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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
l

l

Leia este manual de instruções com muita atenção antes de usar este aparelho de ar condicionado. Se ainda
tiver algumas dúvidas ou dificuldades, consulte o seu representante.
Este aparelho tem por finalidade oferecer-lhe condições climáticas ideais no seu aposento. Utilize-o apenas
para esse fim como descrito neste Manual de Instruções.
ADVERT NCIA

l

l

Nunca armazene ou utilize gasolina ou outros líquidos inflamáveis perto do aparelho de ar condicionado. É muito
perigoso.
Não instale outros aparelhos elétricos (não protegidos con grau de proteção IPX1 - contra água em caída
vertical) nas proximidades deste aparelho.
O construtor não assume nenhuma responsabilidade se as leis vigentes de Segurança do Trabalho não forem
respeitadas.
PRECAUÇÃO

l

l

l
l
l
l
l
l
l

Não ligue e desligue o aparelho de ar condicionado nem utilizando o interruptor principal nem a ficha eléctrica.
Utilizar somente o botão ON/OFF.
Não coloque nada no aparelho (objetos, ...). É muito perigoso visto que o ventilador gira a uma velocidade
muito alta.
Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
Não resfriar excessivamente o ambiente em presença de recém-nascidos e/ou pessoas deficientes.

Limpe a unidade apenas com detergentes neutros e conforme descrito no parágrafo específico.
Não coloque objetos em cima da unidade.
Não se incline nem sente na unidade.
Não despeje líquidos em cima da unidade.
Limpe o filtro de ar regularmente conforme descrito no parágrafo específico.
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l
l

l
l

Não resfriar excessivamente o ambiente em presença de recém-nascidos e/ou pessoas deficientes.
Este climatizador pode ser usado por meninos maiores de 8 anos e por pessoas com reduzidas capacidades
físicas, sensoriais ou mentais, ou sem a necessária experiência e conhecimento, se há formação para a
utilização do climatizador por uma pessoa responsável para suas segurança e se entendessem os possíveis
siscos.
Limpeza e manutenção del usuário não deve ser executado por meninos sem supervisão.
Por motivos de segurança, desligue o aparelho de ar condicionado e desligue-o também da rede antes
de proceder à sua limpeza. Em caso de eventual remoção do aparelho, despeje a água de condensação
eventualmente presente na base de apoio do aparelho.

PT
1 - LAMPADAS
ADVERTÊNCIA
A posição OFF não desliga o aparelho da alimentação
motriz. Para desligar o aparelho completamente,
utilize o interruptor da alimentação motriz.

l

2
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1

l

1. Receptor : recebe os sinais enviados pelo controle
remoto.
2. Lâmpada TIMER: Esta lâmpada acende-se quando o
ar condicionado está controlado pelo timer.
3. Lâmpada de espera (STANDBY): Esta lâmpada
acende quando o ar condicionado está à espera de
começar ou a temperatura desejada foi atingida.
4. Lâmpada de operação (OPERATION): Esta lâmpada
acende-se quando o ar condicionado está em
funcionamento.

l
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N.B.
É possivél programar o condicionador de maniera
a manter sempre apagadas, mesmo durante o
funzionamento, as lâmpadas OPERATION, TIMER e
STANDBY.
Para obter isto, pressione por mais de 5 segundos os
botões I FEEL e FAN da unidade de controle remoto.
Repetindo esta sequência torna-se às normais
condições de funzionamento.
Em todas as situações de mau funcionamento ou
estrago, mesmo se programadas na modalidade
desligado, as lâmpadas serão acesas de acordo
ao desgaste porque o problema será relevado pelo
sistema de diagnóstica do condicionador. Veja o
paragrafo POSSÍVEIS CAUSAS E REPARAÇÃO DE
AVARIAS.
Quando o ar condicionado está desligado, as
lâmpadas estão apagadas para reduzir o consumo.

SELECTOR DO SENSOR DE TEMPERATURA
l Em condições normais, a temperatura ambiente
é registrada e controlada através do sensor que é
posicionado no controle remoto (símbolo IFEEL activo
no visor). Esta função permite de criar uma temperatura
ambiente ótima pois o controle remoto transmite
a temperatura da posição onde nos encontramos.
Usando esta função, o controle remoto deve sempre ser
direcionado para o acondicionador, então é conveniente
que o controle remoto está em uma posição de
visibilidade em relação à unidade interna (por exemplo,
não colocá-lo em uma gaveta.
l E’ possivel disactivar o sensor de temperatura do
telecomando carregando no botão I FEEL. Neste caso
o relativo símbolo no visor apaga-se e activa-se o sensor
no interno do acondicionador.

UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE REMOTO
COLOCAÇÃO DAS PILHAS
l

PT

Remover a tampa que está atrás do telecomando e verificar
que o interruptores estejan na mesma posição indicada na

INTERRUPTORES
l

l

l

N.B.
O telecomando transmite sinais a unidade interna
cada vez que você pressionar um botão e à cualquer
mudança na temperatura detectada pelo sensor
IFEEL. Em caso de problemas (pihlas, controle remoto
colocado em área não visivel da unidade interior,...) o
equipamento não receber o sinal do telecomando, o
controle da temperatura ambiente é automaticamente
transferido para o sensor da unidade interior. Nestes
casos a temperatura junto do telecomando pode ser
diferente da temperatura detectada na posição do
acondicionador.

Coloque duas pilhas AAA alcalinas de 1,5 V - DC cada.
A indicação da hora no painel pisca.
Prima o botão ST e definir o tempo.
As pilhas duram cerca 6 meses dependendo do uso
da unidade de controle remoto. Retire as pilhas se a
unidade não for utilizada por mais de um mês. Substituir
as pilhas quando o visor na unidade de controle remoto
deixar de acender ou quando não for possível utilizar o
controle remoto para mudar os ajustes no aparelho de
ar condicionado.
As pilhas do comando contém elementos
poluentes. Quando ficarem descarregadas devem
destruir-se em locais próprios e segundo as normais
locais em vigor.

OPERAÇÃO COM A UNIDADE DE CONTROLE REMOTO
Aponte sempre a unidade de controle remoto diretamente
para o receptor no ar condicionado.

COMO REMOVER AS PILHAS
l
Remover a tampa.
l
Premir a pilha para
o polo negativo e
remover a parte
do polo positivo
(como indicado na
figura).
l
Remover a outra
pilha ao mesmo
modo.

COMO LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO DE AR
CONDICIONADO
Pressione o botão ON/OFF do controle remoto para ligar
ou desligar o aparelho de ar condicionado.
A lâmpada de operação acende-se e indica o
funcionamento da unidade ou vice-versa.
NOTA
O condicionador de ar continua a funcionar por 30
segundos após receber o sinal de desligamento.
UNIDADE

RECEPTOR
transmissor
controle remoto
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UNIDADE DE CONTROLE REMOTO
VISOR
Mostra informações relativas às condições de operação quando
a unidade de controle remoto está ligada.
Modos de operação
Automatico
Frio

Indica que o acondicionador funciona
na modalidade I FEEL (sensor do
telecomando activado)
Indica que o filtro Ti02
está ligado

Temperatura
ambiente

Confirma trasmissão de dados

Quente
Seco

Indica os timer

Ventilaçao

Relògio

Programa
noturno

Aleta da
oscilação

Programa
HIGH POWER

BOTÃO SELECTOR DO MODO DE OPERAÇÃO
Pressionar este botão para mudar o
modo de funcionamento do aparelho de
ar condicionado.
(Arrefecimento)
Nesta função, o aparelho esfria o ar e
abaixa a temperatura do ambiente.
(Desumificação)
Nesta função, o aparelho reduz a
humidade esistente no ambiente.
(Operação automatica)
Quando esta função é selecionada, o
microprocessor escolhe automaticamente
entre aquecimento e arrefecimento
segundo a differença de temperatura
entre o ambiente e a temperatura
desejada.
(Ventilação)

Velocidad del ventilador
Operação automatica

Média

Alta

Baixa

SENSOR DE
TEMPERATURA
Este sensor é
posicionado na parte
interior da unidade
de controle remoto
e serve para a leitura
da temperatura
ambiente.

PT

TRANSMISSOR

BOTÃO SELECTOR DO MODO DE OPERAÇÃO

Quando é acionado
o botão da unidade
de controle remoto, o
símbolo
aparece
no visor e os dados para
o reajuste do aparelho
de ar condicionado são
transmitidos ao receptor.

Pressionar este botão para mudar o
modo de funcionamento do aparelho de
ar condicionado.
(Aquecimento)

C

Nesta função, o aparelho funciona
somente como ventilador.

Nesta função, o aparelho aquece o
ambiente.
		
(Operação automatica)
Quando esta função é selecionada, o
microprocessor escolhe automaticamente
entre aquecimento e arrefecimento
segundo a differença de temperatura entre
o ambiente e a temperatura desejada.
NOTA: o símbolo DCI está ativo
tanto no modelo inverter como
no modelo ON / OFF

BOTÃO DE OPERAÇÃO (ON/OFF)
Este botão serve para ligar e desligar o
aparelho.

BOTÕES DE AJUSTE DA TEMPERATURA
- (mais frio)
Pressione este botão para diminuir a
temperatura selecionada.
+ (mais quente)
Pressione este botão para aumentar a
temperatura selecionada

BOTÃO “FLAP” (OSCILADOR DEFLETOR)
Pressione este botão tanto para
seleccionar a função de varrimento.
Fixo: 6 posição
Oscilação

BOTÃO “FAN” (Velocidade do ventilador)
A velocidade do ventilador é
selecionada automaticamente
pelo micro processor.
Alta velocidade.
Velocidade média.
Velocidade baixa.

Oscilação automática

SELECTOR SENSOR IFEEL/IFEEL C
Pressione o botão I FEEL para modificar
a programação do sensor de temperatura
activo (ou do telecomando ou do
acondicionador).

BOTÃO NIGHT
Pressione este botão tanto para
seleccionar a função NIGHT.
BOTÃO “HIGH POWER”

BOTÃO FILTER Ti02- MENU

Pressione este botão tanto para
seleccionar a função HIGH POWER.
BOTÃO DE REGULAGEM RELÓGIO E TIMER
Pressionar este botão para selecionar
as funções:
• Programação da hora
• Programação do timer ON/OFF
Para detalhes ver as seções “COMO
REGULAR O RELÓGIO” e “REGULAGEM
DO TIMER”.

Temperatura
seleccionada

Pressione este botão tanto para seleccionar
a função ou segure-o para entrar no menu
de funções.
BOTÕES DE REGULAGEM HORAS E
MINUTOS
Pressionado êstes botões é ativada a
programação da hora e do timer. Para
detalhes ver as seções “COMO REGULAR
O RELÓGIO” e “REGULAGEM DO TIMER”.

5

BOTÃO SELECTOR DO TIMER
Pressionado êste botão no display é ativado
o procedimento para a programação ON/
OFF do timer. Para detalhes ver a seção
“REGULAGEM DO TIMER”.

OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

COMO AJUSTAR O RELÓGIO
1.
2.

Pressione três vezes o botão ST.
O indicador da hora começará a piscar.
Pressione o botão H até ver a hora desejada.
Pressione o botão M até ver os minutos desejados.
O indicador retornará automaticamente ao normal após 10
segundos.

1.Pressione o botão
ou
e selecionar a função
AUTOMÁTICO (símbolo
no visor).
2.Pressione os botoes de ajuste da temperatura +/para selecionar a temperatura desejada. Gama de
temperatura ajustável: 32 ° Max. - 10 ° Min.
EL VISOR INDICARÁ EL VALOR DE LA
TEMPERATURA SELECCIONADA.
A LOS 5 SEGUNDOS DE INTRODUCIR
LA TEMPERATURA DESEADA EL VISOR
VOLVERÁ A INDICAR LA TEMPERATURA
AMBIENTE.
O aparelho de ar condicionado passa automaticamente
de funçao de aquecimento à de arrefecimento (ou
vice-versa) mantendo, assim, constante a temperatura
detectada.
3.Pressione o botão FAN para o ajuste da velocidade do
ventilador.
Exemplo esquema funcionamento en modalidade (Auto)
com temperatura ambiente fixada em 23 graus.

ARREFECIMENTO
N.B.
C

Verifique se a unidade está ligada à
rededa corrente elétrica.

PT

1. Pressione o botão
e selecione a
função ARREFECIMENTO (símbolo
no
visor).
2. Pressione os botões de ajuste da
temperatura +/- para mudar selecionar
a temperatura desejada. Gama de
temperatura ajustável: 32 ° Max - 10 ° Min.

1

1

2

2

3

27
26
25
24

O visor indicarà o valor da
temperatura desejada.

23
22

ApÓs 5 segundos o visor volta a
indicar a temperatura ambiente.

21
20
19

3.Pressione o botão FAN para o ajuste da velocidade do
ventilador.

AQUECIMENTO

A
B
C
C
B
A

ON

D

1

MIN.

H

ON

D

1

MAX.

H

ON

N.B.
O climatizador muda o modo de funciona mento (de frio
para quente e vice-versa) quando se verifica uma das
seguintes condições:
– ZONA A: muda se a temperatura varia de pelo menos
3°C em relação à fixada no telecomando.
– ZONA B: muda se a temperatura varia de pelo menos
1°C em relação à fixada no telecomando apòs 1 hora
da paragem do compressor.
– ZONA C: nunca muda se a temperatura não varia de
mais de 1°C em relação à fixada no telecomando.

1. Pressione o botão
e selecione a função AQUECIMENTO
(símbolo
no visor, fixo ou intermitente).
3. Pressione os botões de ajuste da temperatura +/- para
selecionar a temperatura desejada. Gama de temperatura
ajustável: 32 ° Max - 10 ° Min.
O visor indicarà o valor da
temperatura desejada.
ApÓs 5 segundos o visor volta a
indicar a temperatura ambiente.
3.Pressione o botão FAN para o ajuste da velocidade do
ventilador.
N.B.
Após a ativação da função AQUECIMENTO o ventilador
da unidade interior no funciona. Isto porque estará ativada
uma proteção de prevenção de corrente de ar frio que
permitirá o funcionamento do ventilador somente depois
que o dispositivo de troca térmica se esquente. Durante
êste período el testigo STANDBY está encendido.

DESCONGELAÇÃO
CALOR EXTERNO

DESUMIFICAÇÃO
1.Pressione o botão
“desumificaçao”

e selecione a função
.

3.Pressione os botões de ajuste da temperatura +/- . (Gama
de temperatura ajustável: 32° Max. - 10° Min.)

DO TROCADOR DE
EL VISOR INDICARÁ EL VALOR DE LA
TEMPERATURA SELECCIONADA.

Quando a temperatura externa for muito baixa, pode
formar-se gelo ou geada na serpentina do trocador de
calor, reduzindo o rendimento do aquecimento.
Quando isto acontece, uma adequada protecção vem
activada e consente o descongelamento do trocador.
Nestas situações, o ventilador na unidade interior para.
A operação de aquecimento recomeça passados alguns
minutos. Este intervalo varia ligeiramente dependendo
da temperatura exterior e do modo como a formação do
gelo ocorreu.

A LOS 5 SEGUNDOS DE INTRODUCIR LA
TEMPERATURA DESEADA EL VISOR VOLVERÁ A
INDICAR LA TEMPERATURA AMBIENTE.
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PROGRAMA HIGH POWER

N.B.
l
l

l

l

Use esta função quando quiser reduzir a humidade do
ambiente.
Quando a temperatura ambiente atinge a mesma do
termostato, o aparelho repete a ciclo de ativação/
desativação automaticamente.
Durante esta operação, a velocidade do ventilador é
automática (símbolo
no visor) para impedir o
demasiado arrefecimento.
A operação DESUMIFICAÇAO não pode ser ativada
quando a temperatura interior é de 10° ou menos.

O programa High Power só pode ser selecionado durante
o modo de arrefecimento ou aquecimento e não pode
ser selecionado no modo automático, desumidifição e
ventilação. O programa High Power permite de obter o
máximo rendimento do ar condicionado em arrefecimento
e aquecimento (bomba de calor). Você pode optar para
ativar o programa High Power com a unidade de controle
remoto, depois de selecionar o modo arrefecimento ou
aquecimento. Sob essas condições o ar condicionado irá
fornecer sua produção máxima de calor; recomenda-se
usar o programa High Power apenas se a temperatura
exterior é extrema e a temperatura ambiente desejada
é alcançada com dificuldade. Pelo contrário, para
obter o melhor desempenho em termos de eficiência e
tranquilidade, é recomendável não utilizar o programa
High Power deixando trabalhar o ar condicionado em
condições normais (programa de fabrica).
Para ativar o programa High Power é necessário (depois
de selecionar o modo arrefecimento ou aquecimento)
pressionar o botão HIGH POWER
.
Aparece no visor o símbolo
.

VENTILAÇÃO
No caso quiser somente arejar o ambiente sem modificar a
temperatura, pressione o botão
e selecione a função
VENTILAÇÃO
.

AJUSTE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR
AUTOMÁTICO
Coloque simplesmente o selector de FAN na
posição. Um microcomputador, no aparelho de ar
condicionado, controla a velocidade de ventilação quando
o modo AUTOMATICO é selecionado. Quando o aparelho
de ar condicionado começa a funcionar, em aquecimento
ou arrefecimento, a velocidade do ventilador varia de
acordo com a carga térmica da sala.

N.B.
l

N.B.
A velocidade automática não está activa na modalidade
de VENTILAÇÃO.

MANUAL

Se desejar ajustar a velocidade do ventilador manualmente
durante a operação, coloque a selector “FAN SPEED” na
posição desejada.
Alta velocidade

Média velocidade

Baixa velocidade

PROGRAMA NOTURNO
1.Pressione o botão
ou
e selecione a
função ARREFECIMENTO, AQUECIMENTO” ou
DESUMIDIFICAÇAO.
2.Pressione o botão
.
3.O símbolo
aparecerà no visor. Para desativar o
programa, pressione novamente o botão NIGHT.
O que é o Programa Noturno?
Quando se seleziona o programma noturno, o ar
condicionado limita automaticamente a potência fornecida
para aumentar o conforto durante a noite.
N.B.
Durante o programma noturno, o ventilador interior reduz
automaticamente a velocidade melhorando o funcionamento
silêncio da unidade.
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O programa HIGH POWER continua mesmo se
você mudar o modo de operação do FRIO para o
QUENTE oU vice-versa e se você desligar e ligar o ar
condicionado.

PT

AJUSTE DO TIMER

PT

A) Como Programar a hora de
ativaçÃo.
1.Pressione uma só vez o botão ST. A
indicação ON e a das horas começarão
a piscar.
2.Pressione o botão H e o botão M
para selecionar a hora e os minutos
desejados.
3.Pressione o botão ON/OFF para ligar o
aparelho.
4.Pressione o botão
para selecionar
a função ON TIME (ativação)do timer.
B) Como Programar a hora de
desativaçÃo.
1.Pressione duas vezes o botão ST.
A indicação OFF e a das horas
começarão a piscar.
2.Pressione o botão H e selecione a
hora desejada. Faça o mesmo para
selecionar os minutos desejados agindo
da mesma forma no botão M.
O visor voltarà a indicar a hora atual
após 10 segundos.
3.Pressione o botão ON/OFF para ligar o
aparelho.
4.Pressione duas vezes o botão
para
selecionar a função OFF TIME
(desativação) do timer.
C) Como Ajustar o Programa
DIÁrio aceso/Apagado (ou
vice-versa)

AJUSTE DO TIMER DE 1 HORA
Esta função faz com que o aparelho funcione durante
uma hora e em seguida pare, independentemente do
aparelho estar ligado ou desligado quando este botão é
pressionado.
Procedimento de ativaçÃo:
• Pressione quatro vezes o botão
.
No visor aparece o símbolo de TIMER
1 HORA.
PROCEDIMENTO DE DESativaçÃo:

C

• Pressione o botão de operação ON/OFF para desligar

o aparelho.

3

2
1

• Espere que o aparelho deixe de funcionar e, em seguida.
• Pressione o botão ON/OFF outra vez.

AJUSTE DO HOLIDAY TIMER

2

A função timer férias permite que você gire a unidade
interna (ou a de um único sistema de divisão ou de
uma unidade de um sistema multi-split), com um atraso
programável de até 99 dias, para os funções Timer diário,
Timer ON, Timer OFF (não é válido para TIMER 1 hora) já
descritas neste manual.
Com esta função, você pode programar o re-ignição do
ar condicionado depois de um longo fim de semana, um
feriado de uma semana ou mais, etc ...

4

Para ativar a função, você deve seguir os seguintes passos
em ordem:
1. Pressione e segure o botão “SELECTOR DO TIMER”
no controle remoto (Figura relógio) por mais de 6 ~
7 secondi. Desta maneira entra-se no menu para
selecionar o número de dias de atraso.
2. Selecione o timer desejado (Timer diário, Timer ON,
Timer OFF) pressionando o mesmo botão “ SELECTOR
DO TIMER “.
3. Definir pressionando o botão “+” o número de dias de
atraso desejados.
4. Pressione e segure novamente o botão “ SELECTOR
DO TIMER “ por mais de 6 ~ 7 segundos. Você retorna
ao menu regular do controle remoto.

1.Ajuste o Timer como ilustrado em A e B.
2.Pressione o botão ON/OFF para ligar o
aparelho.
3.Pressione o botão
tres vezes para
selecionar o programa do Timer aceso/
apagado e vice-versa.
N.B.
Após a programação do Timer, para verificar a hora
selecionada de ativação e desativação, pressione o botão
ST.

Neste ponto, o ícone do timer desejado pisca e o timer
correspondente será ativado somente depois de dias de
atraso definidos.

C

3

1-2-4
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AJUSTE DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR

OPERAÇÃO SEM A UNIDADE DE
CONTROLE REMOTO

A unidade de controle remoto deve estar acesa. Pressionar
o botão “FLAP”. Certifique-se que o controle remoto
esteja aceso. Aperte o botão FLAP: para seleccionar
a oscilação automática ou para escolher uma das seis
regulações manuais.

Em caso de perda, dano do controle remoto, siga os
seguintes conselhos:
1.APARELHO DE AR CONDICIONADO DESLIGADO
Se quiser ligar o aparelho, pressione o selector de
operação para selecionar a função desejada (COOL o
HEAT).

PRECAUÇÃO
Não direcione as palhetas manualmente durante o
funcionamento.

N.B.
O condicionador de ar trabalhará com a alta velocidade
do ventilador.
O ajuste da temperatura é 25°C para a função
“arrefecimento” e 21°C para a função “aquecimento”.

Função de varrimento
A placa começa a movimentar-se para cima e para
baixo lançando ar para toda a área de varrimento.

2. APARELHO DE AR CONDICIONADO LIGADO
Se quiser desligar o aparelho, pressione o selector de
operação até a lâmpada de operação se apaga.

Selector de
operação
Para acessar ao selector é
necessário remover o painel
inferior.

N.B.
Se houver uma perda de corrente elétrica durante
o funcionamento do aparelho, este se desliga. Uma
vez restabelecida a condição original, o aparelho se ativa
automaticamente após 3 minutos.
NOTAS
• A placa fecha-se automaticamente quando o aparelho está
desligado.
• Durante a operação de aquecimento, a velocidade do ventilador
pode ser muito baixa e a placa estará na posição horizontal
(posição 4) até que o ar expelido pelo aparelho comece a
aquecer. Quando o ar está quente, a posição da placa e a
velocidade do ventilador muda para os ajustes especificados
com a unidade de controle remoto.

SUGESTÕES PARA GARANTIR O MÁXIMO
CONFORTO E O MÍNIMO CONSUMO
NÃo faça
l
Bloquear a entrada e saída de ar do aparelho. Se
estiverem obstruídas, o aparelho não funcionará
adequadamente e poderá estragar-se.
l
Deixar luz solar direta na habitação. Use cortinas,
venezianas, etc.

PRECAUÇÃO
• Utilize o botão FLAP na unidade de controle remoto
para ajustar a posição da placa.
Se movimentar a placa com as mãos, a posição da
placa na unidade de controle remoto e a posição
actual da placa pode não ser a mesma. Se isto
acontecer, desligue o aparelho, espere que a placa
feche e em seguida ligue o aparelho outra vez; a
posição da placa será normal outra vez.

Faça
Procure manter o filtro de ar sempre limpos.
l
Para evitar a saída do ar condicionado, mantenha
janelas, portas e outras aberturas fechadas.
l
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Possível solução:
1. Limpe o filtros de ar.
2. Elimine a fonte de calor.
3. Feche as janelas.
4. Retire os obstáculos para assegurar uma boa circulação
de ar.
5. Ajustar novamente a temperatura com a unidade de
controle remoto.
6. Tente utilizar outra unidade de aquecimento.

POSSÍVEIS CAUSAS E REPARAÇÃO
DE AVARIAS
Se o seu aparelho não funciona corretamente, verifique
primeiro os seguintes pontos antes de solicitar assistência.
Se não conseguir solucionar o problema, contate o seu
concessionário ou o serviço de assistência.
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Defeito: O aparelho não funciona de maneira nenhuma.
Possível causa:
1. Falha de alimentação.
2. Disjuntor ativado.
3. O botão de operações está posicionado em “OFF”.
4. As pilhas do controle remoto estão gastas.
Possível solução:
1. Reponha a alimentação.
2. Contate o serviço de assistência.
3. Pressione o botão outra vez.
4. Substitua as pilhas.

Defeito: Ouve-se estalido no aparelho de ar condicionado.
Possível causa:
1. Durante a operação as partes plásticas podem
expandir ou encolher devido à uma mudança súbita de
temperatura. Neste caso, pode-se ouvir um estalido.
Possível solução:
1. Os chios leves percebidos irão desaparecer com a
estabilização da temperatura.

Defeito: Rendimento de arrefecimento (ou aquecimento)
deficiente.
Possível causa:
1. Filtros de ar sujo ou obstruído.
2. Fonte de calor ou demasiadas pessoas na habitação.
3. Portas e janelas abertas.
4. Obstáculos perto da entrada ou saída de ar.
5. Temperatura ajustada com a unidade de controle
remoto demasiado alta.
6. Temperatura exterior muito baixa.

TABELA AUTO-DIAGNÓSTICO
DD DD DCI
Nível

Timer Operation Standby Descrição
Erro de teste (para a fábrica apenas)

100

100

14

14

12

12

11

11

10

10

9

9

X

Sonda de ar externa não conectada ou danificada (OAT)

8

8

O

Sonda permutador externo não conectada ou danificada (OCT)

-

7

-

5

X

X

Erro PCB inverter (PFC)

-

4

X

O

Erro de comunicação com PCB inverter

3

3

O

X

Mau funcionamento do ventilador externo

2

2

O

O

Mau funcionamento do ventilador interno

1

1

X

-

-

O

X

Erro de baixa pressão (LP)

X

Sonda de ar interna não conectada ou danificada (RAT)

X

Sonda permutador interno não conectada ou danificada (ICT)
X

Sonda de descarga do compressor não conectada ou danificada (CDT)

X

X
O

Mau funcionamento do compressor (CMP)

Mau funcionamento do sistema de drenagem de condensação
Modo selecionado incorreto

X = LÂMPADA apagada
O = LAMPADA acesa
= LAMPADA que pisca
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COMO ESVAZIAR A CONDENSAÇÃO ACUMULADA
A humidade extraída da unidade é recolhida e eliminada
autonomamente embora, em determinadas situações,
possa haver de qualquer modo alguma acumulação.
Sempre que houver previsão de um período extenso de
não funcionamento do aparelho, é necessário esvaziar a
eventual condensação acumulada através da tampa de
serviço próprio, sob o painel inferior da unidade:
• Solte o painel inferior e remova-o.
• Retire a tampa e esvazie a condensação.
• Recoloque a tampa e volte a montar o painel.

PT

AVISO
l

l

Desligue sempre o ar condicionado no interruptor antes
de desligar na ficha.
Desconecte sempre o aparelho antes de descarregar a
água que ele tem na unidade.

MANUTENÇÃO E CUIDADO
AVISO! Por questões de segurança antes de limpar o seu
aparelho desligue sempre o interruptor e retire a ficha da tomada.
1. Limpeza do filtro purificador de ar
O filtro purificador tem que ser verificado em funcionamento
pelo menos uma vez de duas em duas semanas. O
funcionamento com um filtro sujo retira eficiÍncia ao seu
aparelho e pode causar grave estragos. O filtro está situado
sob o painel inferior:
• Solte o painel inferior e remova-o.
• Retire o filtro, libertando-o dos retentores.
• Use um aspirador para retirar a sujidade superficial.Se a
sujidade acumulada no filtro ficar pegajosa , lave-o com
água e sabão, depois enxague-o com água fria e depois
de seco pode voltar a instalá-lo.
• Colocar de novo o filtro em sua carcaça e remonte o
painel.
2. Limpeza das Grelhas e da Cobertura
Para limpar o ar condicionado passe-lhe com um pano
levemente humedecido que seja limpo e macio.Se o seu
aparelho tiver alguma mancha humedeça o pano em água
e sabão.Nunca use detergentes ásperos,nem água muito
quente.Não despeche água em cima do seu aparelho isso
poderia causar danos irreparáveis aos seus componentes
internos assim como choques eléctricos perigosos.

Filtro aire

Painel inferior

3. Após utilização
Quando souber, de antemão, que o climatizador não vai ser
usado durante muito tempo, limpe o filtro e veja se há água
de condensação acumulada na base. (v. parágrafo “COMO
ESVAZIAR A CONDENSAÇÃO ACUMULADA”). Não apoie
objectos pesados em cima da superfície superior.
4. Transporte
Preferencialmente mantenha o ar condicionado na posição
vertical durante o transporte.
5. Para sua segurança, tenha o cuidado de verificar
periodicamente o estado de conservação do cabo de
alimentação; a ligação eléctrica da unidade é do tipo
Y, com cabo preparado de maneira especial; se estiver
danificado pelo uso, contacte o Centro de Assistência
para o substituir.
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NÃO!
NÃO
GASOLINA

ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPÉIA
2012/19/UE
No fim da sua vida útil, este equipamento não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
Deve ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada locais ou nos revendedores que forneçam
este serviço.
Eliminar separadamente um equipamento eléctrico e electrónico permite evitar possíveis conseqüências negativas
para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar
e reciclar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.
Para assinalar a obrigação de eliminar estes equipamentos separadamente, o produto apresenta a marca de um
bidão do lixo com uma cruz por cima.
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INFORMAÇÃO PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DA bateria de acordo com a Directiva EuropÉia
2006/66/CE
Por favor, substitua a bateria quando a carga de energia elétrica é usado para cima: por favor não eliminar esta bateria
junto com o lixo doméstico normal. Ele deve ser levado para centros de recolha diferenciada locais especiais ou nos
revendedores que forneçam este serviço. Descarte de uma bateria evita separadamente possíveis efeitos negativos no
ambiente e na saúde humana decorrentes de uma eliminação inadequada e permite aos seus componentes a serem
recuperados e reciclados para obter economias significativas em energia e recursos. Para assinalar a obrigação de
dispor deste equipamento separadamente, a bateria está marcada com um bidão do lixo com uma cruz por cima.
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