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Obrigado por ter comprado este acessório 
opcional Daikin. Leia este manual de 
operações atentamente antes de utilizar 
o acessório opcional. Irá explicar-lhe como 
utilizar adequadamente a unidade e ajudá-lo 
caso ocorra algum problema. Após a leitura 
do manual, guarde-o para referência futura.

ANTES DA UTILIZAÇÃO
Este manual de operações inclui 
exclusivamente instruções de como 
utilizar o controlo remoto sem fios.
Leia também o manual de operações 
associado à unidade de interior para uma 
utilização segura do sistema e para 
manutenção.

Para desfrutar plenamente das funções 
do ar condicionado e evitar avarias devido 
a uma utilização incorreta, recomenda-se 
que leia atentamente as instruções deste 
manual antes de utilizar.
Este aparelho de ar condicionado 
é classificado em conformidade com 
o termo "aparelhos não acessíveis ao 
público em geral".
As precauções aqui descritas estão 
classificadas como AVISO e CUIDADO. 
Ambas contêm informações importantes 
relativamente à segurança. Certifique-se 
de que cumpre todas estas precauções 
sem qualquer falha. 

1. Precauções de segurança
Português
ADVERTÊNCIA ....O não cumprimento 
adequado destas 
instruções pode 
resultar em morte 
ou ferimentos graves.

CUIDADO..............O não cumprimento 
destas instruções de 
forma correta poderá 
resultar em danos 
materiais ou 
ferimentos pessoais, 
que poderão ser 
graves dependendo 
das circunstâncias.

Após ler, mantenha este manual num lugar 
onde qualquer utilizador o possa ler em 
qualquer momento. Se o equipamento for 
transferido para outro utilizador, certifique-
se de que entrega também o manual.

AVISO
Evite expor o seu corpo diretamente 
ao ar frio durante muito tempo ou 
evite exposição excessiva do seu 
corpo ao ar frio. De contrário, 
a sua condição física poderá ficar 
deteriorada e/ou a sua saúde 
poderá ficar arruinada.
Em caso de anomalia do ar 
condicionado (cheiro a queimado, 
por ex.), desligue a alimentação da 
unidade e contacte o nosso 
representante local. 
Caso mantenha a unidade em 
funcionamento nessas condições, 
pode ocorrer uma avaria, choques 
elétricos ou um incêndio. 
Consulte o seu representante local 
para instalar o equipamento.
A instalação incompleta realizada por si 
poderá provocar uma avaria, fugas de 
água, choques elétricos e incêndios.
1
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Consulte o seu representante 
local relativamente a alterações, 
reparações e manutenção do sistema 
de ar condicionado ou do controlo 
remoto. 
Uma intervenção técnica inadequada 
pode provocar fugas de água, choques 
elétricos ou um incêndio. 
Não insira o seu dedo, um pau, etc. na 
tomada de entrada de ar, saída de ar 
e lâminas da ventoinha. 
Poderá ocorrer ferimentos devido ao 
contato com as pás das ventoinhas de 
alta velocidade do ar condicionado. 
Existe o perigo de incêndio em caso 
de fuga de refrigerante. 
Se o ar condicionado não estiver 
a funcionar corretamente, isto é, não 
estiver a gerar ar frio ou quente, a fuga de 
refrigerante poderá ser a causa. Solicite 
assistência técnica ao nosso 
representante. 
O refrigerante no interior do ar 
condicionado é seguro, não sendo 
normal a ocorrência de fugas. Contudo, 
caso suceda uma fuga, o contacto entre 
o refrigerante e uma chama desprotegida 
(de um bico de fogão ou aquecedor, por 
exemplo), pode originar a libertação de 
um gás tóxico. 
Deixe de usar o ar condicionado, até 
que um profissional qualificado possa 
confirmar a reparação da fuga. 
Em caso de fuga de refrigerante, 
consulte o seu representante local.
Caso se vá proceder à instalação do ar 
condicionado numa divisão pequena, 
é necessário tomar medidas adequadas 
de contenção, para que a quantidade 
de refrigerante que se escape, numa 
eventual fuga, não exceda os limites 
aceitáveis de concentração. Caso 
contrário, poderá ocorrer um acidente 
devido a insuficiência de oxigénio. 
2

Para a instalação de partes 
de componentes vendidos 
separadamente, peça a um 
especialista. Assegure-se de que usa 
partes de componentes vendidos 
separadamente designados pela 
nossa companhia.
Se as intervenções técnicas efetuadas 
por si não forem absolutamente corretas, 
tal pode originar fugas de água, choques 
elétricos ou um incêndio. 
Consulte o seu representante 
local relativamente à deslocação 
e à reinstalação do sistema 
de ar condicionado. 
Uma instalação inadequada pode 
provocar fugas de água, choques 
elétricos ou um incêndio. 
Não usar qualquer fusível com uma 
capacidade inadequada. 
Não utilize fusíveis inadequados, nem 
os substitua por fios de cobre ou outros 
meios, pois tal pode originar choques 
elétricos, um incêndio, lesões corporais 
ou danos à unidade. 
Assegure-se de que instala um 
disjuntor contra fugas para a terra. 
Ao faltar à instalação de um disjuntor 
contra fugas para a terra poderá resultar 
em choques elétricos ou incêndio.
Certifique-se de que liga a unidade 
à terra. 
Não faça ligação à terra do aparelho em 
canos de eletricidade ou gás, para-raios 
ou ligação à terra de telefone. Um 
aterramento inadequado pode resultar 
em choques elétricos ou incêndios. 
Um pico de corrente produzido por raios 
ou por outras fontes pode causar danos 
ao ar condicionado.
Consulte o representante caso 
o aparelho de ar condicionado fique 
submergido devido a desastres 
naturais tais como inundação ou 
tufão.
Não opere o aparelho de ar condicionado 
em tais casos pois isto pode causar mau 
funcionamento, choque elétrico ou 
incêndio.
Português
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Não ligue o aparelho de ar 
condicionado nem interrompa 
a sua operação com o disjuntor de 
alimentação ligado ou desligado.
Caso contrário, poderá provocar 
incêndio ou fugas de água. Para além 
disso, a ventoinha começará a girar 
subitamente aquando da compensação 
da falha de alimentação, o que poderá 
provocar ferimentos.
Não use o produto em ambientes cuja 
atmosfera esteja contaminada com 
vapor de óleo, tais como vapor de óleo 
de cozinha ou de máquina.
O vapor de óleo poderá causar fendas, 
choques elétricos ou incêndios.
Não use o produto em locais com 
excesso de fumo oleoso, tais como 
cozinhas, ou em locais com gases 
inflamáveis, gases corrosivos, ou 
poeira metálica.
A utilização do produto em tais locais 
poderá resultar em incêndio ou em falhas 
no produto.
Não utilize materiais inflamáveis 
(p. ex., laca para cabelo ou 
inseticidas) perto do produto.
Não limpe o produto com solventes 
orgânicos tais como diluente.
A utilização de solventes orgânicos pode 
provocar fendas no produto, choques 
elétricos ou incêndios.
Certifique-se de que utiliza um 
fornecimento de energia dedicado 
para o ar condicionado.
O use de qualquer outra fonte de energia 
poderá resultar em geração de calor, 
fogo, ou falhas no produto.

CUIDADO
Não use o ar condicionado para 
outros fins. 
Não use o ar condicionado para 
uma aplicação especial tal como 
armazenamento de alimentos, animais 
e plantas, máquinas de precisão e objetos 
de arte pois, de contrário, poderá resultar 
a deterioração da qualidade.
Português
Não coloque objetos que podem ser 
danificados por humidade debaixo da 
unidade de interior, e que podem ser 
danificados por água. 
Em certas condições, a condensação 
na unidade principal ou nos tubos de 
refrigerante, a sujidade no filtro do ar ou 
os resíduos no dreno podem provocar 
pingos de água, estragando ou 
danificando o objeto em causa. 
Para evitar a carência de 
oxigénio, assegura que a divisão 
é adequadamente ventilada, caso 
se utilize um aparelho de queima em 
conjunto com o ar condicionado.
Verifique e assegure-se de que os 
blocos de suporte não se encontram 
danificados após uma longa utilização. 
Se forem deixados numa condição 
danificada, a unidade poderá cair 
e resultar em ferimentos.
Não coloque aerossóis inflamáveis 
nem utilize aerossóis perto da unidade, 
pois tal pode provocar um incêndio. 
Para limpar o ar condicionado, 
interrompa o funcionamento 
e desligue o cabo de alimentação 
da tomada. 
Caso contrário, pode ocorrer um 
ferimento ou choque elétrico.
Não operar o ar condicionado com 
a mão húmida. Poderá resultar num 
choque elétrico. 
Não coloque aparelhos que produzam 
chamas em locais expostos ao fluxo 
de ar proveniente da unidade, pois 
isto poderá afetar adversamente 
a combustão do queimador. 
Não coloque aquecedores diretamente 
sob a unidade, pois o calor gerado 
pode causar deformações. 
Não permita que alguma criança se 
coloque em cima da unidade de 
exterior e evite colocar qualquer 
objeto sobre a unidade de exterior.
Cair ou cambalhotar poderá resultar em 
ferimentos.
3
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Não bloqueie as entradas ou saídas de ar.
O caudal de ar obstruído poderá originar 
um funcionamento insuficiente ou 
problemas.
Assegure-se que crianças, plantas 
ou animais não fiquem expostos 
diretamente ao fluxo de ar proveniente 
da unidade, pois há riscos de 
ocorrência de efeitos adversos. 
Não lave o ar condicionado ou 
o controle remoto com água, pois 
isto pode resultar em choques 
elétricos ou fogo. 
Não coloque recipientes com água 
(vasos de flores, etc.) sobre a unidade, 
pois isto poderá resultar em choques 
elétricos ou fogo. 
Não instale o ar condicionado em 
qualquer lugar onde possa derramar 
gás inflamável. 
Caso se verifique uma fuga de gás, 
a acumulação de gás perto do aparelho 
de ar condicionado poderá provocar 
incêndios.
Não coloque recipientes inflamáveis, 
tais como pulverizadores, dentro de 
1 m da boca de sopro.
Os recipientes poderão explodir, pois 
a saída de ar quente da unidade interior 
ou exterior poderá afetá-los.
As baterias têm de ser removidas do 
aparelho e eliminadas em segurança 
antes de o aparelho ser eliminado.
Posicione o tubo de forma a assegurar 
uma drenagem completa.
Se a drenagem apropriada do tubo de 
drenagem externo não ocorrer durante 
a operação do aparelho de ar condicionado, 
poderá existir um bloqueio causado por 
sujidade e resíduos acumulados no tubo.
Isto pode resultar em fuga de água da 
unidade interior. Nestas circunstâncias, 
pare o aparelho de ar condicionado 
e consulte o representante para 
assistência.
4

Este aparelho não se destina a ser 
utilizado por crianças ou pessoas 
enfermas sem acompanhamento.
Isso poderia prejudicar o funcionamento 
do organismo ou provocar problemas de 
saúde. 
As crianças devem ser supervisionadas, 
para assegurar que não brincam com 
a unidade nem com o controlo remoto. 
A utilização acidental por uma criança pode 
originar prejuízos para o funcionamento do 
organismo ou problemas de saúde. 
Não deixe que crianças brinquem na 
ou ao redor da unidade de exterior.
O toque descuidado na unidade pode 
causar ferimentos. 
Consulte o nosso revendedor 
relativamente à limpeza do interior 
do ar condicionado. 
Limpeza inadequada pode fazer que as 
peças plásticas quebrem ou causar falha 
de vazamento de água ou choque elétrico. 
Para evitar lesões, não toque na 
entrada de ar nem nas aletas de 
alumínio da unidade. 
Não coloque objetos perto da unidade 
de exterior, nem deixe que junto dela 
se acumulem folhas ou outros 
detritos. 
As folhas acumuladas são um refúgio 
para animais pequenos, que podem 
entrar na unidade. Uma vez dentro da 
unidade, tais animais podem provocar 
avarias, fumo ou um incêndio, ao entrar 
em contacto com as peças elétricas.
Nunca toque nos componentes 
internos do controlo remoto. 
Não retire o painel frontal. Tocar em 
certas peças internas causará choques 
elétricos e danos à unidade. Consulte 
o seu distribuidor sobre a inspeção 
e ajuste das peças internas. 
Português
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Não deixe o controlo remoto onde 
houver risco de ficar molhado.
Se a água penetrar no controlo remoto, 
haverá o risco de fuga elétrica e danos 
aos componentes eletrónicos.
Ao utilizar o controlo remoto sem fios, 
não coloque um feixe de luz intenso 
nem instale uma luz fluorescente de 
inversor perto da secção de receção 
na unidade principal.
Podem ocorrer avarias.
Tomar cuidado com os seus passos 
quando da limpeza ou da inspeção do 
filtro de ar.
Um local de trabalho alto é necessário e, 
portanto, tome o máximo cuidado.
Caso o andaime seja instável, pode-se
cair ou virar, resultando em ferimentos.

2. Nomes e funções da 
secção operacional 
(Fig. 1, 2)

1

INDICAÇÃO " " 
(TRANSMISSÃO DE SINAL)
Acende-se quando um sinal está a ser 
transmitido.

2

INDICAÇÃO " " " " " " " " 
" " (MODO DE OPERAÇÃO)
Esta indicação mostra o MODO DE 
OPERAÇÃO ATUAL. Para o tipo de 
arrefecimento apenas, " " (Auto) 
e " " (Aquecimento) não instalados.

3

INDICAÇÃO " " (AJUSTE DE 
TEMPERATURA)
Esta indicação mostra o ajuste de 
temperatura.

4

INDICAÇÃO " " 
(HORA PROGRAMADA)
Esta indicação apresenta a HORA 
PROGRAMADA para o sistema ligar 
e desligar.

MH L

C

hr. hr.
Português
5
INDICAÇÃO " " (ABA DO 
FLUXO DE AR)
Consulte a página 9.

6
INDICAÇÃO " " (VELOCIDADE DO 
VENTILADOR)
A indicação apresenta a velocidade 
regulada do ventilador.

7

INDICAÇÃO " " 
(INSPEÇÃO/TESTE DE OPERAÇÃO)
Quando o BOTÃO DE INSPEÇÃO/
TESTE DE OPERAÇÃO 
é pressionado, a indicação apresenta 
o modo atualmente definido.

8

BOTÃO ATIVAR/DESATIVAR
Aperte o botão e dará início ao 
sistema. Aperte o botão novamente 
e o sistema cessará

9

BOTÃO DE CONTROLO DA 
VELOCIDADE DO VENTILADOR
Pressione este botão para selecionar a 
velocidade da ventoinha, ALTA/BAIXA 
(BRC7EA628/29) ou ALTA/MÉDIA/
BAIXA (BRC7EA630, BRC7EA631, 
BRC7EA632) à sua escolha.

10

BOTÃO DE AJUSTE DE 
TEMPERATURA
Utilize este botão para o AJUSTE 
DE TEMPERATURA (funciona com 
a tampa frontal do controlo remoto 
fechada.)

11

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO DO 
TEMPORIZADOR
Utilize este botão para programar 
a hora de "INÍCIO e/ou PARAGEM". 
(Funciona com a tampa frontal do 
controlo remoto aberta.)

12
BOTÃO DE INÍCIO/FIM DO MODO 
TEMPORIZADOR
Consulte a página 9.

13
BOTÃO PARA RESERVAR/
CANCELAR O TEMPORIZADOR
Consulte a página 10.

TEST
5
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14
BOTÃO DE AJUSTE DE DIREÇÃO 
DO FLUXO DE AR
Consulte a página 8.

15

BOTÃO SELECTOR DO MODO DE 
OPERAÇÃO
Pressione este botão para selecionar 
o MODO DE OPERAÇÃO.

16

BOTÃO DE REAJUSTE DO FILTRO
Consulte a secção MANUTENÇÃO 
do manual de operações associado 
à unidade de interior.

17

BOTÃO DE INSPEÇÃO/TESTE DE 
OPERAÇÃO
Este botão é usado apenas pelos 
profissionais da assistência técnica 
para fins de manutenção.

18

INTERRUPTOR DE 
FUNCIONAMENTO DE EMERGÊNCIA
Este interruptor é utilizado se 
o controlo remoto não funcionar.

19
RECETOR
Recebe os sinais do controlo remoto.

20

LUZ INDICADORA DE 
FUNCIONAMENTO (Vermelha)
Esta luz permanece acesa enquanto 
o sistema de ar condicionado está 
a funcionar. Pisca quando a unidade 
tem problemas.

21

LUZ INDICADORA DO 
TEMPORIZADOR (Verde)
Esta luz permanece acesa enquanto 
o temporizador está definido.

22

LUZ INDICADORA DA ALTURA DE 
LIMPAR O FILTRO DE AR (Vermelha)
Acende-se quando está na altura de 
limpar o filtro de ar.

23

LUZ DE DESCONGELAMENTO 
(Laranja)
Acende-se quando a operação de 
descongelamento se inicia. (Para 
o tipo de arrefecimento apenas, 
esta luz não se acende.)
6

24

INTERRUPTOR SELETOR DE 
VENTOINHA/AR CONDICIONADO

Defina o interruptor para " " 
(VENTILADOR) para o VENTILADOR 
e " " (A/C) para AQUECIMENTO 
e ARREFECIMENTO.

25

INTERRUPTOR DE COMUTAÇÃO DE 
REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO

Defina o interruptor para " " 
(ARREFECIMENTO) para 
ARREFECIMENTO e " " 
(AQUECIMENTO) para 
AQUECIMENTO.

NOTA
• Para uma melhor visualização das 

indicações, todas elas podem ser 
encontradas no desenho do visor da 
Figura 1, contrário à situação atual em 
vigor.

• A Fig. 1-2 apresenta o controlo remoto 
com a tampa frontal aberta.

• A Fig. 1-3 indica que este controlo 
remoto pode ser utilizado em conjunto 
com o fornecido com o sistema VRV.

• Se a luz indicadora da altura para limpar 
o filtro de ar se acender, limpe o filtro de 
ar conforme explicado no manual de 
operações fornecido com a unidade de 
interior.
Depois de limpar e reinstalar o filtro de ar, 
pressione o botão para repor o sinal de 
filtro no controlo remoto. A luz indicadora 
da altura de limpar o filtro de ar no recetor 
apaga-se.

• A luz de descongelamento pisca quando se 
liga a alimentação. Não se trata de uma 
avaria.
Português
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Precauções de manuseamento do 
controlo remoto
Direcione a peça de transmissão do 
controlo remoto para a peça de receção 
do aparelho de ar condicionado.
Se algo bloquear o percurso de transmissão 
e receção da unidade de interior e o controlo 
remoto, tais como cortinas, não funcionará.

2 sinais sonoros curtos do recetor 
indicam que a transmissão foi efetuada 
corretamente.
A distância de transmissão é de 
aproximadamente 7 m.
Não o deixe cair nem o molhe.
Podem ocorrer danos.
Nunca pressione o botão do controlo 
remoto com um objeto duro ou afiado.
Pode danificar o controlo remoto.

Local de instalação
• É possível que os sinais não sejam 

recebidos em divisões com iluminação 
fluorescente eletrónica. Consulte 
o vendedor antes de comprar novas 
luzes fluorescentes.

• Caso o controlo remoto controle outros 
aparelhos elétricos, afaste-os ou consulte 
o representante.

3. Manuseamento do controlo 
remoto sem fios
Português
Colocar o controlo remoto no respetivo 
suporte
Instale o suporte do controlo remoto numa 
parede ou num pilar com os parafusos 
fornecidos. (Certifique-se de que transmite)

Como instalar as baterias secas
(1) Retire a tampa posterior 

do controlo remoto na 
direção indicada pela 
marca amarela.

(2) Coloque as baterias
Utilize duas baterias 
secas (AAA.LR03 
(alcalinas)). Coloque 
as baterias secas 
corretamente conforme 
as indicações (+) e (–).

(3) Feche a tampa.

Quando substituir as baterias
Em utilização normal, as baterias duram 
cerca de um ano. No entanto, substitua-as 
sempre que a unidade de interior não 
responda ou responda lentamente aos 
comandos ou se o visor ficar escuro.

Colocação do 
controlo remoto

Deslize a partir 
de cima

Suporte do 
controlo 
remoto

Remoção do 
controlo remoto

Puxe para cima
7
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[CUIDADO]
• Substitua todas as baterias em 

simultâneo, não utilize baterias 
novas e antigas em simultâneo.

• Caso o controlo remoto não seja utilizado 
durante muito tempo, retire todas as 
baterias para evitar a fuga de líquido.

NO CASO DE SISTEMA DE 
CONTROLO CENTRALIZADO
Se a unidade de interior estiver sob controlo 
centralizado, é necessário alterar a definição 
do controlo remoto.
Nesse caso, contacte o representante 
DAIKIN.

Sistema VRV e Sky Air
Consulte o manual de operações fornecido 
com o sistema de ar condicionado.

 Consulte a figura 1 na página [1] 
• O procedimento de operação varia com 

o tipo de bomba de aquecimento e o tipo 
de refrigeração direta. Procure o seu 
revendedor Daikin a fim de confirmar 
o seu tipo de sistema. 

• A fim de proteger a unidade, ligue 
o interruptor da força principal 6 horas 
antes da operação.

• Se a fonte da força principal estiver 
desligada durante a operação, a operação 
será reiniciada automaticamente quando 
a força retornar.

Utilize pela seguinte ordem.

• O FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO 
apenas pode ser selecionado pelo 
sistema split de bomba de calor ou pelo 
sistema VRV de recuperação de calor.

4. Âmbito de funcionamento

5. Procedimento de 
funcionamento

OPERAÇÕES DE ARREFECIMENTO, 
AQUECIMENTO, AUTOMÁTICO, 
VENTILADOR E PROGRAMA DE 
SECAGEM
8

• Para o tipo de arrefecimento apenas, 
as operações de "ARREFECIMENTO", 
"VENTILADOR" e "SECAGEM" estão 
disponíveis para seleção.

PARA SISTEMAS SEM 
INTERRUPTOR DO CONTROLO 
REMOTO DE COMUTAÇÃO DE 
ARREFECIMENTO/AQUECIMENTO

 Consulte a figura 1-1, 2 na página [1] 

Pressione o botão SELETOR DO 
MODO DE OPERAÇÃO várias vezes 
e selecione o MODO DE OPERAÇÃO 
desejado, como segue abaixo.

■ OPERAÇÃO DE ARREFECIMENTO .... " "
■ OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO.... " "
■ OPERAÇÃO AUTOMÁTICA............. " "

• Neste modo de operação, a comutação 
FRIO/QUENTE é realizada 
automaticamente.

■ OPERAÇÃO DO VENTILADOR....... " "
■ OPERAÇÃO DE SECAGEM ............ " "

• A função deste programa é reduzir 
a humidade do ambiente com o mínimo 
decréscimo de temperatura.

• O micro computador determina 
automaticamente a TEMPERATURA 
e a VELOCIDADE DO VENTILADOR.

• Este sistema não entra em 
funcionamento se a temperatura 
ambiente estiver abaixo de 16°C.

Pressione o botão ATIVAR/
DESATIVAR
A lâmpada de OPERAÇÃO acenderá 
e o sistema entrará em OPERAÇÃO.

SELECTOR DE MODO 
DE FUNCIONAMENTO

 ATIVAR/DESATIVAR

MODE

ON OFF
Português
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NOTA
• Não desligue a alimentação imediatamente 

depois de a unidade parar. Aguarde cerca 
de 5 minutos.
Podem ocorrer fugas de água ou outros 
problemas.

PARA SISTEMAS COM 
INTERRUPTOR DO CONTROLO 
REMOTO DE COMUTAÇÃO DE 
ARREFECIMENTO/AQUECIMENTO

 Consulte a figura 1-1,3 na página [1] 

(1) Selecione o MODO DE OPERAÇÃO 
com o INTERRUPTOR DO 
CONTROLO REMOTO DE 
COMUTAÇÃO DE ARREFECIMENTO/
AQUECIMENTO como se segue.

■ OPERAÇÃO DE 

ARREFECIMENTO ....................... " "

■ OPERAÇÃO DE 

AQUECIMENTO............................ " "

■ OPERAÇÃO DO 

VENTILADOR ............................... " "

■ OPERAÇÃO DE SECAGEM ..... " "

• Consulte "PARA SISTEMAS SEM 
INTERRUPTOR DO CONTROLO REMOTO 
DE COMUTAÇÃO DE ARREFECIMENTO/
AQUECIMENTO" para obter detalhes sobre 
a operação de secagem.
(2) Pressione o botão SELETOR DO 

MODO DE OPERAÇÃO várias vezes 
e selecione " "
(Esta operação apenas está disponível 
durante a operação de secagem.)

SELECTOR DE MODO 
DE FUNCIONAMENTO
Português
Pressione o botão ATIVAR/DESATIVAR
A lâmpada de OPERAÇÃO acenderá 
e o sistema entrará em OPERAÇÃO.

NOTA
• Não desligue a alimentação imediatamente 

depois de a unidade parar. Aguarde cerca 
de 5 minutos.
Podem ocorrer fugas de água ou outros 
problemas.

[EXPLICAÇÃO DA OPERAÇÃO 
DE AQUECIMENTO]
OPERAÇÃO DE DESCONGELAMENTO
• À medida que o gelo na bobina da unidade 

de exterior aumenta, a eficiência de 
aquecimento diminui e o sistema entrará na 
OPERAÇÃO DE DESCONGELAMENTO.

• A operação do ventilador para e a luz de 
DESCONGELAMENTO da unidade de 
interior apaga-se.
Após 6 a 8 minutos (no máximo 
10 minutos) da OPERAÇÃO DE 
DESCONGELAMENTO, o sistema 
retomará a OPERAÇÃO DE 
AQUECIMENTO.

Capacidade de aquecimento e temperatura 
do ar exterior
• A capacidade de aquecimento baixa 

à medida que a temperatura do ar exterior 
baixa. Se sentir frio, utilize outro aquecedor 
em simultâneo com o sistema de ar 
condicionado.

• O ar quente circula para aquecer a divisão. 
Irá demorar algum tempo a partir do 
momento em que o sistema de ar 
condicionado é ativado até que toda 
a divisão esteja quente. O ventilador interno 
roda automaticamente a baixa velocidade 
até que o sistema de ar condicionado atinge 
uma determinada temperatura interior. 
Aguarde até que a temperatura na divisão 
atinja a temperatura desejada. 

 ATIVAR/DESATIVAR
ON OFF
9
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• Se o ar quente se acumular no teto e sentir 
frio nos pés, é recomendável utilizar um 
convetor. Para obter detalhes, contacte 
o local de compra.

Para programar a TEMPERATURA, 
a VELOCIDADE DO VENTILADOR 
e a DIREÇÃO DO FLUXO DE AR, siga 
o procedimento indicado na ilustração 
que se segue.

Pressione o botão de AJUSTE DE 
TEMPERATURA e programe o ajuste 
de temperatura.

Cada vez que o botão 
é pressionado, a temperatura 
aumenta 1°C.

Cada vez que o botão 
é pressionado, a temperatura 
diminui 1°C.

No caso de funcionamento automático
Cada vez que o botão 
é pressionado, a temperatura 
muda para o lado "H".

Cada vez que o botão 
é pressionado, a temperatura 
muda para o lado "L".

[°C]

• O ajuste é impossível para a operação de 
ventilação.

NOTA
• O intervalo da temperatura de definição do 

controlo remoto é de 16°C a 32°C.

REGULAGEM

DEFINIÇÃO DA 
TEMPERATURA

H ■ M ■ L
Definição da 
temperatura 25 23 22 21 19

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP
10
Pressione o botão de CONTROLO DA 
VELOCIDADE DO VENTILADOR.
Pode selecionar a velocidade da ventoinha 
Alta ou Baixa (BRC7EA628/29).
Pode selecionar a velocidade da ventoinha 
Alta, Média ou Baixa (BRC7EA630, 
BRC7EA631, BRC7EA632).
Por vezes, o microchip pode controlar 
a velocidade do ventilador para proteger 
a unidade.

Prima o botão de REGULAÇÃO DA 
DIREÇÃO DO FLUXO DE AR para 
selecionar a direção do ar como 
indicado na ilustração que se segue.

A INDICAÇÃO aparece 
e a direção do fluxo de 
ar varia continuamente 
(definição de oscilação 
automática).

Pressione o botão de 
AJUSTE DA DIREÇÃO 
DO FLUXO DE AR para 
selecionar a direção do 
ar que preferir.

A INDICAÇÃO desaparece 
e a direção do fluxo de ar 
é fixa (definição da direção 
do fluxo de ar fixa).

CONTROLO DA 
VELOCIDADE DA 
VENTOINHA

REGULAÇÃO DA 
DIREÇÃO DO FLUXO 
DE AR

FAN

SWING
Português
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Ajustar a direção do fluxo de ar do 
lado esquerdo/direito
Coloque as alhetas em ângulo para 
a esquerda/direita a partir do botão, 
conforme pretendido ou conforme 
necessário para climatizar a divisão.

NOTA
• Impeça que as alhetas oscilem antes de 

tentar ajustar o respetivo ângulo. Realizar 
o trabalho enquanto as alhetas se movem 
pode fazer com que os seus dedos fiquem 
presos.
Português
MOVIMENTO DA ALHETA DO FLUXO 
DE AR
Para as condições que se seguem, 
o microcomputador controla a direção do 
fluxo de ar, por isso pode ser diferente do 
indicador.

NOTA
• Se tentar o arrefecimento ou a secagem 

programada, com as alhetas viradas para 
baixo, a direção do fluxo de ar pode mudar 
inesperadamente. Não há nenhuma 
deficiência. Serve para impedir que 
a condensação formada em peças da 
saída da descarga de ar pingue.

• O modo de operação inclui a operação 
automática.

Modo de 
funciona-
mento

Arrefecimento Aquecimento

Condi-
ções de 
operação

• Ao operar conti-
nuamente na 
direção do fluxo 
de ar descen-
dente

• Quando 
a temperatura 
ambiente 
é superior 
à temperatura 
de ajuste

• Na operação de 
descongela-
mento
(As lâminas 
ficam na horizon-
tal para impedir 
que o ar frio 
atinja direta-
mente os ocu-
pantes do 
compartimento.)
11
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Utilize pela seguinte ordem.
• O temporizador funciona das duas 

seguintes maneiras.
Programar o tempo de paragem ( ) 
.... O sistema para a operação, decorrido 
o tempo programado.
Para programar o horário de início ( ) 
.... O sistema inicia a operação, decorrido 
o tempo programado. 

• O temporizador pode ser programado no 
máximo de 72 horas.

• O horário de início e término podem ser 
programados simultaneamente.

Pressione várias vezes o botão INÍCIO/
FIM DO MODO TEMPORIZADOR 
e selecione o modo no visor.
O visor piscará.
Para ajustar o horário de término .... " "
Para ajustar o horário de início .... " "

Pressione o botão de PROGRAMAÇÃO 
DO TEMPORIZADOR e ajuste o horário 
de fim ou de início do sistema.

Quando este botão 
é pressionado, a definição 
do tempo avança 1 hora.

Quando este botão 
é pressionado, a definição 
do tempo atrasa 1 hora.

PROGRAMAR A OPERAÇÃO DO 
TEMPORIZADOR

INÍCIO/PARAGEM 
DO MODO INICIAR/
PARAR

TEMPO DE 
PROGRAMAÇÃO

TIMER

DOWN
UP

DOWN

UP
12
Pressione o botão de RESERVA DO 
TEMPORIZADOR.
O procedimento de ajuste do temporizador 
termina. 
A indicação muda de luz intermitente para 
luz constante.

Pressione o botão DESLIGAR 
TEMPORIZADOR para cancelar 
a programação. A indicação desaparecerá.

Por exemplo.
Quando 
o temporizador 
é programado para 
parar o sistema 
após 3 horas 
e iniciar o sistema 
após 4 horas, 
o sistema para após 
3 horas e liga-se 
1 hora depois.

NOTA
• Após a programação do temporizador, 

o visor indicará o tempo restante.

• Quando o sistema é instalado conforme 
apresentado na figura que se segue, 
é necessário designar o controlo remoto 
principal.

RESERVA DO 
TEMPORIZADOR

CANCELAMENTO DO 
TEMPORIZADOR

COMO DEFINIR O CONTROLO 
REMOTO PRINCIPAL
(Para o sistema VRV)

RESERVE

CANCEL

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

FAN

TIME
TEMP

ON OFF

C

hr.

hr.
Português
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■ Para o sistema de bomba de calor
Quando uma unidade de exterior é ligada 
a várias unidades de interior.

■ Para o sistema de recuperação de calor
Quando uma unidade BS é ligada a várias 
unidades de interior. 

• Apenas o controlo remoto principal 
pode selecionar a OPERAÇÃO de 
AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO 
ou AUTOMÁTICO (apenas o sistema 
de recuperação de calor).

Quando a unidade de interior com 
o controlo remoto principal é definida para 
"ARREFECIMENTO", pode alternar o modo 
de funcionamento entre "VENTILADOR", 
"SECAGEM" e "ARREFECIMENTO".
Quando a unidade de interior com o controlo 
remoto principal é definida para 

Um destes controlos remotos tem 
de ser designado controlo remoto 
principal.

Unidade 
de exterior

Unidades 
de interior

Um destes controlos remotos tem 
de ser designado controlo remoto 
principal.

Unidade 
de exterior

Unidades 
de interior

Unidade BS
Português
"AQUECIMENTO", pode alternar o modo 
de funcionamento entre "VENTILADOR" 
e "AQUECIMENTO".
Quando a unidade de interior com 
o controlo remoto principal é definida para 
"VENTILADOR", não pode alternar o modo 
de funcionamento. 
Ao experimentar definições que não as 
permitidas acima, é emitido um "bip" como 
aviso.
Apenas com o sistema de recuperação de 
calor é possível definir a unidade de interior 
para AUTOMÁTICO. Ao tentar fazê-lo, 
é emitido um "bip" como aviso.

Como designar o controlo remoto 
principal
Utilize pela seguinte ordem.

Pressione continuamente o botão do 
SELETOR DO MODO DE OPERAÇÃO 
durante 4 segundos.
As indicações " " de todas as unidade 
de interior secundárias ligadas à mesma 
unidade de exterior ou unidade BS ficam 
intermitentes.

Pressione o botão do SELETOR DO 
MODO DE OPERAÇÃO para a unidade 
de interior que pretende designar 
como controlo remoto principal. 
A designação está então concluída. 
Esta unidade de interior é designada 
como controlo remoto principal 
e a indicação " " desaparece.
• Para alterar as definições, repita os 

passos  e .

MODE

MODE

1 2
13
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Quando o controlo remoto não funcionar 
devido a falha ou ausência da bateria, utilize 
este interruptor localizado ao lado da grelha 
de descarga na unidade principal. Quando 
o controlo remoto não funcionar, mas 
o indicador de bateria fraca não se acender, 
contacte o revendedor.

[INICIAR]

O aparelho funciona no modo anterior.
O sistema funciona com a direção do fluxo 
de ar definida anteriormente.

[PARAR]

Este sistema fornece dois outros sistemas 
de controlo além do sistema de controlo 
individual (um controlo remoto controla, uma 
unidade interior). Confirme o seguinte se 
a sua unidade for do seguinte tipo de 
sistema de controlo.
■ Sistema de controlo de grupo

Um controlo remoto controla até 
16 unidades interiores.
Todas as unidades interiores estão 
ajustadas de forma igual.

FUNCIONAMENTO DE EMERGÊNCIA

Pressione o interruptor de 
funcionamento de emergência.

Pressione novamente 
o interruptor de 
FUNCIONAMENTO 
DE EMERGÊNCIA.

PRECAUÇÕES A TER COM 
O SISTEMA DE CONTROLO REMOTO 
EM GRUPO OU COM O SISTEMA DE 
DOIS CONTROLOS REMOTOS

1 2
14
■ Sistema de dois controlos remotos
Dois controlos remotos controlam uma 
unidade de interior (no caso do sistema de 
controlo de grupo, um grupo de unidades 
de interior).
A unidade segue o funcionamento 
individual.

NOTA
• Não é possível ter um sistema de controlo 

com dois controlos remoto com apenas 
controlos remotos sem fios. (Será um 
sistema de controlo com dois controlos 
remotos com um controlo remoto com fios 
e um sem fios.)

• No sistema de controlo sob dois controlos 
remotos, o controlo remoto sem fios não 
pode controlar o funcionamento do 
temporizador. 

• Durante o funcionamento dos dois 
controladores ligados à mesma unidade, 
o controlo remoto sem fios apresenta 
apenas o MODO DE FUNCIONAMENTO.

• Se o controlo remoto com fios for utilizado 
para o funcionamento, o visor no controlo 
remoto sem fios não muda.

• Apenas a luz indicadora de funcionamento 
em 3 outras luzes no visor da unidade de 
interior funciona.

NOTA
• Procure o seu revendedor Daikin em caso 

de alterar a combinação ou ajuste dos 
sistemas de controlo de grupo e de dois 
controlos remotos.

Os seguintes sinais não indicam 
o mau funcionamento do ar 
condicionado.
I.O SISTEMA NÃO ENTRA EM 
OPERAÇÃO
• O sistema não reinicia a sua operação 

imediatamente após o botão ATIVAR/
DESATIVAR ser pressionado.
Se a lâmpada de OPERAÇÃO se iluminar, 
o sistema está na condição normal. 

6. Não indicação de mau 
funcionamento do ar 
condicionado
Português
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Se não reiniciar imediatamente é porque 
um dispositivo de proteção operou para 
evitar a sobrecarga do sistema. Após 
5 minutos, o sistema liga-se 
automaticamente.

• O sistema não reinicia imediatamente 
quando o botão de AJUSTE DA 
TEMPERATURA for devolvido para 
a posição anterior após empurrar 
o botão.
Se não reiniciar imediatamente é porque 
um dispositivo de proteção operou para 
evitar a sobrecarga do sistema. Após 
5 minutos, o sistema liga-se 
automaticamente.

• Se o bip de receção for rapidamente 
repetido 3 vezes (soa apenas duas 
vezes ao funcionar normalmente).
O controlo é definido para o controlo 
opcional para um controlo centralizado.

• Se a luz de descongelamento no visor 
da unidade de interior se acender 
quando o aquecimento se iniciar.
Esta indicação destina-se a avisar contra 
a libertação de ar frio pela unidade. Não 
há nenhuma deficiência.

I. PARAGEM DE EMERGÊNCIA
Quando o sistema de ar condicionado parar em 
caso de emergência, a luz de funcionamento 
na unidade de interior começa a piscar. 
Adote os passos que se seguem para ler 
o código de avaria apresentado no visor. 
Contacte o revendedor indicando este 
código. Deste modo, ajudará a determinar a 
causa do problema, acelerando a reparação.

Prima o botão de INSPEÇÃO/TESTE 
para selecionar o modo de inspeção 
" ".

" " aparece no visor e pisca. A "UNIT no." 
acende-se.

7. Como diagnosticar 
problemas

 TEST
Português
Prima o BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO 
DO TEMPORIZADOR e altere 
o número da unidade.

Prima para alterar o número da unidade 
até que a unidade de interior emita um bip 
e efetue a operação que se segue de acordo 
com o número de bips.
Número de bips
3 bips curtos ...... Efetue todos os passos 

de  a .

1 bip curto.......... Efetue os passos  e 
1 bip longo......... Estado normal

Pressione o BOTÃO SELETOR DO 
MODO DE OPERAÇÃO.

" " no lado esquerdo do código de avaria 
fica intermitente. 

Pressione o BOTÃO DE 
PROGRAMAÇÃO DO TEMPORIZADOR 
e altere o código de avaria.
Pressione até que a unidade de interior 
emita dois bips.

Pressione o BOTÃO SELETOR DO 
MODO DE OPERAÇÃO.

" " no lado direito do código de avaria fica 
intermitente.

DOWN
UP

3 6

3 6

MODE

DOWN
UP

MODE
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Pressione o BOTÃO DE 
PROGRAMAÇÃO DO TEMPORIZADOR 
e altere o código de avaria.
Pressione até que a unidade de interior 
emita um bip longo.
O código de avaria é solucionado quando 
a unidade de interior emite um bip longo.

Pressione o BOTÃO SELETOR DO 
MODO DE OPERAÇÃO para que 
o visor volte ao estado normal.

II. EM CASOS PARA ALÉM DA PARAGEM 
DE EMERGÊNCIA
1. A unidade não funciona de todo.

• Verifique se o recetor está exposto 
a luz solar ou a luz intensa. Mantenha 
o recetor afastado da luz.

• Verifique se o controlo remoto tem 
baterias. Se necessário, instale as 
baterias.

• Verifique se o número da unidade de 
interior e o número do controlo remoto 
são iguais.

Reiniciação do visor

DOWN
UP

MODE

UNIT NO.

CODE

MODE

TIMER

RESERVE CANCEL

DOWN
UP

/TEST

SWING

FAN

TIME
TEMP

1

2 4
6

3 5
7

ON OFF

2 4
6
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Utilize a unidade de interior com o controlo 
remoto com o mesmo número.
O sinal transmitido por um controlo remoto 
com um número diferente não pode ser 
aceite. (Se o número não for mencionado, 
é considerado o número "1")

2. O sistema opera mas não arrefece ou 
aquece o suficiente.
• A temperatura regulada pode não ser 

apropriada.
• O botão de VELOCIDADE DO 

VENTILADOR é definido para 
VELOCIDADE BAIXA.

• O ângulo do fluxo de ar pode não ser 
apropriado.

Contacte o local de aquisição nos casos 
que se seguem.

AVISO
Quando detetar um odor a queimado, 
DESLIGUE imediatamente a alimentação 
e contacte o local de aquisição. A utilização 
do equipamento em condições de trabalho 
inadequadas pode resultar em danos ao 
equipamento, choque elétrico e/ou 
incêndio.

Número

Número
Português
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[Problema]
A luz RUN da unidade de interior está 
a piscar e a unidade não funciona.

[Ação de resolução]
Verifique o código de avaria (A1 - UF) no 
controlo remoto e contacte o local de 
compra. (Consulte a página 12.)

Código de avariaN.º da unidade 
que detetou 
problemas

Indicação de 
INSPEÇÃO
Português
O produto e as pilhas 
fornecidas com o comando 
ostentam este símbolo. 
Este símbolo significa 
que os produtos elétricos 
e eletrónicos, bem como as pilhas, não 
devem ser misturados com o lixo doméstico 
indiferenciado. As pilhas poderão ter 
impresso, por baixo desse símbolo, um 
símbolo de produto químico. Esse símbolo 
de produto químico significa que a pilha 
contém um metal pesado com uma 
concentração acima de determinado valor. 
Símbolos químicos possíveis:

■ Pb: chumbo (>0,004%)

Não tente desmontar o sistema. 
A desmontagem do produto, o tratamento 
do refrigerante, do óleo e de outros 
componentes, têm de ser efetuados por 
um instalador qualificado de acordo com 
a legislação local e nacional relevante. 
As unidades e as pilhas inutilizadas têm 
de ser processadas numa estação de 
tratamento especializada, para reutilização, 
reciclagem e/ou recuperação. Ao assegurar-
se da correta eliminação, está a contribuir 
para evitar potenciais consequências 
negativas para o ambiente e para a saúde 
humana. Contacte o seu instalador ou as 
autoridades locais, para obter mais 
informações.

8. Exigências relativas 
à eliminação
17
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