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

FÖRE INSTALLATION

� Packa inte upp enheten förrän den är framme vid installations-
platsen. 

� De delar som inte beskrivs i denna handbok finns beskrivna i
installationshandboken för inomhusenheten.

Tillbehör

FÖRBEREDELSER FÖRE INSTALLATION

För denna enhet kan du välja luftflödesriktningarna. En extra
blockeringssats för tätning av luftutlopp måste anskaffas för luftutlopp
i 2 eller 3 riktningar.

Hantering av dekorpanelen

För att förhindra skada på dekorpanelen ska följande regler iakttas:
- Placera aldrig panelen nedåt.
- Låt aldrig panelen luta mot en vägg.
- Lägg den aldrig på något utskjutande föremål.
- För att undvika problem med den svängbara klaffen ska du 

aldrig vidröra den eller trycka på den.
- Var försiktig så att inte de 4 flikarna på 

baksidan av hörndekorationens skydd 
skadas.

Förbereda dekorpanelen för installation

1 Ta bort insugsgallret från dekorpanelen.

� Tryck insugsgallrets spak (5) inåt och öppna gallret (2). (Se
bild 1)

� Se bild 2. Demontera insugsgallret från dekorpanelen genom
att lyfta upp gallret ca 45 grader (1) tills den nått en position
där gallret kan tas bort (2).

� Ta bort transportförpackningen i papp (3) från dekorpanelen
(4 platser).

� Ta bort transporttejpen (4) från insugsgallrets baksida (5)
(i 4 platser).

2 Ta bort hörndekorskydden genom att dra dem i pilens riktning.
(Se bild 3)

INSTALLATION AV DEKORPANELEN PÅ 
INOMHUSENHETEN

Information om installation av inomhusenheten finns i installations-
handboken för inomhusenheten.

1 Installera dekorpanelen (Se bild 5)

BYCQ140D7W1
BYCQ140D7W1W Dekorpanel Installationshandbok

� BYCQ140D7W1W har vit isolering.
Tänk på att smuts på vit isolering syns tydligare och
att du därför inte bör installera BYCQ140D7W1W-
dekorpanelen i smutsiga miljöer.
När du använder BYCQ140D7W1W-dekorpanelen
rekommenderar vi att du byter
filterrengöringsindikeringarna på fjärrkontrollen från
lätt till kraftig. Ändring av inställningen till kraftig
motsvarar filterrengöringsindikering vid mer smuts i
luften. Se installationshandboken för inomhusenheten
och stycket "Inställning av luftfiltersymbol" eller "Lokal
inställning", beroende på typ av inomhusenhet.

� Läs den här handboken noggrant innan installationen
utförs. Kasta inte bort den. Förvara den säkert så att
den kan användas vid behov.
Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehör kan orsaka elektrisk chock, kortslutning,
läckage, brand eller annan skada på utrustningen.
Använd endast tillbehör från Daikin som är avsedda
för användning med utrustningen och låt alltid en
behörig installatör installera dem.
Om du har frågor angående installationsförfarandet
eller användningen kan du kontakta din leverantör för
råd och information.

OBS! Till den som ansvarar för installationen

Glöm inte att tala om för kunden hur systemet ska
användas och visa den bifogade användar-
handboken för inomhusenheten.

4x 4x 4x 1x1x1x1x1x

1 Dekorpanel

2 Insugningsgaller

3 Hörndekorskydd

4 Svängklaffar

5 Spak

a Monteringskonsol

b Krok

c Rördel

d Märkning av "rörsida"

e Dräneringsdel

f Märkning av "rörsida"

g Tillfällig hake

h Kabel för svängklaffmotorn
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Försiktighetsåtgärder

� Felaktig åtdragning av skruvarna (se bild 4) kan göra att luft
läcker in i enheten och mellan taket och dekorpanelen (1) vilket
resulterar i föroreningar (2) och daggbildning (3).

� Om det fortfarande finns ett glapp mellan taket och
dekorpanelen efter åtdragning av skruvarna får du justera
inomhusenhetens höjd (se bild 9). Justering av höjden på
inomhusenheten kan göras via hålen i dekorpanelens hörn.
Inomhusenheten måste hållas i våg och dräneringsrören får inte
påverkas.

2 Kabeldragning för dekorpanelen (Se bild 8) 

� Ta bort elkomponentboxens lock.
Lossa de 2 skruvarna, skjut elkomponentboxens lock i
pilarnas riktning och lossa det från krokarna.

� Fäst kontakterna för svängklaffmotorns kabel som är
installerad på dekorpanelen.

� Fixera svängklaffmotorns kabel med den medföljande
klämman.

� Sätt tillbaka elkomponentboxens lock i motsatt procedur som
när den togs bort.

INSTALLATION AV INSUGSGALLRET OCH 
HÖRNDEKORSKYDDET

Installera insugsgallret

Installera insugsgallret genom att följa stegen i proceduren i stycket
"Förbereda dekorpanelen för installation" på sid 1 i omvänd ordning.

� Efter upphängning av insugsgallret på dekorpanelen fäster du
hängena för insugsgallret på dekorpanelens stift. 

� Du kan installera insugsgallret i 4 riktningar bara genom att vrida
det 90 grader.

� Ändra riktningen när du justerar insugsgallrets riktning för flera
enheter eller på kundens begäran.

Installera hörndekorskyddet

(Se bild 7)

1 Fäst snöret på varje hörndekorskydd på dekorpanelens stift.

2 Installera alla hörndekorskydden.

� För först i kroken på den fyrkantiga spetsen på hörn-
dekorskyddet i hålet på dekorpanelens hörn. 

� Placera sedan de 4 hakarna på hörndekorskydden i hålen på
dekorpanelen och tryck försiktigt fast hörndekorskyddet på
dekorpanelen.

1 Håll dekorpanelen mot inomhusenheten genom att passa 
märkena på rördelen och dräneringsdelen på dekorpanelen 
med positionen för rördelen och dräneringsdelen på 
inomhusenheten.

2 Montera dekorpanelen tillfälligt på inomhusenheten genom 
att hänga den tillfälliga haken i krokarna på 
inomhusenheten. (2 platser)

3 Kroka de 4 monteringskonsolerna på dekorpanelens 
hörnsektioner på krokarna runt inomhusenheten.
Kontrollera att kabeln till svängklaffmotorn inte kläms mellan 
inomhusenheten och dekorpanelen.

4 Skruva in de 4 skruvarna med sexkanthuvud som sitter 
i hörnsektionen ca 5 mm. Panelen höjs.

5 Justera dekorpanelen genom att vrida den i den riktning som 
indikeras av pilarna i bilden så att taköppningen täcks helt.

6 Se bild 6 (tvärsnitt av luftutloppet) och dra åt skruvarna med 
sexkanthuvuden tills tjockleken på tätningsmaterialet mellan 
dekorpanelen och inomhusenheten minskas till 12 mm eller 
mindre. 

1 Inomhusenhet

2 Tak

3 Tätningsmaterial

4 Dekorpanel

5 Svängklaff

6 Luftutlopp

Stäng av strömmen innan kablar dras!

1 Kabel för svängklaffmotorn

2 Kontaktdon

3 Elkomponentboxens lock

4 Krokar

5 Skruvar (2 platser)

6 Klämma

Kontrollera att kabeln till svängklaffmotorn inte kläms
mellan inomhusenheten och dekorpanelen, och
elkomponentboxens lock.

OBS! Kontrollera att hängena trycks ned till stiftens fot
så att hängena inte åker av stiften.

OBS! Kontrollera att hängena inte hänger ut mellan
dekorpanelen och insugsgallret.

OBS! När hörndekorskyddet lossas vid underhåll av
dekorpanelen på inomhusenheten förhindrar
snöret att hörndekorskyddet faller i golvet och
skadas.
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