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1 Acerca deste documento
Agradecemos-lhe por ter comprado este produto. Por favor:

▪ Guarde a documentação para consulta futura.

Público-alvo
Utilizadores finais

Conjunto de documentação
Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O
conjunto completo é constituído por:

▪ Manual de instalação:
▪ Instruções de instalação

▪ Formato: Papel (fornecido no kit)

▪ Manual de operação:
▪ Instruções de instalação

▪ Formato: Papel (fornecido no kit)

As atualizações mais recentes da documentação fornecida podem
estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu
instalador.

A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros
idiomas são traduções.

2 Termóstato da divisão: visão
geral

O termóstato da divisão EKRTRB é um termóstato digital sem fios
programável, concebido para controlar o seu sistema Daikin, no qual
o conforto, a simplicidade e a poupança de energia andam de mãos
dadas. É principalmente utilizado para instalações atuais.

Um sensor de temperatura externa opcional (EKRTETS) pode ser
ligado ao EKRTRB para ser utilizado quer como um sensor da
temperatura do piso quer como um sensor de temperatura ambiente
externa.

2.1 Botões
Visão geral

b
c
d
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g

a

d
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a Botão Diminuir
b Botão Aumentar
c Botão OK
d Botões de navegação para a esquerda e direita
e Botão Retroceder
f Botão Editar
g Tampa do botão

Navegação —  
▪ Selecione um modo de funcionamento.

▪ No modo de programa, alterne entre os dias de um programa.

▪ No menu de parâmetros, selecione um parâmetro para modificar.

OK — 
▪ Confirme uma seleção.

▪ Confirme e guarde as modificações efetuadas aos parâmetros,
programas ou data e hora (LED verde intermitente).

▪ Pressione brevemente para acender a retroiluminação do
termóstato quando esta se apagar.

▪ No modo de DESATIVAÇÃO, pressione para exibir a temperatura
atual e a hora.

▪ Anule a função de janela aberta (se ativada).

O botão contém um LED que poderá exibir informações adicionais
sobe o sistema:

Estado dos LED Significado
Vermelho, fixo Solicitação de aquecimento
Verde, fixo Solicitação de arrefecimento
Vermelho, intermitente Erro do sensor ou da bateria
Verde, intermitente Confirmar e guardar

modificações

Diminuir/Aumentar —  
▪ Ajuste o ponto de regulação da temperatura.

▪ Ajuste os valores em qualquer um dos menus mais profundos, o
menu do utilizador ou o menu do instalador.

Voltar — 
▪ Voltar para um valor anterior ou cancelar uma ação.
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▪ Pressione simultaneamente com  para ativar a função de
bloqueio do botão.

▪ No ecrã principal, pressione para alternar rapidamente entre qual
valor é visualizado: ponto de regulação da temperatura atual,
temperatura ambiente, temperatura medida pelo sensor de
temperatura externa(1) ou percentagem de humidade.

▪ Pressione e mantenha pressionado durante 5 segundos para
aceder ao menu do Instalado.

Editar — 
▪ Nos modos de funcionamento normal, pressione e mantenha

pressionado durante 2 segundos para modificar a data e hora.

▪ No modo de programa, pressione para editar um programa do
utilizador.

▪ Pressione e mantenha pressionado durante 5 segundos para
aceder ao menu de parâmetros.

▪ Pressione em combinação com  para ativar ou desativar a
funcionalidade de bloqueio do botão.

2.2 Ícones de estado
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a Modo reversível
b Modo de temporizador
c Modo de férias
d Modo de conforto
e Modo automático
f Modo reduzido
g Modo de DESATIVAÇÃO
h Modo de programa
i Programa ou número de parâmetros
j Solicitação de aquecimento

k Solicitação de arrefecimento
l Indicador de parâmetros

m Prevenção de orvalho
n Comunicação sem fios com recetor
o Sensor
p Indicador de bateria fraca
q Unidade de temperatura
r Bloqueio do botão
s Passo do programa (atual e na criação do programa)
t Anulação manual
u Dia da semana
v Programa do dia atual
w Hora ou nome do parâmetro
x Temperatura, humidade ou valor do parâmetro

3 Funcionamento

3.1 Data e hora
Após inserir as baterias, o visor do termóstato da divisão liga e
solicita que regule a data e hora atuais. Isto é necessário antes de
poder efetivamente utilizar o termóstato da divisão.

3.1.1 Regular a data e a hora
1 Ajuste o valor selecionado no momento com  e . O valor

que está a ser modificado no momento fica intermitente.

2 Pressione  para confirmar um valor.

Resultado: O termóstato da divisão salta para o valor seguinte
automaticamente.

3 Regule os outros valores conforme pretendido.

4 Após definir o último valor, o termóstato da divisão solicita que
confirme e guarde as suas alterações. Pressione  (LED
intermitente a verde) para guardar as definições da data e hora.

Resultado: A data e hora do termóstato da divisão estão regulados
e o termóstato da divisão exibe o ecrã principal.

Os valores estão regulados na seguinte ordem:
1 Horas
2 Minutos
3 Dia da semana (1~7 = segunda~domingo)
4 Número do dia (por ex. 15 de abril)
5 Número do mês (1~12)
6 Ano

INFORMAÇÕES
Pode aceder às definições de data e hora enquanto estiver
em qualquer um dos modos de funcionamento normal em
qualquer altura ao pressionar e manter pressionado 
durante 2 segundos.

3.2 Modos de funcionamento
O termóstato da divisão pode ser regulado para operar em vários
modos diferentes para permitir que ajuste o seu sistema de acordo
com as suas necessidades e preferências.

Ícone Modo Descrição
Modo de conforto Utilizado para uma temperatura fixa no

nível de conforto.(a)

Modo reduzido(b) Utilizado para uma temperatura fixa no
nível reduzido.(c)

Modo automático O termóstato da divisão segue
automaticamente os passos definidos
no programa selecionado (integrado ou
definido pelo utilizador).

Modo de
DESATIVAÇÃO

Desativa a sua unidade.

Modo de férias Utilizado para regular uma temperatura
fixa durante um longo período de
ausência.

Modo de
temporizador

Utilizado para regular uma temperatura
fixa para apenas um período de tempo
específico

Modo reversível Utilizado para regular o modo de
funcionamento da unidade para
aquecimento ou arrefecimento (apenas
aplicável para unidades reversíveis).

(1) Apenas se o EKRTETS estiver instalado.
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Ícone Modo Descrição
Modo de programa Utilizado para selecionar o programa

para os programas do termóstato da
divisão e para criar ou modificar
programas definidos pelo utilizador.

(a) O ponto de regulação da temperatura predefinido neste modo é
21°C para aquecimento e 24°C para arrefecimento.

(b) Se o modo de funcionamento da unidade for arrefecimento, o
modo reduzido atua como modo de DESATIVAÇÃO.

(c) O ponto de regulação da temperatura predefinido neste modo é
17°C para aquecimento.

3.2.1 Para alterar o modo de funcionamento
Pré-requisito: Está no ecrã principal.

1 Utilize  e  para mover o cursor para o modo pretendido.

2 Pressione  para ativar o modo de funcionamento
selecionado.

INFORMAÇÕES
O modo reversível é aplicável APENAS a instalações com
unidades reversíveis. O menu do modo reversível
APENAS está disponível se o parâmetro 21 (MOde)
estiver regulado para "rEv". Para mais informações,
consulte "Para ativar o modo reversível" [4 7].

3.2.2 Para alterar o ponto de regulação da
temperatura

Pré-requisito: O termóstato da divisão está no modo de conforto

( ) ou no modo reduzido ( ).

1 Pressione  ou .

Resultado: A temperatura no visor do termóstato da divisão
fica intermitente.

2 Utilize  e  para regular o ponto de regulação pretendido.

Resultado: A temperatura muda para o ponto de regulação
pretendido.

3.2.3 Modo automático

No modo automático, o termóstato da divisão segue
automaticamente os passos definidos no programa selecionado.
Neste modo, as informações seguintes sobre o programa
selecionado no momento estão sempre visíveis no ecrã.

a

b

d

c

a Dia da semana
b Passo atual no programa
c Programa do dia atual (a barra da hora atual fica

intermitente)
d Programa selecionado no momento

Dependendo do tipo de passo, o termóstato da divisão mantém o

ponto de regulação da temperatura do modo de conforto ( ) ou do

modo reduzido ( ) pela duração desse passo. Pode utilizar um
dos programas integrados ou criar um programa personalizado a
seguir pelo termóstato da divisão. Para alterar, modificar ou criar
programas, utilize o modo de programa. Para obter mais
informações, consulte "3.2.5 Modo de programa" [4 4].

Para anular um programa temporariamente
Pré-requisito: O termóstato da divisão está no modo automático.

1 Pressione  ou .

Resultado: O termóstato da divisão salta para o modo de
temporizador automaticamente.

2 Selecione a duração com  e  e pressione  para
confirmar.

3 Ajuste o ponto de regulação pretendido com  e .

4 Pressione  para iniciar a função.

Resultado: O termóstato da divisão exibe a duração restante do

temporizador e  fica intermitente enquanto o temporizador está
ativo.

Para parar a função do temporizador antes do fim da duração,
pressione  para regular a duração para no ou utilize  e  para
mudar para um modo de funcionamento diferente.

3.2.4 Modo de DESATIVAÇÃO

O modo de DESATIVAÇÃO permite desativar a sua unidade. No
modo de DESATIVAÇÃO, a proteção contra congelamento
integrada (fixa, 4°C) permanece ativada.

INFORMAÇÕES

No modo de DESATIVAÇÃO, pode ainda pressionar 
no termóstato da divisão para exibir a hora e temperatura
atuais durante alguns segundos.

Para reiniciar novamente a sua unidade, utilize  ou  para
mover o cursor para um modo de funcionamento diferente (por ex.
automático) e pressione  para ativá-lo.

3.2.5 Modo de programa

O modo de programa é utilizado para selecionar o programa que
pretende que o termóstato da divisão siga quando estiver no modo
automático. Adicionalmente, o modo de programa também é
utilizado para a criação de programas personalizados definidos pelo
utilizador. Para mais informações, consulte "Programas definidos
pelo utilizador" [4 5].

Programas predefinidos
O termóstato da divisão está equipado com 9 programas
predefinidos (P1~P9) para situações padrão. Se nenhum dos
programas corresponder às suas necessidades, pode criar um
programa personalizado. Para mais informações, consulte
"Programas definidos pelo utilizador"  [4  5]. Para os programas
integrados, consulte as representações gráficas de 24 horas abaixo.

Dependendo do tipo de passo, o termóstato da divisão
segue o ponto de regulação de temperatura do modo
reduzido (segmento oco) ou o ponto de regulação de
temperatura do modo de conforto (preenchido no
segmento).
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P1 – Residencial (manhã, início da noite e fim-de-semana)

P2 – Residencial (manhã, meio-dia, início da noite e fim-de-
semana)

P3 – Residencial (dia e fim-de-semana)

P4 – Residencial (início da noite e fim-de-semana)

P5 – Residencial (manhã, início da noite e fim-de-semana)

P6 – Residencial (manhã, tarde, início da noite e fim-de-
semana)

P7 – 7:00~19:00 (escritório)

P8 – 7:00~19:00 e sábado (loja)

P9 – Fim-de-semana (casa secundária)

Para alterar o programa ativo

Pré-requisito: O termóstato da divisão está no modo de programa.

1 Utilize  e  para alternar entre os programas e selecione o
programa pretendido. Pode escolher entre P1~P9 (programas
integrados) ou U1~U4 (programas definidos pelo utilizador).

2 Pressione  e  para visualizar os outros dias de cada
programa.

3 Prima .

Resultado: O programa está selecionado e agora ativo enquanto
estiver no modo automático.

INFORMAÇÕES
Se selecionar um programa definido pelo utilizador, pode
modificar o programa após pressionar . Para obter mais
informações, consulte "Para criar ou modificar um
programas definidos pelo utilizador" [4 5].

Programas definidos pelo utilizador
Além dos programas integrados (P1~P9), também pode definir até 4
programas personalizados (U1~U4).

INFORMAÇÕES
Por predefinição, todos os programas definidos pelo
utilizador (U1~U4) seguem os pontos de regulação do
modo reduzido predefinidos para cada dia da semana.

Para criar ou modificar um programas definidos pelo utilizador

Pré-requisito: O termóstato da divisão está no modo de programa.
Pré-requisito: Alterou o programa ativo para um dos programas
definidos pelo utilizador (U1~U4).

1 Pressione  para modificar o programa definido pelo
utilizador.

2 Utilize  e  para ajustar a hora do primeiro passo do
programa.

3 Pressione  para prosseguir para o passo do programa
seguinte.

4 Escolha o tipo de passo que pretende programar com  e .

Dependendo do tipo de passo, o ponto de regulação de temperatura
quer do modo reduzido quer do modo de conforto é seguido pelo
termóstato da divisão. A duração de cada tipo de passo pode ser
regulada individualmente (no mínimo 30 minutos).

Símbolo Ponto de
regulação

Significado

Primeiro passo do dia: o termóstato da
divisão segue o ponto de regulação de
temperatura do modo de conforto
durante este passo.
Passo de saída (opcional): adiciona um
passo adicional ao programa atual. O
termóstato da divisão segue o ponto de
regulação do modo reduzido durante
este passo.
Passo de retorno: utilizado no caso de
uma etapa de saída ter sido adicionada
para indicar quando o termóstato deve
mudar novamente para o ponto de
regulação de conforto.
Último passo do dia: o termóstato da
divisão segue o ponto de regulação de
temperatura do modo reduzido durante
este passo.

5 Pressione  para selecionar o tipo de passo.

6 Ajuste a hora do segundo passo com  e . Se escolher
adicionar outro passo ao programa mais cedo, ser-lhe-á
solicitado também que ajuste a hora do passo de retorno.
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7 Pressione  para prosseguir para o passo do programa
seguinte.

8 Escolha o tipo de passo que pretende programar a seguir.
Novamente, pode escolher adicionar outro passo ao programa
ou concluir o programa para esse dia.

9 Repita os passos 4-6 para o número de passos que gostaria de
adicionar no seu programa.

10 Pressione  após o último passo ter sido ajustado para
guardar o programa.

Resultado: "Copy" está visível no visor.

11 Utilize  e  para selecionar:

▪ "no" seguido de  para modificar o programa para o dia
seguinte.

▪ "yes" seguido de  para copiar o programa para o(s) dia(s)
seguinte(s). Utilize  e  para selecionar o(s) dia(s) e
pressione  para confirmar.

12 Defina ou copie o programa para todos os dias da semana e
pressione  no último dia (7=domingo).

Resultado: "Save" aparece no visor do termóstato da divisão e
o  LED fica intermitente a verde.

13 Pressione  para guardar o programa definido pelo utilizador.
Para cancelar, pressione .

Resultado: O termóstato da divisão retorna ao modo automático,
seguindo o programas definidos pelo utilizador que foi criado.

3.2.6 Modo de temporizador

O modo de temporizador é utilizado para regular um ponto de
regulação de temperatura fixa para apenas um período de tempo
específico. Quando o temporizador se esgota, o termóstato da
divisão retorna ao modo que estava ativo anteriormente.

Para ativar o modo de temporizador
Pré-requisito: O termóstato da divisão está no modo de
temporizador.

1 Utilize  e  para regular a duração do temporizador em
horas (H) e/ou dias (d).

INFORMAÇÕES
Por predefinição, todos os programas definidos pelo
utilizador (U1~U4) seguem os pontos de regulação do
modo reduzido predefinidos para cada dia da semana.

2 Prima .

3 Utilize  e  para ajustar o ponto de regulação de
temperatura pretendido

4 Prima .

Resultado: O temporizador inicia e o ponto de regulação de
temperatura é mantido pela duração programada do temporizador.

O tempo restante é exibido e  fica intermitente para indicar que o
modo de temporizador está ativado. O termóstato da divisão retorna
ao modo regulado anteriormente quando o temporizador termina.

Para desativar o temporizador antes do fim, pressione  para
regular a duração para "no" ou utilize simplesmente  ou  para
selecionar um modo de funcionamento diferente, interrompendo o
temporizador.

3.2.7 Modo de férias

O modo de férias permite regular um ponto de regulação de
temperatura fixa (temperatura de anticongelamento) durante um
longo período de ausência. O valor predefinido é 10°C, mas pode
ser regulado para um valor entre 0,5°C e 10°C (em incrementos de
0,5°C).

INFORMAÇÕES
O ponto de regulação de temperatura no modo de férias
NÃO é igual à proteção contra congelamento integrada no
modo de DESATIVAÇÃO, a qual está fixada em 4°C.

INFORMAÇÕES
No modo de arrefecimento, este modo atua como o modo
de DESATIVAÇÃO.

Para ativar o modo de férias
Pré-requisito: O parâmetro 06 (HG) está regulado para a
temperatura de anticongelamento pretendida no menu do utilizador.
Para mais informações, consulte "3.4.2  Para modificar os
parâmetros no menu do utilizador" [4 8].
Pré-requisito: O termóstato da divisão está no modo de férias.

1 Utilize  e  para regular a duração em dias (d).

INFORMAÇÕES
Por predefinição, todos os programas definidos pelo
utilizador (U1~U4) seguem os pontos de regulação do
modo reduzido predefinidos para cada dia da semana.

2 Prima .

Resultado: A temperatura de anticongelamento é mantido pela

duração programada. O número de dias restantes é exibido e 
fica intermitente para indicar que o modo de férias está ativado. O
termóstato da divisão retorna ao modo regulado anteriormente
quando a duração termina.

Para desativar o modo de férias antes do fim da duração, pressione
 para regular a duração para "no".

3.2.8 Modo reversível

INFORMAÇÕES
O modo reversível é aplicável APENAS a instalações com
unidades reversíveis.

O modo reversível permite selecionar rapidamente o modo de
funcionamento (arrefecimento/aquecimento) da sua unidade
reversível. Para utilizar o modo reversível, este deve ser ativado
primeiro nas regulações do instalador. Para obter mais informações,
consulte "Para ativar o modo reversível" [4 7].

Para alterar o modo de funcionamento da unidade
Pré-requisito: O modo reversível está selecionado no termóstato
da divisão.

1 Pressione  ou .

Resultado: O modo de funcionamento da unidade selecionado
no momento fica intermitente.

2 Selecione o modo de funcionamento da unidade pretendido
utilizando  ou .

Visor do termóstato da divisão Modo de funcionamento da
unidade

Hot Aquecimento
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Visor do termóstato da divisão Modo de funcionamento da
unidade

Cld Arrefecimento

3 Carregue em  para confirmar.

Resultado: O modo de funcionamento da unidade está regulado. O
LED  acende a verde (arrefecimento) ou a vermelho
(aquecimento), dependendo do modo selecionado.

Após ter regulado o modo de funcionamento da unidade, pode
retornar ao modo no qual o termóstato estava regulado antes ao
pressionar . Em alternativa, pressione  ou .

Para ativar o modo reversível
1 Pressione e mantenha pressionado  durante 5 segundos.

Resultado: Está na menu do instalador.

2 Utilize  e  para selecionar o parâmetro 21 (MOde).

3 Utilize  e  para regular o valor do parâmetro para "rEv".

4 Pressione  para confirmar o valor do parâmetro.

Resultado: O modo reversível está ativado.

3.3 Outra funcionalidade

3.3.1 Bloqueio do botão
Esta função bloqueia os botões do termóstato da divisão, evitando
alterações acidentais nos pontos de regulação ou outras
regulações. Isto é útil quando o termóstato da divisão é utilizado em
áreas públicas ou em quartos de crianças, por exemplo. Quando o
bloqueio do botão está ativo,  fica visível permanentemente no
visor do termóstato da divisão.

Para ativar ou desativar o botão de bloqueio
1 Pressione  e  simultaneamente.

Resultado: O indicador de bloqueio do botão  é exibido no
visor do termóstato da divisão. Os botões do termóstato da
divisão estão bloqueados.

2 Para desativar o bloqueio do botão novamente, volte a
pressionar  e  simultaneamente.

Resultado: O indicador de bloqueio do botão  desaparece do
visor e os botões do termóstato da divisão estão desbloqueados.

3.3.2 Função de janela aberta
Se ativada, esta função é capaz de parar o funcionamento de
aquecimento sempre que o termóstato da divisão detetar descidas
incomuns da temperatura (geralmente devido a uma janela ou porta
aberta). Esta função está activada por predefinição.

Se a temperatura medida diminuir em 3°C ou mais durante um
período de 5 minutos ou menos, o termóstato para todo o
funcionamento de aquecimento durante 15 minutos. Se a
temperatura continuar a descer após este período inicial, o
termóstato da divisão continua a interromper todo o funcionamento
de aquecimento. Sempre que o termóstato da divisão esteja a
interromper o funcionamento de aquecimento, a temperatura no
visor do termóstato da divisão fica intermitente. É possível anular
manualmente a função de janela aberta ao pressionar . Uma vez
anulada, a temperatura deixa de ficar intermitente.

INFORMAÇÕES
A função de janela aberta NÃO funciona nas seguintes
situações:

▪ O EKRTETS está instalado como sensor do piso (o
parâmetro 20 – "rEGU" está regulado para "FLR").

▪ O termóstato da divisão está no modo de férias ou no
modo de DESATIVAÇÃO.

▪ A temperatura desce abaixo da temperatura de
anticongelamento regulada no menu do utilizador.

▪ O modo de funcionamento da unidade está regulado
para arrefecimento (modo reversível).

INFORMAÇÕES
Se ativada, a função de janela aberta continua a respeitar
a temperatura de anticongelamento (parâmetro 06 – "HG"
no menu do utilizador). Isto significa que o termóstato da
divisão mantém o aquecimento para manter a temperatura
de anticongelamento (por predefinição 10°C).

Para ativar ou desativar a função de janela aberta
1 Pressione e mantenha pressionado  durante 5 segundos.

Resultado: O primeiro parâmetro (rEGU) do menu do
instalador é exibido.

2 Utilize  e  para selecionar o parâmetro 33 (Win).

3 Utilize  e  para alterar o valor do parâmetro para yes
(ativado, valor predefinido) ou no (desativado).

4 Carregue em  para confirmar.

5 Utilize  e  para selecionar o parâmetro 37 (End).

6 Pressione  para sair do menu do instalador.

Resultado: A função de janela aberta está ativada/desativada.

3.3.3 Prevenção de orvalho
Para sistemas reversíveis, o termóstato da divisão oferece 2 formas
de gerir a humidade de modo a evitar condensação durante o
arrefecimento.

Limite de percentagem de humidade
Pode regular um valor limite para a percentagem de humidade.
Sempre que o termóstato da divisão deteta que a percentagem de
humidade excede o limite regulado, a solicitação de arrefecimento é
interrompida para evitar condensação. Sempre que esse seja o
caso, fica intermitente no visor do termóstato da divisão. Para
alterar o valor limite (predefinição de 55%), regule o valor do
parâmetro 34 ("rH") para o valor pretendido no menu do instalador.

Função de prevenção de orvalho com sensor da temperatura
do piso
Se o sensor de temperatura externa opcional EKRTETS estiver
instalado como sensor da temperatura do piso, o parâmetro 35
("dEv") pode ser regulado para "yes" no menu do instalador para
ativar a função de prevenção de orvalho.

Quando ativada, esta função compara continuamente a temperatura
medida pelo sensor da temperatura do piso com o ponto de orvalho.
O ponto de orvalho é calculado com base na temperatura ambiente
e na humidade. Quando a temperatura do piso descer abaixo ou se
aproximar demasiado do ponto de orvalho, a solicitação de
arrefecimento é interrompida temporariamente para evitar qualquer
condensação no piso. Enquanto a função de prevenção de orvalho
estiver ativa, fica intermitente no visor do termóstato da divisão.

3.4 Menu do utilizador
O menu do utilizador permite definir os parâmetros básicos do
termóstato da divisão.
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3.4.1 Para aceder ao menu do utilizador
1 Pressione e mantenha pressionado  durante 5 segundos.

Resultado: O primeiro parâmetro (rF INI) do menu do utilizador é
exibido no visor.

Para sair do menu do utilizador, utilize os botões de navegação para
selecionar o parâmetro "End" e pressione .

3.4.2 Para modificar os parâmetros no menu do
utilizador

Pré-requisito: Está no menu do utilizador.

1 Utilize  e  para alternar entre os parâmetros.

2 Pressione  para selecionar o parâmetro.

3 Modifique o parâmetro pretendido utilizando  e .

4 Após realizar alterações, pressione  para guardar.

3.4.3 Parâmetros do utilizador

INFORMAÇÕES
Alguns parâmetros relacionados com as funções descritas
neste manual NÃO estão disponíveis no menu do
utilizador e APENAS se encontram no menu do utilizador.

Parâmetro Descrição Valores possíveis(a)

# Nome
00 rF INI Modo de configuração de rádio
01 dEG Unidade de temperatura

utilizada no visor
▪ °C
▪ °F

02 __:__ Formato da hora
utilizado no visor

▪ 24H (indicação de
24 horas)

▪ 12H (indicação de 12
horas)

03 dst Mudança da hora de
verão

▪ yes (ativado)

▪ no (desativado)
04 AirC Calibração do sensor

de temperatura interna.
Para mais informações,
consulte "4 Calibração
do sensor de
temperatura" [4 8].

05 AMbC Calibração do sensor
de temperatura externa

06 HG Temperatura de
anticongelamento no
modo de férias

▪ 10°C
▪ Intervalo: 0,5°C~10°C

07 ITCS Sistema de controlo de
temperatura
inteligente(b)

▪ yes (ativado)

▪ no (desativado)

08 Clr ALL Apague as regulações do utilizador: pressione e
mantenha pressionado  durante 5 segundos
para repor todos os pontos de regulação e
parâmetros do utilizador para as respetivas
predefinições.

09 CHAn –
10 VErS Versão do software
11 End Saia do menu do utilizador. Pressione  para

sair.
(a) Os valores predefinidos são listados a negrito.

(b) Se ativada, esta função ativa a instalação antecipadamente (até
2 horas no máximo) para garantir que o ponto de regulação
pretendido é atingido na hora apropriada, de acordo com o
programa regulado. Com cada alteração do programa, o
termóstato da divisão mede o tempo que a instalação requer
para atingir o ponto de regulação para compensar quaisquer
diferenças de temperatura que possam estar presentes em
diferentes horas. Isto permite que efetue alterações ao programa
sem ter de ajustar a temperatura antecipadamente, porque o
termóstato da divisão fá-lo automaticamente.

4 Calibração do sensor de
temperatura

É possível calibrar tanto o sensor de temperatura interna do
termóstato da divisão como o sensor de temperatura externa
(opcional). É recomendável calibrar o(s) sensor(es) após a
instalação. O procedimento é igual tanto para o sensor de
temperatura interna como para o sensor de temperatura externa
opcional.

4.1 Para calibrar o sensor de
temperatura

1 Utilizando um termómetro, meça a temperatura na divisão a
1,5 m de distância do piso durante pelo menos 1 hora.

2 Pressione e mantenha pressionado  no termóstato da
divisão durante 5 segundos para aceder ao menu do utilizador.

3 Utilize as teclas de navegação para selecionar o parâmetro
AirC ou AMbC, dependendo de pretender ou calibrar o sensor
de temperatura interna ou externa (opcional).

4 Pressione OK para modificar o parâmetro selecionado. Por
predefinição, está regulado para "no".

5 Utilize  e  para introduzir o valor medido.

6 Pressione OK para confirmar.

Resultado: A mensagem "yes" é exibida e o valor é armazenado na
memória interna do termóstato da divisão.

Se necessário, o valor de calibração armazenado pode ser
eliminado ao pressionar . A mensagem "no" será exibida,
confirmando que o valor foi eliminado.

5 Manutenção

5.1 Precauções de segurança de
manutenção

AVISO
Antes de realizar quaisquer atividades de manutenção ou
reparação, interrompa o funcionamento do sistema com o
termóstato da divisão e desative o disjuntor da fonte de
alimentação. Consequência possível: choque elétrico ou
ferimento.

AVISO
Para limpar o termóstato da divisão, NÃO utilize solventes
orgânicos, tais como diluente de tinta. Consequência
possível: danos, choque elétrico ou incêndio.

AVISO
NÃO lave o termóstato da divisão. Consequência
possível: fuga elétrica, choque elétrico ou incêndio.
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INFORMAÇÕES
Quando a sujidade na superfície não puder ser removida
facilmente durante a limpeza do termóstato da divisão,
enxagúe o pano em detergente neutro diluído em água,
torça o pano bem e limpe a superfície. Posteriormente,
limpe com um pano seco.

5.2 Limpar a interface de utilizador
1 Limpe o ecrã e outras partes superficiais da interface de

utilizador com um pano seco.

5.3 Para substituir as baterias

Quando  fica intermitente no visor do termóstato da divisão, as
baterias do termóstato da divisão têm de ser substituídas. Quando o
indicador de bateria começa a ficar intermitente, o termóstato da
divisão continua a poder funcionar por ±30 dias antes de encerrar
completamente.

1 Abra os compartimentos da bateria em ambos os lados do
termóstato da divisão.

2 Remova as baterias usadas.

3 Insira baterias novas.

4 Feche os compartimentos da bateria.

Resultado: O termóstato da divisão está pronto a utilizar.

INFORMAÇÕES
Após substituir as baterias, a data e a hora têm de ser
reguladas novamente. Para mais informações, consulte
"3.1.1 Regular a data e a hora" [4 3].

6 Resolução de problemas
Se ocorrer um dos problemas adiante apontados, tome as medidas
indicadas e contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.

Se, à exceção dos casos anteriores, o sistema NÃO funcionar
corretamente e nenhuma das avarias acima mencionadas for
evidente, procure estudar o sistema de acordo com os
procedimentos a seguir indicados.

Avaria Medir
O visor do termóstato
está em branco e o
termóstato não está a
funcionar.

▪ Verifique se os isolantes da bateria
foram removidos dos compartimentos da
bateria.

▪ Verifique se a orientação das baterias
nos compartimentos está correta.

▪ Verifique a capacidade das baterias e
substitua as baterias, se necessário.

Os botões do
termóstato da divisão
não reagem quando
pressionados.

Verifique se a funcionalidade de bloqueio
de teclas está ativada. Se  estiver visível
no visor, pressione  e 
simultaneamente para desbloquear o
termóstato da divisão novamente.

O termóstato da
divisão não inicia a
solicitação de
arrefecimento ou de
aquecimento de acordo
com o ponto de
regulação.

▪ Verifique se a função de prevenção de
orvalho está ativa.

▪ Verifique se o recetor está no modo
automático e não num modo manual ao
verificar se o LED do botão de pressão
no recetor está DESATIVADO e não a
verde.

Avaria Medir
A temperatura
ambiente não
corresponde ao ponto
de regulação regulado
no termóstato da
divisão.

▪ Recalibre o sensor de temperatura do
termóstato da divisão (ou o sensor de
temperatura externa). Consulte o
manual de instalação para obter o
procedimento de calibração.

▪ Contacte o seu instalador.
O temporizador
programado inicializa
muito cedo.

▪ Verifique se o programa correto está
selecionado (P1-P9 ou U1-U4).

▪ Verifique se o parâmetro 07 está ativado
no menu do utilizador.

A hora e a data estão
intermitentes no visor
do termóstato da
divisão.

Regule o relógio conforme descrito em
"3.1 Data e hora" [4 3].

Não existe
comunicação entre o
termóstato da divisão e
o recetor.

▪ Verifique se o recetor está a mais de
50  cm de distância de todos os outros
dispositivos elétricos ou sem fios que
possam interferir (isto inclui sinais de
Wi-Fi e telemóveis)

▪ Contacte o seu instalador.

No caso do LED  ficar intermitente a vermelho:

Avaria Medir

 está intermitente no
visor do termóstato da
divisão.

Substitua as baterias do termóstato da
divisão.

 está intermitente no
visor do termóstato da
divisão.

Contacte o seu instalador (problema no
sensor de temperatura interna).

está intermitente no
visor do termóstato da
divisão.

▪ Verifique as ligações do sensor.

▪ Desligue o sensor do termóstato da
divisão e verifique-o com um ohmímetro.
O valor medido deve ser ~10kΩ.

▪ Contacte o seu instalador (problema no
sensor de piso).

 está intermitente e
Err é exibido no visor
do termóstato da
divisão.

Contacte o seu instalador (problema de
medição da humidade).

Se, depois de verificar todos os pontos anteriores, não conseguir
resolver o problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os
sintomas, o nome completo do modelo da unidade (se possível, com
o número de série) e a data em que foi efetuada a instalação
(provavelmente, encontra-se registada no cartão de garantia).
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7 Eliminação de componentes
▪ As baterias fornecidas com o termóstato da divisão estão

marcadas com o seguinte símbolo:

Isto significa que as baterias NÃO podem ser misturadas com o
lixo doméstico indiferenciado. Se um símbolo químico estiver
impresso por baixo do símbolo, significa que a bateria contém um
metal pesado acima de uma determinada concentração.

Os símbolos químicos possíveis são: Pb: chumbo (>0,004%).

As baterias inutilizadas TÊM de ser tratadas em instalações de
tratamento especializadas para reutilização. Ao certificar-se de
que as baterias inutilizadas são eliminadas correctamente, está a
contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o
ambiente e para a saúde humana.
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