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l Ficamos muito gratos por adquirir o aparelho de ar 
condicionado de sala Daikin.

l Este manual contém medidas de segurança e informações destinadas 
a uma utilização económica do aparelho de ar condicionado.
Para uma correcta uti l ização do aparelho de ar 
condicionado, leia com atenção este manual antes de o 
pôr em funcionamento e deixe-o em local acessível para 
futura utilização.

l Preencha o cartão de garantia e guarde-o num local seguro.
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Medidas de segurança

ADVERTÊNCIA

PERIGO ADVERTÊNCIA AVISO

• Guarde este manual num local de fácil acesso para o operador.
• Leia este manual atentamente antes de ligar a unidade.
• Por motivos de segurança, o operador deve ler atentamente os seguintes avisos.
• Este manual classifica as precauções como PERIGO, ADVERTÊNCIA e AVISO. Certifique-se de que lê todas 

as precauções abaixo: são importantes em termos de garantia de segurança.

• Em caso de fugas de refrigerante, contacte o seu revendedor.
 O gás refrigerante é mais pesado do que o ar e substitui o oxigénio. Uma fuga de grandes dimensões pode 

causar a depleção de oxigénio, principalmente em caves, podendo ocorrer perigo de asfixia susceptível de 
provocar lesões graves ou a morte.

• O gás refrigerante pode produzir um gás tóxico se entrar em contacto com uma fonte de chama, como uma resistên-
cia de aquecimento, um forno ou um fogão. A exposição a este gás pode provocar lesões graves ou a morte.

• Quaisquer anomalias no funcionamento do ar condicionado, como fumo ou fogo, podem provocar lesões 
graves ou a morte.

 Desligue a alimentação eléctrica e contacte imediatamente o seu revendedor para obter instruções.
• Não instale a unidade numa área que contenha materiais inflamáveis devido ao risco de explosão, que poderia 

resultar em lesões graves ou a morte.
• Se for utilizado um equipamento com queimador na mesma divisão que o ar condicionado, existe perigo de 

falta de oxigénio, que pode conduzir a perigo de asfixia susceptível de provocar lesões graves ou a morte. 
Certifique-se de que ventila adequadamente a divisão para evitar este perigo.

• Elimine de forma segura os materiais de embalagem.
 Os materiais de embalagem, como pregos e outros elementos metálicos ou de madeira, podem espetar-se nas 

pessoas ou provocar outros tipos de lesões. Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não 
fiquem ao alcance de crianças. Ao brincar com sacos de plástico, as crianças correm o risco de morrer por asfixia.

• A exposição ao fluxo de ar por longos períodos não é benéfica para a saúde.
• Não introduza objectos (como varetas, os dedos, etc.) na entrada ou na saída de ar. A ventoinha roda 

a alta velocidade e pode provocar ferimentos. Mantenha sempre as crianças afastadas da unidade 
durante o funcionamento.

• Não tente reparar, mudar de lugar, modificar ou reinstalar o aparelho de ar condicionado. As intervenções ou 
modificações inadequadas podem provocar choques eléctricos, incêndios ou outros danos. 

 Para efectuar reparações ou reinstalar, contacte o seu representante da Daikin para obter conselhos e informações.
• Se o ar condicionado não estiver a arrefecer (aquecer) convenientemente, pode haver uma fuga de 

refrigerante, por isso deve contactar o seu revendedor autorizado ou um técnico de reparação qualificado.
 Caso seja necessário efectuar reparações que impliquem a adição de refrigerante, contacte o seu 

revendedor autorizado ou um técnico de reparação qualificado.
• Não tente instalar o ar condicionado pelos seus próprios meios. Uma instalação inadequada pode originar 

fugas de água, choques eléctricos ou um incêndio. Para efectuar a instalação, contacte o seu revendedor 
autorizado ou um técnico credenciado.

PERIGO

Nunca molhe o ar condicionado (incluindo o 
controlo remoto).

Nunca toque com as mãos molhadas no ar 
condicionado (incluindo o controlo remoto).

Indica uma situação de risco iminente 
que, se não for corrigida, resultará em 
morte ou lesões graves.

Caso não siga rigorosamente estas 
instruções, a unidade pode causar danos 
materiais, lesões corporais ou a morte.

Caso não siga rigorosamente estas 
instruções, a unidade pode causar lesões 
corporais ou danos materiais menores ou 
moderados.

Nunca fazer. Certifique-se de que segue as instruções.

 Ligue o ar condicionado à terra.
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• O ar condicionado tem de ser ligado à terra. Uma ligação à terra incorrecta pode provocar choques eléctricos. 
Não efectue ligações à terra através de canalizações, cabos de pára-raios ou fios de terra da rede telefónica. 
Cumpra todas as normas de electricidade locais e estaduais.

• Não utilize esta unidade para refrigeração de instrumentos de precisão, produtos alimentares, plantas, animais, nem obras de arte.
• Nunca exponha crianças, plantas ou animais directamente ao fluxo de ar.
• Não bloqueie as entradas nem as saídas de ar. Um fluxo de ar inadequado pode provocar um desempenho deficiente 

ou problemas no equipamento.
• Não se ponha em pé nem sentado, nem coloque objectos na unidade de exterior. Para evitar lesões, não retire a protecção da ventoinha.
• Não coloque por baixo das unidades interior e de exterior nada que deva ser afastado da humidade, como equipa-

mentos eléctricos ou electrónicos. Em certas condições, a humidade do ar pode condensar e pingar.
• Verifique anualmente os suportes e tubos da unidade quanto a danos.
• Não toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade de exterior. Pode provocar lesões e/ou danos na superfície de transferência de calor.
• Este aparelho NÃO se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com deficiência sem a devida supervisão. As 

crianças devem ser supervisionadas para garantir que NÃO brincam com o aparelho nem perto do seu fluxo de ar.
• Não puxe a conduta nem pendure nada sobre esta. Caso contrário, poderá provocar um incêndio ou choque eléctrico.
• Não toque nas aletas do permutador de calor. O manuseamento inadequado pode resultar em lesões.
• Não desligue a alimentação imediatamente após o funcionamento parar. Espere sempre pelo menos cinco minutos 

antes de desligar a alimentação. Caso contrário, podem ocorrer fugas de água e avarias.

• Não utilize o ar condicionado com as mãos molhadas.

• Para evitar lesões corporais ou danos no equipamento, certifique-se de que pára o funcionamento, desliga 
o disjuntor ou retira o cabo de alimentação antes de limpar ou de efectuar qualquer intervenção técnica 
na unidade. NOTA: Poderá ser necessário mais do que uma desconexão para desligar toda a alimentação.

• Não ligue o ar condicionado a uma fonte de alimentação diferente da especificada. Pode causar um funcionamento 
incorrecto ou um incêndio.

• Consoante o ambiente e as normas de electricidade locais e estaduais, pode ser necessário um corta-circuito de falhas de terra. Uma 
ligação à terra incorrecta ou a falta de um corta-circuito de falhas de terra pode provocar choques eléctricos, lesões ou a morte.

• Posicione a mangueira de drenagem de forma a garantir um bom escoamento. Um escoamento incorrecto pode 
causar danos provocados pela água no edifício ou na mobília.

• Dependendo do ambiente de utilização, poderão existir fugas de água no ar condicionado. Se isto acontecer, contacte o seu representante da Daikin.
• Elimine de forma segura os materiais de embalagem. Os materiais de embalagem, como pregos e outros elementos 

metálicos ou de madeira, podem espetar-se nas pessoas ou provocar outros tipos de lesões. Rasgue e deite fora os 
sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de crianças. Ao brincar com um saco de plástico que 
não foi rasgado, as crianças correm o risco de morrer por asfixia.

• O controlo remoto deve ser instalado de modo a que não fique ao alcance das crianças.
• Não coloque objectos nas imediações da unidade de exterior e não deixe folhas ou outros detritos acumularem-se em torno da unidade.
 As folhas são um viveiro para pequenos animais que podem entrar na unidade. Uma vez na unidade, esses animais 

podem provocar avarias, fumo ou fogo, ao entrar em contacto com as peças eléctricas.

• Não lave a unidade interior com água em excesso, utilize apenas um pano ligeiramente húmido.
• Não coloque objectos como recipientes com água ou semelhantes em cima da unidade. A água pode penetrar 

na unidade e degradar os isolamentos eléctricos, podendo originar choques eléctricos.

Local de instalação.

Relocalização do sistema.

Ligações eléctricas.

Tenha em conta o incómodo causado aos vizinhos devido aos ruídos.

• Para a fonte de alimentação, certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação separado especí-
fico para o ar condicionado. Cumpra todas as normas de electricidade locais e estaduais.

� Para instalar o ar condicionado nos seguintes tipos de ambientes, contacte o seu revendedor autorizado.
• Locais com um ambiente oleoso ou onde exista vapor ou fuligem.
• Ambientes salgados, como as zonas costeiras.
• Locais onde exista gás sulfuroso, como as estâncias termais.
• Locais onde a neve possa obstruir a unidade de exterior.

O escoamento da unidade de exterior deve ser descarregado para um local com bom escoamento.

AVISO

• A relocalização do ar condicionado requer competências e conhecimentos especializados. Caso a relocalização 
seja necessária para efectuar mudanças ou remodelações, contacte o seu revendedor autorizado.

� Para efectuar a instalação, escolha um dos locais descritos abaixo.
• Um local suficientemente sólido para suportar o peso da unidade, onde o ruído ou a vibração do funcionamento não sejam amplificados.
• Um local onde o ar produzido pela unidade de exterior ou o ruído de funcionamento não perturbem os vizinhos.
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Comandos do controlador e as respectivas funções
Luz indicadora de funcionamento (verde)

Botão de LIGAR/DESLIGAR

Botão de selecção de modo

Botão de oscilação

Botão de débito de ar
Regula o débito de ar.

Visor

Botão de selecção do temporizador

(     página 9)

(     página 7)

(     página 5)

Selecciona uma das 
seguintes opções:
Temporizador de VEZ ÚNICA 
LIGADO Temporizador 
DIÁRIO LIGADO
TEMPORIZADOR 
DESLIGADO

Mostra as condições 
de funcionamento.

Selecciona um modo de 
funcionamento.

Botão de regulação do relógio

Botão de regulação da 
hora do temporizador

Botão de regulação 
da temperaturaBotão de regulação do temporizador

Prima para iniciar o sistema.
Prima de novo, para parar o 
sistema.

Regula as definições de temperatura.Regula a hora actual e o temporizador.

Como regular o temporizador
TEMPORIZADOR 

DE VEZ ÚNICA

TEMPORIZADOR 
DIÁRIO

Definir o 
TEMPORIZADOR 

DE VEZ ÚNICA

Definir o 
TEMPORIZADOR 

DIÁRIO

FIM

FIM

AVISO
l Este controlo remoto não pode ser utilizado em conjunto com um controlo remoto sem fios de 

série.
 Caso contrário, o que surge no visor pode não corresponder às reais condições de funcionamento.
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Preparação antes de pôr em funcionamento
 Verificação da alimentação eléctrica
 Se não aparecer nada no visor do controlo 

remoto, accione o disjuntor.

 Regulação da hora actual

1 Prima .

A hora actual fica intermitente.
acende-se.

2 Prima  e regule a hora actual.
l Mantenha o botão premido para avançar rapidamente a hora.

3 Prima .

(Completa a regulação da hora actual)
� A precisão do relógio é de ±30 segundos por mês.

 fica intermitente.

2

1.3

Tenha em atenção os seguintes pontos
Notas

Para usar o aparelho eficientemente

Regulação de temperatura 
recomendada

Para arrefecimento ·············· 26~28°C
Para aquecimento ··············· 20~22°C

Arrefe-
cimento

DESUMIDI-
FICAÇÃO

Aqueci-
mento

Temp. exterior
Temp. ambiente
Humidade no interior
Temp. exterior
Temp. ambiente
Humidade no interior
Temp. exterior
Temp. ambiente

-10 a 46°C
18 a 32°C
Menos de 80%
-10 a 46°C
18 a 32°C
Menos de 80%
-15 a 20°C
Menos de 27°C

� As limitações de funcionamento variam com o modelo.

� Há consumo de energia eléctrica, mesmo quando o 
aparelho de ar condicionado não está em funcionamento.

�  Quando o aparelho não for utilizado por um longo período de 
tempo, nomeadamente fora de estação, desligue o disjuntor.

Condições de funcionamento
� Se o funcionamento prosseguir em condições 

diferentes das seguintes, o dispositivo de segurança 
pode interromper a operação.  

 Além disso, pode formar-se orvalho na unidade 
interior e pingar. (Arrefecimento/DESUMIDIFICAÇÃO)

� Ponha estores ou cortinas nas janelas.  
 Aumenta o efeito de arrefecimento/ 

aquecimento, interceptando directamente 
a luz do sol e o pó.

� Um filtro de ar entupido reduz o efeito de 
arrefecimento/aquecimento e desperdiça 
energia. Limpe o filtro de ar mais ou 
menos mensalmente (ou de quinze em 
quinze dias, conforme as circunstâncias).

� Evite o sobrearrefecimento ou o 
sobreaquecimento.  

 A regulação para uma temperatura 
moderada da sala contribui para a poupança 
de energia.
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1 Prima e mantenha premido  durante 
5 segundos enquanto a temperatura em 
graus Celsius é indicada.

Preparação antes de pôr em funcionamento

2 Prima e mantenha premido  durante 
5 segundos enquanto a temperatura em 
graus Fahrenheit é indicada.

 Regulação da alteração da indicação de temperatura
A indicação de temperatura pode ser alterada entre graus Celsius e Fahrenheit antes da utilização.

1·2

 

Notas

 Alteração da indicação de temperatura entre graus Celsius e Fahrenheit no controlo remoto
l Altere a indicação de temperatura em todos os modos excepto no modo de DESUMIDIFICAÇÃO.
 No modo de DESUMIDIFICAÇÃO, não é possível alterar a regulação da indicação de temperatura porque a temperatura não é indicada.
l Quando a indicação de temperatura em graus Fahrenheit for alterada para graus Celsius, o valor da 

temperatura (0,5°C) será arredondado por excesso. Assim, a temperatura predefinida pode ser alterada.
Exemplo:
 Ao alterar a indicação de temperatura, uma temperatura predefinida de 65°F (equivalente a 18,5°C) será alterada para 19°C (66°F).
 Neste caso, se alterar novamente a indicação de temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit, a temperatura predefinida não será indicada como 65°F, 

mas sim como 66°F (equivalente a 19°C). Se a temperatura predefinida for de 66°F (equivalente a 19°C) e for alterada para a indica ção de temperatura em 
graus Celsius, a indicação passa a ser de 19°C (66°F). Neste caso, não é observada qualquer mudança com base na alteração da indicação de temperatura.

l Quando a alteração da indicação de temperatura é regulada, a temperatura predefinida é 
transmitida à unidade interior para que esta emita um aviso sonoro de recepção.

Para alterar a indicação de temperatura 
em graus Celsius para graus Fahrenheit

Para alterar a indicação de temperatura 
em graus Fahrenheit para graus Celsius



7

1 Prima ,
 
para seleccionar o 

modo de funcionamento desejado.

l De cada vez que prime o botão, o modo de 
funcionamento altera-se da seguinte forma.

l O sistema não tem o modo de VENTOINHA.

Funcionamento automático de · DESUMIDIFICAÇÃO · Refrigeração · Aquecimento

2 Prima 
 
.

  Acende-se a luz indicadora de funcionamento. 

Seleccione o modo de funcionamento desejado.
Feita a pré-configuração, o sistema pode recomeçar no mesmo modo de funcionamento.

1

2

Luz indicadora de funcionamento (verde)

(Automático) (DESUMIDIFICAÇÃO)

(Aquecimento) (Arrefecimento)

(DESUMIDIFICAÇÃO) (Arrefecimento) Modelo 
só de arrefecimento

Modelo de 
bomba de calor

 Para interromper o funcionamento:

 Prima  de novo.

  Apaga-se a luz indicadora de funcionamento.

l Em Automático, a regulação de 
temperatura e o modo de funcionamento 
(DESUMIDIFICAÇÃO, Refrigeração ou 
Aquecimento) são automaticamente 
seleccionados, de acordo com a temperatura 
ambiente e a temperatura exterior na hora de 
início de funcionamento.

SECAGEM
l Neste modo, a humidade é removida do ar.

Nota

l Enquanto estiver a funcionar no modo de 
DESUMIDIFICAÇÃO, pode sentir ar frio ou morno a sair 
do aparelho. Nesse caso, reoriente a direcção do fluxo de 
ar com as persianas verticais de direccionamento do fluxo 
de ar. (excepto no sistema de Ligação por Conduta)

Funcionamento automático
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Funcionamento de aquecimento
l Quando a operação de aquecimento é 

executada por captação de calor para a sala a 
partir do exterior, a capacidade de aquecimento 
decresce com a diminuição da temperatura 
exterior.  Se a sala não estiver suficientemente 
aquecida, recomendada-se a utilização de 
outra fonte de aquecimento em simultâneo.

l Dado que o aparelho de ar condicionado 
aquece a sala por circulação de ar quente, 
leva algum tempo a ter o ambiente 
completamente aquecido.

l Se a unidade de exterior gelar durante a 
operação de aquecimento, a capacidade 
de aquecimento é reduzida. Neste 
caso, a unidade inicia a operação de 
descongelamento.

l Não sai ar quente da unidade interior durante 
a operação de descongelamento.

 Para regular a temperatura e o débito de ar:

 Para regular a direcção do fluxo de ar:
 (  página 9)

Modo de funcionamento
Regular 
a definição

Automático DESUMIDIFICAÇÃORefrigeração Aquecimento

(Temperatura)

(Débito de ar)

Não é possível 
regular a 
temperatura.

Não é possível 
regular o débito 
de ar.

É possível regular a temperatura.
Temperatura recomendada

Arrefecimento: 26°C-28°C

Existem cinco níveis de débito de ar, 
reguláveis de "     " a "     " mais "      ".

Aquecimento: 20°C-22°C

l Quando a unidade funciona no modo de refrigeração ou de aquecimento com baixo débito de ar, 
o efeito pode ser insuficiente.
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Notas

l Ao fixar a direcção horizontal do fluxo de ar, mantenha as persianas horizontais de direccionamento do 
fluxo de ar voltadas para baixo no modo de aquecimento e a um nível praticamente horizontal nos modos 
de refrigeração ou DESUMIDIFICAÇÃO. Isso intensificará o efeito de refrigeração e de aquecimento.

l Em aparelhos de ar condicionado com função de oscilação vertical e horizontal, certifique-se de 
que regula as direcções de fluxo de ar através do controlo remoto. Não force a regulação manual 
das persianas, pois pode ocorrer uma avaria.

Regulação da direcção do fluxo de ar

1 Prima  durante o funcionamento.

l De cada vez que prime o botão, as persianas 
de direccionamento do fluxo de ar alteram 
o seu movimento.

Regule a direcção do fluxo de ar para maior conforto.

Para regular a direcção do fluxo de ar

 

  

 

 

1

 Sistemas de Parede (sem função de oscilação horizontal)

As persianas horizontais de direccionamento 
do fluxo de ar movem-se para cima e para baixo.

As persianas só param quando o botão é premido.

Oscilação

As persianas de 
direccionamento 
do fluxo de ar param

Regulação da direcção horizontal do fluxo de ar
l A gama de movimentação automática das persianas horizontais de direccionamento do fluxo de ar 

varia conforme o modo de funcionamento.
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 Sistema de Parede (com função de oscilação horizontal)

Oscilação horizontal

Oscilação vertical

As persianas de 
direccionamento do 
fluxo de ar param

As persianas verticais de direccionamento do fluxo 
de ar só param quando o botão é premido.

As persianas horizontais de direccionamento do 
fluxo de ar só param quando o botão é premido.
Então, as lâminas verticais começam a mover-se 
da direita para a esquerda.

As persianas horizontais de direccionamento do 
fluxo de ar movem-se para cima e para baixo.

l As persianas verticais e horizontais não podem mover-se em simultâneo.

Nota

l O processo de funcionamento e o visor do controlo remoto são diferentes conforme 
a unidade interior que está ligada.

 Consulte Regulação da direcção do fluxo de ar no Manual de operação do ar 
condicionado.

 Sistema de Ligação por Conduta (sem função de oscilação)
Não é possível utilizar esta funcionalidade.



11

Funcionamento do temporizador

 Para seleccionar o modo de 
temporizador de VEZ ÚNICA:

1 Prima , para seleccionar o 
modo de temporizador de VEZ ÚNICA.

l De cada vez que prime o botão,  
os modos de funcionamento  
alteram-se da seguinte forma.

Esta funcionalidade desliga automaticamente o funcionamento quando o utilizador vai descansar 
e volta a ligá-lo quando este acorda.
Utilize o modo de temporizador DIÁRIO nos dias úteis e o modo de temporizador de VEZ ÚNICA 
aos fins-de-semana.

 Para cancelar as regulações do temporizador:

1 Prima , para limpar as 
regulações do temporizador.

Cuidados na regulação do temporizador
l Antes de pôr o temporizador em funcionamento, 

certifique-se de que a hora actual está correcta. 
Se não estiver, acerte o relógio. (  página 5)

l Ao efectuar regulações de horas,  é exibido 

para tornar fácil desactivar o temporizador.
l Se passar um minuto antes de efectuar qualquer 

regulação do temporizador, são reintroduzidos os 
valores anteriores e o temporizador fica em suspenso.  
Nesse caso, utilize o botão  (definição de hora) 
e efectue as regulações do temporizador pretendidas.

Temporizador de VEZ ÚNICA

Temporizador DIÁRIO

TEMPORIZADOR DESLIGADO

Hora LIGADA

Hora DESLIGADA

(Mostra as definições do temporizador)

1

2·4·6

3·5

Acende-se a luz do temporizador.

O  TEMPORIZADOR DE VEZ ÚNICA 
ou o  TEMPORIZADOR DIÁRIO 
desaparecem do visor, bem como 
a luz do temporizador.

Notas

l Mesmo depois de desligado, as regulações 
programadas para o temporizador 
continuam em memória.

l Se o sistema tiver o controlo do 
temporizador LIGADO mas o utilizador o 
iniciar e parar manualmente utilizando o 
botão LIGAR/DESLIGAR antes da hora 
de LIGAR designada, o sistema reiniciará 
novamente à hora de LIGAR programada.

Funcionamento do temporizador
l Quando o temporizador para LIGAR está 

programado, o sistema arranca no máximo 
uma hora mais cedo, para que a temperatura 
regulada por controlo remoto seja alcançada 
precisamente a tempo.

l Quando o temporizador de VEZ ÚNICA está 
programado, a hora actual deixa de ser 
exibida.
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1 Prima , para seleccionar 
o temporizador de VEZ ÚNICA.

2 Prima .

3 Prima , para regular o temporizador 

para LIGAR.

Exemplo do visor com o temporizador de VEZ ÚNICA programado

 Temporizador de VEZ ÚNICA
Quando o temporizador foi activado e depois desactivado, fica no modo DESACTIVADO.
É possível programar os temporizadores para LIGAR ou DESLIGAR.

acende-se.

ONE TIME

fica intermitente.

Quando o temporizador LIGADO não 
estiver a ser usado, regule-o para
� De cada vez que o botão é premido, 

a regulação sofre um incremento ou 
decréscimo de 10 minutos. 

 Mantenha o botão premido para avançar 
rapidamente.

4 Prima .

5 Prima , para regular o temporizador 

para DESLIGAR.

6 Prima .
(O temporizador de VEZ ÚNICA está agora programado).

Tanto a hora de LIGAR como 
de DESLIGAR não podem ser 
definidas como               .

fica intermitente.

Quando o temporizador 
DESLIGADO não estiver 
a ser usado, regule-o 
para                      .

Temporizador de VEZ 
ÚNICA programado.
Aparece a hora 
marcada.

Temporizador LIGADO é 
activado e o sistema arranca.
A regulação de temporizador 
LIGADO deixa de ser exibida.

Temporizador DESLIGADO 
é activado e o sistema pára. 
A regulação do temporizador 
deixa de ser exibida.

Notas

 Nos casos que se seguem, reinicie 
o relógio (a definição de hora 
continua na memória).
l O disjuntor foi accionado.
l Falhou a electricidade.
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Funcionamento do temporizador

Exemplo do visor com o temporizador DIÁRIO programado

Temporizador de VEZ ÚNICA

Temporizador DIÁRIO

TEMPORIZADOR DESLIGADO

Acende-se a luz do temporizador.

1 2

1 2

Hora LIGADA

Hora DESLIGADA

Temporizadores

(Mostra as definições do temporizador)

1

2·3

2

Podem ser programados dois pares de 
definições de hora de LIGAR e de DESLIGAR.

As regulações dos temporizadores 
         e         podem ser vistas num 
piscar de olhos.

Visor de temporizador de 24 horas

O  TEMPORIZADOR DE VEZ ÚNICA 
ou o  TEMPORIZADOR DIÁRIO  e 
a luz do temporizador deixam de ser 
exibidos.

1 12 Temporizador      
programado sozinho.

Temporizadores      e 
programados.

Nota

l O sistema arranca e pára repetida-
mente até o temporizador DIÁRIO 
ser desligado. Antes de se ausentar 
de casa por um longo período, 
desligue o temporizador DIÁRIO.

 Para seleccionar o modo de temporizador DIÁRIO:

1 Prima , para seleccionar o modo de temporizador DIÁRIO.

l De cada vez que prime o botão, os modos de 
funcionamento alteram-se da seguinte forma.

 Para cancelar as regulações  
do temporizador:

1 Prima , para limpar as regulações do temporizador.
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1 Prima , para seleccionar  
o temporizador DIÁRIO.

2 Regule as horas de LIGAR e DESLIGAR.   l Siga os passos de � a �.
 Exemplo de programa: 8:00 ~ 10:00, e 18:00 ~ 23:00

 Temporizador DIÁRIO
Após a programação, o sistema arranca e pára todos os dias às horas predefinidas. Podem ser 
programados dois pares de regulações de horas.
(Por exemplo: 8:00 ~ 10:00, e 18:00 ~ 23:00)

Aparece a indicação de temporizador DIÁRIO.

acende-se.

3  Prima . O temporizador DIÁRIO está agora programado.

Nota

l Se as informações seguintes surgirem no visor, o temporizador tem de ser reprogramado.

O visor de temporizador de 
24 horas está intermitente.

O visor de temporizador de 
24 horas está intermitente.

Isto significa que os temporizadores  e  estão 
programados com as mesmas regulações de horas. 
Tem de fazer novas regulações de horas.

Isto significa que o temporizador ainda não foi 
programado.

Prima Prima

1

Procedimento

Definições

2

2

1

� �

� �

� �

� �
Tem

porizador
Tem

porizador

�

�

Quando o temporizador     
não é utilizado, regule as 
definições para

Regulação da hora LIGADA

Regulação da hora 
DESLIGADA

Regulação da hora 
DESLIGADA

Regulação da hora LIGADA

Quando o temporizador     
não é utilizado, regule as 
definições para

para regular o 
temporizador.
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Limpeza
Limpeza do controlo remoto

l Limpe-o com um pano macio e seco.
 Não utilize água acima de 40°C, líquidos voláteis, como benzina, gasolina e diluente, nem abrasivos 

ou materiais rijos, como escovas.

Quando a unidade não é utilizada durante muito tempo
 Num dia com sol, mantenha o sistema ligado durante meio dia no 

modo de VENTOINHA para desumidificar totalmente o interior.
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Modo de VENTOINHA

1 Prima , para seleccionar 
o modo de refrigeração.

2 Prima , para regular a 
temperatura do sistema para 32°C.

3 Prima .

l		O débito de ar permanece o mesmo, 
e não é regulável.

l		Ponha o sistema a funcionar quando 
a temperatura ambiente estiver abaixo 
dos 28°C.

 Desligue o disjuntor dedicado do aparelho 
de ar condicionado de sala.

 Limpe o filtro de ar e volte a colocá-lo na 
mesma posição.
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O código de barras bidimensional 
é um código de fabrico.

•	 Dê	as	seguintes	informações	quando	precisar	de	pedir	reparações:
	 •	 Modelo	do	aparelho	de	ar	condicionado
	 •	 Número	de	série	e	data	de	instalação
	 •	 Avaria	–	Descreva	com	pormenor
	 •	 Nome,	morada	e	número	de	telefone	do	proprietário
•	 Verificações	de	manutenção
 Depois de utilizado durante vários anos, o desempenho do aparelho de ar condicionado começa a perder 

eficiência, dado o pó que se acumula no seu interior.
 Para além da manutenção diária, deve ser feito connosco um contrato de inspecção de manutenção 

(sujeito a pagamento).
 Contacte o seu vendedor, para obter pormenores deste serviço professional.
•	 Esclarecimentos
 Contacte o seu vendedor acerca do serviço de pós-venda.
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