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O dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou com falta de 
experiência e conhecimento, sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre 
o uso do aparelho de maneira segura e compreendam os perigos envolvidos. 
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O uso incorreto, com inobservância das instruções contidas neste manual, poderá 
provocar lesões corporais graves, danos ou mau funcionamento do aparelho de ar 
condicionado. As precauções de segurança são classificadas da seguinte forma: 

 
ADVERTÊNCIA 
Esta marca indica procedimentos que, caso não se efetuem corretamente, 
provocarão muito provavelmente lesões graves e mesmo a morte ao utilizador 
ou ao pessoal de manutenção. 

 
PRECAUÇÃO 

 
Esta marca indica procedimentos que, caso não se efetuem corretamente, 
provocarão muito provavelmente lesões leves, danos no aparelho ou na 
propriedade. 

 
1.1 ADVERTÊNCIA 

• O dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou com falta de 
experiência e conhecimento, sob supervisão ou tenham recebido instruções 
sobre o uso do aparelho de maneira segura e compreendam os perigos 
envolvidos. 

• O aparelho está destinado ao uso por especialistas ou utilizadores formados em 
estabelecimentos comerciais, indústria ligeira ou quintas, ou para uso doméstico 
por pessoas correntes. 

• Não utilize produtos de limpeza, líquidos ou produtos corrosivos para limpar o 
aparelho de ar condicionado. Caso contrário, a carcaça pode-se danificar e 
provocar uma descarga elétrica. 

• Não retire o cabo de alimentação do aparelho enquanto este se encontra em 
funcionamento ou com as mãos molhadas. Isso poderá causar uma descarga 
elétrica ou um incêndio. 

 
1.2 PRECAUCIÓN 

• Tenha em conta a distribuição de ar de cada unidade interior relativamente ao 
espaço do local a climatizar e selecione uma localização adequada para 
obtenção de uma temperatura uniforme do ar no compartimento. 

• Feche as janelas e portas durante o funcionamento do ar condicionado. Caso 
contrário, estará a dificultar o correto controlo da temperatura do compartimento 
por parte do ar condicionado. 

• Se o filtro estiver muito sujo, tal reduzirá a capacidade frigorífica do aparelho e, 
consequentemente, a potência do aparelho. 

• Não bloqueie as entradas e saídas de ar, tanto da unidade interior como da 
exterior. Caso contrário, a capacidade de arrefecimento e de aquecimento ficarão 
reduzidas. 

 
 
 
 
 
 

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

3  



PARA TODOS OS MODELOS QUE FUNCIONAM COM R410A 
Regulamento (UE) 517/2014：Nos aparelhos de ar condicionado que utilizam o 
refrigerante R410A, o gás refrigerante está contido num circuito fechado.  
O refrigerante R410A não destrói a camada de ozono mas é um gás que contribui para o 
efeito de estufa, conforme o protocolo de Kyoto, e para o aquecimento global em caso de 
libertação para a atmosfera. O R410A tem um potencial de aquecimento global (PAG) de 
2088. 
Portanto, só pessoal certificado para o manuseamento de gases fluorados com efeito de 
estufa, ao serviço de empresas certificadas para o serviço de instalação, reparação, 
manutenção ou assistência técnica e desmantelamento de equipamentos fixos de 
refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contenham gases fluorados com 
efeito de estufa, pode realizar as operações de ligação frigorífica e recolha e adição de gás 
refrigerante das instalações. 
 
1.3 ADVERTÊNCIA REEE 

• No fim da vida útil dos aparelhos elétricos não os coloque 
juntamente com o lixo doméstico. Recorra aos serviços 
municipais de recolha seletiva de lixo ou a um centro 
acreditado para a recolha e reciclagem de REEE. 

• Contacte os serviços municipais para maior informação 
sobre os sistemas de recolha seletiva disponíveis. 

• Os aparelhos elétricos contêm substâncias perigosas que, 
quando depositadas em aterros, poderão contaminar a 
água e chegar à cadeia alimentar, prejudicando a saúde e 
bem estar de todos. 

• Quando se trate da substituição de um aparelho antigo por um novo, o seu 
fornecedor está legalmente obrigado a retomar o seu aparelho antigo 
gratuitamente para posterior recolha e reciclagem selectiva. 

 

 
 

• Aparelho de ar condicionado bomba de calor. 
• Compressor ULTRA DC Inverter para maior eficiência energética e funcionamento 

mais fiável e estável. 
• Controlo por microprocessador. 
• Gás refrigerante R410A.  
• Controlo remoto por infravermelhos com ecrã LCD para controlo de todas as 

funções dos aparelhos Mono/Mult,i modelos CASSETE e CHÃO/TETO. 
• Controlo com fios com ecrã LCD para controlo de todas as funções dos aparelhos 

para condutas Mono/Multi. 
• Controlo remoto por infravermelhos: Permite selecionar até 5 velocidades: 

o 3 velocidades elegíveis diretamente mais as velocidades “TURBO” e 
“SILENCE”, selecionando o botão da função opcional. 

• Controlo por cabo: Permite selecionar 3 velocidades; Baixa, Média e Alta. 
• Equipado com todas as funções (caso estejam disponíveis): 

- TURBO 
- SILENCE (Velocidade do ventilador silenciosa) 
- SLEEP (Modo noite) 
- iCLEAN (Auto limpeza) 
- Anti-FUNGUS (Anti fungos) 
- TIMER (Temporizador) 
- ECO 

2. CARACTERÍSTICAS 
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- Ifeel 
- iFavor 
- Anti-Cold-Air 
- Auto-Swing 
- Auto Restart 

 

 
 

Seguindo as indicações que apresentamos assegurará o melhor funcionamento do seu 
aparelho de ar condicionado: 

 

Método de uso apropriado 

• Durante o funcionamento em arrefecimento, 
evitar a radiação direta da luz solar 

Por favor feche as cortinas 
 
 
 

 

• Não obstrua o fluxo de ar  

Não coloque objetos próximos da entrada e saída 
do ar do aparelho de ar condicionado. Isto aplica-
se tanto à unidade interior como à 
unidade exterior. 
Se os fluxos de ar são obstruídos o 
aparelho de ar condicionado não 
funcionará corretamente. 
 

• Tente não arrefecer ou aquecer 
excessivamente 

Valores de ajuste sugeridos: 
Arrefecimento: 26~28°C 
Aquecimento: 18~22°C 
Desumidificação: 20~24°C 
 

 
 

• Não use outros aparelhos de aquecimento 
quando o ar condicionado estiver em 
funcionamento em arrefecimento 
  
 
 
 

 

• Mantenha as portas e janelas fechadas 

Abrir as janelas e as portas aumentará a potência 
requerida em arrefecimento e aquecimento. Ao 
fechar portas e janelas evitará o funcionamento 
incorreto do aparelho de ar condicionado 

 

• Limpe o filtro regularmente 

Os filtros sujos afetam gravemente o 
funcionamento do aparelho e pode causar danos 
com custo elevado.  
Limpe os filtros regularmente 
(uma vez por mes ou com maior 
frequência). Se necessário, use 
um aspirador. 
  
 

 

 
CONSELHOS DE SEGURANÇA 
 

O aparelho de ar condicionado deve funcionar dentro dos seguintes limites de 
temperatura: 

Arrefecimento 
Unidade exterior 

<52°C 
>-10°C 

Unidade interior >18°C 

Aquecimento 
Unidade exterior 

<24°C 
>-15°C 

Unidade interior >30°C 
 
 

3. OPERAÇÃO 
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3.1 USO DO CONTROLO REMOTO  
 

INDICAÇÕES IMPORTANTES 
 

• Aponte o controlo remoto na direção do recetor da unidade interior do ar 
condicionado. 

• O controlo remoto debe estar situado a menos de 8 metros de distância do 
recetor. 

• Não deve haver nenhum obstáculo entre o comando e o recetor da unidade 
interior. 

• Não atire nem deixe cair o controlo remoto. 
• Não exponha o controlo remoto diretamente à luz solar, nem o deixe na zona de 

ação de instalações de aquecimento ou de outras fontes de calor. 
• Utilize pilhas, não utilize baterias elétricas. 
• Retire as pilhas do controlo remoto se prevê não fazer uso do mesmo por um 

período de tempo prolongado. 
• Quando não se confirmar a transmissão do sinal na unidade interior com um 

sinal acústico ou o símbolo de transmissão no LCD do controlo remoto não 
piscar, isso significa que as pilhas necessitam ser substituídas. 

• Se se produz o reinício (reset) ao premir o botão do controlo remoto, significa 
que as pilhas necessitam ser substituídas. 

• As pilhas usadas não devem ser eliminadas com o lixo doméstico. Deposite-as 
nos locais apropriados para o efeito, segundo a normativa em vigor. 

 
 Nota: 

- A imagem é de um controlo remoto em geral, que contem quase todas 
as teclas de função. A unidade fornecida pode variar ligeiramente 
(dependendo do modelo). 

- A imagem mostra o ecrã logo após a colocação das pilhas pela primeira 
vez ou depois da sua reposição. Em operação corrente, o LCD do 
controlo remoto só mostra os seus componentes associados. 
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DESCRIÇÃO DE TECLAS 
CONTROLO REMOTO PARTE EXTERIOR  

 
1. Tecla “ON/OFF” 

Prima este botão para ligar (ON) ou parar o aparelho (OFF), também o pode usar 
para desativar o temporizador (TIMER) e/ou redução noturna (SLEEP). 
 

2. Tecla “SPEED” 
Prima esta tecla para modificar a velocidade (SPEED) do ventilador: 
 

 
 

3. Teclas “ ” e “ ” 
Quando premir , a temperatura ambiente aumentará 0,5 ˚C .Quando premir  , a 
temperatura ambiente será reduzida 0,5 ˚C. 
A temperatura de ajuste pode ser alterada de forma rápida premindo a tecla de forma 
contínua. O intervalo de temperatura é de 16 ˚C a 32 ˚C. 

transmissor de sinal 

Baixa Média Alta 
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4. Tecla “COOL” 
Premindo a tecla COOL, o modo de funcionamento passará a arrefecimento. 

5. Tecla “HEAT” 
Premindo a tecla HEAT, o modo de funcionamento passará a aquecimento. 
 

6. Teclas “SWING” (SWING  e SWING )  
• A tecla "SWING " só está disponível para os modelos com função de 

rotação esquerda/direita. 
• Prima esta tecla para que as lâminas se movimentem abaixo/acima 

(esquerda/direita) variando a direção do fluxo de ar. 
• O ajuste acima/abaixo (esquerda/direita) das lâminas horizontais e verticais só é 

válido neste modo, não afetando a posição das lâminas noutros modos. 
• A função acima/abaixo (esquerda/direita) tem função de memória. O ajuste 

selecionado mantém-se ainda que se desligue e volte a ligar ou ao variar de 
modo de funcionamento. 

 
CONTROLO REMOTO PARTE INTERIOR 

 

 
 
1. Tecla “ON/OFF” 

Prima esta tecla para ligar (ON) ou desligar (OFF) o aparelho, também a pode usar para 
desativar as funções temporizador (TIMER) e/ou redução noturna (SLEEP). 
 

2. Tecla “MODE” 
Premindo esta tecla, o modo de funcionamento varia da seguinte forma: 
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transmissor de sinal 

Abertura da 
esquerda para  

a direita 

(automático) (arrefeci (desumidi- (aqueci- (ventilação) 
   mento)   ficação)  mento) 
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3. Tecla “SPEED” 
Prima esta tecla para modificar a velocidade do ventilador: 

 
 

4. Tecla “TURBO” 
• A função “TURBO” ativa-se ou desativa-se (o indicador “TURBO” aparecerá ou 

desaparecerá) premindo esta tecla em modo de arrefecimento (COOL) ou 
aquecimento (HEAT) indistintamente. 

• Esta função força o funcionamento do aparelho à máxima capacidade, dando 
prioridade a alcançar a temperatura de ajuste com maior rapidez, em 
detrimento de um funcionamento mais eficiente. 

• Depois da substituição de pilhas desativa-se por defeito. 
• Esta função não se pode configurar nos modos automático (AUTO), 

desumidificação (DRY) ou ventilador (FAN) pelo que o indicador “TURBO” não se 
mostra no ecrã. 

5. Tecla “SILENCE” 
Ativar ou desativar a função silêncio (o indicador “SILENCE” aparecerá ou 
desaparecerá) premindo esta tecla. Esta função permite selecionar a velocidade ultra-
silenciosa. 
Depois de substituição de pilhas desativa-se por defeito. 

 
6. Tecla “TIMER” 

Como ajustar o temporizador de funcionamento: 
1. Com o controlo remoto em "OFF", prima a tecla "TIMER". A palavra "ON" 

aparece no ecrã juntamente com o tempo do temporizador, que se pode ajustar 
num intervalo de 0,5 a 24 h. 

2. Para ajustar o tempo do temporizador, prima as teclas  ou . Cada vez que 
premir estas teclas, o tempo aumenta ou reduz-se em 0,5h até 10 horas. Para 
lá das dez horas, cada pressão na tecla modifica o tempo em passos de 1 
hora. 

3. Volte a premir a tecla “TIMER” para ativar a função de temporização de 
funcionamento. 

4. Pode ativar outra função para ajustar o estado do aparelho quando este se ligar 
(modo, temperatura, oscilação das lâminas, velocidade do ventilador, etc...). O 
ecrã mostra todos os ajustes e guarda-os. Quando o temporizador alcançar o 
tempo estabelecido, o ar condicionado começará a funcionar conforme os 
ajustes realizados. 

Como ajustar o temporizador de paragem: 
1. Com o controlo remoto em "ON", prima a tecla "TIMER". A palavra "OFF" 

aparece no ecrã junto com o tempo do temporizador, que pode ser ajustado 
num intervalo de 0,5 a 24 h. 

2. Para ajustar o tempo do temporizador, prima as teclas “ ” ou “ ”.Cada vez 
que as premir, o tempo aumenta ou é reduzido em 0,5 h até 10 horas. Para lá de 
dez horas, cada pressão na tecla modifica o tempo em passos de 1 hora. 

3. Volte a premir a tecla “TIMER” para ativar a função do temporizador de 
paragem. 

 

Baixa Média Alta 
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7. Tecla “HEALTH” 
Premindo esta tecla ativa-se e desativa-se a função HEALTH”. 

 
8. Tecla “SLEEP” 

Ao premir a tecla "SLEEP", a luz indicadora do modo noite da unidade interior pisca. 
• Depois de ativar o modo noite (SLEEP), a função arrefecimento permite que a 

temperatura aumente automaticamente 1 °C relativamente à temperatura 
ajustada ao cabo de 1 hora e outro 1 °C mais passada outra hora. 

• Depois de ativar o modo SLEEP, a função aquecimento permite que a 
temperatura aumente automaticamente 2 °C relativamente à temperatura 
ajustada ao cabo de 1 hora e outros 2 °C mais passada outra hora. 

• O ar condicionado funciona em modo SLEEP durante 7 horas e pára 
automaticamente. 

• Observação: Premindo as teclas "MODE" ou "ON/OFF", o controlo remoto 
desativa o modo noite (SLEEP). 

  
9. Tecla “iFEEL” 

Prima esta tecla para ativar a função “iFEEL”. Quando esta função está ativa, o ecrã 
mostra a temperatura ambiente atual. Se não estiver ativa, o ecrã mostra a 
temperatura de funcionamento ajustada. Esta função é incompatível com o modo 
ventilação (FAN). 
Quando esta função está ativa o sistema passa a controlar a temperatura segundo a 
temperatura do controlo. 

 
10. Tecla “DISPLAY” 

Prima esta tecla para ativar e desativar o ecrã da unidade interior. 
 

11. Tecla “iCLEAN” 
• Com o controlo remoto em “OFF”, prima a tecla “iCLEAN” (autolimpeza). As 

lâminas guia do fluxo de ar voltam à sua posição inicial de arrefecimento, e o 
aparelho ativa a função iCLEAN durante um máximo de 35 minutos. O objetivo 
desta função é limpar o pó da unidade interior e secar a água que contenha, bem 
como evitar o desenvolvimento de bolores e a produção de odores desagradáveis. 

• Depois de selecionar a função iCLEAN, volte a premir as teclas “iCLEAN” ou 
“ON/OFF” para a cancelar e ativar o ar condicionado. 

• Se não se realiza nenhuma operação, a função iCLEAN pára automaticamente ao 
fim de 35 minutos. 

Observação: A função iCLEAN pode ativar-se em paralelo com a função 
temporizador de funcionamento; nesse caso esta função é executada depois da 
função iCLEAN. 

 
12. Tecla “ELE.H” 

(Só para bombas de calor com apoio elétrico em aquecimento). 
Em modo aquecimento, ao premir esta tecla o modo de operação muda para o modo de 
operação com apoio elétrico suplementar. 
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13. Tecla “Anti-FUNGUS” 

• Premindo este botão ativa-se e desativa-se a função “Anti-FUNGUS”. 
• Esta função pode ativar-se com o controlo remoto quando o aparelho se encontra 

em modo arrefecimento, desumidificação e automático (arrefecimento e 
desumidificação). 

• As lâminas de direção do fluxo de ar colocam-se na posição inicial de 
arrefecimento. Se o aparelho de ar condicionado estiver a funcionar em modo 
aquecimento, o ventilador da unidade interior funciona durante três minutos a 
velocidade reduzida antes de parar. 

• O objetivo desta função é a secagem do permutador da unidade interior e evitar 
que a água condensada provoque o aparecimento de bolores e mau odor. 

 Observações: 
a. Esta função não vem ajustada de fábrica, pelo que pode ser ativada 

ou desativada quando se deseje. Para a ativar proceda da seguinte 
forma: Com o aparelho de ar condicionado e o controlo remoto em 
“OFF”, aponte o controlo remoto à unidade interior mantendo 
premida a tecla “Anti-FUNGUS”. A unidade emite duas séries de 
cinco silvos para indicar que a função está programada. Uma vez 
ajustada a função, a não ser que se apague completamente o ar 
condicionado ou que a função se cancele manualmente, o aparelho 
de ar condicionado conserva a função como opção por defeito. 

b. Para cancelar esta função, proceda a: 1. Apague completamente o 
aparelho de ar condicionado. 2. Com o aparelho de ar condicionado e 
o controlo remoto em “OFF”, aponte o controlo remoto à unidade 
interior e mantenha premida a tecla “Anti-FUNGUS”. A unidade emite 
primeiro uma série de cinco silvos e, depois, uma série de três silvos, 
indicando que a função foi cancelada. 

c. Se a função está ativa, recomendamos que não reinicie o 
funcionamento até que tenha finalizado por completo. 

d. Esta função não se ativa em caso de paragem com temporizador ou 
paragem no final do modo redução noturna (SLEEP). 

 
14. Tecla “SPOT SWING” 

Premindo esta tecla as lâminas horizontais começam a movimentar-se 
automaticamente. Quando as lâminas alcançarem a posição desejada, prima 
novamente a tecla e as lâminas fixam-se na posição selecionada. 

 
15. Tecla “ECO” 

Em modo arrefecimento (COOL), premindo esta tecla a função ECO é ativada ou 
desativada. Quando a função ECO está ativa o aparelho dá prioridade ao 
funcionamento eficiente com a consequente redução do consumo elétrico. 
Ao fim de 8 h, esta função desativa-se automaticamente. A função pode ser ativada de 
novo premindo a tecla “ECO. 
 

16. Tecla “iFavor” 
 Com esta função, o aparelho operará nas condições previamente guardadas de 

modo de operação, a velocidad do ventilador, a temperatura de ajuste, a posição 
das lâminas. 

 Prima a tecla “iFavor” durante 3 segundos até que o controlo remoto mostre o 
ícone “iFavor” a piscar 3 vezes, sinal que indica que as condições se guardaram. 

 Uma vez guardadas as condições, cada vez que se prima a tecla “iFavor” 
ativam-se as condições guardadas. 
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FUNCIONAMENTO 

 
        TROCA DE PILHAS 

 
1. Abra a tampa deslizando-a no sentido que indica a seta e retire as pilhas 

descarregadas. 
2. Introduza duas pilhas novas (AAA) respeitando a polaridade (+ / -). 
3. Volte a colocar a tampa. 

 
MODO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO 

1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 
2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo automático (AUTO). 
3. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode selecionar 

entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 
4. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

 
MODOS DE FUNCIONAMENTO DE ARREFECIMENTO E AQUECIMENTO 

1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 
2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo arrefecimento (COOL) ou 

aquecimento (HEAT). 
3. Prima as teclas “ ” ou “ ” para ajustar a temperatura. Cada tecla aumenta ou 

diminui a temperatura 1 °C no intervalo 16 a 32 °C.  
4. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode selecionar 

entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 
5. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára  

 
MODO VENTILAÇÃO 

1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 
2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo ventilação (FAN). 
3. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode selecionar 

entre as velocidades BAIXA, MÉDIA e ALTA. 
4. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

Observação: No modo de funcionamento ventilação, o ajuste de temperatura não produz 
qualquer efeito. 

 
MODO DE DESUMIDIFICAÇÃO 

1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 
2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo desumidificação (DRY). 
3. Prima as teclas “ ” ou “ ” para ajustar a temperatura. Cada tecla aumenta ou 

diminui a temperatura 1 °C no intervalo 16 a 32 °C. 
4. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode selecionar 

entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 
5. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

NOTA IMPORTANTE: Neste manual estão indicadas as funções de todos os 
comandos à distância. Se, ao premir algum botão, não perceber qualquer reação, 
tal significa que o seu aparelho de ar condicionado não dispõe da função 
correspondente. 
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3.2 FUNCIONAMENTO COM CONTROLO TÁTIL POR CABO 
 
DESCRIÇÃO DE BOTÕES 

 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA DE OPERAÇÃO 
 
Botão “ON/OFF” 
Prima este botão para ligar (ON) ou desligar o aparelho (OFF). 
Quando a unidade está a operar o utilizador pode regular a temperatura de ajuste (“Set 
Temp.”), o modo de operação (“Mode”), a velocidade do ventilador (“Fan”) e as diferentes 
funções. Quando a unidade está em funcionamento (“On”) a temperatura mostrada no 
ecrã do controlo tátil é a temperatura de ajustada. 

 

 
 
Quando a unidade está em espera (“Off”) a temperatura mostrada no ecrã do controlo tátil 
é a temperatura da sala (“Room Temp.”). 

 
 
 
Botões “Temperatura +/-” 
1.-Premindo o botão“ ”, a temperatura ajustada aumenta 1°C. Premindo o botão “ ”, a 
temperatura ajustada diminui 1°C. 

Ecrã 

Botão ligar/desligar 

Botão swing (posição da lâmina) 
Botão modo de operação 

Botão conforto Botão funções 

Botão temporizador 

Botão velocidade do ventilador 

Recetor infravermelhos 

Botões de ajuste 
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Em modo arrefecimento (“COOL”), desumidificação (“DRY”) e aquecimento (“HEAT”) o 
intervalo de seleção de temperatura é de 16ºC-32ºC. O controlo mostrará “Set Temp” 
quando mostra a temperatura de ajuste. 
2.-Dentro do modo seleção de funções, premindo os botões “ ” ou “ ” seleciona a 
função. 
3.-No modo temporizador “Timer”, prima os botões “ ” ou “ ” para selecionar a hora. 
 
Seleção do modo de funcionamento 
Quando o aparelho está em funcionamento, premindo o botão “Mode” seleciona o modo 
de operação desejado. 
Os modos a selecionar são; automático “AUTO”, arrefecimento “COOL”, desumidificação 
“DRY”, ventilação “FAN” e aquecimento “HEAT”. 

 
A temperatura de ajuste inicial de cada modo é de 24ºC, sempre e quando não se tiver 
selecionado uma temperatura de ajuste diferente ou quando em modo ventilação “FAN”. 
 
Seleção da velocidade do ventilador 
 
Unidades com 3 velocidades: 

 
Unidades com 4 velocidades (baixa (Low), média (Medium), alta (High) e muito alta 
(Super-high): 

Em modo turbo é mostrado o ícone “Turbo” e o de máxima velocidade. 
 
Seleção da posição da lâmina “Swing” 
1.-Para unidades que só disponham da função vertical (acima e abaixo): Quando a 
unidade está a funcionar, premir “Swing” para entrar ou cancelar o movimento da lâmina. 
No momento em que a lâmina se está a mover a indicação de “Swing” “ ” ilumina-se. 
Quando a lâmina está fechada o ícone “Swing” desaparece. Se a unidade dispõe da 
função posicionamento da lâmina, premir o botão “Swing” para regular o ângulo da lâmina 
pela seguinte ordem: 

 
 
2.- Para unidades que só dispõem de função horizantal (esquerda e direita): Quando a 
unidade está a funcionar, premir “Swing” para entrar ou cancelar o movimento da lâmina. 
No momento em que a lâmina se está a mover a indicação de “Swing” “ ” ilumina-se. 
Quando a lâmina está fechada o ícone “Swing” desaparece. Se a unidade dispõe da 
função posicionamento da lâmina, premir o botão “Swing” para regular o ângulo da lâmina 
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pela seguinte ordem: 

 
 
Função “Comfort” 
1.-Quando a unidade está em funcionamento, premir “Comfort” para entrar na função 
conforto. A temperatura de ajuste dos modos arrefecimento (“COOL”) e desumidificação 
(“DRY”) é 26ºC e em aquecimento (“HEAT”) é 24ºC, se bem que a temperatura é 
ajustável. A velocidade de ventilador é automática e ajustável. O modo conforto é 
cancelado quando alterar o modo de funcionamento. 
2.-Premir novamente Comfort” para cancelar esta função.  
 
Função temporizador “Timer” 
O utilizador pode fixar a hora de desligar a unidade quando a mesma está a funcionar 
(“On”). Da mesma forma, o utilizador pode fixar a hora de ligar a unidade quando a 
mesma está apagada (“Off”). 
1.-Premir o botão “Timer” quando a unidade está a funcionar. O controlo mostra a 
indicação “  “ e o utilizador pode fixar a temporização para desligar a unidade; 
quando a unidade está apagada, ao premir o botão “Timer”, o controlo remoto mostrará “

” e o utilizador pode fixar a temporização para ligar a unidade. 

 
 
2.-Uma vez dentro do menu “Timer”, o tempo por defeito é de 0,5h; nesse momento, 
premindo “ ” ou “ ” regula o tempo. Se estes botões não forem premidos em 10 
segundos, a configuração de temporização é cancelada e volta ao estado inicial. 

 
 
3.-Depois de fixar a temporização, prima novamente “Timer” para confirmar. A hora de 
temporização deixa de piscar. 

 
 
4.-Uma vez fixada a temporização para ligar (“Timer On”), é possível ajustar a velocidade 
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do ventilador, o modo de operação, a temperatura de ajuste e o ângulo de abertura da 
lâmina. Caso não haja nenhum ajuste em 10 segundos, mostra o ecrã espera (standby). 

 
 
5.-O intervalo de temporização é de 0.5-24h. Premindo “ ” ou “ ” o tempo aumenta ou 
diminui 0,5h. Quando o tempo for superior a 10h aumenta ou decresce 1h. 
 
6.-Premir o botão “Timer” ou “On/Off” para sair da temporização para ligar e desligar 
(TimerOn ou TimerOff). 
 
DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES OPCIONAIS 
 
As funções opcionais apresentadas estão sujeitas à disponibilidade das mesmas 
no seu aparelho de ar condicionado. 
 
Entrar na função: Premir o botão “Function” para entrar no ecrã de seleção de funções. 
Prima “ ” ou “ ” para selecionar a função e o correspondente ícone é mostrado; premir 
novamente “Function” para confirmar a função. 
Cancelar a função: Premir o botão “Function” para entrar no ecrã de seleção de funções. 
Prima “ ” ou “ ” para selecionar a função que deseja cancelar; premindo novamente 
“Function” a função é cancelada. 
 
Função “Turbo” 
Descrição da função Turbo: A velocidade do ventilador será muito alta em modo turbo e o 
aparelho poderá atingir a temperatura de ajuste em arrefecimento ou aquecimento 
rapidamente. 
Selecionar a função Turbo: 
1.-Com a unidade a operar em modo arrefecimento ou aquecimento, prima o botão 
“Function” para entrar no modo seleção de funções. 
2.-Prima “ ” ou “ ” para selecionar a função Turbo; o ícone “ ” é mostrado. 
3.-Prima “Function” para confirmar a função Turbo, o ícone “ ”, fica fixo. 

 
Cancelar a função Turbo: 
1.-Com a função Turbo ativa, prima “Function” para entrar no modo seleção de funções. 
2.- Prima “ ” ou “ ” para selecionar a função Turbo, o ícone “ ” é mostrado. Prima 
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“Function” novamente para cancelar a função. O ícone Turbo deixa de se mostrar. 

 
Nota: Em aparelhos sem a função Turbo, esta função pode igualmente ser fixada. A 
velocidade do ventilador será alta, mas os ícones “ ” e “ ” não são 
mostrados. 
 
Função Modo Noite (“Sleep”) 
Descrição da função Modo Noite (“Sleep”): A unidade interior é forçada a funcionar com a 
curva de temperatura pré-selecionada em modo noite, que assegura um ambiente 
confortável durante a noite. 
 
Selecionar a função Modo Noite (“Sleep”): 
1.- Premir o botão “Function” para entrar no modo seleção. 
2.- Premir “ ” ou “ ” para selecionar a função Sleep; o ícone “ ” é mostrado. 
3.- Premir “Function” para confirmar a função Sleep; o ícone “ ” fica fixo. 

 
Cancelar a função Modo Noite (“Sleep”): 
1.- Com a função Sleep ativa, premir “Function” para entrar no modo seleção de funções. 
2.- Premir “ ” ou “ ” para selecionar a função Sleep; o ícone “ ” é mostrado. 
3.- Premir “Function” para cancelar a função; o ícone Sleep deixa de se mostrar. 
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Função ECO 
Selecionar a função ECO: 
1.- Premir o botão “Function” para entrar no modo seleção. 
2.- Premir “ ” ou “ ” para selecionar a função ECO; o ícone “ ” é mostrado. 
3.- Premir “Function” para confirmar a função ECO; o ícone “ ”fica fixo. 

 
 
Cancelar a função ECO: 
1.- Com a função ECO ativa, premir “Function” para entrar no modo seleção de funções. 
2.- Premir “ ” ou “ ” para selecionar a função ECO; o ícone “ ”é mostrado. 
3.- Premir “Function” para cancelar a função; o ícone  deixa de se mostrar. 
 

 
 
Función Anti-Fungos 
Descrição da função Anti-Fungos: Quando a unidade se apagar, o aparelho secará 
automaticamente o evaporador de humidade para assim evitar o aparecimento de fungos 
dentro do aparelho. 
 
Selecionar a função Anti-Fungos: 
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1.-Em modo arrefecimento (COOL) ou desumidificação (DRY), premir o botão “Function” 
para entrar no modo selecção de funções. 
2.- Premir “ ” ou “ ” para selecionar a função Anti-Fungos; o ícone “ ” é mostrado. 
3.- Premir “Function” para confirmar a função Anti-Fungos; o ícone “ ”, fica fixo. 

 
 
Cancelar a função Anti-Fungos: 
1.-Com a função Anti-Fungos ativa, premir “Function” para entrar no modo seleção de 
funções. 
2.- Premir “ ” ou “ ” para selecionar a função Anti-Fungos; o ícone “ ” é mostrado 
3.- Premir “Function” para cancelar a função; o ícone Anti-Fungos deixa de se mostrar. 

 
 
Função Sensor de Luz 
Descrição da função Sensor de Luz: O controlo está dotado dum sensor de luz na parte 
frontal. Caso detete que a intensidade de luz ambiente é baixa, o aparelho reduzirá a 
velocidade do ventilador para assim reduzir o consumo e o ruído e aumentar o conforto 
durante a noite. 
 
Selecionar a função Sensor de Luz: 
1.- Premir o botão “Function” para entrar no modo selecção de funções. 
2.- Premir “ ” ou “ ” para selecionar a função Sensor de Luz; o ícone “ ” é mostrado. 
3.- Premir “Function” para confirmar a função Sensor de Luz; o ícone “ ”, fica fixo. 
4.- Com esta função ativa, quando a intensidade luminosa da sala se mantiver reduzida 
pelo menos 20 minutos, a unidade entra automaticamente em modo noite. Se a 
intensidade luminosa da sala se mantiver alta durante 20 minutos, o modo noite desliga-
se e a unidade opera à velocidade de ventilador selecionada. 
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Cancelar a função Sensor de Luz: 
1.- Com a função Sensor de Luz ativa, premir “Function” para entrar no modo seleção de 
funções. 
2.- Premir “ ” ou “ ” para selecionar a função Sensor de Luz; o ícone “ ” é mostrado. 
3.- Premir “Function” para cancelar a função; o ícone Sensor de Luz deixa de se mostrar. 
 

 
 
 
Função “iClean” 
Função “iClean”: O aparelho de ar condicionado limpa o evaporador de forma automática, 
mantem o ar limpo e assegura a própria eficiência. 
Selecionar a função “iClean”: 
1.-Em standby (“Off”), premir o botão “Function” e selecionar o ícone “ ” quando este 
piscar. 
2.-Premir o botão “Function” outra vez para confirmar a selecção da função “iClean”. O 
ícone “ ” fica fixo. 
3.-Com a unidade a executar a função, o controlo mostra o ícone “ ” até que o processo 
termine. 
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INDICAÇÕES MOSTRADAS NO ECRÃ E OUTRAS FUNÇÕES 
 
Indicação “WiFi” 
Se o aparelho está equipado com módulo WiFi, o ícone “ ” é mostrado no ecrã do 
controlo remoto.  
Se o aparelho não está equipado com módulo WiFi, o ícone “ ” não é mostrado no ecrã 
do controlo remoto.  
 
Indicação bloqueio central 
Quando o controlo remoto está bloqueado por un controlo central, é mostrado no ecrã o 
ícone “ ”. 
 
Indicação Silêncio 
Quando a unidade interior estiver na função silêncio, é mostrado o ícone “ ”; quando 
esta função terminar, o ícone desaparece. 
Nota: Em unidades sem função silêncio, a função silêncio também é mostrada, mas será 
somente a indicação de que o aparelho está a funcionar na velocidade baixa do 
ventilador. Neste caso, o ícone “ ”não é mostrado no ecrã do controlo remoto. 
 
Indicação de descongelamento 
Quando o aparelho estiver a descongelar a bateria exterior, o ícone “ ”é mostrado no 
ecrã do controlo remoto. 
 
Indicação Limpeza de Filtro 
A unidade memoriza o tempo de funcionamento do aparelho. Quando o tempo de 
funcionamento for superior ao tempo fixado, o ícone “ ” é mostrado no ecrã para 
recordar que deve proceder à limpeza do filtro da unidade interior. Para evitar o bloqueio 
do filtro e a consequente redução da capacidade e da eficiência do aparelho, 
recomendamos a limpeza do filtro regularmente. 
Premindo durante mais de 5 segundos o botão “Timer” recomeça a contagem de tempo 
para a indicação de limpeza de filtro. 
 
Indicación de graus Celsius e Fahrenheit 
O utilizador pode escolher a unidade de temperatura mostrada: graus Celsius ou 
Fahrenheit. 
 
Indicação Bloqueio infantil 
Prima o botão “ ” ou “ ” durante mais de 5s para bloquear e é mostrado “ ”. Neste 
estado, as operações no controlo ficam inabilitadas. Premindo novamente um daqueles 
botões durante mais de 5s ou cortando a tensão à unidade, o controlo fica desbloqueado 
e “ ” deixa de se mostrar. 
 
Função controlo remoto 
O controlo tátil por cabo pode atuar como recetor de controlo por infravermelhos. 
 
Controlo equipado com sonda de temperatura da sala 
O control tátil dispõe duma sonda que mede a temperatura da sala. Se este sensor não 
estiver danificado, a temperatura da sala medida pela sonda do controlo é informada à 
placa electrónica do aparelho. Se o sensor se danifica, a temperatura da sala considerada 
passa a ser a que é lida pela unidade interior. 
 
Informação de anomalias 
Quando é detetada alguma anomalia na unidade o código dessa anomalia é mostrado no 
ecrã do controlo (consulte o manual de instalação para conhecer o significado dos 
diferentes alarmes possíveis). 
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3.3 FUNCIONAMENTO COM CONTROLO POR CABO 
 
 
DESCRIÇÃO DAS TECLAS 
CONTROLO POR CABO 

 
Tecla “ON/OFF” 
Prima esta tecla para ligar (ON) ou desligar (OFF) o aparelho. 
 
Tecla “Direção do at”  
Ao premir esta tecla, as lâminas horizontais começam a oscilar automaticamente. 
Quando as lâminas alcançarem a posição desejada, prima novamente a tecla e as 
lâmas ficam fixas na posição selecionada. 
 
Tecla “Modo de operação” 
Premindo esta tecla, o modo de funcionamento varia da seguinte forma: 
 

 
Tecla “Velocidade do ventilador” 
Prima esta tecla para modificar a velocidade do ventilador: 
 

 
Tecla “Autoverificação” 
Esta tecla será usada pelo serviço pós-venda aurotizado para revisão do estado do 
aparelho. 
 

Indicador modo de operação 

Indicador operação 
ON/OFF 
Direção do ar 

Modo de operação 

Velocidade do ventilador 

Autoverificação 

Função “Health” 

Tempo “+/-”  

Redução noturna 

Descongelamento 

Limpeza do filtro 

Bloqueio 

Temperatura “+/-”  

Temporizador 

Sem uso 

Sem uso 

Reinício filtro 

Baixa Média Alta 
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Tecla “Função Health” 
Ao premir esta tecla ativa-se a função “HEALTH”. 
 
Tecla “Reinício filtro” 
Quando o ecrã mostrar  indicando que o filtro deve ser lavado, é possível cancelar 
este aviso premindo esta tecla. Não obstante, deverá limpar-se o filtro.  
(Só alguns aparelhos dispõem desta função). 
 
Tecla “Tempo +/- ” 
Ao premir a tecla “Tempo ”, o tempo ajustado será incrementado em 0,5h. Ao premir 
a tecla “Tempo ”, o tempo ajustado será reduzido em 0,5h. 
 
Tecla “Redução noturna” 
Premindo esta tecla, a luz indicadora do modo redução noturna da unidade interior 
pisca. 
Depois de ativar o modo redução noturna, a função arrefecimento permite aumentar 
automaticamente 1°C à temperatura ajustada ao cabo de 1 hora e outro 1°C ao fim da 
segunda hora. 
Depois de ativar o modo redução noturna, a função aquecimento permite baixar 
automaticamente a temperatura ajustada em 2ºC ao cabo de 1 hora e outros 2 °C ao 
fim da segunda hora. 
O ar condicionado funciona em modo redução noturna durante 7 horas e para 
automaticamente. 
Nota: Premindo as teclas "MODE" ou "ON/OFF", o controlo remoto desativa o modo 
redução noturna. 
 
Tecla “Temperatura +/-” 
Premindo a tecla“ ”, a temperatura ajustada é incrementada em 1°C. Premindo a 
tecla “ ” , a temperatura ajustada diminuirá em 1°C. 
 
Tecla “Temporizador” 
Premir esta tecla para ativar/desativar o temporizador. Ao premir a tecla, a indicação 
“ON” pisca no ecrã do controlo. Premir “ ” e “ ” para ajustar a hora. Premiar a tecla 
novamente para completar o ajuste. O ajuste “OFF” tem o mesmo método. 
 

 
OPERAÇÃO 

 
MODO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO 

1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 
2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo automático. 
3. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode selecionar 

entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 
4. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

 
MODOS DE FUNCIONAMENTO DE ARREFECIMENTO E AQUECIMENTO 

1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 
2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo arrefecimento ou aquecimento . 
3. Prima as teclas “ ” ou “ ” para ajustar a temperatura. Cada tecla aumenta ou 

diminui a temperatura 1 °C no intervalo 16 a 32 °C.  
4. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode selecionar 

entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 
5. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára  
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MODO VENTILAÇÃO 

1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 
2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo ventilação (FAN). 
3. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode selecionar 

entre as velocidades BAIXA, MÉDIA e ALTA. 
4. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

Observação: No modo de funcionamento ventilação, o ajuste de temperatura não produz 
qualquer efeito. 

 
MODO DE DESUMIDIFICAÇÃO 

1. Prima a tecla "ON/OFF"; o ar condicionado começa a funcionar. 
2. Prima a tecla "MODE" e selecione o modo desumidificação (DRY). 
3. Prima as teclas “ ” ou “ ” para ajustar a temperatura. Cada tecla aumenta ou 

diminui a temperatura 1 °C no intervalo 16 a 32 °C. 
4. Prima a tecla “SPEED” para ajustar a velocidade do ventilador. Pode selecionar 

entre as velocidades BAIXA, MÉDIA, ALTA e AUTO. 
5. Se voltar a premir a tecla "ON/OFF", o ar condicionado pára. 

Observação: 
Neste manual estão indicadas as funções de todos os comandos à distância. Se, 
ao premir algum botão, não perceber qualquer reação, tal significa que o seu 
aparelho de ar condicionado não dispõe da função correspondente. 
 
 

 
 

4.1 MANUTENÇÃO: REVISÃO ANTES/DEPOIS DE OPERAÇÃO 
 

Para evitar lesões e danos, por favor tome atenção às indicações seguintes, antes de 
ligar o aparelho de ar condicionado. 

 
• No início de cada temporada deverá verificar: 

1) Que não existen obstruções físicas nas entradas de ar das unidades 
interiores e exteriores. Isto assegurará o correto funcionamento do aparelho e 
evitará danos com custos elevados. 

2) Que o cableado elétrico se encontra em boas condições, em particular, o 
cabo de terra. Qualquer não conformidade deve ser imediatamente retificada 
por pessoal qualificado. 

3) a drenagem está bloquead. Se as drenagens estiverem bloqueadas, o 
aparelho não operará corretamente e poderão produzir-se fugas de água. 

4) Que o filtro de ar se encontra limpo e corretamente fixado. 
 

• No final de cada temporada deverá: 
1) Operar durante 2-3 horas em condições de ventilação para assim eliminar a 

humidade da unidade interior. 
2) Quando a unidade não vá ser utilizada durante um largo periodo de tempo, 

desligar a alimentação elétrica. Se a unidade parar com o controlo remoto, 
este continuará a consumir ligeiramente.  

• Outras verificações: 
1) Depois de várias temporadas, é necessário realizar uma limpeza a fundo das 

unidades interior e exterior para assegurar que o aparelho continuará a 

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
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funcionar corretamente. 
2) É possível que o aparecimento ou geração de contaminantes dentro da 

unidade possa criar bloqueios na drenagem, maus odores, fugas de água, 
redução de volume de ar ou de capacidade calorífica/frigorífica. Se isso 
ocorrer, contacte um serviço pós-venda autorizado. 

3) Não tente limpar dentro das unidades interior ou exterior por si mesmo. Há 
risco para a saúde e pode causar danos na unidade.  

 
4.2 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTERIOR 

 

a) Desligue o aparelho e a tomada de corrente elétrica.  
b) Limpe a unidade com um pano seco ou ligeiramente humedecido. 

 
 Nota: 

- Não utilize água a temperatura superior a 45º para limpar o painel, caso 
contrário poderá causar a deformação e/ou despigmentação do painel. 

- Não utilize solventes, pó abrasivo, benzeno ou outros produtos químicos 
voláteis. 

- Não utilize detergentes ou líquidos corrosivos para limpar a unidade e evite 
salpicar a mesma com água ou outro líquido, pois poderá danificar as peças 
de plástico e inclusivamente provocar uma descarga elétrica. 
 

4.3 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR 
 

NOTA:  
- Antes de limpar o filtro de ar pare a unidade com o controlo e desligue o 

aparelho da alimentação elétrica. 
- Com o objetivo de assegurar o melhor desempenho do seu aparelho de ar 

condicionado, limpe o filtro de ar regularmente. Recomendamos a limpeza 
do filtro uma vez por mês ou mais frequentemente. 

 

c) Retirar o filtro: 
- Para a cassete, é fácil retirar o filtro ao abrir a grelha frontal, pressionando 

os dois clips do painel. 
- Para as unidades chão/teto, o filtro pode ser extraído uma vez aberta a 

grelha premindo os dois clips do painel frontal. 
- Para as unidades de condutas, o filtro pode ser extraído diretamente desde 

a parte posterior (retorno de ar) ou desde a parte inferior da conduta. 
d) Utilize um aspirador ou lave o filtro com água. Seque-o à sombra. 

- Quando o filtro está muito sujo, poderá 
ser limpo com detergente e água 
quente (a menos de 45°C).  

- Assegure-se de que o filtro está 
completamente seco antes de voltar a 
instalá-lo na unidade para evitar riscos 
de curto-circuito ou fugas elétricas. 

- Não secar o filtro sob a ação de luz 
solar direta. 

 
e) Coloque novamente o filtro de ar na unidade até que fique firmemente 

fixado, e feche o painel de seguida. 
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Caso se produza uma avaria, verifique os seguintes pontos antes de chamar o serviço 
de Assistência Técnica autorizado. 

 
SINTOMA PROBLEMA 

O ar condicionado não funciona • Ocorreu um corte de corrente? 
• Há cabos soltos? 
• A tensão de alimentação é 1,1 vezes 
maior que a tensão máxima nominal ou 
0,9 vezes inferior à tensão nominal 
mínima? 
• Há algum fusível fundido? 
• Esperou o tempo mínimo necessário para 
ligar o aparelho? 

 
 
 
El control remoto no funciona 

• ¿El control remoto está a más de 8 
metros de la unidad interna? 

• ¿Las pilas están agotadas? 
• ¿Hay obstáculos entre el mando y el 

receptor de Ia señal de la unidad 
interior? 

O rendimento é reduzido em arrefecimento 
e/ou aquecimento 

• A temperatura ajustada é adequada? 
• A entrada de ar está obstruída? 
• O filtro de ar está sujo? 
• O ventilador está em velocidade baixa? 
• Há alguma fonte de calor no 
compartimento? 
• Está aberta alguma porta ou janela? 
Após a unidade funcionar durante 15 
minutos, medir a temperatura do ar à 
entrada e à saída. Em funcionamento 
normal, a diferença entre temperaturas 
deve ser superior a 8°C em arrefecimento e 
a 14°C ou superior em aquecimento. 

O ventilador interior parece não 
funcionar 

• Em aquecimento ou em certas 
circunstâncias o ventilador interior 
pode reduzir a sua velocidade ou 
mesmo parar, como parte do seu 
funcionamento normal. 
 

A unidade interior não funciona 
imediatamente quando se liga o ar 
condicionado 

• Uma vez desligado o ar condicionado, este 
não voltará a funcionar durante cerca de 3 
minutos para realizar o ciclo de equilíbrio 
do circuito frigorífico. 

5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
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A unidade interior não funciona 
imediatamente quando se liga o ar 
condicionado 

• O ar condicionado não produz odores 
por si mesmo, mas pode acumular 
bactérias e odores do compartimento. 

• O ar condicionado pode acumular 
essências do meio envolvente (fumo, 
materiais, sedimentos,…) 

• Limpe o filtro de ar. Se o problema 
persistir a unidade deve ser limpa por 
profissionais.  

Ouve-se um som de água corrente na 
operação em arrefecimento. 

• Isto deve-se ao refrigerante que flui dentro 
da unidade interior 

Durante o funcionamento em 
arrefecimento, a unidade expulsa 
vapor de água 

• Isto é normal quando existe uma 
grande diferença entre a temperatura 
da sala e a temperatura de impulsão 
do ar condicionado.  

Durante o funcionamento em 
aquecimento, a unidade expulsa 
vapor de água 

• Ocorre devido à humidade durante o 
processo de descongelação.  

Ouve-se um ruído durante a operação 

• Um silvo pode ser causado pelo fluxo 
do refrigerante. 

• Um ruído baixo é causado peIa 
deformação do plástico devido à 
temperatura. 

Interferência no modo de operação. 
Quando a uma unidade interior é pedido 
o funcionamento em modo diferente do 
que está a funcionar a unidade exterior, 
pode dar-se o caso em que a unidade 
interior se põe em modo interferência. 

 Frio Desumid Calor Vent. 
Frio ok ok X ok 
Desumid ok ok X ok 
Calor X X ok ok 
Vent. ok ok ok ok 

  ok - normal    X - modo interferência 
 
A unidade exterior trabalha sempre no 
modo em que arranca a primeira unidade 
interior. 
 
Quando uma unidade interior entre em 
modo interferência, esta avisa com 3 bips e 
desliga-se automaticamente. 

 
Se o problema persiste após estas verificações ou se detetar cheiro a queimado, 
pare de imediato o aparelho, desative o circuito elétrico e consulte um serviço pós-
venda autorizado. 
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A BAXI declara que estes produtos ostentam marcação CE de acordo com os requisitos essenciais 
das seguintes Diretivas: 

 
- 2006/95/EC – Diretiva de Baixa Tensão  
- 2004/108/EC – Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética  
- 2009/125/EC – Diretiva ErP  

 
       

 
Baxi Calefacción S.L.U. 
Salvador Espriu, 9-11, 08908 L'Hospitalet del Llobregat – ESPAÑA 
Tel. +34 902 89 89 89 
www.baxi.es 
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	3.- Premir “Function” para confirmar a função ECO; o ícone “”fica fixo.
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	Selecionar a função Anti-Fungos:
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	2.- Premir “” ou “” para selecionar a função Anti-Fungos; o ícone “” é mostrado
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	Indicação bloqueio central
	Quando o controlo remoto está bloqueado por un controlo central, é mostrado no ecrã o ícone “”.
	Indicação Silêncio
	Quando a unidade interior estiver na função silêncio, é mostrado o ícone “”; quando esta função terminar, o ícone desaparece.
	Nota: Em unidades sem função silêncio, a função silêncio também é mostrada, mas será somente a indicação de que o aparelho está a funcionar na velocidade baixa do ventilador. Neste caso, o ícone “”não é mostrado no ecrã do controlo remoto.
	Indicação de descongelamento
	Quando o aparelho estiver a descongelar a bateria exterior, o ícone “”é mostrado no ecrã do controlo remoto.
	Indicação Limpeza de Filtro
	A unidade memoriza o tempo de funcionamento do aparelho. Quando o tempo de funcionamento for superior ao tempo fixado, o ícone “” é mostrado no ecrã para recordar que deve proceder à limpeza do filtro da unidade interior. Para evitar o bloqueio do fil...
	Premindo durante mais de 5 segundos o botão “Timer” recomeça a contagem de tempo para a indicação de limpeza de filtro.
	Indicación de graus Celsius e Fahrenheit
	O utilizador pode escolher a unidade de temperatura mostrada: graus Celsius ou Fahrenheit.
	Indicação Bloqueio infantil
	Prima o botão “” ou “” durante mais de 5s para bloquear e é mostrado “”. Neste estado, as operações no controlo ficam inabilitadas. Premindo novamente um daqueles botões durante mais de 5s ou cortando a tensão à unidade, o controlo fica desbloqueado e...
	Função controlo remoto
	O controlo tátil por cabo pode atuar como recetor de controlo por infravermelhos.
	Controlo equipado com sonda de temperatura da sala
	O control tátil dispõe duma sonda que mede a temperatura da sala. Se este sensor não estiver danificado, a temperatura da sala medida pela sonda do controlo é informada à placa electrónica do aparelho. Se o sensor se danifica, a temperatura da sala co...
	Informação de anomalias
	Quando é detetada alguma anomalia na unidade o código dessa anomalia é mostrado no ecrã do controlo (consulte o manual de instalação para conhecer o significado dos diferentes alarmes possíveis).
	3.3 FUNCIONAMENTO COM CONTROLO POR CABO
	DESCRIÇÃO DAS TECLAS
	CONTROLO POR CABO

	Prima esta tecla para ligar (ON) ou desligar (OFF) o aparelho.
	Ao premir esta tecla, as lâminas horizontais começam a oscilar automaticamente. Quando as lâminas alcançarem a posição desejada, prima novamente a tecla e as lâmas ficam fixas na posição selecionada.
	Premindo esta tecla, o modo de funcionamento varia da seguinte forma:
	Tecla “Velocidade do ventilador”
	Prima esta tecla para modificar a velocidade do ventilador:
	OPERAÇÃO
	MODO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
	MODOS DE FUNCIONAMENTO DE ARREFECIMENTO E AQUECIMENTO
	MODO VENTILAÇÃO
	MODO DE DESUMIDIFICAÇÃO

	4.1 MANUTENÇÃO: REVISÃO ANTES/DEPOIS DE OPERAÇÃO

	3. OPERAÇÃO
	Para evitar lesões e danos, por favor tome atenção às indicações seguintes, antes de ligar o aparelho de ar condicionado.
	 No início de cada temporada deverá verificar:
	1) Que não existen obstruções físicas nas entradas de ar das unidades interiores e exteriores. Isto assegurará o correto funcionamento do aparelho e evitará danos com custos elevados.
	2) Que o cableado elétrico se encontra em boas condições, em particular, o cabo de terra. Qualquer não conformidade deve ser imediatamente retificada por pessoal qualificado.
	3) a drenagem está bloquead. Se as drenagens estiverem bloqueadas, o aparelho não operará corretamente e poderão produzir-se fugas de água.
	4) Que o filtro de ar se encontra limpo e corretamente fixado.
	 No final de cada temporada deverá:
	1) Operar durante 2-3 horas em condições de ventilação para assim eliminar a humidade da unidade interior.
	2) Quando a unidade não vá ser utilizada durante um largo periodo de tempo, desligar a alimentação elétrica. Se a unidade parar com o controlo remoto, este continuará a consumir ligeiramente.
	 Outras verificações:
	1) Depois de várias temporadas, é necessário realizar uma limpeza a fundo das unidades interior e exterior para assegurar que o aparelho continuará a funcionar corretamente.
	4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
	2) É possível que o aparecimento ou geração de contaminantes dentro da unidade possa criar bloqueios na drenagem, maus odores, fugas de água, redução de volume de ar ou de capacidade calorífica/frigorífica. Se isso ocorrer, contacte um serviço pós-ven...
	3) Não tente limpar dentro das unidades interior ou exterior por si mesmo. Há risco para a saúde e pode causar danos na unidade.
	4.2 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTERIOR
	4.3 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR
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	5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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