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Thank you for purchasing Daikin products. 
Carefully read this operation manual 
before using the unit. It will tell you how to 
use the unit properly and help you if any 
trouble occurs. After reading the manual, 
file it away for future reference.

Danke, dass Sie sich für ein Produkt von 
Daikin entschieden haben. Lesen Sie 
dieses Bedienungsanleitung sorgfältig, 
ehe Sie das Klimagerät in Betrieb nehmen. 
Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät kor-
rekt betreiben. Zudem hilft sie Ihnen, falls 
Störungen auftreten sollten. Bewahren Sie 
die Anweisung gut auf, wenn Sie sie 
durchgelesen haben, damit Sie auch 
später noch darin nachschlagen können.

Nous vous remercions pour avoir choisi les 
produits Daikin. Lisez attentivement ce 
manuel d’utilisation avant d’utiliser l’unité. 
Il vous enseignera à utiliser correctement 
l’unité et vous aidera en cas de panne. 
Après avoir lu le manuel, rangezle en vue 
d’une utilisation ultérieure.

Muchas gracias por comprar productos 
Daikin. Lea este manual de uso atentam-
ente antes de utilizar la unidad. El manual 
explica cómo usar la unidad correcta-
mente y lo ayuda en caso de que surjan 
problemas. Después de leerlo, guárdelo 
para referencia futura.

Grazie di aver acquistato i prodotti Daikin. 
Prima di usare l’unità, leggere con attenzi-
one questo manuale di istruzioni. 
Che illustra le modalità di utilizzo corretto e 
fornisce un supporto nell’eventualità di 
problemi di funzionamento. Dopo averlo 
letto, conservare il presente manuale per 
potervi fare riferimento in seguito.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε 
προϊόντα Daikin. Πριν χρησιµοποιήσετε τη 
µονάδα διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο λειτουργίας.  Σας δείχνει τον 
κατάλληλο τρόπο χειρισµού της µονάδας 
και τον τρόπο αντιµετώπισης ενδεχοµένων 
προβληµάτων.  Αφού διαβάσετε το 
εγχειρίδιο φυλάξτε το για µελλοντική 
αναφορά.

Hartelijk dank voor uw keuze voor de pro-
ducten van Daikin. Lees deze bedienings-
handleiding voordat u het apparaat gaat 
gebruiken. In de gebruiksaanwijzing kunt u 
lezen hoe u het apparaat op de juiste 
manier gebruikt en wat u kunt doen bij 
storingen. Bewaar deze gebruiksaanwijz-
ing nadat u deze heeft gelezen.

Agradecemos a preferência pelos produ-
tos Daikin. Antes de utilizar a unidade, leia 
atentamente o presente manual. Nele 
obterá informações sobre o modo de uti-
lizar correctamente o aparelho e ajuda na 
eventualidade de ocorrência de proble-
mas. Depois de ler o manual, guarde-o 
para consultas futuras.

Спасибо за покупку изделий Daikin. До 
начала работы с устройством 
внимательно изучите данное 
руководство по эксплуатации. В нем 
излагаются правила надлежащего 
пользования устройством и приводятся 
рекомендации пользователю по поиску 
и устранению неисправностей. После 
изучения руководства сохраните его 
для обращений в будущем.
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Informações importantes acerca do refriger-
ante utilizado
Este produto contém gases fluorados com efeito de 
estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto.
Tipo de refrigerante : R410A

Valor GWP
(1)

 : 1975
(1)

GWP = "global warming potential", potencial de 
aquecimento global
Pode ser necessário efectuar inspecções periódicas 
para detectar fugas de refrigerante, face à legislação 
europeia ou nacional em vigor. Contacte o nosso 
representante local para obter mais informações.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Para beneficiar ao máximo das funções do sistema 
de ar condicionado e para evitar avarias causadas 
por uma utilização incorrecta, recomendamos que 
leia cuidadosamente este manual de instruções 
antes de utilizar o sistema.
Este sistema de ar condicionado foi classificado 
como "aparelho não acessível ao público em geral".
• As precauções descritas são classificadas 

como AVISO e CUIDADO. Ambas as precau-
ções contêm informações importantes relati-
vas à segurança. Certifique-se de que respeita 
integralmente todas as precauções.

AVISO ............. Se estas instruções não forem 
devidamente respeitadas, 
podem ocorrer ferimentos ou 
mesmo morte.

CUIDADO........ Se estas instruções não forem 
devidamente respeitadas, 
podem ocorrer danos a propri-
edade ou ferimentos, que 
podem revelar-se graves 
dependendo das circunstân-
cias.

• Após ler este manual, mantenha-o num local 
conveniente para consulta quando necessá-
rio. Se o equipamento for transferido para um 
novo utilizador, certifique-se de que este tam-
bém recebe o manual.

AVISO
Tenha em conta que a exposição directa e pro-
longada a ar frio ou quente do sistema de ar 
condicionado, ou a ar demasiado frio ou 
demasiado quente, pode ser prejudicial para a 
saúde. 
Quando o sistema de ar condicionado apresen-
tar um problema (cheiro a 
queimado, etc.), desligue a alimentação da uni-
dade e contacte o seu revendedor local.
O funcionamento contínuo sob estas circunstân-
cias pode resultar em avarias, choques eléctricos 
ou incêndios.
Consulte o seu revendedor local relativamente 
ao trabalho de instalação. 
Se realizar o trabalho pessoalmente, pode provo-
car fugas de água, choques eléctricos ou incên-
dios.
Consulte o seu revendedor local relativamente 
a modificações, reparações e manutenção do 
sistema de ar condicionado.
A realização incorrecta de operações, pode provo-
car fugas de água, choques eléctricos ou incên-
dios.
Não coloque objectos, incluindo varas, os 
dedos, etc., na entrada e saída de ar.
Podem ocorrer ferimentos devido ao contacto com 
as alhetas da ventoinha de alta velocidade.
Tenha cuidado com o fogo em caso de fuga de 
refrigerante.
Se o sistema de ar condicionado não estiver a fun-
cionar correctamente, por exemplo, se não estiver 
a gerar ar quente ou frio, a causa pode ser uma 
fuga de refrigerante.
Consulte o seu revendedor local para obter assis-
tência.
O refrigerante presente no sistema de ar condicio-
nado é seguro e, normalmente, não apresenta 
fugas.
No entanto, no caso de fuga, o contacto com um 
queimador, aquecedor ou fogão, pode resultar na 
geração de gases nocivos.
Deixe de utilizar o sistema de ar condicionado até 
que um profissional de assistência qualificado con-
firme que a fuga foi reparada.
Consulte o seu revendedor local relativamente 
ao que fazer em caso de fuga de refrigerante.
Quando o sistema de ar condicionado se destinar a 
ser instalado numa divisão de pequenas dimen-
sões, é necessário adoptar medidas adequadas 
para que, em caso de fuga, a quantidade de refri-
gerante em fuga não exceda o limite de concentra-
ção. Caso contrário, isso pode provocar um 
acidente devido à destruição do oxigénio.
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Contacte profissionais relativamente à instala-
ção de acessórios e certifique-se de que utiliza 
apenas acessórios especificados pelo fabri-
cante.
Se a instalação for feita por si, pode resultar em 
fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
Consulte o seu revendedor local relativamente 
à mudança de localização ou à reinstalação do 
sistema de ar condicionado.
A instalação incorrecta pode provocar fugas, cho-
ques eléctricos ou incêndios.
Certifique-se de que utiliza fusíveis com a 
amperagem correcta.
Não utilize fusíveis inadequados, fios de cobre ou 
outros como substituto, uma vez que isso resultará 
em choques eléctricos, incêndios, ferimentos ou 
danos na unidade.
Certifique-se de que liga a unidade à terra. 
Não estabeleça ligação à terra da unidade a um 
tubo de abastecimento, condutor de iluminação ou 
fio terra telefónico. Uma ligação à terra imperfeita 
pode resultar em choques eléctricos ou incêndio. 
Um pico de corrente de uma fonte de iluminação ou 
outras, pode provocar danos ao aparelho de ar 
condicionado.
Certifique-se de que instala um disjuntor de 
fuga à terra.
Caso não instale um disjuntor de fuga à terra, pode 
provocar choques eléctricos ou incêndios.
Consulte o revendedor se o aparelho de ar con-
dicionado for sujeito à entrada de água devido 
a uma catástrofe natural, como uma inundação 
ou um tufão.
Não utilize o aparelho de ar condicionado nesse 
caso, pois podem verificar-se avarias, choques 
eléctricos ou incêndios.
Não comece a utilizar nem interrompa a utiliza-
ção do aparelho de ar condicionado com o 
disjuntor de alimentação eléctrica ligado ou 
desligado (posição ON ou OFF).
Caso contrário, pode provocar incêndios ou fugas 
de água. Para além disso, a ventoinha rodará 
abruptamente se a compensação de falha de ener-
gia for activada, o que poderá resultar em ferimen-
tos.
Não utilize o produto em ambientes contamina-
dos por vapor de óleo, como por exemplo óleo 
alimentar ou óleo para máquinas.
O vapor de óleo pode provocar quebras, choques 
eléctricos ou incêndios.
Não utilize o produto em locais com fumos 
excessivamente oleosos, como por exemplo 
cozinhas, ou em locais com gases inflamáveis, 
gases corrosivos ou pó metálico.
A utilização do produto nestes locais pode causar 
incêndios ou avarias.

Não utilize materiais inflamáveis (por exemplo 
laca para o cabelo ou insecticida) perto do pro-
duto.
Não limpe o produto com solventes orgânicos, 
como por exemplo diluente.
A utilização de solventes orgânicos pode causar 
quebras no produto, choques eléctricos ou incên-
dios.
Certifique-se de que utiliza uma fonte de ali-
mentação dedicada para o aparelho de ar con-
dicionado.
A utilização de outra fonte de alimentação, pode 
causar a geração de calor, incêndios ou avarias do 
produto.
Consulte o seu revendedor relativamente à lim-
peza do interior do aparelho de ar condicio-
nado.
Uma limpeza incorrecta pode provocar a quebra de 
peças de plástico, fugas de água e outros danos, 
bem como choques eléctricos.

CUIDADO
Não utilize o aparelho de ar condicionado para 
efeitos que não aqueles a que se destina. 
Não utilize o aparelho de ar condicionado para 
arrefecer instrumentos de precisão, alimentos, 
plantas, animais ou obras de arte, uma vez que 
poderá prejudicar o desempenho, a qualidade e/ou 
a longevidade do objecto em questão.
Não retire a protecção da ventoinha da unidade 
exterior. 
A protecção impede o contacto com a ventoinha de 
alta velocidade da unidade, o que poderia causar 
ferimentos. 
Não coloque objectos susceptíveis a ganhar 
humidade directamente por baixo da unidade 
interior ou exterior.
Em determinadas condições, a presença de con-
densação na unidade principal ou nos tubos de 
refrigerante, a sujidade no filtro de ar ou o bloqueio 
da drenagem podem causar pingos, resultando na 
degradação ou avaria do objecto em questão.
Para evitar a destruição do oxigénio, certifique-
se de que a divisão está devidamente ventilada, 
caso se utilize um queimador em conjunto com 
o aparelho de ar condicionado.
Após uma utilização prolongada, verifique o 
suporte da unidade e os apoios quanto a 
danos.
Se forem deixados com danos, a unidade pode cair 
e dar origem a lesões.
Não coloque nem utilize sprays inflamáveis 
perto da unidade, uma vez que poderá provocar 
incêndios.
Antes de limpar, certifique-se de que desliga a 
unidade, desliga o disjuntor ou retira o cabo de 
alimentação. 
Caso contrário, poderá provocar choques eléctricos 
e ferimentos.
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Para evitar choques eléctricos, não realize ope-
rações com as mãos molhadas. 
Não coloque aparelhos que produzam chamas 
em locais expostos ao fluxo de ar da unidade, 
uma vez que poderá prejudicar a combustão do 
queimador. 
Não coloque aquecedores directamente por 
baixo da unidade, uma vez que o calor resul-
tante pode causar deformação. 
Não permita que uma criança suba para cima 
da unidade exterior e evite colocar objectos em 
cima dela.
Cair ou escorregar pode dar origem a lesões.
Não coloque o comando exposto à luz directa 
do sol.
O ecrã LCD pode ficar descolorido, deixando de 
apresentar os dados.
Não limpe o painel de funcionamento do 
comando com benzina, diluente ou um pano 
químico para o pó, etc.
O painel pode ficar descolorido ou o revestimento 
pode descascar. Se o comando estiver muito sujo, 
limpe-o com um pano com água diluída com um 
detergente neutro, esprema-o bem e limpe o pai-
nel. De seguida, limpe-o com um pano seco.
Não bloqueie as entradas e saídas de ar.
Um fluxo de ar reduzido pode resultar em proble-
mas ou num desempenho insuficiente. 
Certifique-se de que não expõe crianças, plan-
tas ou animais directamente ao fluxo de ar da 
unidade, uma vez que podem verificar-se efei-
tos indesejáveis.
Não lave o aparelho de ar condicionado nem o 
comando à distância com água, uma vez que 
pode provocar choques eléctricos ou incêndios.
Não instale o aparelho de ar condicionado num 
local onde exista o perigo de fuga de gases 
inflamáveis.
No caso de fuga de gás, a acumulação de gás 
perto do aparelho de ar condicionado pode resultar 
no perigo de incêndio.
Não coloque recipientes inflamáveis, tais como 
latas de spray, a menos de 1 m do bocal de des-
carga.
Os recipientes podem explodir por acção do ar 
quente proveniente da unidade interior ou exterior.
Disponha o sistema de drenagem para assegu-
rar uma drenagem completa.
Caso não ocorra uma drenagem adequada do tubo 
de drenagem exterior durante o funcionamento do 
aparelho de ar condicionado, pode existir um blo-
queio devido à acumulação de sujidade e resíduos 
no tubo.
Este facto pode resultar em fugas de água da uni-
dade interior. Sob estas circunstâncias, interrompa 
o funcionamento do aparelho de ar condicionado e 
consulte o seu revendedor para obter auxílio.
O aparelho não foi criado para ser utilizado sem 
supervisão por crianças pequenas ou pessoas 
doentes.
Pode ocorrer a redução de funções corporais e 
problemas de saúde.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar 
que não brincam com a unidade nem com o 
comando à distância.
A utilização acidental por parte de uma criança 
pode resultar na redução de funções corporais e 
em problemas de saúde.
Não deixe as crianças brincarem com a uni-
dade exterior, ou perto dela.
Se estas tocarem na unidade sem cuidado, isso 
pode dar origem a lesões.
Não coloque recipientes com água (jarras de 
flores, etc.) sobre a unidade, pois poderá pro-
vocar choques eléctricos ou incêndios.
Para evitar ferimentos, não toque na entrada de 
ar nem nas alhetas de alumínio da unidade.
Nunca prima o botão do comando à distância 
com um objecto duro e pontiagudo.
O comando à distância pode ficar danificado.
Nunca puxe ou dobre o fio eléctrico do 
comando à distância.
Pode dar origem a um mau funcionamento.
Não utilize o ar condicionado quando fizer a 
desinfecção da sala com um tipo de insecti-
cida.
O não seguimento deste aviso pode fazer com que 
os químicos fiquem depositados na unidade, o que 
pode ser perigoso para a saúde dos que forem 
hipersensíveis aos químicos.
Não coloque objectos na proximidade da uni-
dade exterior e não deixe que folhas e outros 
resíduos se acumulem em torno da unidade.
As folhas podem constituir ninho para pequenos 
animais que poderão entrar na unidade. Uma vez 
na unidade, os animais podem causar avarias, 
fumo ou incêndios devido ao contacto com as 
peças eléctricas.
Nunca toque nas peças internas do comando à 
distância.
Não retire o painel dianteiro. Se tocar em determi-
nadas peças internas poderá causar choques eléc-
tricos e avarias na unidade. Consulte o seu 
revendedor relativamente à verificação e ajuste 
das peças internas.
Não deixe o comando à distância em locais 
onde exista o risco de este se molhar.
Caso se verifique a entrada de água no comando à 
distância, existe o risco de fuga eléctrica e danos 
nos componentes electrónicos.
Desligue a alimentação eléctrica se a unidade 
for utilizada durante períodos prolongados de 
tempo.
Caso contrário, a unidade pode aquecer ou pegar 
fogo à unidade devido à acumulação de pó.
Tenha cuidado ao proceder à limpeza ou ins-
pecção do filtro de ar.
Uma vez que os trabalhos decorrem em altura, é 
necessário prestar a máxima atenção.
Se o andaime for instável, pode cair e sofrer ferimen-
tos.
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2. UNIDADE DE MUDANÇA DE AR : 
NOME DE CADA PEÇA 
(Consulte a figura 1)

1. Saída de ar

2. Controlador remoto

3. Filtro de ar (acessório opcional)

4. Fio de terra

5. Caixa dos componentes eléctricos

6. Entrada de ar exterior

7. Tubo de refrigerante e fio de interligação

8. Fio de alimentação eléctrica

9. Tubo de drenagem

10.Permutador de calor

11.Ventoinha

12.Kit da bomba de drenagem (acessório opcional)

3. CONTROLADOR REMOTO : 
NOME E FUNÇÃO DE CADA 
INTERRUPTOR E VISOR 
(Consulte a figura 2)

1. Botão ligar/desligar
Prima o botão para ligar o aparelho. Prima nova-
mente o botão para desligar o aparelho.

2. Luz de funcionamento (vermelha)
Durante o funcionamento, a luz acende.

3. Visor “ ” (comutação sob controlo)
Se este ícone estiver presente, não é possível 
permutar entre aquecimento/refrigeração com o 
controlador remoto.

4. Visor “ ” “ ” “ ” “ ”
(modo de funcionamento)
Este visor dá informações sobre o actual modo 
de funcionamento.

5. Visor “ ” (hora programada)
Este visor dá informações sobre a hora pro-
grama para arranque ou paragem do aparelho.

6. Visor “ ”
(funcionamento de inspecção/teste)
Ao premir o botão de funcionamento de inspecção/
teste, o visor dá informações sobre o modo em que 
o aparelho se encontra nesse momento.

7. Visor “ ” (sob controlo centralizado)
Quando aparece este visor, o sistema encontra-
se sob controlo centralizado
(não se trata de uma especificação padrão).

8. Visor “ ” (altura de limpar o filtro de ar)

Se este mostrador aparecer, chegou o momento 
de limpar o filtro de ar.
(O filtro de ar é um acessório opcional.)

9. Visor “ ”
(descongelamento/arranque a quente)
Consulte o capítulo “PROCEDIMENTO DE FUN-
CIONAMENTO – EXPLICAÇÃO DO FUNCIO-
NAMENTO DE AQUECIMENTO”.

10. Botão de ligar/desligar do modo temporizador
Consulte o capítulo “PROCEDIMENTO DE FUN-
CIONAMENTO – PROGRAMAR O ARRANQUE 
E A PARAGEM DO SISTEMA COM O TEMPO-
RIZADOR”.

11. Botão de ligar/desligar o temporizador
Consulte o capítulo “PROCEDIMENTO DE FUN-
CIONAMENTO – PROGRAMAR O ARRANQUE 
E A PARAGEM DO SISTEMA COM O TEMPO-
RIZADOR”.

12. Botão de funcionamento de inspecção/teste
Este botão é utilizado exclusivamente por técni-
cos de assistência especializados, visando a 
manutenção do aparelho.

13. Botão da programação de hora
Utilize este botão para programa a hora de ligar 
e/ou desligar.

14. Botão de reposição do sinal de filtro
Consulte o capítulo “MANUTENÇÃO”.

15. Botão selector do modo de funcionamento
Prima este botão para seleccionar o modo de 
funcionamento da sua preferência.

NOTA
• Em contraste com as situações reais de funciona-

mento, o visor da figura 2 apresenta todas as indi-
cações possíveis.

• Se o mostrador “ ” (altura de limpar o filtro de 
ar) aparecer, limpe o filtro de ar conforme expli-
cado no capítulo “MANUTENÇÃO”. Depois de 
limpar e voltar a instalar o filtro de ar, prima o 
botão de reposição do sinal de filtro no controla-
dor remoto. Deste modo, a luz do sinal de filtro no 
visor apaga-se.

• Este manual de utilização refere-se à Unidade de 
Mudança de Ar.
Consulte o manual de funcionamento da unidade 
exterior para obter informações sobre a unidade 
interior para climatização do compartimento.

4. LIMITES DE FUNCIONAMENTO
Utilize o aparelho dentro dos seguintes limites de 
temperatura e humidade, para obter um funciona-
mento seguro e eficaz.

TEST
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RESFRIAMENTO [° C]

DB: Temperatura do bulbo seco
WB: Temperatura do bulbo úmido

NOTA
• O modo de FUNCIONAMENTO DE VENTI-

LAÇÃO está definido automaticamente para uma 
temperatura DB de 19 ° C e inferior.

• Não utilize os modos de FUNCIONAMENTO DE 
REFRIGERAÇÃO ou FUNCIONAMENTO DE 
VENTILAÇÃO se a temperatura exterior for de 
5 ° C ou inferior. A unidade deixará de funcionar 
para se proteger contra danos provocados pelo 
frio. Nesse caso, defina o modo FUNCIONA-
MENTO AUTOMÁTICO ou FUNCIONAMENTO 
DE AQUECIMENTO.

AQUECIMENTO[° C]

DB: Temperatura do bulbo seco

NOTA
• O modo de FUNCIONAMENTO DE VENTI-

LAÇÃO está definido automaticamente para uma 
temperatura DB de 15 ° C e superior.

Se a temperatura ou a humidade for superior a 
estas condições, os dispositivos de segurança 
podem ser activados facto que impedirá o funcio-
namento da unidade.

5. PROCEDIMENTO DE FUNCIONA-
MENTO

• Para proteger a unidade, ligue a alimentação 
eléctrica 6 horas antes do funcionamento.

• Se a alimentação eléctrica for desligada durante 
o funcionamento, este reiniciará automatica-
mente depois de a alimentação eléctrica voltar a 
ser ligada.

• Esta unidade não controla a temperatura do com-
partimento.
Se houver necessidade de controlar a temper-
atura do compartimento, instale-o em conjunto 
com a unidade interior para regular o ar do com-
partimento.

• Esta unidade está concebida para funcionar de 
modo a que a temperatura do ar de saída seja, 
dentro do possível, idêntica à temperatura definida.
Todavia, isso poderá não ser possível devido à 

temperatura do ar exterior.
À saída da fábrica, a temperatura definida é 
definida para 18 ° C para refrigeração e 25 ° C para 
aquecimento.
É possível alterar a temperatura definida entre 13 e 
25 ° C para refrigeração / 18 e 30 ° C para aqueci-
mento através de definição no local a partir do con-
trolador remoto. Para obter mais informações sobre 
o modo como alterar, contacte o representante. A 
temperatura definida não será apresentada no con-
trolador remoto.

5-1 FUNCIONAMENTO DE REFRIGER-
AÇÃO, AQUECIMENTO, AUTOMÁTICO 
E SÓ VENTOINHA (Consulte a figuras 3)

• Se o controlador remoto apresentar no visor 
“ ” (comutação sob controlo), não é 
possível realizar a comutação.

• Se o visor “ ” (comutação sob controlo) 
ficar intermitente, consulte o capítulo 
“5-3 DEFINIR O CONTROLADOR REMOTO 
PRINCIPAL”.

• É provável que a ventoinha continue a funcionar 1 
minuto depois de o funcionamento de aqueci-
mento ter sido terminado.

• O ventilador poderá parar imediatamente. Não se 
trata de uma avaria.

Ligar o sistema

Prima várias vezes o botão selector do modo 
de funcionamento e seleccione o modo de fun-
cionamento da sua preferência:

“ ” Funcionamento de refrigeração
“ ” Funcionamento de aquecimento
“ ” Funcionamento automático
“ ” Funcionamento só ventoinha

NOTA
• Refrigeração / Aquecimento

O ar exterior é refrigerado ou aquecido e 
transportado para o interior.

• Funcionamento automático
Neste modo de funcionamento, a comutação 
frio/quente é realizada automaticamente.

• Funcionamento só ventoinha
O ar exterior é transportado para o interior 
tal como está.

Prima o botão ligar/desligar.
A luz de funcionamento acende-se e o 
aparelho começa a funcionar.

Parar o aparelho

Prima novamente o botão ligar/desligar.
A luz de funcionamento apaga-se e o aparelho 
deixa de funcionar.

TEMPERATURA EXTERNA

TEMPERATURA UMIDADE

D
B

19 a 43
(Nota)

30% a 90%
(A utilização prolongada com uma humi-
dade relativa acima dos 90% pode provo-
car condensação na unidade e fazer com 
que esta pingue.)

W
B

32 ou abaixo

TEMPERATURA EXTERNA

D
B

–5 a 15
(Nota)

1

2

3
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NOTA
• Não desligue imediatamente a alimentação 

eléctrica depois de parar a unidade; espere, 
no mínimo, 5 minutos.

EXPLICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE 
AQUECIMENTO

Funcionamento de descongelamento
• No funcionamento de aquecimento, o 

congelamento da serpentina da unidade 
exterior aumenta. A capacidade de aqueci-
mento diminui e o sistema passa para o fun-
cionamento de descongelamento.

• A ventoinha da unidade interior pára e o 
controlador remoto apresenta “ ”.

• Após um máximo de 12 minutos de funcio-
namento de congelamento, o aparelho 
regressa ao funcionamento de aquecimento.

Arranque a quente
• Para impedir que uma unidade interior sopre 

ar frio no início do seu funcionamento, a ven-
toinha interior pára automaticamente. O visor 
do controlador remoto apresenta “ ”.

5-2 PROGRAMAR O ARRANQUE E A 
PARAGEM DO SISTEMA COM O TEM-
PORIZADOR (Consulte a figura 4)
• O temporizador pode ser utilizada das duas 

maneiras seguintes: 
Programar a hora de paragem “ ”: O 
aparelho pára de funcionar depois de o 
tempo definido se ter esgotado.
Programar a hora de arranque “ ”: O 
aparelho começa a funcionar depois de o 
tempo definido se ter esgotado.

• O temporizador pode ser programado para 
um máximo de 72 horas.

• A hora de arranque e paragem pode ser 
simultaneamente programada.

Prima várias vezes o botão ligar/desligar do 
modo temporizador e seleccione o modo no 
visor.
O visor piscará.
• Para desligar o temporizador “ ”
• Para ligar o temporizador “ ”

Prima o botão da hora de programação e 
defina a hora para ligar e desligar o aparelho.

Sempre que este botão é premido, a 
hora adianta ou atrasa 1 hora.

Prima o botão ligar/desligar do temporizador.
O procedimento de definição do temporizador 
termina. O visor “ ” ou “ ” muda de 
intermitente para constante.

NOTA
• Ao definir a paragem e o arranque tempori-

zado ao mesmo tempo, repita o procedimento 
anterior (entre “ ” e “ ”) uma vez mais.

• Depois de programar o temporizador, o 
visor apresenta o tempo que falta.

• Para cancelar a programação, prima nova-
mente o botão ligar/desligar. O visor desa-
parece.

Por exemplo: (Consulte a figura 5)
Quando se programa o temporizador para 
parar o aparelho ao fim de 3 horas e arrancar 
o aparelho ao fim de 4 horas, o aparelho pára 
ao fim de 3 horas e arranca 1 hora depois.

5-3 DEFINIR O CONTROLADOR REMOTO 
PRINCIPAL (Consulte a figura 6)

• Quando o aparelho é instalado segundo as figuras 
7 e 8, é necessário designar um dos controladores 
remotos como o controlador remoto principal.

• Quando a unidade exterior é ligada com diversas 
Unidades de Mudança de Ar, determine qual dos 
controladores remotos é o principal.
(Consulte a figura 7)

• Quando a unidade exterior é ligada com 
Unidades de Mudança de Ar e unidades interi-
ores para climatização do ar, determine qual dos 
controladores remotos das unidades interiores é 
o principal. (Consulte a figura 8)
Caso contrário, o funcionamento do sistema será 
alterado pelo estado do ar exterior durante o fun-
cionamento automático.

• Só o controlo remoto principal pode seleccionar o 
aquecimento, a refrigeração ou o funcionamento 
automático (só se o controlador remoto da 
Unidade de Mudança de Ar tiver sido definido 
como principal).

• Os visores dos controladores remotos escravos 
apresentam “ ” (comutação sob controlo), 
seguindo automaticamente o modo de funciona-
mento indicado pelo controlador remoto principal.
Porém, com os controladores remotos 
secundários é possível comutar para o funciona-
mento só ventilação.

Como designar o controlador remoto prin-
cipal (Consulte a figura 6)

Prima o botão selector do modo de funciona-
mento do actual controlador remoto principal 
durante 4 segundos.
O visor que apresenta “ ” (comu-
tação sob controlo) de todos os controladores 
remotos secundários ligados à mesma 
unidade interior fica intermitente.

1

2

3
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Prima o botão selector do modo de funciona-
mento do controlador que pretende designar 
como principal. A designação fica concluída. 
Este controlador remoto fica designado como 
principal e o visor que apresenta “ ” 
(comutação sob controlo) desaparece.
Os visores de outros controladores remotos 
apresentam “ ” (comutação sob con-
trolo).

5-4 PRECAUÇÕES PARA O SISTEMA DE 
CONTROLO DE GRUPO OU SISTEMA 
DE CONTROLO DE DOIS CONTROLA-
DORES REMOTOS

Este aparelho disponibiliza dois outros sistemas de 
controlo além do sistema de controlo individual (um 
controlador remoto controla uma unidade interior). 
Se a sua unidade for do seguinte tipo de sistema de 
controlo, proceda à confirmação do seguinte:

• Sistema de controlo de grupo
Um controlador remoto controla até um máximo 
de 16 unidades interiores. Todas as unidades 
interiores têm uma definição idêntica.

• Sistema de controlo de dois controladores 
remotos
Dois controladores remotos controlam uma 
unidade interior (no caso de sistema de controlo 
de grupo, um grupo de unidades interiores). A 
unidade tem um funcionamento individual.

NOTA
• Contacte com o agente Daikin no caso de 

alterar a combinação ou a definição de con-
trolo de grupo e sistemas de controlo de 
dois controladores remotos.

6. FUNCIONAMENTO ÓPTIMO
Por forma a garantir que o aparelho funcione cor-
rectamente, cumpra as medidas de precaução enu-
meradas a seguir:

• Regule correctamente a saída de ar e evite atingir 
directamente os ocupantes do compartimente 
com o caudal de ar.

• Para obter um ambiente confortável, regule de 
forma a adequada a temperatura do comparti-
mento. Evite o aquecimento ou a refrigeração em 
excesso.

• Evite a entrada directa da luz do Sol durante o 
processo de refrigeração, recorrendo a cortinas 
ou persianas.

• Ventile com frequência.
O uso prolongado exige uma especial atenção à 
ventilação.

• Feche as portas e as janelas. Caso contrário, o ar 
sairá do compartimento, provocando uma 

diminuição do efeito de refrigeração ou aqueci-
mento.

• Nunca coloque objectos perto da entrada ou 
saída de ar da unidade, porque poderá afectar 
negativamente ou interromper o funcionamento.

• Desligue a alimentação eléctrica à unidade se a 
unidade não for utilizada durante períodos pro-
longados de tempo. Se o deixar ficar ligado, hav-
erá consumo de energia. Antes de voltar a ligar a 
unidade, ligue a alimentação eléctrica 6 horas 
antes do funcionamento para prevenir quaisquer 
problemas. (Consulte o capítulo “PROCEDI-
MENTO DE FUNCIONAMENTO”.)

• Sempre que o visor apresentar “ ” (altura de 
limpar o filtro de ar), solicite a um técnico habili-
tado para limpar os filtros.
(Consulte o capítulo “MANUTENÇÃO”.)

• Mantenha a unidade interior e o controlador 
remoto afastados no mínimo 1 m de televisores, 
aparelhos de rádio, aparelhagens estereofónicas 
e equipamentos semelhantes.
Se o não fizer, isso poderá provocar imagens 
estáticas ou distorcidas.

• Leva tempo para a temperatura ambiente alca-
nçar a temperatura ajustada.
Recomenda-se iniciar a operação com anteced-
ência através do programador horário.

7. MANUTENÇÃO

ADVERTÊNCIA
• APENAS É PERMITIDO A UM TÉCNICO DE 

MANUTENÇÃO QUALIFICADO EXECUTAR A 
MANUTENÇÃO.

• ANTES DE OBTER ACESSO A DISPOSITIVOS 
TERMINAIS, TODOS OS CIRCUITOS DE FON-
TES DE CORRENTE DEVERÃO SER INTER-
ROMPIDOS.

• PARA LIMPAR OS FILTROS DE AR, NÃO UTI-
LIZE ÁGUA OU AR A UMA TEMPERATURA DE 
50 ° C OU SUPERIOR.

7-1 COMO LIMPAR O FILTRO DE AR
(O filtro de ar é um acessório optativo.)

Acerca do filtro de substituição de longa 
duração DAIKIN

Limpe o filtro de ar quando o mostrador apresen-
tar “ ” (altura de limpar o filtro de ar).

Aumente a frequência de limpeza se a unidade 
for instalada num compartimento onde o ar seja 
extremamente contaminado.

(Como critério para se regular, considere limpar o 
filtro.)

1. Remova os filtros de ar.

2
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2. Limpe o filtro de ar.
Use o aspirador A) ou lave o filtro de ar com 
água B).

A) Utilização de um aspirador.

B) Lavagem com água.
Para limpar o filtro de ar, 
use uma escova macia e 
detergente neutro.
Retire a água e seque-o à 
sombra depois de limpar.

3. Coloque o filtro de ar.

4. Pressione o BOTÃO DE REPOSIÇÃO DO 
SINAL DE FILTRO no controlador remoto.
O mostrador “ ” (altura de limpar o filtro de 
ar) desvanecese.

Acerca do filtro de ar
Limpe o filtro de ar com um método adequado no 
filtro.

NOTA
• Não retire o filtro de ar excepto quando o limpar.

A manipulação desnecessária pode danificar o
filtro.

COMO LIMPAR A SAÍDA DE AR

1. Limpe com um pano macio.

2. Quando for difícil remover as manchas, use 
água ou detergente neutro.

NOTA
• Não use gasolina, benzina, emulsionante, pó de 

polimento, insecticida líquido. Poderá causar a 
descoloração ou a deformação.

• Não deixe a unidade ficar húmida. Poderá provo-
car um choque eléctrico ou um incêndio.

8. OS SINTOMAS SEGUINTES NÃO 
SÃO PROBLEMAS DO SISTEMA

8-1 O APARELHO NÃO FUNCIONA

• O sistema não funciona imediatamente 
depois de o botão LIGAR/DESLIGAR no 
controlador remoto ser premido.
Se a luz de funcionamento se acender, o aparelho 
está em bom estado.
Para impedir a sobrecarga do motor do compressor, 
o sistema arranca 5 minutos depois de voltar a ser 
ligado, no caso de ter sido desligado imediatamente 
antes. Este espaço de tempo é idêntico no caso de 
premir o botão selector do modo de funcionamento.

• Se o visor apresentar “ ” (sob con-
trolo centralizado) e premir o botão de funcio-

namento, o visor piscará durante poucos 
segundos.
Isto indica que o dispositivo central está a contro-
lar a unidade.
O visor intermitente indica que não é possível uti-
lizar o controlador remoto.

• O aparelho não arranca imediatamente a seguir 
a ligar o fornecimento de energia eléctrica.
Espere um minuto para que o microcomputador 
se prepare para funcionar.

8-2 IMPOSSÍVEL A COMUTAÇÃO FRIO/
QUENTE

• Sempre que o visor apresentar “ ” 
(comutação sob controlo), indica que se trata 
de um controlador remoto escravo.

• Sempre que o interruptor do controlo remoto 
da comutação frio/quente for instalado e o 
visor apresentar “ ” (comutação sob 
controlo).
Isto explica-se pelo facto de a comutação frio/
calor ser controlada pelo interruptor do controlo 
remoto da comutação frio/quente. Pergunte ao 
agente Daikin pela localização da instalação do 
interruptor do controlo remoto.

8-3 É POSSÍVEL A VENTILAÇÃO, MAS O 
ARREFECIMENTO E O AQUECIMENTO 
NÃO FUNCIONARÃO

• Se a temperatura exterior exceder o intervalo 
para as condições de utilização, a unidade 
muda automaticamente dos modos de refrig-
eração ou aquecimento para o modo de venti-
lação.

8-4 NÃO SAI AR

• A temperatura exterior desceu para 0 ° C ou 
abaixo enquanto a unidade estava no modo 
“refrigeração” ou “aquecimento”.
O ventilador pára automaticamente devido à tem-
peratura do ar exterior.

8-5 NÉVOA BRANCA SAI DE UMA 
UNIDADE

Unidade de mudança de ar

• Quando a humidade é elevada durante o fun-
cionamento de refrigeração. 
Se o interior da unidade estiver demasiado sujo, a 
distribuição da temperatura no interior da unidade 
torna-se muito desigual. É necessário limpar o 
interior da unidade. Para obter informações sobre 
o modo de limpar a unidade, contacte com o 
agente Daikin. Esta operação exige a presença 
de um técnico habilitado.
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• Imediatamente depois de o funcionamento de 
refrigeração parar e se a temperatura e humi-
dade exteriores forem baixas.
Isto deve-se ao facto de o gás refrigerante quente 
regressar à unidade e dar origem a vapor.

Unidade de mudança de ar, unidade exterior

• Sempre que o aparelho é comutado para o 
funcionamento de aquecimento depois do 
descongelamento.
A humidade produzida pelo descongelamento 
transforma-se em vapor e é expelida.

8-6 RUÍDO NO SISTEMA

Unidade de mudança de ar

• Imediatamente depois de se ligar a energia 
eléctrica, escuta-se um “zumbido”.
A válvula de dilatação electrónica no interior da 
unidade começa a funcionar e produz ruídos.
O seu volume é reduzido no espaço aproximado 
de um minuto.

• Quando o aparelho está no funcionamento de 
refrigeração ou parado, escuta-se um som 
contínuo e baixo do tipo “shá…”.
Sempre que a bomba de drenagem está a funci-
onar (acessório opcional), escuta-se este ruído.

• Quando o aparelho pára a seguir ao funciona-
mento de aquecimento, escuta-se um som 
agudo do tipo “pishi-pishi”.
A dilatação e a contracção das peças plásticas 
provocadas pela alteração da temperatura 
produzem este ruído.

• Quando a unidade é desligada, escuta-se um 
som baixo de “sah” e/ou “coro-coro”.
Quando a outra unidade está a funcionar, escuta-
se estes ruídos. Para impedir que o óleo e o refrig-
erante permaneçam no aparelho, há uma pequena 
porção de refrigerante que continua a fluir.

Unidade de mudança de ar, unidade exterior

• Quando o aparelho está em funcionamento de 
refrigeração ou descongelamento, escuta-se 
um som contínuo e sibilante.
Trata-se do som do gás refrigerante a circular no 
sistema.

• Som sibilante que é escutado no início ou 
imediatamente após a paragem ou o 
descongelamento.
Trata-se do ruído do refrigerante provocado pela 
paragem do caudal ou alteração do caudal.

Unidade exterior

• Quando o tom do ruído de funcionamento 
muda.
Este ruído é provocado pela alteração da 
frequência.

8-7 A UNIDADE EXPELE PÓ

• Quando utiliza a unidade após um longo 
período de inactividade.
Isto deve-se ao facto de ter entrado pó na unidade.

8-8 AS UNIDADES PODEM EXPELIR 
CHEIROS

• A unidade poderá absorver o cheiro do ar 
exterior.

8-9 A VENTOINHA DA UNIDADE EXTERIOR 
NÃO RODA

• Durante o funcionamento.
A velocidade da ventoinha é controlada para opti-
mizar o funcionamento do produto.

8-10 O VISOR APRESENTA “ ”

• Isto acontece imediatamente depois de ligada a 
alimentação eléctrica e significa que o controla-
dor remoto está no estado normal. O número 
permanece no visor durante um minuto.

8-11 A COMPRESSÃO NA UNIDADE EXTE-
RIOR NÃO PÁRA A SEGUIR A UM 
CURTO FUNCIONAMENTO DE AQUE-
CIMENTO

• Destina-se a impedir que o óleo e o refriger-
ante permaneçam no compressor. A unidade 
parará volvidos 5 a 10 minutos.

8-12 O INTERIOR DE UMA UNIDADE EXTE-
RIOR ESTÁ QUENTE MESMO DEPOIS 
DE A UNIDADE TER SIDO DESLI-
GADA

• Isto explica-se pelo facto de o aquecedor do 
cárter estar a aquecer o compressor para que 
este arranque de uma forma suave.

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se deparar com alguma das seguintes anoma-
lias de funcionamento, tome as medidas apre-
sentadas e contacte com o agente Daikin.

O aparelho deve ser reparado por um técnico 
habilitado.

• No caso de um dispositivo de segurança como 
um fusível, um disjuntor ou disjuntor de fuga à 
massa ser frequentemente activado ou o inter-
ruptor LIGAR/DESLIGAR não funcionar correcta-
mente;
Medida: Desligue o interruptor principal.

• Se a unidade deixar cair água;
Medida: Interrompa o funcionamento.

• Se o visor “ ”, o número da unidade e a luz 
de funcionamento ficarem intermitentes e apare-
cer o código da anomalia; (Consulte a figura 9)

TEST
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1. Verifique o visor
2. Número da unidade com a anomalia
3. Luz de funcionamento
4. Código de anomalia

Medida: Informe o agente Daikin e participe o 
código de anomalia.

Se o aparelho não funcionar correctamente, 
excepto nos casos referidos anteriormente, e 
nenhuma das anomalias descritas em cima for 
evidente, inspeccione o aparelho de acordo com 
os procedimentos seguintes:

1. Se o aparelho não funcionar;
• Verifique se não há uma falha de fornecimento de 

energia eléctrica.
Espere que o fornecimento seja restabelecido. 
Se o fornecimento de energia eléctrica for inter-
rompido durante o funcionamento, o aparelho é 
ligado automaticamente logo a seguir ao restabe-
lecimento do fornecimento.

• Verifique se não há fusíveis fundidos ou se algum 
disjuntor foi activado. Se for necessário, substitua 
o fusível ou reponha o disjuntor.

2. O aparelho está no funcionamento só ventoinha, 
mas, logo que passa para aquecimento ou 
refrigeração, pára:

• Verifique se a entrada ou saída de ar da unidade 
exterior ou da Unidade de Mudança de Ar não 
está obstruída.
Retire quaisquer obstáculos e proporcione uma 
boa ventilação.

• Verifique se o visor do controlador remoto apre-
senta “ ” (altura de limpar o filtro de ar). 
(Consulte o capítulo “MANUTENÇÃO”.)

3. O aparelho funciona, mas o aquecimento ou a 
refrigeração é insuficiente;

• Verifique se a entrada ou saída de ar da unidade 
exterior ou da Unidade de Mudança de Ar não 
está obstruída.
Retire quaisquer obstáculos e proporcione uma 
boa ventilação.

• Verifique se o filtro de ar não está entupido 
(Consulte o capítulo “MANUTENÇÃO”.)



3P086155-6T EM04A008C (1009) FS


	OPERATION MANUAL
	1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
	2. UNIDADE DE MUDANÇA DE AR :NOME DE CADA PEÇA
	3. CONTROLADOR REMOTO :NOME E FUNÇÃO DE CADAINTERRUPTOR E VISOR
	4. LIMITES DE FUNCIONAMENTO
	5. PROCEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO
	5-1 FUNCIONAMENTO DEREFRIGER-AÇÃO,AQUECIMENTO,AUTOMÁTICOE SÓ VENTOINHA (Consulte a figuras 3)
	5-2 PROGRAMAR O ARRANQUE E APARAGEM DO SISTEMA COM O TEM-PORIZADOR(Consulte a figura 4)
	5-3 DEFINIR O CONTROLADOR REMOTO PRINCIPAL 
	5-4 PRECAUÇÕES PARA O SISTEMA DE CONTROLO DE GRUPO OU SISTEMA DE CONTROLO DE DOIS CONTROLADORES REMOTOS

	6. FUNCIONAMENTO ÓPTIMO
	7. MANUTENÇÃO
	7-1 COMO LIMPAR O FILTRO DE AR

	8. OS SINTOMAS SEGUINTES NÃOSÃO PROBLEMAS DO SISTEMA
	8-1 O APARELHO NÃO FUNCIONA
	8-2 IMPOSSÍVEL A COMUTAÇÃO FRIO/QUENTE
	8-3 É POSSÍVEL A VENTILAÇÃO, MAS OARREFECIMENTO E O AQUECIMENTONÃO FUNCIONARÃO
	8-4 NÃO SAI AR
	8-5 NÉVOA BRANCA SAI DE UMAUNIDADE
	8-6 RUÍDO NO SISTEMA
	8-7 A UNIDADE EXPELE PÓ
	8-8 AS UNIDADES PODEM EXPELIRCHEIROS
	8-9 A VENTOINHA DA UNIDADE EXTERIORNÃO RODA
	8-10 O VISOR APRESENTA “88”
	8-11 A COMPRESSÃO NA UNIDADE EXTE-RIORNÃO PÁRA A SEGUIR A UMCURTO FUNCIONAMENTO DE AQUE-CIMENTO
	8-12 O INTERIOR DE UMA UNIDADE EXTERIORESTÁ QUENTE MESMO DEPOISDE A UNIDADE TER SIDO DESLIGADA

	9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


