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MANUAL DE INSTALAÇÃO
Painel de decoração

BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S
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BYFQ60C2W1W
BYFQ60C2W1S
BYFQ60C4W1W
BYFQ60C4W1S

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

Preparar o painel de decoração para instalação
1

Retire a grelha de aspiração do painel de decoração.

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, curtocircuitos, 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.

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

Consulte o manual de instalação da unidade de interior para obter
detalhes sobre como instalar a unidade de interior.
Instale o painel de decoração (Ver figura 3)

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

Manual de instalação

Parafusos (4x)

Dobradiça da grelha (2x)

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.

BYFQ60C2W1(W/S) + BYFQ60C4W1(W/S)
Painel de decoração
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Alavanca

Instalação do painel de decoração na
unidade de interior

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

Acessórios

Grelha de aspiração

3

 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)

1

NOTA

Painel de decoração

2

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

Desligue a alimentação antes de operar a grelha.


1

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

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

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 piping side e drain side 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)
1

Unidade de interiores

2

Tecto

3

Material vedante

4

Painel de decoração

5

Saída de ar
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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)
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.

Instalação da grelha de aspiração no
painel de decoração
Instale a grelha de aspiração (Ver figura 7)
1

Painel de decoração

2

Grelha de aspiração

3

Dobradiça da grelha de aspiração (presa ao painel de
decoração)

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.
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