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Teksts angļu valodā ir norādījumu oriģināls. Citās valodās ir sniegti
oriģinālo norādījumu tulkojumi.

Pirms uzstādīšanas
■ Atstājiet iekārtu iepakojumā, līdz būsit sasniedzis uzstādīšanas

vietu. 
■ Informāciju par šajā rokasgrāmatā neaprakstītiem jautājumiem

var atrast iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Piederumi

Sagatavošanās pirms uzstādīšanas
Šai iekārtai varat izvēlēties gaisa plūsmas virzienus. Gaisa izvadei
2 vai 3 virzienos ir jāiegādājas papildaprīkojumā pieejamais
bloķēšanas blīvju komplekts gaisa izvadu hermetizācijai.

Rīkošanās ar dekoratīvo paneli
Lai nesabojātu dekoratīvo paneli, ievērojiet šādus noteikumus:

- Nelieciet dekoratīvo paneli ar virsmu uz leju.
- Neatbalstiet dekoratīvo paneli pret sienu.
- Nelieciet paneli uz izvirzītiem priekšmetiem.
- Lai nesabojātu aizvaru, nepieskarieties un nepiemērojiet 

tam spiedienu.
- Rīkojieties piesardzīgi, lai nesabojātu 

4 izciļņus, kas atrodas stūra dekoratīvā 
pārsega aizmugurē.

Dekoratīvā paneļa sagatavošana uzstādīšanai

1 Noņemiet iesūknēšanas restes no dekoratīvā paneļa.

■ Atbloķējiet iesūknēšanas restu pogas, piespiežot tās uz iekšu (5). 

■ Attaisiet iesūknēšanas restes (2), bīdot slīdņus (6) uz iekšu.
(Skatīt 1. attēlu)

■ Skatīt 2. attēlu. Noņemiet āķus (2), lai atvienotu
iesūknēšanas restes no dekoratīvā paneļa.

■ Noņemiet visas transportēšanas lentes un 2 pagaidu
stiprināšanas balsteņus, kas ir piestiprināti pie iesūknēšanas
restēm.

■ Uzstādiet pagaidu stiprināšanas balsteņus vietās (1), ja
nepieciešams. (Skatīt 2. attēlu)

2 Noņemiet stūra dekoratīvo pārsegu no katra stūra, pavelkot uz
augšu bultiņas virzienā. (Skatīt 3. attēlu)

Dekoratīvā paneļa uzstādīšana 
uz iekštelpu iekārtas
Informāciju par iekštelpu iekārtas uzstādīšanu var atrast iekštelpu
iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

1 Uzstādiet dekoratīvo paneli (Skatīt 5. attēlu)

BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB Dizaina dekoratīvais panelis Uzstādīšanas rokasgrāmata

■ Pirms uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Neizmetiet to. Saglabājiet to izmantošanai nākotnē.
Nepareiza aprīkojuma vai piederumu uzstādīšana var
izraisīt elektrotriecienu, īssavienojumu, noplūdes,
aizdegšanos vai citādi bojāt aprīkojumu. Noteikti
izmantojiet tikai Daikin ražotos piederumus, kas ir
speciāli izstrādāti izmantošanai ar šo aprīkojumu, un
tie ir jāuzstāda speciālistam.
Vienmēr, kad neesat pārliecināts par uzstādīšanas
procedūrām vai izmantošanu, sazinieties ar
izplatītāju, lai saņemtu ieteikumus un informāciju.

PIEZĪME Uzstādītājam
Instruējiet klientu par pareizu sistēmas izmantošanu,
parādot viņam/viņai iekštelpu iekārtas ekspluatācijas
rokasgrāmatu.

1× 1×4× 4× 4×

1 Dekoratīvais panelis
2 Iesūknēšanas restes
3 Stūra dekoratīvais pārsegs
4 Aizvari
5 Pogas
6 Slīdņi

a Montāžas balstenis

b Āķis

c Cauruļu daļa

d "Cauruļu puse" atzīme

e Drenāžas daļa

f "Drenāžas puse" atzīme

g Pagaidu fiksators

h Aizvara motora vads

1 Novietojiet dekoratīvo paneli pie iekštelpu iekārtas tā, lai cauruļu 
puses un drenāžas puses atzīmes uz dekoratīvā paneļa sakristu 
ar iekštelpu iekārtas cauruļu daļas un drenāžas daļas izvietojumu.

2 Izveidojiet dekoratīvā paneļa pagaidu stiprinājumu pie iekštelpu iekārtas, 
uzkarot pagaidu fiksatoru uz iekštelpu iekārtas korpusa āķiem. (2 vietas)

3 Dekoratīvā paneļa stūru daļās esošos 4 montāžas balsteņus uzkariet 
uz āķiem, kas izvietoti ap iekštelpu iekārtas korpusu.
Pārliecinieties, ka aizvara motora vads nav iespiests starp iekštelpu 
iekārtu un dekoratīvo paneli.

4 Ieskrūvējiet visas 4 sešstūrgalvas skrūves, kas atrodas stūra daļā, 
par aptuveni 5 mm. Panelis pacelsies.

5 Noregulējiet dekoratīvo paneli, pagriežot to virzienā, kas attēlā 
norādīts ar bultiņām, tā, lai atvere griestos tiktu pilnībā nosegta.

6 Skatiet 6. attēlu (gaisa izvada šķērsgriezumu) un pievelciet 
sešstūrgalvas skrūves, līdz izolācijas materiāla biezums starp 
dekoratīvo paneli un iekštelpu iekārtu nebūs lielāks par 12 mm. 

1 Iekštelpu iekārta

2 Griesti

3 Blīvēšanas materiāls

4 Dekoratīvais panelis

5 Aizvars

6 Gaisa izvade
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Piesardzības pasākumi
■ Nepareizi pievilktas skrūves (skatīt 4. attēlu) var būt par iemeslu

gaisa noplūdei iekārtā, kā arī starp griestiem un dekoratīvo
paneli (1), izraisot netīrumu (2) un kondensāta (3) veidošanos.

■ Ja pēc visu skrūvju pievilkšanas starp griestiem un dekoratīvo
paneli paliek sprauga, atkārtoti noregulējiet iekštelpu iekārtas
korpusa augstumu (skatīt 9. attēlu). Iekštelpu iekārtas korpusa
augstumu var noregulēt caur atverēm dekoratīvā paneļa stūros.
Iekštelpu iekārtai ir jābūt līdzeni izvietotai, drenāžas caurules
nedrīkst tikt skartas.

2 Dekoratīvā paneļa vadu pieslēgšana (Skatīt 8. attēlu) 

■ Noņemiet elektrisko daļu kārbas vāku.
Atskrūvējiet 2 skrūves, pabīdiet bultiņu virzienā elektrisko
daļu kārbas vāku un noņemiet to no āķiem.

■ Cieši pievienojiet savienotājus aizvara motora vadam, kas
uzstādīts uz dekoratīvā paneļa.

■ Cieši nostipriniet aizvara motora vadu ar komplektācijā
iekļauto skavu.

■ Uzstādiet atpakaļ vietā elektrisko daļu kārbas vāku, rīkojoties
pretēji tā noņemšanas secībai.

Nostipriniet spraugas starp dekoratīvo paneli un griestiem
(Skatīt 10. attēlu)

1 Ja starp dekoratīvo paneli un griestiem ir sprauga, nostipriniet
spraugu, izmantojot nostiprināšanas turētāju un skrūves, kas
iekļautas kā piederumi.
■ Izmantojiet skrūvi A, lai nostiprinātu nostiprināšanas turētāju

C uz paneļa.
■ Izmantojiet skrūvi B, lai nostiprinātu nostiprināšanas turētāju

C uz iekārtas. 

Iesūknēšanas restu un stūra dekoratīvā 
pārsega uzstādīšana

Uzstādiet iesūknēšanas restes
Uzstādiet iesūknēšanas restes, rīkojoties pretēji secībai, kas ir norādīta
punktā "Dekoratīvā paneļa sagatavošana uzstādīšanai" 1. lpp.
■ Uzstādiet atpakaļ iesūknēšanas restu āķus uz dekoratīvā

paneļa.
■ Aiztaisiet iesūknēšanas restes un nofiksējiet iesūknēšanas restu

pogas, pabīdot tās uz āru. 

■ Iesūknēšanas restes var uzstādīt 4 virzienos, vienkārši pagriežot
tās par 90 grādiem.

■ Mainiet virzienu laikā, kad regulējat vairāku iekārtu
iesūknēšanas restu virzienu, vai saskaņā ar klienta prasībām.

Uzstādiet stūra dekoratīvo pārsegu
(Skatīt 7. attēlu)

1 Piestipriniet katra stūra dekoratīvā pārsega auklu pie dekoratīvā
paneļa tapas.

2 Uzstādiet katru stūra dekoratīvo pārsegu.

■ No sākuma āķi, kas atrodas stūra dekoratīvā pārsega
kantainajā galā, ievietojiet atverē dekoratīvā paneļa stūrī. 

■ Pēc tam izvietojiet stūra dekoratīvā pārsega 4 fiksatorus tā,
lai tie sakristu ar dekoratīvā paneļa atverēm, un saudzīgi
uzbīdiet stūra dekoratīvo pārsegu uz dekoratīvā paneļa.

Pirms vadu pieslēgšanas obligāti atslēdziet strāvas
padevi!

1 Aizvara motora vads

2 Savienotājs

3 Elektrisko daļu kārbas vāks

4 Āķi

5 Skrūve (2 vietas)

6 Skava

PIEZĪME Lai izvairītos no bojājumiem, salikšanas laikā
NEPIEVELCIET skrūves pārāk cieši.

Pārliecinieties, ka aizvara motora vads nav iespiests
starp iekštelpu iekārtu un dekoratīvo paneli, kā arī
zem elektrisko daļu kārbas vāka.

PIEZĪME Lai pievilktu skrūves, NELIETOJIET elektrisko
skrūvgriezi.

PIEZĪME Pārliecinieties, ka auklas nekarājas starp
dekoratīvo paneli un iesūknēšanas restēm.

PIEZĪME Ja stūra dekoratīvais pārsegs kļūst vaļīgs
iekštelpu iekārtas dekoratīvā paneļa apkopes
laikā, aukla neļauj stūra dekoratīvajam pārsegam
nokrist uz grīdas un gūt bojājumus.
Uzstādīšanas rokasgrāmata
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