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Antes da instalação
 Deixe a unidade dentro da embalagem até chegar ao local de

instalação.

 Consulte o manual de instalação da unidade de interior quanto a
itens não descritos neste manual.

Acessórios

Preparação antes da instalação
Para esta unidade, pode seleccionar as direcções do fluxo de ar.
Para descarregar ar em 2 ou 3 direcções, é necessário adquirir kit de
placas de bloqueio opcional para selar as saídas de descarga de ar. 

Manuseamento do painel de painel de decoração
Para evitar qualquer dano no painel de decoração, tenha os
cuidados seguintes:

- Nunca coloque o painel de decoração virado para baixo.
- Nunca deixe o painel de decoração encostado a uma parede.
- Nunca coloque o painel de decoração em cima de um 

objecto afiado ou saliente.
- Nunca toque nem faça pressão na aba giratória para evitar 

avarias da aba giratória.

Preparar o painel de decoração para instalação

1 Retire a grelha de aspiração do painel de decoração.

 Retire a faixa de transporte das aletas e da grelha de
aspiração do painel de decoração. 

 Empurre a alavanca da grelha de aspiração (3) para dentro
e abra a grelha de aspiração (2). (Ver figura 1)

 Solte a grelha de aspiração do painel de decoração
levantando a grelha de aspiração cerca de 90 graus (A) até
ser atingida a posição em que é possível a remoção da
grelha de aspiração (B). (Ver figura 2)

Instalação do painel de decoração na 
unidade de interior
Consulte o manual de instalação da unidade de interior para obter
detalhes sobre como instalar a unidade de interior.

1 Instale o painel de decoração (Ver figura 3)

BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S
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As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As
versões noutras línguas são traduções da redacção
original.

Leia atentamente este manual antes da instalação. Não o
deite fora. Arquive-o, para o poder consultar posteriormente.

A instalação ou fixação inadequada do equipamento ou dos
acessórios pode provocar choques eléctricos, curto-
circuitos, fugas, incêndios ou outros danos no equipamento.
Certifique-se de que apenas utiliza acessórios fabricados
pela Daikin que sejam especificamente concebidos para
utilização com o equipamento e deixe que sejam instalados
por um profissional.

Se tiver dúvidas sobre os procedimentos de instalação ou
utilização, contacte sempre o seu representante para obter
esclarecimentos e informações.

Desligue a alimentação antes de operar a grelha.

NOTA Para o instalador
Certifique-se de que dá instruções ao cliente sobre
como operar correctamente o sistema, mostrando-
lhe o manual de operações da unidade de interior.

Manual de instalação

Parafusos (4x)

Dobradiça da grelha (2x)

Ventoinha rotativa

1 Painel de decoração

2 Grelha de aspiração

3 Alavanca

1 Lingueta temporária

2 Gancho

3 Fio condutor do motor da aba giratória

4 Área da tubagem

5 Marca lateral da tubagem

6 Área de drenagem

7 Marca lateral de drenagem

1 Segure o painel de decoração contra a unidade de interior, 
fazendo corresponder as marcas  e  no 
painel de decoração à posição da área de drenagem e da 
área de tubagem da unidade de interior.

2 Rode as 2 linguetas temporárias do painel para os ganchos da 
unidade de interior de forma a que o painel de decoração fique 
temporariamente preso à unidade de interior. (Ver figura 3)

3 Certifique-se de que o fio condutor do motor da aba giratória 
não está preso entre o painel de decoração e a unidade de 
interior.

4 Prenda os 4 parafusos fornecidos e verifique se o painel de 
decoração está bem alinhado com a unidade de interior 
e o tecto.

5 Aperte os 4 parafusos até a espessura do material vedante 
entre o painel de decoração e a unidade de interior ser 
reduzida para 4-8 mm. (Ver figura 4)

piping side drain side

1 Unidade de interiores

2 Tecto

3 Material vedante

4 Painel de decoração

5 Saída de ar
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
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Cuidados
 Se apertar de forma incorrecta os parafusos - (Ver figura 5) -

pode provocar fugas de ar para a unidade e entre o tecto
e o painel de decoração (1), levando a formação de
contaminação (2) e condensação (3).

 Se ainda houver uma folga entre o tecto e o painel de
decoração, depois de apertar os parafusos, reajuste a altura
do corpo da unidade de interior. A unidade de interior deve
ser mantida nivelada e o tubo de drenagem deve ser
mantido com cuidado.

2 Fios do painel de decoração (Ver figura 6)

Instalação da grelha de aspiração no 
painel de decoração
Instale a grelha de aspiração (Ver figura 7)

1 Retire a faixa de transporte que está a prender as 2 dobradiças da
grelha de aspiração no lugar. 

2 Prenda a grelha de aspiração às dobradiças pressionando
a dobradiça e inserindo ambas as extremidades da dobradiça
nos orifícios da grelha de aspiração. (Ver figura 7)

3 Certifique-se de que a grelha de aspiração está bem presa ao
painel de decoração através das 2 dobradiças.

4 Feche a grelha de aspiração realizando o procedimento
contrário apresentado em "Preparar o painel de decoração para
instalação" na página 1.

 A grelha de aspiração poderá ser instalada em 4 direcções,
basta rodá-la 90 graus.

 Mude de direcção ao ajustar a direcção da grelha de aspiração
das várias unidades ou para cumprir as exigências do cliente.

Certifique-se de que desliga a fonte de alimentação
antes de ligar os fios!

1 Parafusos (2)

2 Caixa de distribuição

3 Fio condutor do motor da aba giratória

4 O fio condutor do motor da aba giratória é fixado pela 
braçadeira de cabos no resto dos fios (consultar 
detalhes na figura 6)

5 Conector da PCB da unidade de interior (X36A)

6 Braçadeira de cabos

1 Retire a tampa da caixa de componentes eléctricos. 
Desaperte 2 parafusos e faça deslizar a tampa da caixa 
de componentes eléctricos na direcção das setas.

2 Ligue com firmeza o conector do fio condutor do motor da 
aba giratória instalado no painel de decoração. Prenda com 
firmeza o fio condutor do motor da aba giratória ao resto dos 
fios utilizando a braçadeira de cabos (do conjunto de 
acessórios da unidade de interior). (Ver figura 6)

3 Substitua a tampa da caixa de componentes eléctricos 
realizando o procedimento contrário ao de remoção.

Certifique-se de que o fio condutor do motor da aba
giratória não está preso entre a unidade de interior e o
painel de decoração nem na tampa da caixa de
componentes eléctricos.

1 Painel de decoração

2 Grelha de aspiração

3 Dobradiça da grelha de aspiração (presa ao painel de 
decoração)
Manual de instalação

2
BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)

Painel de decoração
4P340850-1D – 2020.04



4PPT340850-1D.book  Page 1  Wednesday, April 29, 2020  8:24 AM



4PPT340850-1D.book  Page 2  Wednesday, April 29, 2020  8:24 AM



4PPT340850-1D.book  Page 3  Wednesday, April 29, 2020  8:24 AM



4P340850-1D 2020.04

C
op

yr
ig

ht
 2

01
3 

D
ai

ki
n

4PPT340850-1D.book  Page 1  Wednesday, April 29, 2020  8:24 AM


	Painel de decoração
	Manual de instalação
	Antes da instalação
	Preparação antes da instalação
	Instalação do painel de decoração na unidade de interior
	Instalação da grelha de aspiração no painel de decoração



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /CZE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


