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As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões
noutras línguas são traduções das instruções originais.

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

- Nunca coloque o painel virado para baixo.

- Nunca deixe o painel de encostado a uma parede.
- Nunca o pouse num objeto saliente.
- Nunca toque nem faça pressão na aba giratória para evitar 

avarias da aba giratória.
- Tenha cuidado para não danificar as 4 

patilhas na parte posterior da cobertura 
de decoração do canto.

Preparar o painel de decoração para instalação

1 Retire a grelha de aspiração do painel de decoração.

■ Empurre a alavanca da grelha de aspiração (5) para dentro
e abra a grelha (2). (Consulte a figura 1)

■ Consulte a figura 2. Solte a grelha de aspiração do painel de
decoração levantando a grelha cerca de 45 graus (1) até ser
atingida a posição em que é possível a remoção da grelha (2).

■ Remova o cartão de transporte (3) do painel de decoração
(em 4 locais).

■ Remova a fita de transporte (4) da parte traseira da grelha de
aspiração (5) (em 4 locais).

2 Retire a cobertura decorativa de canto em cada canto, puxando-
a para cima no sentido da seta. (Consulte a figura 3)

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 (Consulte a figura 5)

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Painel de decoração Manual de instalação

■ O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos.
Saiba que a formação de sujidade em isolamentos
brancos é mais fortemente visível e, consequentemente,
não é aconselhável instalar o painel de decoração
BYCQ140E2W1W nos ambientes expostos
a concentrações de sujidade.
Quando utilizar o painel de decoração
BYCQ140E2W1W, é aconselhável mudar as
indicações do ecrã “Limpeza” do filtro no controlador
remoto de leve para pesado. Mudar a regulação para
pesado corresponde às indicações do ecrã “Limpeza”
do filtro no caso de maior contaminação do ar. Consulte
o manual de instalação da unidade de interior no
parágrafo "ajustar o sinal do filtro de ar" ou "regulação
local", dependendo do tipo de unidade de interior.

■ 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 elétricos, curto-
circuitos, fugas, incêndios ou outros danos no
equipamento. Certifique-se de que utiliza apenas
acessórios fabricados pela Daikin especificamente
concebidos para serem utilizados com o equipamento e
assegure-se de que são instalados por um profissional.
Se tiver dúvidas sobre os procedimentos de instalação
ou utilização, contacte sempre o seu representante
para obter esclarecimentos e informações.

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.

1× 1×4× 4× 4×

1 Painel de decoração
2 Grade de sucção
3 Cobertura decorativa de canto
4 Abas giratórias
5 Alavanca

a Suporte de montagem

b Gancho

c Secção da tubagem

d Marcação "lateral da tubagem"

e Secção de drenagem

f Marca "lateral de drenagem"

g Lingueta temporária

h Fio condutor do motor da aba giratória

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

2 Instale temporariamente o painel de decoração na unidade de interior, 
pendurando a lingueta temporária nos ganchos do corpo da unidade 
de interior. (2 localizações)

3 Enganche os 4 suportes de montagem nas secções do canto do painel 
de decoração nos ganchos em redor do corpo da unidade de interior.
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.

4 Aparafuse os 4 parafusos de cabeça hexagonal localizados na 
secção do canto para aproximadamente 5 mm. O painel sobe.
BYCQ140E2W1 + BYCQ140E2W1W + BYCQ140E2W1B
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Cuidados
■ Se apertar de forma incorreta os parafusos (consulte a figura 4)

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

■ Se ainda houver uma folga entre o teto e o painel de decoração,
depois de apertar os parafusos, reajuste a altura do corpo da
unidade de interior (consulte a figura 9). É possível proceder ao
ajuste da altura do corpo da unidade de interior através dos
orifícios nos cantos do painel de decoração. A unidade de
interior deve ser mantida nivelada e o tubo de drenagem deve
ser mantido com cuidado.

2 Ligação do painel de decoração (Consulte a figura 8) 

■ Retire a tampa da caixa de componentes eléctricos.
Solte os 2 parafusos, deslize a tampa da caixa de componentes
elétricos no sentido das setas e desengate-a dos ganchos.

■ Ligue com firmeza os conectores do fio condutor do motor da
aba giratória instalado no painel de decoração.

■ Fixe com firmeza o fio condutor do motor da aba giratória
com a braçadeira fornecida.

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

Fixar as folgas entre o painel de decoração e o teto
(Consulte a figura 10)
1 Se existir alguma folga entre o painel de decoração e o teto, fixe a

folga utilizando o suporte de fixação e os parafusos dos acessórios.
■ Utilize o parafuso A para fixar o suporte de fixação C no painel.
■ Utilize o parafuso B para fixar o suporte de fixação C na unidade. 

Instalação da grelha de aspiração e da 
cobertura decorativa de canto

Instalar a grelha de aspiração
Instale a grelha de aspiração invertendo o procedimento
apresentado no parágrafo "Preparar o painel de decoração para
instalação" na página 1.
■ Após enganchar a grelha de aspiração ao painel de decoração,

prenda os cordéis da grelha de aspiração aos pinos do painel
de decoração. 

■ É possível instalar a grelha de aspiração em 4 direções,
bastando rodá-la 90 graus.

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

Instalar a cobertura decorativa de canto
(Consulte a figura 7)

1 Prenda o cordel de cada cobertura decorativa de canto ao pino
do painel de decoração.

2 Instale cada cobertura decorativa de canto.

■ Insira primeiramente o gancho na ponta quadrada da
cobertura decorativa de canto no orifício no canto do painel
de decoração. 

■ Em seguida, posicione as 4 linguetas da cobertura
decorativa de canto de modo a encaixar nos orifícios do
painel de decoração e empurre suavemente a cobertura
decorativa de canto para o painel de decoração.

5 Ajuste o painel de decoração, rodando-o no sentido indicado pelas 
setas na figura, de modo que a abertura do teto esteja 
completamente coberta.

6 Consulte a figura 6 (secção transversal da saída de ar) e aperte os 
parafusos de cabeça hexagonal até a espessura do material vedante 
entre o painel de decoração e a unidade de interior reduzir para 
12 mm ou menos. 

1 Unidade de interior

2 Teto

3 Material vedante

4 Painel de decoração

5 Aba giratória

6 Saída de ar

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

1 Fio condutor do motor da aba giratória

2 Conetor

3 Tampa da caixa de componentes elétricos

4 Ganchos

5 Parafuso (2 localizações)

6 Braçadeira

NOTA NÃO aperte os parafusos excessivamente durante
o processo de montagem, de modo a evitar danos.

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 elétricos.

NOTA NÃO utilize uma chave de fendas elétrica para
apertar os parafusos.

NOTA Certifique-se de que os cordéis são empurrados
para baixo até à base dos pinos, de modo que os
cordéis não possam soltar-se dos pinos.

NOTA Certifique-se de que os cordéis não estão
suspensos entre o painel de decoração e a grelha
de aspiração.

NOTA Quando a cobertura decorativa de canto ficar solta
durante a manutenção do painel de decoração da
unidade de interior, o cordel evita que a cobertura
decorativa de canto caia ao chão e seja danificada.
Manual de instalação
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