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Udhëzimet origjinale janë në gjuhën angleze. Gjuhët e tjera janë
përkthime të udhëzimeve origjinale.

Përpara montimit
• Mbajeni njësinë brenda paketimit të saj derisa të mbërrini në

vendin e montimit. 
• Shihni manualin e përdorimit të njësisë së brendshme për pikat

që nuk përshkruhen në këtë manual.

Aksesorët

Përgatitja përpara montimit
Për këtë njësi, ju keni mundësinë të zgjidhni drejtimet e fryrjes së
ajrit. Për të fryrë ajrin në 3 ose 4 drejtime, është e nevojshme të blihet
kompleti i pllakës bllokuese opsionale për të izoluar daljen e ajrit.

Trajtimi i panelit dekorativ
Për të parandaluar dëmtimin e panelit dekorativ, bëni kujdes për si
më poshtë:

- Asnjëherë mos vendosni panelin të vendosur me fytyrë 
poshtë.

- Asnjëherë mos e vendosni panelin të mbështetur në një mur.
- Asnjëherë mos e vendosni panelin mbi një objekt të zgjatur.
- Asnjëherë mos prekni ose mos ushtroni forcë mbi fletën 

lëkundëse, për të shmangur dëmtimin e fletës lëkundëse.
- Bëni kujdes të mos dëmtoni 4 gjuhëzat 

në pjesën e pasme të kapakut dekorativ 
të cepit.

Përgatitja e panelit dekorativ për montim

1 Hiqni grilën e thithjes nga paneli dekorativ.

• Shtyni levën e grilës së thithjes (5) për nga brenda dhe hapni
grilën (2). (Shihni figurën 1)

• Shihni figurën 2. Shkëputni grilën e thithjes nga paneli
dekorativ duke e ngritur grilën lart deri në rreth 45 gradë (1),
derisa të arrihet pozicioni në të cilin është e mundur heqja
e grilës (2).

• Hiqni kartonin e transportimit (3) nga paneli dekorativ
(në 4 vende).

• Hiqni shiritin e transportimit (4) nga pjesa e pasme e grilës së
thithjes (5) (në 4 vende).

2 Hiqni kapakun dekorativ të cepit në çdo kënd, duke e shtyrë lart
në drejtimin e shigjetës. (Shihni figurën 3)

Montimi i panelit dekorativ në njësinë 
e brendshme
Shihni manualin e përdorimit të njësisë së brendshme për detajet
rreth montimit të njësisë së brendshme.

1 Montoni panelin dekorativ (Shihni figurën 5)

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Paneli dekorativ Manuali i montimit

• BYCQ140E2W1W ka materiale izoluese të bardha.
Ju lutemi mbani parasysh se formimi i papastërtive
mbi materialet izoluese të bardha është shumë më i
dukshëm dhe për rrjedhojë nuk këshillohet montimi i
panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambiente ku
ka ekspozim të përqendrimeve të papastërtisë.
Kur përdoret paneli dekorativ BYCQ140E2W1W
këshillohet që treguesit për pastrimin e filtrit në pultin
e komandimit të ndryshohen nga "E lehtë" në "E
madhe". Ndryshimi i cilësimit në opsionin "E madhe"
përkon me treguesit për pastrimin e filtrit në rastin e
ndotjes së madhe të ajrit. Shihni manualin e montimit të
njësisë së brendshme në seksionin "Cilësimi i shenjës
së filtrit të ajrit" ose "Cilësimet në terren", në varësi të
llojit të njësisë së brendshme.

• Lexoni këtë manual me kujdes përpara montimit. Mos
e hidhni atë. Ruajeni në dosjet tuaja për referencë në
të ardhmen.
Montimi i gabuar ose shtimi i pajisjeve ose aksesorëve
mund të rezultojë në goditje elektrike, qark të shkurtër,
rrjedhje, zjarr ose në dëmtime të tjera të pajisjes.
Sigurohuni të përdorni aksesorë të prodhuar nga
Daikin, të cilët janë projektuar posaçërisht për përdorim
me pajisjen dhe besojani montimin e tyre një tekniku
specialist.
Nëse nuk jeni të sigurt për procedurat e montimit ose
përdorimin e tij, kontaktoni gjithmonë me shitësin tuaj
për këshillim dhe informacion.

SHËNIM Për instaluesin
Sigurohuni të udhëzoni klientin sesi ta përdorë si
duhet sistemin, duke i treguar atij manualin
e përdorimit të njësisë së brendshme.

1× 1×4× 4× 4×

1 Paneli dekorativ
2 Grila e thithjes
3 Kapaku dekorativ i cepit
4 Fletët lëkundëse
5 Leva

a Pllaka e montimit

b Fiksuesi

c Seksioni i tubave

d Shenja "Piping side"

e Seksioni i kullimit

f Shenja "Drain side"

g Kapësja e përkohshme

h Teli përcjellës i motorit të fletës lëkundëse

1 Mbani panelin dekorativ kundrejt njësisë së brendshme duke përputhur 
shenjat "piping side" dhe "drain side" në panelin dekorativ me pozicionin 
e seksionit të tubave dhe seksionin e kullimit të njësisë së brendshme.

2 Montoni përkohësisht panelin dekorativ në njësinë e brendshme, 
duke varur kapësen e përkohshme në fiksuesit e trupit të njësisë së 
brendshme. (2 vende)

3 Varni 4 pllakat e montimit në seksionet e cepave të panelit dekorativ 
në fiksuesit përreth trupit të njësisë së brendshme.
Sigurohuni që teli përcjellës i motorit të fletës lëkundëse të mos 
ngecë midis njësisë së brendshme dhe panelit dekorativ.
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
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Masat e kujdesit
• Shtrëngimi i gabuar i vidave (shihni figurën 4) mund të shkaktojë

rrjedhje të ajrit brenda në njësi dhe midis tavanit dhe panelit
dekorativ (1), duke rezultuar në formimin e ndotjes (2) dhe
lagështirë (3).

• Kur pas shtrëngimit të vidave ngelet një boshllëk midis tavanit
dhe panelit dekorativ, ri-përshtatni lartësinë e trupit të njësisë së
brendshme (shihni figurën 9). Përshtatja e lartësisë së trupit të
njësisë së brendshme është e mundur përmes vrimave në cepat
e panelit dekorativ. Njësia e brendshme duhet mbajtur në nivel
dhe tubat e kullimit të pandikuar.

2 Instalimet elektrike të panelit dekorativ (Shihni figurën 8) 

• Hiqni kapakun e kutisë së komponentëve elektrikë.
Lironi 2 vidat, rrëshqitni kapakun e kutisë së komponentëve
elektrikë në drejtimin e shigjetave dhe shkëputeni nga fiksuesit.

• Lidhni në mënyrë të sigurt bashkuesit për telin përcjellës të
motorit të fletës lëkundëse, të instaluar në panelin dekorativ.

• Fiksoni në mënyrë të sigurt telin përcjellës të motorit të fletës
lëkundëse me fashetën e ofruar.

• Vendosni sërish në vend kapakun e kutisë së komponentëve
elektrikë, duke vepruar në rendin e kundërt për heqjen e tij.

Rregulloni hapësirat midis panelit dekorativ dhe tavanit
(Shihni figurën 10)

1 Nëse ka ndonjë hapësirë midis panelit dekorativ dhe tavanit,
rregulloni hapësirën duke përdorur mbajtësen fiksuese dhe vidat
nga grupi i aksesorëve.
• Përdorni vidën A për të mbërthyer mbajtësen fiksuese C në panel.
• Përdorni vidën B për të mbërthyer mbajtësen fiksuese C në njësi. 

Montimi i grilës së thithjes dhe kapakut 
dekorativ të cepit

Montimi i grilës së thithjes
Montoni grilën e thithjes duke vepruar në rendin e kundërt me
procedurën e treguar në paragrafin "Përgatitja e panelit dekorativ për
montim" në faqen 1.
• Pasi ta varni grilën e thithjes në panelin dekorativ, lidhni

kordonët e grilës së thithjes në kunjat e panelit dekorativ. 

• Ekziston mundësia që grila e thithjes të montohet në 4 drejtime,
thjesht duke e rrotulluar atë 90 gradë.

• Ndryshoni drejtimin kur përshtatni drejtimin e grilës së thithjes të
njësive të shumëfishta ose për të plotësuar kërkesat e konsumatorit.

Montimi i kapakut dekorativ të cepit
(Shihni figurën 7)

1 Varni kordonin e secilit kapak dekorativ të cepit në kunjin
e panelit dekorativ.

2 Montoni secilin prej kapakëve dekorativë të cepit.

• Në fillim futni fiksuesin në majën katrore të kapakut dekorativ
të cepit në vrimën e cepit të panelit dekorativ. 

• Më pas poziciononi 4 mbajtëset e kapakut dekorativ të cepit
që të futen në vrimat e panelit dekorativ, dhe shtyni lehtë
kapakun dekorativ të cepit brenda në panelin dekorativ.

4 Shtrëngoni 4 vidat me kokë hekzagonale që ndodhen në seksionin 
e cepit për rreth 5 mm. Paneli do të ngrihet lart.

5 Përshtatni panelin dekorativ duke e rrotulluar atë në drejtimin e treguar 
nga shigjetat në figurë, në mënyrë që të mbulohet plotësisht vrima në 
tavan.

6 Shihni figurën 6 (seksioni tërthor i daljes së ajrit) dhe shtrëngoni vidat 
me kokë hekzagonale derisa trashësia e materialit izolues midis panelit 
dekorativ dhe njësisë së brendshme të zvogëlohet në 12 mm ose më pak. 

1 Njësia e brendshme

2 Tavani

3 Materiali izolues

4 Paneli dekorativ

5 Fleta lëkundëse

6 Dalja e ajrit

Sigurohuni të shkëputni energjinë elektrike përpara
kryerjes së instalimeve elektrike!

1 Teli përcjellës i motorit të fletës lëkundëse

2 Bashkuesi

3 Kapaku i kutisë së komponentëve elektrikë

4 Fiksuesit

5 Vidat (2 vende)

6 Fasheta

SHËNIM MOS i shtrëngoni vidat më shumë sesa duhet
gjatë procesit të mbërthimit për të shmangur një
dëmtim të mundshëm.

Sigurohuni që teli përcjellës i motorit të fletës
lëkundëse të mos ngecë midis njësisë së brendshme
dhe panelit dekorativ dhe ndërmjet kapakut të kutisë
së komponentëve elektrikë.

SHËNIM MOS përdorni vidator elektrik për të shtrënguar
vidat.

SHËNIM Sigurohuni që kordonët janë shtyrë poshtë deri në
bazamentin e kunjave, në mënyrë që kordonët të
mos dalin nga kunjat.

SHËNIM Sigurohuni që kordonët nuk dalin jashtë në hapësirën
midis panelit dekorativ dhe grilës së thithjes.

SHËNIM Kur kapaku dekorativ i cepit lirohet gjatë
mirëmbajtjes së panelit dekorativ të njësisë së
brendshme, kordoni parandalon rënien mbi
dysheme dhe dëmtimin e kapakut dekorativ të cepit.
Manuali i montimit
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