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1. Precauções de segurança
Leia cuidadosamente estas "Precauções de segurança" antes de
instalar o equipamento de ar condicionado e assegure-se de que
o instala corretamente.
Depois de realizada a instalação, execute uma operação de teste
para confirmar que não há defeitos, e explique ao cliente como
operar o ar condicionado, com o auxílio do manual de operação.
Recomende aos clientes para que guardem o manual de instalação
juntamente com o manual de funcionamento para consulta futura.
Este aparelho de ar condicionado é fornecido em conformidade
com o termo "aparelhos não acessíveis ao público em geral".
Significado dos avisos de ADVERTÊNCIA e de PRECAUÇÃO.
AVISO

O incumprimento destas instruções pode
resultar em ferimentos ou morte.

CUIDADO

O incumprimento destas instruções pode resultar
em danos materiais ou ferimentos, que podem
ser graves dependendo das circunstâncias.

AVISO
• Peça ao revendedor ou a pessoal qualificado para levar a efeito
os trabalhos de instalação.
Não tente instalar o ar condicionado por conta própria.
A instalação inadequada poderá resultar em derrame de água,
choques elétricos ou incêndio.
• Efetue a instalação de acordo com as instruções incluídas
no manual de instalação. Não modifique o produto.
A instalação inadequada poderá resultar em derrame de água,
choques elétricos ou incêndio.
• Assegure-se de usar apenas os acessórios e as peças
especificados para a instalação.
A falta em usar as peças especificadas poderá resultar em
quedas, derrame de água, choques elétricos ou mesmo incêndio.
• Certifique-se de que são utilizados os fios especificados e de
que as ligações dos terminais ou fios não estão sob tensão.
Ligações ou fixações de fios inadequadas podem resultar na
radiação de calor anormal ou em incêndios.
• Assegure-se de desligar a unidade antes de tocar em qualquer
peça elétrica.
• Disponha os fios condutores da cablagem fornecida, de modo que
a tampa da CAIXA DE COMPO. EL. da unidade de interior não suba
e prenda a tampa com firmeza.
Se a tampa da CAIXA DE COMPO. EL. não for presa adequadamente,
pode resultar em radiação de calor, choques elétricos ou incêndios.
• Rasgue e descarte o saco de plástico.
As crianças que brinquem com o saco de plástico podem asfixiar.
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• Instale as unidades interior e exterior, o cabo de alimentação,
a cablagem do controlo remoto e a cablagem de transmissão
pelo menos a 1 metro de distância de televisões ou rádios. Isto
serve para prevenir interferência nas televisões ou rádios.
(Conforme a potência do sinal de entrada, 1 metro de distância
pode não ser suficiente para eliminar os ruídos.)
• Preste a máxima atenção ao transporte do produto.
Segure as pegas na embalagem para transportar o produto.
Não transporte a embalagem com a faixa de polipropileno na
embalagem segura, pois pode ser perigoso devido à
possibilidade de deformação da faixa de polipropileno.
• Não toque na aleta do permutador de calor.
Se tocar na aleta de forma inadequada pode resultar em lesão.
• Não desligue a alimentação do produto imediatamente após
a paragem de funcionamento do produto.
Aguarde sempre, pelo menos, 5 minutos antes de desligar
a alimentação do produto.
Caso contrário, poderão verificar-se fugas de água ou anomalias.
• Não instale o ar condicionado nos seguintes locais:
1. Onde haja alta concentração de gotículas ou vapor de óleo
mineral (por exemplo, numa cozinha).
Isto pode causar a deterioração ou a queda de peças
eléctricas, além da fuga de água.
2. Onde seja produzido gás corrosivo, tal como gás de ácido sulfuroso.
A corrosão da tubagem de cobre ou das peças soldadas pode
resultar em fuga de refrigerante.
3. Próximo de maquinaria com campo eletromagnético.
A radiação electromagnética pode perturbar a operação do
sistema de controlo e resultar no funcionamento defeituoso da
unidade.
4. Onde possa ocorrer a fuga de gases inflamáveis, onde haja fibras
de carbono ou pó inflamável em suspensão no ar, ou onde
substâncias voláteis inflamáveis tais como solvente de tinta ou
gasolina sejam manuseados.
Operar a unidade em tais condições poderá provocar um incêndio.
[Instruções peculiares referentes a este produto]
Não instale o produto nos seguintes locais.
O óleo, alcatrão de cigarros e vapor resultam na aderência de pó
no filtro que pode não ser limpo adequadamente. Além disso,
a aderência de pó pode causar anomalias.
Locais com fumo oleoso: restaurantes, fábricas, etc.
Locais com fumo de cigarro excessivo: salas de fumadores, etc.
Locais com humidade ou vapor excessivos: restaurantes, fábricas, etc.
• Não se projetou o aparelho de ar condicionado para uso em
atmosfera potencialmente explosiva.
Nota
• Solicite ao cliente que efetivamente opere o aparelho de ar
condicionado consultando ao mesmo tempo o manual de
operações e explique o funcionamento do aparelho de ar
condicionado, dando conselhos úteis.
• Consulte o manual de operações juntamente com o manual
de instalação fornecido com a unidade de interior.

2. Acessório
Verifique se os seguintes acessórios fornecidos com o aparelho de
ar condicionado estão corretos em termos de quantidade. Consulte a
ilustração seguinte, a qual mostra onde os acessórios são guardados.
Um conjunto de acessórios
Os acessórios estão na parte
traseira do cartão corrugado
protetor sob a grelha
de aspiração.

Grade de sucção

Parte traseira do cartão
corrugado protetor
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Nome
Quantidade

Espaçador Mangueira
(1)
flexível (2)
1 peça
1 peça

Tubo em forma
de S (3)
1 peça

Cablagem (4)
1 peça

Braçadeira
(5)
2 peças.

Forma

Nome
Quantidade

Forma

Este produto oferece direções de saída de ar selecionáveis. Um kit
de fecho (um acessório opcional) é necessário para atingir padrões
de fluxo de três vias. Os padrões de fluxo de duas vias não estão
disponíveis para este produto.

3-1

Tubo de
ligação (6)
1 peça

Encaixe (7)
1 peça

Vedante (8)
1 peça

Placa de
suporte (10)
4 peças

Parafusos (11)
4 peças 4 peças

Braçadeira de
cabos (12)
1 peça

Cablagem (9)
1 peça

Forma

Nome
Quantidade

3. Local de instalação

Outros
• Manual do
funcionamento
• Manual de
instalação

Preste a máxima atenção ao itens seguintes quando realizar
o trabalho de instalação e verifique novamente os itens
aquando da conclusão do trabalho.

• A superfície do teto não é notoriamente inclinada.
• O espaço de trabalho para instalação e assistência está seguro
(consulte as ilustrações seguintes).
• Os indicadores do painel são visualizados com facilidade.
• As unidades interior e exterior, o cabo de alimentação,
a cablagem de transmissão e a cablagem do controlo remoto
estão a pelo menos 1 metro de distância de televisões ou rádios.
(A informação anterior serve para prevenir interferência nas
televisões ou rádios. Dependendo da potência dos sinais de
receção, uma distância de 1 metro poderá não ser suficiente
para eliminar os ruídos.)

3-2

Indicador

Entrada para recolha de pó
Lado frontal do painel
1
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2

4

3
256
10°

* Certifique-se de que verifica novamente os itens fornecidos na
secção "1. Precauções de segurança" na página 1.

* Explicação do ponto de operação
Além do uso geral do aparelho de ar condicionado, é necessário
explicar as descrições dos itens marcados com
AVISO
e
CUIDADO no manual de operação e solicitar ao cliente
que leia atentamente as descrições, porque estes itens indicam
informações que, caso não sejam atendidas, provavelmente
resultarão na perda de vida, lesão grave ou danos materiais.

Espaço de instalação necessário

Instale a unidade de interior de acordo com o manual de instalação
e as ilustrações seguintes.

a. Itens a testar aquando da conclusão do trabalho
Itens a testar
Em caso de falha Resultado
Falha de
O aparelho de ar condicionado não apresenta
funcionamento
erros ou omissões nos fios e de ligação?
e queima de fios
Tem a certeza que não existe espaço entre
Fuga de água
o teto e o material vedante?
Vibração, ruído
Os manípulos de fixação (em dois pontos)
e falha de recolha
da caixa do pó estão presos com firmeza?
do pó
Vibração, ruído
Os manípulos de fixação (em cinco pontos)
e falha de recolha
do filtro de ar estão presos com firmeza?
do pó
O cabo de prevenção contra queda da
caixa do pó e da grelha está enganchado
Queda
no suporte de montagem?
Prendeu a tampa da CAIXA DE COMPO. EL.,
a caixa do pó, a mangueira flexível, o tubo em Vibração e falha de
forma de S, a grelha de aspiração e as
recolha do pó
coberturas de canto de decoração?

b. Itens a testar antes da entrega
Itens a testar
Resultado
O teste de funcionamento do aparelho de ar
condicionado foi concluído?
Explicou o método de operação do aparelho de ar condicionado ao
cliente enquanto mostrava o manual de operações ao cliente? *
Efetuou as regulações do modo para autolimpeza do filtro
(regulações de operação de controlo automático ou regulações de
operação do temporizador com um fuso horário de funcionamento
especificado) e forneceu informações sobre o funcionamento do
modo de definição do aparelho de ar condicionado ao cliente?
Entregou o manual de operação ao seu cliente?
(Certifique-se de que entrega o manual de operações
e o manual de instalação ao cliente.)
Entregou o tubo de ligação e o encaixe ao cliente
e solicitou ao cliente para guardá-los?

Selecione o local de instalação que reúna as
condições abaixo com a aprovação do cliente

1
2
3
4
5

3-3

5
10°

Unidade de interior
Bocal de drenagem
Pelo menos a 1500 mm de distância da parede. Este
espaço será pelo menos 500 mm com a saída de ar
fechada e a placa de bloqueio instalada.
Entrada para recolha de pó
É necessário um espaço para recolha de pó com um
aspirado usado

Direções de montagem da grelha de aspiração

Selecione uma das seguintes direções de montagem da grelha de
aspiração no painel.
Bocal de
drenagem

Tubagem

Entrada
para
recolha
de pó
Bocal de
drenagem

Tubagem

Grade de
sucção

Manual de instalação
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4. Preparações para painel

4-2

Nota
• Realize todo o trabalho necessário em "4. Preparações para
painel" na página 3 com o painel mantido no material de
embalagem (no lado inferior).
• Não coloque o painel virado para baixo ou virado para cima nem
deixe o painel nas partes salientes.
Caso contrário, podem resultar danos causados por arranhões
na superfície do painel.
• Não toque na aba giratória e não exerça força sobre a aba
giratória. Isto resultará em anomalia da unidade.

4-1

Remoção da grelha de aspiração do painel,
cartão corrugado protetor e conjunto de
acessórios

Remoção das coberturas de canto de
decoração

Cobertura de canto de decoração
Cobertura de canto de decoração

(1) Eleve e remova a cobertura de canto de decoração (com
o visor) no sentido da seta.
Nota
Não exerça força nos cabos condutores.
Operation/filter cleaning

Material de
embalagem (inferior)
Painel de decoração

Manípulos

(2) Remova os parafusos na parte traseira da cobertura de canto
de decoração (com o visor), abra a cobertura e remova
o conector preso à extremidade dianteira dos fios condutores
da PCB.

(2) Abra a grelha de aspiração até um ângulo de aproximadamente
45° e remova a grelha de aspiração do painel.

Cover
2
Conetor

45°

(3) Retire o cartão corrugado protetor.
Retire o cartão corrugado protetor (na parte superior do
painel) juntamente com os acessórios presos na parte traseira
do cartão corrugado protetor.

Parafuso

1

Fios condutores
3
Cobertura de canto
de decoração (com visor)

PCB

(3) Remova cada uma das coberturas de canto de decoração
restantes (isto é, três coberturas) no sentido da seta.
Cobertura de canto
de decoração

Cartão corrugado
protetor (superior)
(Os acessórios estão
no lado traseiro.)

Painel

Cartão corrugado
protetor (inferior)

4-3

Nota
Não exerça força na aba giratória, unidade da escova ou filtro
de ar quando manusear o painel.
Filtro de ar

Painel

Cobertura de canto de
decoração (com visor)

(1) Pressione os manípulos da grelha de aspiração e levante os
manípulos.
Grade de sucção

Cobertura de
canto de
decoração

Remoção da caixa do pó
Manípulo de
Caixa do pó
fixação da caixa
do pó e fecho

Manípulo de fixação
da caixa do pó

Unidade da escova

Painel
Aba giratória

Manual de instalação
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(1) Rode os dois botões de fixação da caixa do pó.

5-1

Instalar o espaçador (acessório (1))

Botão de fixação

Caixa do pó
(1) Remova a tampa de fecho do orifício de derivação.

Botão de fixação
(O lado frontal do painel é apresentado para facilitar a explicação.)
(2) Remova a caixa do pó do painel enquanto presta atenção
para não cortar o cabo de prevenção contra queda.

2
1
2

Caixa do pó
Cabo de prevenção
contra queda

2
1

2

1

Unidade de interior
Remova a tampa de fecho do orifício de derivação

(2) Descole a película protetora da fita adesiva de dupla face na
parte traseira do espaçador (acessório (1)).
(3) Prenda o espaçador (acessório (1)) no orifício de derivação do ar.
Verifique se o orifício de derivação do ar não está bloqueado
após o espaçador estar preso.

1
2

(3) Remova o cabo de prevenção contra queda da caixa do pó do
suporte do fecho do painel.

3

Remover o cabo de
prevenção contra queda
do suporte do fecho.

Painel
Fecho

4
1
2
3
4

Caixa do pó
Cabo de prevenção
contra queda

5-2

5. Preparações para unidade de interior

Orifício de derivação do ar
Colado para alinhar com o orifício de derivação do ar
Alinhe os cantos
Espaçador (acessório (1))

Instalar a cablagem (acessório (4))

(1) Remova a tampa da CAIXA DE COMPO. EL. da unidade de
interior.
Grampos

AVISO
Verifique se as unidades de interior e exterior estão desligadas
antes de realizar o trabalho de fiação.
Caso contrário, pode receber um choque elétrico.

Parafusos
(2 pontos)

Tampa da CAIXA
DE COMPO. EL.

Soltar os parafusos (em dois pontos) e deslizar a tampa da CAIXA DE
COMPO. EL. no sentido da seta para desenganchar a tampa dos grampos.

CUIDADO
• Realize o seguinte trabalho após instalar a unidade de interior.
• Instale a unidade de interior de acordo com o manual de
instalação fornecido com a unidade de interior.

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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6-2

(2) Remova o conector do jumper de X70A.
1

Instalar o painel

(1) Por tentativas, coloque os dois suportes de lingueta
temporária da abertura de sucção do painel (no lado da
circunferência interna) nos ganchos da unidade de interior.
Nota
Retire as mãos após confirmar através da janela de
verificação que os suportes de lingueta temporária estão
engatados com os ganchos.

X70A

2
1
2

CAIXA DE COMPO. EL.
Conector do jumper

(3) Ligue a cablagem (acessório (4)) aos conectores (X35A, X39A
e X70A) e fixe-a por meio de ganchos no lado da unidade.

X39A

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

X35A X70A

6

Conector
Certifique-se de que os liga em segurança
CAIXA DE COMPO. EL.
Cablagem no lado da unidade
Cablagem (acessório (9))
Tubo de vidro
Cablagem (acessório (4))

Nota
Certifique-se de que os conectores estão ligados em
segurança, caso contrário, a aba giratória, a unidade da
escova ou o filtro de ar não funcionarão.

5-3

Instalar a tampa da CAIXA DE COMPO. EL.

Instale a tampa da caixa de COMPO. EL. na sequência oposta ao
procedimento em "5-2 Instalar a cablagem (acessório (4))" na página 4 (1).

(2) Retire da abertura a cablagem presa em "5. Preparações para
unidade de interior" na página 4.
Além disso, retire cuidadosamente os fios condutores
desligados da cobertura de decoração de canto (com o visor)
em "4. Preparações para painel" na página 3 do orifício de
canto, de modo que os fios condutores não fiquem presos
pelo suporte de montagem.
(3) Coloque os suportes de montagem (em quatro pontos) nos
cantos do painel para os ganchos da circunferência da
unidade de interior. (Enganche o suporte de montagem
gravado com o PIPING SIDE primeiramente, seguido do
suporte de montagem no lado do ângulo oposto.)
Nessa altura, tenha atenção para que a cablagem e os fios
condutores (no lado do painel) não fiquem presos entre
o painel e a unidade de interior.
Nota
Retire as mãos após confirmar que os suportes de montagem
estão engatados com os ganchos.
(4) Aperte os quatro parafusos de cabeça hexagonal sob
o suporte de montagem para aproximadamente 5 mm.
(O painel move-se para cima.)
(5) Rode o painel nos sentidos das setas, de modo que a abertura
no teto fique perfeitamente coberta pelo painel.
(6) Além disso, aperte o parafuso (4) até a distância desde
a parte inferior do gancho da unidade de interior até à parte
inferior do painel situar-se entre 107 e 112 mm.
6-2 (1)

Certifique-se de que os fios ou o tubo de vidro não ficam presos
pela tampa da CAIXA DE COMPO. EL.
CUIDADO
NÃO aperte os parafusos excessivamente durante o processo de
montagem, de modo a evitar danos.

Janela de verificação

Gancho

Nota

Suportes de
lingueta temporária
Antes de enganchar
temporariamente

Após enganchar
temporariamente

6-2 (3)
Gancho

AVISO
Disponha os fios elétricos de forma organizada e instale
a tampa da CAIXA DE COMPO. EL.
Os fios elétricos presos ou o levantamento da tampa da CAIXA DE
COMPO. EL. pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Suporte de montagem
Antes de enganchar
Bocal de
drenagem

Tubagem

6-2 (1)
Gancho

6. Instalar o painel na unidade de interior
Instale a unidade de interior, referindo-se ao manual de instalação
fornecido com a unidade de interior.
Nota
Não exerça força na aba giratória, unidade da escova ou filtro de ar
quando retirar o painel do materiais de embalagem (no lado inferior).

6-1

DRAIN SIDE
marca gravada

(4 pontos)
Janela de
verificação

Suportes de lingueta
temporária
Antes de enganchar Após enganchar
temporariamente
temporariamente

Verificações antes de instalar o painel

• Verifique as direções da unidade de interior e as marcas
gravadas no painel, conforme ilustrado em seguida.
O bloco de tubagem para a PIPING SIDE e o bocal
de drenagem para a DRAIN SIDE .
• Coloque o suporte de lingueta temporária na vertical.
• Retire os fios condutores (no lado do painel) da abertura.
Manual de instalação
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PIPING SIDE
marca gravada

Após enganchar

Efetuar ajustes
6-2 (5)

Abertura
Ferramenta (por exemplo,
chave de fenda)

6-2 (4)
6-2 (6)

BYCQ140E2GW1 + BYCQ140E2GFW1 + BYCQ140E2GFW1B
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Lado inferior da
unidade de interior

6-2 (6)

(2) Retire a cablagem e os fios condutores (no lado do painel).

Painel

Painel

107~112mm

Unidade de interior
(O teto é omitido
da ilustração para
facilitar a
explicação)

Lado inferior
do painel

Fio condutor
(no lado do painel)

Cablagem

Unidade de interior
Lado inferior da
unidade de
interior

107~112mm

Vedante

Teto

Lado inferior do painel
Suporte de montagem

Painel

Cablagens
Fios condutores
(no lado do painel)

Secções transversais (4 pontos)

(3) Ligue os conectores dos fios condutores e mova o tubo de
vidro para cobrir a parte do conector.

Fios condutores
(no lado do painel)
1

Nota
• Aperte os parafusos firmemente, caso contrário, pode resultar
um defeito conforme apresentado em seguida.
• Reajuste a altura da unidade de interior caso exista um espaço
entre o teto e o painel com os parafusos apertados firmemente.
Fuga
de ar
Fuga de ar
do lado do teto.
Geração
de sujidade

Condensação de
orvalho ou gotejamento

É possível efetuar ajustes de
altura na unidade através dos
orifícios nos cantos dos painéis
sem remover o painel, desde
que os ajustes não afetem o
nivelamento ou a tubagem de
drenagem da unidade de
interior. Consulte o manual de
instalação da unidade de interior
para realizar o trabalho.

Tubo de vidro

(4) Aperte e fixe ambas as extremidades do tubo de vidro com as
abraçadeiras no tubo de vidro juntamente com as
abraçadeiras fornecidas (acessórios (5)). Corte as partes
redundantes das abraçadeiras das respetivas ponteiras após
ambas as extremidades estarem fixas.
Apertar as braçadeiras

(5) Coloque novamente os fios condutores no espaço entre
a unidade de interior e o painel.
(Adaptar os fios condutores na parte sombreada apresentada
na ilustração.)

(1) Remova o vedante do painel.
2

Mover o tubo
de vidro.

Cortar as ponteiras
Braçadeira
(acessório (5))

Verificar o painel

1

2

Conetor
Certifique-se de que
os liga em segurança.

Certifique-se de que não há espaço.

6-3

Cablagens

1

Nota
Adapte os fios condutores cuidadosamente para que estes
não entrem em contacto com o filtro de ar.

2
3
4
1
2
3
4

Remova o vedante do painel
Insira o vedante até este tocar no grampo
Grampo
Vedante (acessório (8))
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Fios
condutores
ligados

Painel

Fios
condutores
ligados

Tampa da CAIXA DE COMPO.
da unidade de interior
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(6) Oriente os fios condutores através do gancho.

(2) Prenda a caixa do pó ordem oposta ao procedimento em
"4-3 Remoção da caixa do pó" na página 3.
Nota

1
1
2

Certifique-se de que o cabo de prevenção contra queda não
fica preso pela abertura de escape na caixa do pó quando
prender a caixa do pó. Caso contrário, a caixa do pó pode não
funcionar normalmente.

2

(3) Rode os manípulos de fixação (em dois pontos) da caixa do
pó e prenda a caixa do pó.

Gancho
Oriente os fios através do gancho

Botão de
fixação

(7) Fixe o intervalo entre o painel e a unidade.

2×

1

8×
4×

6-4

2

Botão de
fixação

4×

(O lado frontal do painel é apresentado
para facilitar a explicação.)

Instalar a caixa do pó
2

6-5

1

3
b
a

4

Montar o tubo em forma de S (acessório (3))

Monte o lado da caixa do pó (gravado com A) antes de montar
o lado da escova (gravado com B).
(Monte-os de modo que os carateres gravados estejam em
conformidade.)
Caixa do pó

Unidade da escova

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Marca gravada no lado da tubagem
Fecho do painel
Marca gravada no lado da drenagem
Painel
Cabo de prevenção contra queda
Caixa do pó
Monte a caixa do pó com o lado no qual a marca está
gravada virada para baixo.

Certifique-se de
que os carateres
gravados estão
em conformidade entre si.

Unidade da escova

Caixa do pó
Grampo
(1 ponto)
Grampos
2 (2 pontos)

Lado da unidade da escova

(1) Enganche o cabo de prevenção contra queda da caixa do pó
ao fecho do painel conforme apresentado na ilustração.

Tubo em forma de S
(acessório (3))

Lado da
caixa do pó

1

Certifique-se de que os
carateres gravados
estão em conformidade
entre si.

1
Nota
2
3
4

Verifique se os grampos estão firmemente engatados.
Caso contrário, pode resultar uma falha da recolha de pó.

5
1
2
3
4
5

Fecho
Cabo de prevenção contra queda enganchado
Painel
Cabo de prevenção contra queda
Caixa do pó
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7. Instalar a grelha de aspiração e as
coberturas de canto de decoração

(3) Ligue a mangueira flexível (acessório (2)) ao lado do painel.
(A mangueira flexível (acessório (2)) não tem limitação de
direcionalidade.)

É possível rodar e prender a grelha de aspiração em dois sentidos,
qualquer um dos sentidos é selecionável.
Se estiver instalado um número de unidades, ajuste os sentidos
das grelhas de aspiração, se necessário. Efetue também
alterações direcionais a pedido do cliente.

7-1

Junção da mangueira
flexível no lado do painel

Instalar a grelha de sucção

* Selecione o gancho (A) ou (B) e enganche os grampos da grelha
de aspiração.
Nota

Mangueira flexível
(acessório (2))

A grelha de aspiração pode ser danificada se selecionar o lado de
enganchar incorreto.

7-2

Junção da mangueira
flexível no lado do painel

Gancho (A)

(1) Coloque a grelha de aspiração até um ângulo de
aproximadamente 45° e coloque os ganchos (em três pontos)
no painel.
Apresentar no
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
SUCTI

IDE

OKING S

LE HO
ON GRIL

Encaixe os grampos
nos ganchos (em dois
pontos) em segurança.

Ganchos
(2 pontos)
Nota
Verifique se os grampos estão firmemente engatados.
Caso contrário, pode resultar uma falha da recolha de pó.
(4) Pressione para encaixar a mangueira flexível ligada (3)
no painel.
(Tenha atenção de modo que a mangueira não fique presa
pela grelha de aspiração fechada.)
Nota

Painel
Grade
de sucção

Painel

45°

Grade
de sucção

Certifique-se de que não quebra a mangueira flexível quando
pressionar para encaixar a mangueira flexível.
Mangueira
flexível

Ângulo de montagem da grelha de aspiração

(2) Conforme apresentado na ilustração, enganche os cabos de
prevenção contra queda para a grelha de aspiração nos
fechos de canto (nos dois cantos).
Alterar os sentidos dos cabos
de prevenção contra queda.

Pressionar para
encaixar a mangueira
flexível ao longo da
forma do canto.

Para a grelha
de aspiração

(5) Ligue a extremidade oposta da mangueira flexível ligada (3)
no lado da grelha de aspiração.
* Rode a junta da mangueira flexível no lado da grelha de
aspiração de acordo com a direção de montagem da grelha
de aspiração, conforme apresentado na ilustração.
Junta da mangueira
flexível no lado da
grelha de aspiração

Grade de sucção

Mangueira flexível

Cabo de prevenção contra queda
Fecho
Fecho

Junta da mangueira
flexível no lado da
grelha de aspiração

Dobrar o fecho
para dentro.

Ligar a mangueira
em segurança.

Nota

Cabo de prevenção contra queda
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Verifique se os grampos estão firmemente engatados. Caso
contrário, pode resultar uma falha da recolha de pó.
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(6) Empurre a grelha de aspiração lentamente para cima em
primeiro lugar e, enquanto pressiona os dois manípulos,
encaixe por último a grelha no painel em segurança.

(3) Ligue a mangueira flexível (acessório (2)) ao lado do painel.
(A mangueira flexível (acessório (2)) não tem limitação de
direcionalidade.)

Painel

Manípulos
(2 pontos)

Junção da mangueira
flexível no lado do painel

Grade de sucção

Nota
A grelha de aspiração pode prender os cabos de prevenção
contra queda for fechada.
Verifique se os cabos de prevenção contra queda não ficam
salientes da grelha de aspiração antes de fechá-la.
Grade de sucção

Mangueira flexível
(Acessório (2))

Encaixe os grampos
nos ganchos (em dois
pontos) em segurança.

Junção da mangueira
flexível no lado do painel

Não deve ficar saliente
Ganchos
(2 pontos)
Nota

Cabo de prevenção
contra queda

7-3

Verifique se os grampos estão firmemente engatados.
Caso contrário, pode resultar uma falha da recolha de pó.

Gancho (B)

(1) Coloque a grelha de aspiração até um ângulo de aproximadamente
45° e coloque os ganchos (em três pontos) no painel.

(4) Pressione para encaixar a mangueira flexível ligada (3)
no painel.
Tenha atenção de modo que a mangueira não fique presa
pela grelha de aspiração fechada.
Para a grelha de aspiração
Mangueira
flexível

Apresentar no
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Painel

SUCTION

GRILLE HO

Pressionar para
encaixar a
mangueira flexível
ao longo da forma
do canto.

OKING SI
DE

45°

Grade
de sucção
Ângulo de
montagem da
grelha de
aspiração

(5) Ligue a extremidade oposta da mangueira flexível ligada (3)
no lado da grelha de aspiração.
* Rode a junta da mangueira flexível no lado da grelha de
aspiração de acordo com a direção de montagem da grelha
de aspiração, conforme apresentado na ilustração.

Painel
Grade de sucção
(2) Conforme apresentado na ilustração, enganche os cabos de
prevenção contra queda para a grelha de aspiração nos
fechos de canto (nos dois cantos).

Junta da mangueira
flexível no lado da
grelha de aspiração

Alterar os sentidos dos cabos
de prevenção contra queda.

Junta da mangueira
flexível no lado da
grelha de aspiração
Mangueira flexível

Ligar a mangueira
em segurança.

Nota
Verifique se os grampos estão firmemente engatados. Caso
contrário, pode resultar uma falha da recolha de pó.
(6) Empurre a grelha de aspiração lentamente para cima em
primeiro lugar e, enquanto pressiona os dois manípulos,
encaixe por último a grelha no painel em segurança.

Grade de sucção

Cabo de prevenção contra queda
Fecho
Fecho

Painel

Dobrar o fecho
para dentro.

Manípulos
(2 pontos)

Grade de sucção

Cabo de prevenção contra queda
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Nota
A grelha de aspiração pode prender os cabos de prevenção
contra queda for fechada.
Verifique se os cabos de prevenção contra queda não ficam
salientes da grelha de aspiração antes de fechá-la.
Grade de sucção

(4) Prenda as cobertura de canto de decoração (isto é, as três
coberturas) ao painel.

Não deve ficar saliente

Cabo de
prevenção
contra queda

7-4

Pressionar para encaixar os grampos na cobertura
de canto de decoração nos orifícios no painel.

Instalar coberturas de canto de decoração

(1) Ligue a cobertura de canto de decoração (com o visor) em
segurança à PCB na ordem oposta à do procedimento em
"4. Preparações para painel" na página 3.
3 Parafuso
2 Cover
Fios
1 condutores

Conetor
Ligar o
conector em
segurança.

Dispor os fios condutores
organizadamente de modo
que a braçadeira fique no
lado interior da tampa.

Braçadeira

Cobertura de canto
de decoração (com visor)

PCB

(2) Prenda a cobertura de canto de decoração (com o visor) ao
canto com a marca gravada DRAIN SIDE . Empurre os fios
condutores ligados através do orifício de canto até à parte
traseira do teto.

É possível selecionar qualquer um dos seguintes modos de
funcionamento para a autolimpeza do filtro do painel de
autolimpeza.
Modo de
funcionamento
(1) Funcionamento
do temporizador
programado

Descrição
Executa a autolimpeza do filtro durante
o período selecionado entre oito períodos.

(2) Funcionamento
00:00-às-03:00

Executa a autolimpeza do filtro durante
o período de tempo definido na fábrica
(das 00:00 às 03:00).

(3) Funcionamento
de controlo
automático

Executa a autolimpeza do filtro de acordo
com a referência do controlo.

Em consulta com o cliente, regule o modo de funcionamento
pretendido consultando as instruções em Autolimpeza do filtro no
manual de operação para o Painel de decoração de auto-limpeza.
No ato da entrega, consulte os conteúdos de descrições (1) até (3)
na tabela acima e explique ao cliente quanto a autolimpeza do filtro
iniciar.

9. Configurações Locais

DRAIN SIDE
marca gravada
Fios condutores
Cobertura de canto de
decoração (com visor)

8. Regulações do modo de funcionamento

Pressionar para encaixar os
grampos na cobertura de canto de
decoração nos orifícios no painel.

(3) Enganche cada um dos cabos das coberturas de canto de
decoração restantes (isto é, três coberturas) no pino
correspondente no painel.

Efetue as regulações em consulta com o cliente de acordo com
as condições de instalação e utilização do aparelho de ar
condicionado. É possível efetuar as quatro seguintes regulações.
Este produto efetua a autolimpeza do filtro uma vez por semana
por predefinição de fábrica.

9-1

Exibir recolha de pó

Efetue regulações de modo a exibir ou não exibir o sinal de recolha
de pó.

9-2

Regulações de quantidade de pó

Efetue regulações de acordo com a quantidade de pó/tamanho
de partículas de pó na divisão, por exemplo, lojas que lidam com
roupas=pequenas partículas de pó.
Pino

9-3

Indicador do painel (verde) ligado/desligado

O indicador do painel (verde) pode exibir as seguintes condições de
funcionamento. Efetue regulações do indicador de acordo com o pedido
do cliente.
Indicador
Aceso
Verde

A piscar

Condições de
funcionamento
Funcionamento de
ar condicionado
Autolimpeza do filtro

Observações
O indicador
é desligado antes
do envio.

A luz vermelha para informar o cliente em relação ao tempo de
recolha de pó não é desligada.
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9-4

Tabela de regulações

Efetue regulações locais de acordo com o manual de instalação do
controlador remoto. (As regulações nas células a negrito são
predefinidas de fábrica.)
Item de
regulação

Modo
N.º

Exibição do
sinal de
recolha
do pó 1

10
(20)

Regulações
de
quantidade
de pó (1)

14
(24)

Indicador do
painel (verde)
ligado/
desligado

14
(24)

Primeiro
código
(3)

1.
2.

Arrefecimento

Definir para
Arrefecimento 28°C

N.º do segundo código

01
Apresentar

02
Sem indicação

03

04

05

06

–

–

–

–

(9)

Quantidade de pó
Quantidade de pó Grande quantidade padrão
padrão - partículas de pó - partículas - partículas de
de tamanho médio de tamanho médio tamanho
pequeno

(4)

Ligado durante o
funcionamento de
ar condicionado e
o funcionamento
de limpeza do
filtro.

Desligado
durante o
É possível ligar
funcionamento de
apenas durante o
ar condicionado e
funcionamento de
o funcionamento
limpeza do filtro.
de limpeza do
filtro.

Grande
quantidade de
pó - partículas
de tamanho
pequeno

–

3.

Configurações

Voltar

–

–

–

Arrefecimento

10. Test Operat.

Nota
Realize o teste de funcionamento do produto após consultar
"a. Itens a testar aquando da conclusão do trabalho".

10-1 Verifique se as tampas da CAIXA DE
COMPO. EL. da unidade de interior, unidade
de exterior e painel de autolimpeza estão
fechadas respetivamente
10-2 Ligue a alimentação da unidade de interior
O painel começa o funcionamento de inicialização quando
a alimentação é ligada.

10-3 Execute o teste de funcionamento do painel
dois minutos após ter ligado a alimentação
Confirme a operação de limpeza do filtro com o controlo remoto.

Prima o botão de
menu/entrada.

Configurar

4.

(1) Válido desde a limpeza seguinte após efetuar a regulação.

Faça o teste de funcionamento do painel de decoração de auto-limpeza
após terminar o teste de funcionamento da unidade de interior.
Não é possível realizar o teste de funcionamento do painel de
decoração de auto-limpeza enquanto a unidade de interior estiver
a funcionar.

2/3

Estado da unidade interior
Estado da unidade exterior
Ventilação Forçada ATIVADA
Escolha Remota "Master, Slave"
Indicador de Filtro
DESATIVADO
Modo de Limp. Auto Filtro

–

Prima e mantenha o
botão de cancelamento
premido por 4 segundos
ou mais enquanto a
retroiluminação estiver
acesa.

Definir para
Arrefecimento 28°C

Recolha de Pó

Retroiluminação do LCD
Prima qualquer botão e a retroiluminação ficará acesa durante
aproximadamente
30 segundos.
Prima os botões enquanto a retroiluminação estiver acesa
(exceto o botão Ativar/Desativar).
Itens a testar no teste de funcionamento
Itens a testar
Resolução
O filtro está a rodar?
Verifique as
As aletas estão fixas horizontalmente?
ligações do
"  
" é exibido no ecrã do controlo
conetor.
remoto?

Verificar
resultado

* O controlo remoto exibe "AH" se o painel de autolimpeza
apresentar um erro.
Nota
Após o teste de funcionamento do produto ter sido concluído,
consulte "b. Itens a testar antes da entrega" no manual de
instalação.

Método de teste de funcionamento com o controlo remoto
1. Interrompa o funcionamento do painel se este estiver no modo
de funcionamento de ar condicionado.
2. Continue a premir o botão Cancelar durante 4 segundos ou mais
enquanto a retroiluminação estiver acesa. É apresentado
o menu Regulações.
3. Selecione Testar autolimpeza do filtro no menu Regulações
e prima o botão Menu/Entrada.
".
4. O ecrã básico apresenta "
A indicação desaparece quando o teste de funcionamento
terminar.
O tempo do teste de funcionamento necessário
é aproximadamente 10 minutos (no caso de regulação da
quantidade de pó padrão).
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