om montering eller bruk av anlegget.

NB Til installatøren

Pass på at du instruerer kunden om hvordan
anlegget skal brukes på riktig måte ved å vise
ham/henne driftshåndboken for innendørs-
anlegget.

4x 4x 4x 1x1x1x1x1x

1 Dekorasjonspanel

2 Innsugningsrist

3 Hjørnedeksel på dekorasjonspanel

4 Svingeklaffer

5 Spak

a Monteringsbrakett

b Krok

c Røropplegg

d Merket for "røropplegg"

e Drenering

f Merket for "drenering"

g Midlertidig spenne

h Svingeklaffmotorens leder
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Forholdsregler

� Feilaktig stramming av skruene (se figur 4) kan forårsake at det
lekker inn luft i anlegget samt mellom taket og dekorasjons-
panelet (1), noe som kan føre til at det dannes forurensning (2)
og dugg (3).

� Hvis det er en åpning mellom taket og dekorasjonspanelet etter
at skruene er strammet, justerer du karosserihøyden til
innendørsanlegget på nytt (se figur 9). Karosserihøyden til
innendørsanlegget kan justeres gjennom hullene i hjørnene på
dekorasjonspanelet. Innendørsanlegget må være i vater, og
dreneringsrørene må være uberørt.

2 Kobling av dekorasjonspanelet (Se figur 8)

� Ta av dekselet på boksen med elektriske komponenter.
Løsne de 2 skruene, skyv dekselet på boksen med elektriske
komponenter i pilens retning, og løsne det fra krokene.

� Koble godt sammen kontaktene for svingeklaffmotorens
leder, som er montert på dekorasjonspanelet.

� Fest svingeklaffmotorens leder skikkelig ved hjelp av
medfølgende klemme.

� Sett på plass dekselet på boksen med elektriske kompo-
nenter (i omvendt rekkefølge for å fjerne det).

MONTERE INNSUGNINGSRISTEN OG 
HJØRNEDEKSELET PÅ DEKORASJONSPANELET

Montere innsugningsristen

Installer innsugningsristen ved å reversere fremgangsmåten vist i
avsnittet "Klargjøre dekorasjonspanelet for installasjon" på side 1.

� Når du har hektet innsugningsristen på dekorasjonspanelet,
fester du remmene på innsugningsristen til stiftene på
dekorasjonspanelet. 

� Innsugningsristen kan enkelt installeres i 4 retninger ved at den
dreies 90 grader.

� Endre retningen ved justering av retningen på innsugningsristen
til flere anlegg, eller for å etterkomme krav fra kunden.

Montere hjørnedekselet på dekorasjonspanelet

(Se figur 7)

1 Fest remmen på hvert av hjørnedekslene til stiften på
dekorasjonspanelet.

2 Monter alle hjørnedekslene på dekorasjonspanelet.

� Først hekter du kroken på den firkantede tuppen på
hjørnedekselet inn i hullet på hjørnet av dekorasjonspanelet. 

� Deretter plasserer du de 4 spennene på hjørnedekslene slik
at de passer inn i hullene på dekorasjonspanelet, og skyver
forsiktig hjørnedekselet fast til dekorasjonspanelet.

1 Hold dekorasjonspanelet opp mot innendørsanlegget mens 
du tilpasser merkene for røropplegg og drenering på 
dekorasjonspanelet etter plasseringen av røropplegg og 
drenering i innendørsanlegget.

2 Monter dekorasjonspanelet midlertidig på 
innendørsanlegget ved å henge den midlertidige spennen på 
krokene i karosseriet til innendørsanlegget (2 steder).

3 Hekt de 4 monteringsbrakettene på hjørnedelene til 
dekorasjonspanelet oppå krokene i karosseriet til 
innendørsanlegget.
Pass på svingeklaffmotorens leder ikke kommer i klem 
mellom innendørsanlegget og dekorasjonspanelet.

4 Skru inn de 4 sekskantede skruene i hjørnedelen omtrent 
5 mm slik at panelet heves.

5 Juster dekorasjonspanelet ved å dreie det i pilenes retning 
på figuren slik at takåpningen dekkes fullstendig.

6 Se figur 6 (tverrsnitt av luftutløpet), og skru inn de 
sekskantede skruene inntil tykkelsen på tetningsmaterialet 
mellom dekorasjonspanelet og innendørsanlegget er 
redusert til 12 mm eller mindre. 

1 Innendørsanlegg

2 Tak

3 Tetningsmateriale

4 Dekorasjonspanel

5 Svingeklaff

6 Luftutløp

Sørg for å slå av strømtilførselen før kobling!

1 Svingeklaffmotorens leder

2 Kontakt

3 Deksel på boks med elektriske komponenter

4 Kroker

5 Skrue (2 steder)

6 Klemme

Pass på svingeklaffmotorens leder ikke kommer i klem
mellom innendørsanlegget og dekorasjonspanelet
eller under dekselet på boksen med elektriske
komponenter.

NB Kontroller at remmene skyves helt ned på stiftene,
slik at remmene ikke kan gli av stiftene.

NB Kontroller at remmene ikke henger ut mellom
dekorasjonspanelet og innsugningsristen.

NB Når hjørnedekselet løsnes ved vedlikehold av
dekorasjonspanelet til innendørsanlegget,
forhindrer remmen at hjørnedekselet faller på
gulvet og blir skadet.
Installeringshåndbok
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