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Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är
översättningar av originalinstruktionerna.

Före installationen
■ Lämna enheten i dess förpackning tills den förts till

installationsplatsen. 
■ Se installationshandboken för inomhusenheten för objekt som

inte beskrivs i den här handboken.

Tillbehör

Installationsförberedelser
För denna enhet kan du välja olika luftflödesriktningar. För att kunna
släppa ut luft i 2 eller 3 riktningar, är det nödvändigt att köpa
blockeringstillägget för tätning av luftutloppen.

Hantering av dekorationspanelen
För att förebygga skada på dekorationspanelen ska följande åtgärder
vidtas:

- Placera aldrig panelen nedåt.
- Låt aldrig panelen luta mot en vägg.
- Sätt aldrig ned det på ett utskjutande föremål.

- Rör aldrig vid eller lägg tryck på svängklaffarna så att 
felfunktion av svängklaffen kan undvikas.

- Se till att du inte skadar de 4 klaffarna 
på baksidan av hörndekorationskåpan.

Installationsförberedelser för dekorationspanelen

1 Avlägsna insugningsgallret från dekorationspanelen.

■ Skjut insugningsgallrets spak (5) inåt och öppna gallret (2).
(Se figur 1)

■ Se figur 2. Ta bort insugningsgallret från dekorationspanelen
genom att lyfta upp gallret i cirka 45 grader (1) tills positionen
nås varifrån det är möjligt att ta bort gallret (2).

■ Ta bort transportkartongen (3) från dekorationspanelen
(på 4 platser).

■ Ta bort transporttejpen (4) från insugningsgallrets baksida (5)
(på 4 platser).

2 Avlägsna hörndekorationskåpan på alla hörn genom att dra den
uppåt i pilens riktning. (Se figur 3)

Installera dekorationspanelen 
på inomhusenheten
Se installationshandboken för inomhusenheten för information om
inomhusenhetens installation.

1 Montera dekorationspanelen (se figur 5)

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Dekorationspanel Installationshandbok

■ BYCQ140E2W1W har vit isolering.
Var uppmärksam på att smutsansamlingar på vit
isolering är synbart starkare och man bör därför inte
installera BYCQ140E2W1W dekorationspanel
i miljöer utsatta för koncentrationer av smuts.
När BYCQ140E2W1W dekorationspanel används bör
man ändra indikationerna för filterrengöring på displayen
från lätt till grov. Genom att ändra inställningen till grov
motsvarar det indikationer för filterrengöring på displayen
i händelse av högre luftkontaminering. Se
inomhusenhetens installationshandbok i stycket
"inställning av luftfiltersymbol" eller "lokal inställning",
beroende på vilken typ av inomhusenhet det är.

■ Läs igenom denna handbok noggrant innan
installationen påbörjas. Kasta inte bort den. Förvara
den säkert så att den kan användas vid behov.
Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehör kan orsaka elchock, kortslutning, läckage,
brand eller annan skada på utrustningen. Använd
endast tillbehör som tillverkas av Daikin och som är
specialkonstruerad att användas tillsammans med
produkten. Dessa tillbehör måste installeras av
installatören.
Om du har frågor angående installationsförfarandet
eller användningen tar du kontakt med din
återförsäljare för råd och information.

OBS! För installatören
Instruera kunden noggrant om hur systemet
fungerar och visa bruksanvisningen till
inomhusenheten för honom/henne.

1× 1×4× 4× 4×

1 Dekorationspanel
2 Luftintagsgaller
3 Hörndekorationskåpa
4 Svängklaffar
5 Spak

a Monteringsfäste

b Krok

c Rördel

d Markeringen "Piping side"

e Dräneringsdelen

f Markeringen "Drain side"

g Tillfällig hasp

h Svängklaffmotorns ledningstråd

1 Håll dekorationspanelen mot inomhusenheten så att markeringarna 
"piping side" och "drain side" på dekorationspanelen överens-
stämmer med rörlednings- och dräneringsdelens placering för 
inomhusenheten.

2 Montera dekorationspanelen tillfälligt på inomhusenheten genom att 
hänga den tillfälliga haspen på krokarna på inomhusenheten. 
(2 platser)

3 Haka fast de 4 monteringsfästena på dekorationspanelens 
hörnsektioner på krokarna runt inomhusenhet.
Se till att svängklaffmotorns ledningstråd inte fastnar mellan 
inomhusenheten och dekorationspanelen.

4 Skruva in alla 4 skruvar med sexkantshuvud ca 5 mm 
i hörnsektionen. Panelen åker upp.

5 Justera dekorationspanelen genom att vrida den i riktningen som 
visas med pilarna på figuren, så att taköppningen är helt täckt.
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
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2 Åtgärda gapet mellan dekorationspanelen och enheten om det
behövs. (Se figur 10)

Försiktighetsåtgärder
■ Otillräckligt åtdragna skruvar (se figur 4) kan orsaka att luft

släpps in i enheten samt mellan taket och dekorationspanelen
(1), vilket resulterar i föroreningar (2) och fukt (3).

■ Om det finns mellanrum mellan taket och dekorationspanelen, efter
att skruvarna har dragits åt ska du justera höjden på
inomhusenheten (se figur 9). Du kan justera inomhusenhetens höjd
via hålen i hörnen på dekorationspanelen. Inomhusenheten måste
hållas på en jämn nivå och dräneringsrören får inte påverkas.

3 Kabeldragning för dekorationspanelen (se figur 8) 

■ Avlägsna kopplingsboxens lucka.
Lossa de 2 skruvarna, skjut kopplingsboxens lucka i pilarnas
riktning och ta loss den från krokarna.

■ Anslut försiktigt kontaktdonen för svängklaffmotorns
ledningstråd på dekorationspanelen.

■ Sätt fast svängklaffmotorns ledningstråd med den
medföljande klämman.

■ Sätt tillbaka kopplingsboxens lucka genom att genomföra
samma procedur omvänt.

Installation av insugningsgallret och 
hörndekorationskåpan

Installera insugningsgallret
Installera insugningsgallret genom att följa stegen i proceduren som
beskrivs under "Installationsförberedelser för dekorationspanelen" på
sida 1 i omvänd ordning.
■ När insugningsgallret hakats fast på dekorationspanelen fäster

du insugningsgallrets snören vid dekorationspanelens stift. 

■ Insugningsgallret kan installeras i 4 olika riktningar genom att
vrida det 90 grader.

■ Ändra riktning när du justerar riktningen på insugningsgallret för
flera enheter eller för att uppfylla kundens önskemål.

Installera hörndekorationskåpan
(Se figur 7)

1 Fäst snöret för varje hörndekorationskåpa i stiftet på dekorations-
panelen.

2 Installera varje hörndekorationskåpa.

■ För först in kroken på den fyrkantiga spetsen av
hörndekorationskåpan i hålet på dekorationspanelens hörn. 

■ Positionera sedan de 4 hakarna på hörndekorationskåpan så
att de passar i hålen på dekorationspanelen och skjut
försiktigt in hörndekorationskåpan i dekorationspanelen.

6 Se figur 6 (tvärsnittsbild av luftutloppet) och dra åt skruvarna 
med sexkantshuvud till tjockleken på tätningsmaterialet mellan 
dekorationspanelen och inomhusenheten är 12 mm eller mindre. 

1 Inomhusenhet

2 Innertak

3 Tätningsmaterial

4 Dekorationspanel

5 Svängklaff

6 Luftutlopp

Se till att stänga av strömmen innan kabeldragningen!

1 Svängklaffmotorns ledningstråd

2 Kontakt

3 Kopplingsboxens lucka

4 Krokar

5 Skruv (2 platser)

6 Klämma

OBS! För att undvika skador ska du INTE åt skruvarna
för hårt under monteringsprocessen.

Se till att klaffmotorns ledningstråd inte fastnar mellan
inomhusenheten och dekorationspanelen och i kopplings-
boxens lucka.

OBS! Se till att snörena är nedtryckta till foten av stiften
så att snörena inte skjuts av från stiften.

OBS! Se till att snörena inte hänger ut mellan
dekorationspanelen och insugningsgallret.

OBS! När hörndekorationskåpan lossnar under underhåll
av inomhusenhetens dekorationspanel förhindrar
snöret att hörndekorationskåpan faller i golvet och
skadas.
Installationshandbok
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