
CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT FÜR SPÄ-
TERES NACHSCHLAGEN AUF.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER 
ULTÉRIEUREMENT.

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN
CONSERVE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS FUTURAS.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE IN UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE PER 
RIFERIMENTO FUTURO.

ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΣΕ ΒΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZOGVULDIG DOOR VOORDAT MET DE INSTALLATIE WORDT 
BEGONNEN.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK OP EEN GESCHIKTE 
PLAATS ONDER HANDBEREIK.

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL NUM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA CONSULTA.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ЛЕГКО  ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ЕГО 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

MONTAJDAN ÖNCE BU YÖNERGELERÝ DÝKKATLÝCE OKUYUN.
DAHA SONRA BAKMAK ÜZERE BU KILAVUZU SAKLAYIN.
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1. ANTES DA INSTALAÇÃO

1. NOTA PARA INSTALAÇÃO

Faça o cliente realmente operar, enquanto olha para os manuais de funcionamento anexados à uni-

dade interior e ao controlo remoto. Instrua o cliente como operar o ar condicionado (particularmente no 

que diz respeito à limpeza dos filtros de ar, procedimento de funcionamento e ajuste de temperatura). 

2. PRECAUÇÕES

Consulte também o manual de instalação que acompanha a unidade de interior.

3. ACESSÓRIOS

(1) Parafuso de fixação do painel (M5  40)

BYBCQ40 · 63HW1 ................. 4peças.

BYBCQ125HW1 ...................... 6peças.

(2) Manual de instalação

2. SELEÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

Consulte o manual de instalação, anexado à unidade de interior.

3. PREPARAÇÃO DO PAINEL DECORATIVO

(1) Manuseie o painel decorativo com cuidado. 

PRECAUÇÃO

• Nunca coloque a superfície do painel decorativo no solo, incline-o contra uma superfície vertical, ou pouse-

o em objetos protuberantes, caso contrário a superfície poderá danificar-se.

• Quando preparar ou transportar o painel decorativo, nunca toque na lâmina horizontal ou aplique força.

(Poderá causar avaria na lâmina oscilante.)

• O painel decorativo não foi concebido para utilização numa atmosfera potencialmente explosiva.
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2 Português

(2) 1) Remova o material de acolchoamento (2 locais) colado na extremidade do painel de sucção.

2) Remova a fita de transporte (4 locais). (Consulte a Fig. 1)

(3) Retire os acessórios colados aos materiais de acolchoamento removidos. (Consulte a Fig. 2)

(4) Remova o painel de sucção.

Remova os sacos (2 locais) para transporte, anexados à extremidade do painel de sucção. 

1) Levante um dos lados do painel de sucção enquanto baixa o outro lado e deslize na direção da seta. 

(Consulte a Fig. 3)

2) Remova o lado de deslizamento. (Consulte a Fig. 4)

3) Abra o painel de sucção (cerca de 45 graus) e remova o outro lado. (Consulte a Fig. 5)

Depois remova os sacos de transporte.

1) Material de acolchoamento

2) Fita de
transporte 

1) Fita 
(para fixação de 
acolchoamento)

2) Fita de 
transporte 

1) Material de acolchoamento

2) Fita de transporte

Painel de sucção

1) Fita
    (para fixação de 
    acolchoamento)

2) Fita de transporte

Fig. 1

Fita
(para fixação de acessórios)

Acessórios

Materiais de acolchoamento

Fig. 2

Painel de 
sucção

Fig. 3 Fig. 4

Pino de 
engate

Saco de transporte

Saco de transporte

Fig. 5
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Português 3

(5) 1) Remova a fita de transporte (2 locais).

2) Remova o material de acolchoamento para transporte (classe 40, 63: 2 locais, classe 125: 4 locais).

3) Levante o manípulo do filtro de ar, empurrando na direcção da seta. (Consulte a Fig. 6)

4) Remova a peça de engate da aba do painel decorativo.

5) Remova o saco de transporte do filtro de ar.

1) Saco de transporte
(tal como no lado oposto)

2) Material de acolchoamento
para transporte

5) Filtro de ar

2)  Material de acolchoamento
     para transporte 3) Manípulo

Aba

3) Manípulo

4) Engate
peça

Decoração
painel

Filtro de ar

(Classe 40 • 63) 2 locais num lado
(Classe 125) 4 locais num lado

Fig. 6

Decoração painel

Aba Engate peça

Filtro de ar

Fig. 7
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4 Português

(6) 1) Remova o parafuso, deslize a tampa de serviço (caixa de controlo) na direção da seta e remova. 

(Consulte a Fig. 8)

2) Remova a fita de transporte (4 locais) da tampa de serviço (caixa de controlo).

4. INSTALAÇÃO DO PAINEL DECORATIVO

• Para a instalação da unidade de interior, consulte o manual de instalação que acompanha a unidade de

interior.

(1) Instale o painel decorativo

1) Aperte temporariamente os 2 parafusos de instalação do painel decorativo na posição da unidade de

interior mostrada na Fig. 9.

(Para aperto temporário, aperte cerca de 10mm)

2) Ajuste de forma a que a fiação de comando do lado do painel decorativo contacte o lado de tubagem

da unidade de interior.

Nessa altura tenha cuidado e evite que a fiação de comando do motor de oscilação seja apanhada

entre o painel decorativo e a unidade de interior.

Fig. 8

2) Fita de 
    transporte

2) Fita de 
    transporte

1) Parafuso

1) Tampa de serviço
(caixa de controlo)
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Português 5

3) Engate o orifício de chave do painel decorativo aos 2 parafusos, para instalar o painel decorativo com

aperto temporário.

Assegure-se de engatar do orifício de chave (A).

4) Aperte os 2 parafusos restantes. (Consulte a Fig. 10)

5) Aperte os 4 parafusos para fixar o painel decorativo firmemente, para que não haja folgas entre o pai-

nel decorativo e o teto. (Consulte a Fig. 11)

6) Abra a lâmina horizontal e aperte 2 parafusos no centro da saída. (Somente tipo 125) 

(Consulte a Fig. 10)

1) Parafuso de fixação do painel 
    (acessório)

2) Fiação de comando do 
    motor de oscilação

Fig. 9

Lado da tubagem

3) Orifício da 
    chave(A)

3) Orifício da 
    chave(B)

2)

1) Parafuso de fixação do 
    painel (acessório)

Parafusos de aperto 
em 2 locais no 
centro da saída.

Lâmina horizontal

Fig. 10

Somente tipo 125

4) 5) Parafuso de fixação 
         do painel (acessório)

5) Parafuso de fixação  
     do painel (acessório)

5) Parafuso de fixação 
     

4) 5) Parafuso de fixação
 do painel (acessório)

Parafuso de 
fixação do painel 
(acessório)

6)

do painel (acessório)
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6 Português

PRECAUÇÃO
Assegure-se que não há folgas entre a unidade de interior e o painel decorativo, e entre o teto e o painel 

decorativo. 

1 Se existirem folgas, isso poderá provocar avarias como na Fig. 12.

• Se o aperto do parafuso não for suficientemente firme, assegure-se de apertar o parafuso descrito 

em (5) e (6) para que não se gerem folgas.

• Se ainda assim existirem folgas entre o teto e o painel decorativo após o aperto do parafuso, ajuste 

a altura da unidade de interior.

2 Se a posição de suspensão da unidade de interior for muito alta, poderá originar folga como na Fig. 13.

• Baixe a posição de suspensão da unidade de interior em relação ao teto.

• Se forem originadas folgas após as medidas acima para o teto terem sido seguidas, que não sejam 

suficientemente fortes para um teto integrado, reforce a peça de abertura para dar mais firmeza.

Superfície do teto

5) Não deixe folgas.
(ao redor)

Decoração painel

Fig. 11

Fuga de ar

Fuga de ar no teto

Condensação anexa, inclinação 
da Condensação

Contaminação

Fig. 12

O painel deforma-se
e poderá originar 
folgas.

Se o teto não for suficientemente 
firme tal como um teto Integrado, 
o teto pode flutuar e originar folgas. 

Fig. 13
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Português 7

3 Se o nivelamento da unidade de interior e da tubagem de drenagem não forem afetados, é possível 

ajustar a altura da unidade de interior desde o orifício do canto mantendo o painel decorativo aplicado. 

(Consulte a Fig. 14)

• Para ajustar a altura da unidade de interior desde o orifício de canto com o painel decorativo apli-

cado, remova a cobertura de canto do painel decorativo. (Consulte a Fig. 15)

• Tenha cuidado para não danificar a aba da cobertura de canto. (Consulte a Fig. 16, 17)

Fig. 14

Lâmina horizontal

Cobertura de canto

Rode manualmente a 
lâmina horizontal para abrir.

Fig. 15

Fig. 16

Abaixe a extremidade

Cobertura de canto
Puxe para baixo a cobertura de canto na direção 
da seta para removê-la. (4 locais no total) Fig. 17

Aba

Cobertura de canto
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• Depois de ajustar a altura da unidade de interior, coloque a cobertura de canto. (Consulte a Fig. 18)

(2) Aplicação da fiação do painel decorativo.

PRECAUÇÃO

Certifique-se de desligar a fonte de alimentação antes do trabalho de fiação. 

Quando executa os trabalhos de fiação da unidade de interior e a instalação do painel decorativo 

são efetuados simultaneamente

1) Remova a tampa da caixa de controlo da unidade de interior. (Consulte a Fig. 19)

Fig. 18

Orifício do painel decorativo

Aba (2 locais)
Após inserir a aba no orifício do painel 
decorativo, insira as restantes abas 
(2 locais) no orifício para instalar.

Aba

1) Parafuso (2 locais) 1) Tampa da caixa de controlo

Desaperte os parafusos (2 locais), deslize a tampa na direção 
da seta e remova a peça de engate e o orifício da chave.

Orifício da chave

Engate peça

Fig. 19
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Português 9

2) Assegure-se de ligar o conector da fiação de comando do motor de oscilação ao conector da placa de

circuito impresso (A1P) dentro da caixa de controlo da unidade de interior. (Consulte a Fig. 20)

PRECAUÇÃO
A lâmina oscilante não funcionará sem se ligar o conector.

3) Instale a tampa da caixa de controlo da unidade de interior em ordem inversa do procedimento no 1).

(Consulte a Fig. 19)

PRECAUÇÃO

Não deixe que a fiação do motor de oscilação fique presa na tampa do caixa de controlo.

Somente se o painel decorativo for instalado posteriormente

1) Corte a braçadeira e abra a tampa de resina. (Consulte a Fig. 21)

Fiação de Comando 
do motor de oscilação

Fig. 20

Aqui a direção da unidade 
interior é diferente da real.
(Isto é somente para explicação)

Clipes de cabo

Deixe a fiação de  
comando no clipe de cabo.

Fiação de comando 
do motor de oscilação
Conector
(X36A) 2) Ligue 

     firmemente.

Placa de Circuito Impresso
(A1P)

Caixa de controlo

1) Abra a tampa de resina
Tampa de resina

1) Braçadeira de 
    corte

Fig. 21
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2) Assegure-se de ligar o conector da fiação de comando do motor de oscilação ao conector da placa de

circuito impresso (A1P) dentro da caixa de controlo da unidade de interior. (Consulte a Fig. 22)

3) Após terminar os trabalhos de fiação, feche a tampa de resina tal como estava. (Braçadeiras não são

necessárias.) (Consulte a Fig. 21)

5. INSTALAÇÃO DA TAMPA DE SERVIÇO (CAIXA DE CONTROLO) E DO FIL-

TRO DE AR

(1) Aplique a tampa de serviço (caixa de controlo). (Consulte a Fig. 23)

Após engatar a aba frontal, aperte pelo parafuso. (Consulte a Fig. 24)

(2) Engate a parte do filtro de ar à aba do painel decorativo. (Consulte a Fig. 25)

 Clipes de cabo

Deixe a fiação de 
comando no clipe de cabo.

Fiação de comando do 
motor de oscilação

Deixe o conetor da fiação 
de comando dentro da 
tampa da caixa de controlo 
e a caixa de controlo.

Placa de Circuito Impresso (A1P)
Conector (X36A) 2) Ligue firmemente

Tampa da caixa de controlo

Fig. 22

Fig. 23

Parafuso

Tampa de serviço

Aba frontal

Fig. 24

Tampa de serviço
(caixa de controlo)

Parafuso
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(3) Feche o filtro de ar na ordem inversa da remoção. (Consulte a Fig. 25)

6. INSTALAÇÃO DO PAINEL DE SUCÇÃO

Instale o painel de sucção.

1) Remova a fita que prende o fio de prevenção de queda de ambos os lados do painel de sucção. 

2) Fixe o painel de sucção numa posição de 45º de inclinação e engate o painel de sucção ao pino de engate 

do painel decorativo. (Consulte a Fig. 4 na página 2)

3) Engate o fio de prevenção de queda em ambos os lados do painel de sucção, ao orifício do painel deco-

rativo. 

(Consulte a Fig. 26)

4) Engate o lado oposto do painel de sucção ao pino de engate na ordem inversa da sua remoção.

Fig. 25

Filtro de ar

(2)

(3) Decoração painel

Aba

Engate peça

Filtro de arFiltro de ar

Engate peça

Aba

Decoração 
painel

Fig. 26

Orifício

3) Fio de prevenção 
   

2) Pino de 
    

4) Pino de
 engate

engate

 de queda
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