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Save These Instructions!
Conserver ce mode d’emploi
Bewahren Sie bitte diese
Bedienungsanleitung auf.
Conservate queste istruzioni
Guarde estas instruções
Φυλά�τε τις �δηγίες αυτές
Guarde estas instrucciones

SEMI-CONCEALED CEILING-MOUNTED WALL-MOUNTED CONCEALED DUCT

IU-PSINV-4WK12R
IU-PSINV-4WK16R
IU-PSINV-4WK18R
IU-PSINV-4WK25R
IU-PSINV-4WK36R
IU-PSINV-4WK48R

IU-PSINV-C12R
IU-PSINV-C16R
IU-PSINV-C18R
IU-PSINV-C25R
IU-PSINV-C36R
IU-PSINV-C48R

IU-PSINV-HW12R
IU-PSINV-HW16R
IU-PSINV-HW18R
IU-PSINV-HW25R

IU-PSINV-D12R
IU-PSINV-D16R
IU-PSINV-D18R
IU-PSINV-D25R
IU-PSINV-D36R
IU-PSINV-D48R

Split System Air Conditioner

Climatiseur Split System

Split-System-Klimagerät

Condizionatore d’Aria Split 

Aparelho de Ar Condicionado Sistema Split

Κλιµατιστικ� ∆ύ� Μ�νάδων

Acondicionador de Aire de Dos Unidades

• INSTRUCTION MANUAL

• MODE D’EMPLOI

• BEDIENUNGSANLEITUNG

• ISTRUZIONI PER L’USO

• MANUAL DE INSTRUÇÕES

• ΕΓ�ΕΙΡΙ∆Ι	 	∆ΗΓΙΩΝ

• MANUAL DE INSTRUCCIONES

This air conditioner uses the new refrigerant R410A.

OI825000_Airwell-PAC-i_COVER.fm  Page 2  Wednesday, June 14, 2006  12:40 PM



130

Índice
Página

Informações sobre o produto ........................................................................ 130
Símbolos de alerta ........................................................................................ 130
Localização da instalação............................................................................. 131
Requisitos eléctricos ..................................................................................... 131
Instruções de segurança............................................................................... 131
Nomenclatura das peças (unidade interior) .................................................. 132
Unidade de controlo remoto sem fios (peças opcionais) .............................. 133

Nomes e funções das peças.................................................................... 133
Receptor .................................................................................................. 136
Operação ................................................................................................. 137
Utilizar a unidade de controlo remoto sem fios........................................ 139
Ajustes de endereço ................................................................................ 141
Operação de emergência ........................................................................ 143
Resolução de problemas ......................................................................... 145

Unidade de controlo remoto com fios (peças opcionais) .............................. 146
Nomes e funções das peças.................................................................... 146
Visor......................................................................................................... 149
Operação ................................................................................................. 150

Ajuste da direcção do fluxo de ar.................................................................. 152
Ajuste da direcção do fluxo de ar para várias unidades interiores utilizando a 
unidade de controlo remoto .......................................................................... 155
Notas especiais............................................................................................. 156
Ajuste do temporizador ................................................................................. 157
Cuidados e limpeza ...................................................................................... 159
Resolução de problemas .............................................................................. 161
Sugestões para poupar energia.................................................................... 161

Informações sobre o produto
Se tem alguma questão ou problema respeitante ao seu aparelho de ar 
condicionado vai necessitar da informação que se segue. O número do modelo 
e da série encontram-se na placa identificadora na parte inferior do aparelho.

Número do modelo _______________ Número de série _______________

Data da compra _________________________________________________

Endereço do concessionário _______________________________________

Telefone _____________________
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Este produto tem a marca « » pois cumpre as directrizes 89/336/CEE, 73/
23/CEE e 93/68/CEE da UE e está em conformidade com as normas indicadas 
a seguir.
Esta declaração será considerada nula se a sua utilização for diferente da do 
construtor e/ou se não forem seguidas, mesmo que parcialmente, as 
instruções de instalação e/ou de modo de emprego.

Nota: Este ar condicionado utiliza o novo refrigerante R410A.

Símbolos de alerta
Os símbolos que se seguem são utilizados neste manual para o alertar 
sobre condições potencialmente perigosas para os utilizadores, pessoal 
de manutenção ou o próprio aparelho:

Este símbolo refere-se a um perigo ou mau 
manuseamento que pode resultar em ferimentos 
pessoais severos ou morte.

Este símbolo refere-se a um perigo ou mau 
manuseamento que pode resultar em ferimentos 
pessoais, danos ao produto ou aos objectos que 
o cercam.

ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO

OI-825-2-P
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Localização da instalação
• Recomenda-se que este aparelho de ar condicionado seja instalado 

adequadamente por um técnico de instalação qualificado de acordo 
com as Instruções de Instalação fornecidas com o aparelho.

• Antes da instalação deste aparelho de ar condicionado verifique se a 
voltagem da rede local na sua casa ou escritório é a mesma que a voltagem 
indicada na placa identificadora.

Requisitos eléctricos
1. Todas as ligações devem estar de acordo com os requisitos eléctricos 

locais. Consulte o seu concessionário ou um electricista qualificado para 
mais detalhes.

2. Cada unidade deve ser adequadamente ligada à terra mediante um fio de 
terra ou as ligações fornecidas.

3. As ligações devem ser feitas por um electricista qualificado.

Instruções de segurança
• Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar este 

aparelho de ar condicionado. Se ainda tiver algumas dificuldades ou 
problemas consulte o seu concessionário.

• Este aparelho tem por finalidade oferecer-lhe condições confortáveis 
na sala. Utilize-o apenas para esse fim como descrito neste Manual de 
Instruções.

• Não coloque este aparelho de ar condicionado num local onde haja 
fumos ou gases inflamáveis, ou num local extremamente húmido tal 
como uma estufa.

• Não coloque o aparelho de ar condicionado perto de objectos 
geradores de calor.

Evite: Para proteger o aparelho de ar condicionado de alta corrosão, evite instalar 
a unidade exterior onde possa ser atingida por água do mar ou por água 
sulfurosa perto de termas.

Para aquecer o sistema, tem de o ligar à corrente 
eléctrica pelo menos cinco (5) horas antes de o 
utilizar. Mantenha o aparelho ligado à corrente 
eléctrica excepto se não o pretender utilizar 
durante uma período de tempo prolongado.

• Não toque na unidade com as mãos molhadas.
• Nunca utilize ou armazene gasolina ou outros vapores ou líquidos 

inflamáveis perto do aparelho de ar condicionado — é muito perigoso.
• Este aparelho de ar condicionado não tem ventilador para retirar ar 

fresco do exterior. Deve abrir frequentemente portas e janelas 
quando utiliza aquecimentos a gás ou óleo na mesma sala, pois 
estes consomem grande quantidade de oxigénio do ar. De outra 
maneira, em casos extremos, podem ocorrer casos de sufocação.

• Não ligue e desligue o aparelho de ar condicionado utilizando o 
interruptor principal. Use o botão de operação ON/OFF.

• Não coloque nada na saída de ar da unidade exterior. É muito 
perigoso devido à alta velocidade de rotação do ventilador.

• Não deixe crianças brincar com o aparelho de ar condicionado.
• Não arrefeça ou aqueça demasiado o sala quando estiverem presentes 

bebés ou pessoas inválidas.

ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO
Corrente eléctrica

ON

ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO

OI-825-3-P
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Nomenclatura das peças (unidade 
interior)

UNIDADE INTERIOR

SEMI-OCULTO
Tipo 4WK (4 vias)

CONDUTA OCULTA
Tipo D (pressão estática padrão)

Drenagem de 
água

Conduta 
flexível 
(opcional)

Conduta de 
tela (opcional)

Grelha de 
entrada de ar 
(entrada de ar) 
(opcional)Grelha de saída de 

ar (opcional) 

Drenagem de 
água

Painel do tecto 
(opcional)

Saída de ar 
(4 localizações) 

Grelha de 
entrada de ar 
(entrada de ar)

UNIDADES DE CONTROLO REMOTO

(Com fios: disponível para 
todas as unidades 

interiores)

(Sem fios: disponível 
para todas as unidades 

interiores)

MONTAGEM NA PAREDE
Tipo HW

Entrada de 
ar

Saída de 
ar

MONTAGEM NO TECTO
Tipo C

Drenagem 
de água
(Pode ligar o 
tubo de 
drenagem do 
lado esquerdo 
ou direito.)

Grelha de 
entrada de ar 
(entrada de 
ar)

Saída de ar

OI-825-4-P
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Unidade de controlo remoto sem 
fios (peças opcionais)
Nomes e funções das peças

A ilustração acima mostra a unidade de controlo remoto sem fios depois de 
a tampa ter sido retirada.

A: Botão de operação ON/OFF Este botão é para ligar e desligar o aparelho de ar condicionado.

B: Transmissor Quando pressiona os botões na unidade de controlo remoto sem fios, a 
marca  aparece no visor para transmitir as alterações dos ajustes ao 
receptor no aparelho de ar condicionado.

C: Botão MODE Utilize este botão para seleccionar um dos cincos modos de operação 
indicados.

(AUTO) : Utilizado para ajustar automaticamente a operação de arrefecimento 
ou aquecimento. Apenas para o tipo de bomba de calor única

(gama de temperatura: 17 a 27°C)
(HEAT) : Utilizado para a operação de aquecimento normal. Apenas para o tipo 

de bomba de calor (gama de temperatura: 16 a 26°C)
(DRY) : Utilizado para desumidificar sem alterar a temperatura ambiente.

(gama de temperatura: 18 a 30°C)
(COOL) : Utilizado para a operação de arrefecimento normal.

(gama de temperatura: 18 a 30°C)
(FAN) : Utilizado para ligar apenas o ventilador sem a operação de 

aquecimento ou arrefecimento.

D: Botões de ajuste da 
temperatura

: Pressione este botão para aumentar o ajuste da temperatura.
: Pressione este botão para diminuir o ajuste da temperatura.

E: Botão selector FAN SPEED
(AUTO)

(HI.)
(MED.)

(LO.)

: O aparelho de ar condicionado decide automaticamente a velocidade 
do ventilador.

: Alta velocidade do ventilador
: Média velocidade do ventilador
: Baixa velocidade do ventilador

I: Botão FLAP

Q: Interruptor de deslizar

L: Botão SET

P: Botão ACL (Nenhum ajuste)

A: Botão de operação ON/OFF

B: Transmissor

D: Botões de ajuste da temperatura

H: Botão A/C SENSOR

N: Botão VENTILATION

J: Botão TIMER SET

O: Sensor do controlo remoto

F: Botão FILTER

K: Botões de ajuste do relógio
G: Botão ADDRESS

E: Botão selector FAN SPEED

M: Botão CL

C: Botão MODE

NOTA

OI-825-5-P
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Nomes e funções das peças (continuação)

F: Botão FILTER Se estiver a ser utilizado um receptor de sinais instalado separadamente, 
este botão é utilizado para desactivar a lâmpada de filtro. Quando a 
lâmpada de filtro ficar acesa, limpe primeiro o filtro e, em seguida, pressione 
o botão FILTER para apagar a lâmpada de filtro.
Se estiver a utilizar uma unidade de controlo remoto com fios e outra sem 
fios, o sinal de filtro da unidade de controlo remoto com fios acende-se. Se 
isto acontecer, limpe primeiro o filtro e, em seguida, pressione o botão 
FILTER numa das unidades de controlo remoto para desactivar o sinal de 
filtro.

G: Botão ADDRESS Se, na mesma sala, utilizou uma instalação de várias unidades ou de uma 
unidade para instalar diversas unidades interiores que podem ser 
programadas com a unidade de controlo remoto sem fios, este botão 
permite ajustar endereços para evitar o envio de sinais para a unidade 
interior errada. Cada uma das seis unidades interiores pode ser controlada 
separadamente pela respectiva unidade de controlo remoto mediante a 
correspondência entre o número do interruptor de endereço da área de 
operação da unidade interior e o número utilizado para o endereço da 
respectiva unidade de controlo remoto. (As unidades interiores não podem 
ser controladas separadamente quando são utilizadas num formato de 
combinação flexível, num formato de operação simultânea de várias 
unidades ou em qualquer outro formato pois funcionam em simultâneo.)

Quando substituir as pilhas, o ajuste de endereço é reposto para “ALL” pelo 
que deverá efectuar novamente o ajuste.

H: Botão A/C SENSOR Quando pressiona este botão (utilize uma esferográfica), a indicação  
desaparece do visor. A temperatura ambiente é detectada pelo sensor 
integrado na unidade interior, sendo o ar condicionado controlado em 
função dessa temperatura. 

Se o controlo remoto estiver colocado perto de uma fonte de calor, tal como 
um aquecedor ou sob a incidência directa da luz solar, pressione o botão A/
C SENSOR para mudar para o sensor da unidade interior.

I: Botão FLAP 1. Utilize este botão para ajustar a direcção do fluxo de ar para um ângulo 
específico. 
A direcção do fluxo de ar aparece na unidade do controlo remoto.

Modo de operação Número de ajustes de direcção do fluxo de ar
(COOL) ou (DRY) 3
(HEAT) ou (FAN) 5
(AUTO)

Modo de arrefecimento: 3
Modo de aquecimento: 5

• Nos modos de arrefecimento e de secagem, se a placa for colocada 
para baixo, pode ocorrer condensação e começar a pingar junto da 
saída.

• Não mova a placa com as mãos.

Esta função está disponível para os modelos 4WK, C e HW.

(SWEEP) 2. Utilize este botão para que a direcção do fluxo de ar suba e desça 
automaticamente.
Pressione este botão várias vezes até o símbolo aparecer no visor. 

Para parar a operação de varrimento
Pressione o botão FLAP novamente com a função de varrimento da placa 
activada para parar a placa na posição pretendida. Em seguida, o fluxo de 
ar pode ser ajustado a partir da posição superior pressionando novamente o 
botão FLAP.

NOTA

NOTA

PRECAUÇÃO

NOTA

OI-825-6-P
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Nomes e funções das peças (continuação)

Indicação de paragem da operação de varrimento

Durante o arrefecimento e a secagem, a placa não pára na posição inferior. 
Mesmo que a placa seja parada na posição inferior durante a operação de 
varrimento, só pára até atingir a terceira posição a partir da posição 
superior.

Esta função está disponível para os modelos 4WK, C e HW.

J: Botão TIMER SET

(Temporizador OFF)

(Temporizador de ciclo OFF)

(Temporizador ON)

Utilize este botão com a unidade ligada para alternar entre ajustes do 
temporizador.

: O ar condicionado pára depois que o intervalo de tempo ajustado 
terminar.

:O ar condicionado pára sempre depois que o intervalo de tempo 
ajustado terminar.

: O ar condicionado é ligado depois que o intervalo de tempo 
ajustado terminar.

K: Botões de ajuste do relógio : Pressione este botão para aumentar o tempo.
: Pressione este botão para diminuir o tempo.

L: Botão SET Utilize este botão para ajustar o temporizador.

M: Botão CL Utilize este botão para apagar o ajuste do temporizador.

N: Botão VENTILATION É utilizado quando existe um ventilador (à venda no mercado) ligado. 
Pressionar o botão VENTILATION, liga e desliga o ventilador. O ventilador 
também se liga e desliga quando o ar condicionado é ligado e desligado. (O 
visor do controlo remoto mostra “ ” quando o ventilador está a funcionar.)
* Se pressionar o botão VENTILATION durante mais de 4 segundos 

depois da substituição das pilhas, a indicação “ ” aparece no visor 
permitindo a utilização do ventilador.

O: Sensor do controlo remoto Detecta a temperatura à volta da unidade de controlo remoto quando a 
posição desta unidade foi seleccionada com o botão do sensor.

P: Botão ACL (Nenhum ajuste) Coloca a unidade de controlo remoto sem fios no estado de pré-operação. 
Utilizado após a substituição das pilhas ou quando o ajuste do interruptor de 
deslizar foi alterado.

Q: Interruptor de deslizar Este interruptor destina-se ao ajuste do modo de operação da unidade 
interior e das placas.

• A unidade de controlo remoto sem fios envia regularmente o sinal da 
temperatura ao aparelho de ar condicionado em intervalos de cinco 
minutos. Se o sinal da unidade de controlo remoto parar mais de 10 
minutos devido à perda da unidade de controlo remoto ou qualquer outra 
causa, o aparelho de ar condicionado mudará para o sensor de 
temperatura incorporado na unidade interior para controlar a temperatura 
ambiente. Nestes casos, a temperatura à volta da unidade de controlo 
remoto pode ser diferente da temperatura detectada junto do aparelho de 
ar condicionado.

• Se seleccionar uma baixa velocidade para o ventilador e o ar 
condicionado estiver em operação de arrefecimento com uma 
temperatura exterior inferior a 10°C, o ar condicionado pode passar 
automaticamente para ventilador a média velocidade para evitar o 
congelamento.

Ventilador e 
aquecimento

Arrefecimento e secagem

NOTA

NOTA

OI-825-7-P
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Receptor
À excepção do receptor de sinal instalado separadamente, os receptores de 
sinal são montados nas unidades interiores.

A: Receptor Esta secção recebe os sinais infra-vermelhos emitidos pela unidade de controlo 
remoto (transmissor).

Lâmpadas de indicação Uma destas lâmpadas pisca quando ocorre um problema. Quando uma lâmpada 
de indicação começar a piscar, consulte “Resolução de problemas” na 
página 145.

B: Lâmpada 
OPERATION

Esta lâmpada acende-se quando o aparelho é ligado.

C: Lâmpada do 
temporizador

Esta lâmpada acende-se quando o sistema está a ser controlado pelo 
temporizador.

D: Lâmpada de espera • Esta lâmpada acende-se nas seguintes ocasiões durante as operações de 
aquecimento: 
Quando a operação é iniciada, o termóstato é activado e durante a operação 
de descongelação

• A lâmpada pisca quando ocorre um problema.

E: Botão da operação de 
emergência

Utilizado quando não é possível efectuar a operação devido a um problema ou se 
perder a unidade de controlo remoto.

F: Interruptor ADDRESS Este interruptor é utilizado para evitar o envio de sinais à unidade interior errada 
quando instalar diversas unidades interiores programadas pela mesma unidade 
de controlo remoto na mesma sala. 

G: Botão SWING Quando pressiona este botão, o varrimento do fluxo de ar é efectuado 
automaticamente para cima e para baixo.

H: Lâmpada FILTER Esta lâmpada acende-se para indicar que é necessário limpar o filtro.

• Se ouvir dois sinais sonoros, a lâmpada de operação das lâmpadas de indicação acender-se e as 
lâmpadas do temporizador e de espera piscam alternadamente quando são utilizados modelos com 
bomba de calor. Isto indica uma falta de correspondência entre o modo de arrefecimento/aquecimento 
pelo que não é possível efectuar a operação no modo pretendido. (Ouvirá os mesmos sinais sonoros 
e a mesma lâmpada de operação acende-se-á caso seleccione o arrefecimento/aquecimento 
automático num modelo que não integra a função de arrefecimento/aquecimento automático.)

• Quando a operação local é ajustada para ser desactivada devido à utilização do modo de controlo 
centralizado, pressionar o botão de operação ON/OFF, o botão MODE ou os botões de ajuste da 
temperatura resulta na reprodução de cinco sinais sonoros. A tentativa de alteração da operação não 
será aceita.

E B

C

D

A

B C D A

E E

G

F

A

B

C

D
H

B C D A

Tipo 4WK

Tipo HW

Tipo C Receptor de sinal 
instalado separadamente 
(tipo D)

OI-825-8-P
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Operação

• Para aquecer o sistema, tem de o ligar à corrente eléctrica pelo menos 
cinco (5) horas antes de o utilizar.

PASSO 1 Para ligar o ar condicionado
Pressione o botão de operação (botão ON/OFF).

PASSO 2 Ajustar o modo
Pressione o botão MODE para seleccionar o modo 
pretendido.
[  (AUTO),  (HEAT),  (DRY),  (COOL) ou  (FAN)]

PASSO 3 Ajustar a velocidade do ventilador
Pressione o botão selector FAN SPEED para seleccionar a 
velocidade desejada.
[  (AUTO),  (HI.),  (MED.) ou  (LO.)]

Se seleccionar AUTO, a velocidade do ventilador muda 
automaticamente.

PASSO 4 Ajustar a temperatura
Utilize o botão  ou  para alterar o ajuste de 
temperatura conforme pretendido.
(  reduz a temperatura e  aumenta a temperatura.)
* A temperatura não pode ser ajustada em modo FAN.

PASSO 5 Ajustar a direcção do fluxo de ar
Quando existe mais do que uma unidade interior, o botão 
UNIT é utilizado primeiro para seleccionar uma unidade. Em 
seguida, utilize o botão FLAP para ajustar a direcção do 
fluxo de ar para um ângulo específico ou para varrimento.

PASSO 6 Para desligar o ar condicionado
Pressione novamente o botão de operação (botão ON/OFF).

PASSO 2

PASSO 1, 6

PASSO 3

PASSO 4

PASSO 5

NOTA

OI-825-9-P
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Operação (continuação)

Aquecimento e arrefecimento
automático

(Apenas para o tipo de bomba
de calor)

O ar condicionado efectua automaticamente a operação de aquecimento e 
arrefecimento com base na diferença entre o ajuste de temperatura e a 
temperatura ambiente. Todas as unidades interiores do mesmo sistema de 
refrigeração podem ser controladas com um controlo de grupo.

Operação simultânea de várias
unidades (controlo de grupo)

O controlo de grupo é adequado para a utilização de ar condicionado em 
salas grandes com diversos aparelhos de ar condicionado. 
• Uma unidade de controlo remoto pode controlar um máximo de quatro 

unidades interiores.
• Todas as unidades interiores têm os mesmos ajustes excepto a direcção 

de fluxo de ar. 
• São utilizados os sensores de temperatura da parte lateral da unidade 

interior.

Unidade exterior

Linha de sinalUnidade de 
controle remoto

Unidade interior

OI-825-10-P
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Utilizar a unidade de controlo remoto sem fios

Interruptor de deslizar Utilizado para ajustar o modo de operação das unidades interiores e as 
placas.
• Consoante a unidade interior utilizada, os ajustes do visor de operação e 

da direcção do fluxo de ar diferem conforme mostrado abaixo.
• Utilize um utensílio pontiagudo para alterar a posição do interruptor.
• Quando a posição do interruptor tiver sido alterada, pressione o botão 

ACL.
*  Para mais detalhes sobre as funções da placa, consulte as instruções de 

operação da unidade interior utilizada.

• Antes de utilizar, verifique se o interruptor de deslizar foi colocado na 
posição mostrada na figura acima. Para mais detalhes sobre o ajuste do 
interruptor de deslizar, consulte o concessionário.

Como colocar as pilhas 1. Deslize a tampa na direcção indicada pela 
seta e retire-a.

2. Instale duas pilhas AAA alcalinas. 
Certifique-se de que as pilhas apontam na 
direcção marcada no compartimento das 
pilhas.

3. Utilize um utensílio pontiagudo para 
pressionar o botão ACL.

• As pilhas duram cerca de um ano 
dependendo da utilização da unidade de 
controlo remoto sem fios. Substitua as 
pilhas quando o visor da unidade de 
controlo remoto sem fios deixar de acender 
ou quando não conseguir utilizar o controlo 
remoto para mudar os ajustes do aparelho de ar condicionado.

• Quando tiver de substituir as pilhas, certifique-se de que ambas as pilhas 
são novas e do mesmo tipo.

• Remova as pilhas se não pretender utilizar a unidade de controlo sem fios 
durante um período de tempo prolongado.

• Elimine as pilhas usadas no local apropriado.

Modelo que suporta 
ajustes de placa 

diferentes

Modelo só de 
varrimento

Modelo sem placa

Posição do interruptor 
de deslizar

Visor da placa na 
unidade de controlo 
remoto sem fios

Com a tampa do 
compartimento de pilhas 
removida

Bomba de calor (com 
função automática de 

arrefecimento/
aquecimento)

Bomba de calor (sem 
função automática de 

arrefecimento/
aquecimento)

Só arrefecimento

Visor do modo de 
operação na unidade de 
controlo remoto sem 
fios

Posição do interruptor 
de deslizar

Botão 
ACL

Tampa
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Utilizar a unidade de controlo remoto sem fios 
(continuação)

Como utilizar a unidade
de controlo remoto sem

fios

• Aponte o transmissor da unidade de controlo remoto sem fios para o 
receptor de sinal. Se o sinal recebido for fraco, ouvirá um sinal sonoro.  
(Só são ouvidos dois sinais sonoros quando a operação é iniciada.)

• Os sinais podem ser recebidos a uma distância de cerca de 8 metros.  
Esta distância é aproximada: pode ser ligeiramente inferior ou superior 
consoante a carga restante das pilhas e de outros factores.

• Certifique-se de que os sinais não são bloqueados por outros objectos 
posicionados entre o transmissor e o receptor de sinal.

• Evite colocar a unidade de controlo remoto sem fios em locais expostos à 
incidência directa dos raios solares ou na direcção do fluxo de ar 
produzido pelo ar condicionado, junto de um aquecedor, etc.

• Não deixe cair, atire nem lave a unidade de controlo remoto sem fios.
• A recepção de sinal pode não ser aceita em salas com lâmpadas 

fluorescentes que utilizem o sistema de iluminação electrónica 
instantânea (sistema de início rápido) ou o sistema inversor. Para mais 
detalhes, consulte o concessionário.

Quando montar a unidade de
controlo remoto sem fios

numa parede para ser utilizada

• Antes de montar a unidade de controlo remoto sem fios na parede, 
coloque a unidade na posição de montagem, pressione o botão de 
operação ON/OFF e verifique se os sinais são recebidos correctamente.

• Para remover a unidade de controlo remoto sem fios, desencaixe-a 
puxando-a na sua direcção.

Sugestões de operação • Não utilize a unidade de controlo remoto sem fios demasiado longe 
do receptor de sinal.
Podem ocorrer erros de operação.
Certifique-se de que a unidade de controlo remoto sem fios e o receptor 
de sinal estão na mesma sala.

• Quando utilizar a unidade de controlo remoto sem fios, aponte-a 
directamente para o receptor de sinal.
Ouve um sinal sonoro quando um sinal é recebido correctamente.

• Evite locais onde a unidade de controlo remoto sem fios pode ficar 
tapada por cortinas, etc.
Remova-o antes de efectuar a operação.

Fixe a montagem de instalação da unidade de 
controlo remoto sem fios utilizando os 
parafusos.

Pressione. 

1

2

Coloque 
aqui.

Montagem de instalação da unidade
de controlo remoto sem fios

Procedimento de instalação da unidade de 
controlo remoto sem fios
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Ajustes de endereço
Se, na mesma sala, utilizou uma instalação de várias unidades ou de uma 
unidade para instalar diversas unidades interiores que podem ser 
programadas com a unidade de controlo remoto sem fios, o botão de 
endereço permite ajustar endereços para evitar o envio de sinais para a 
unidade interior errada. Cada uma das seis unidades interiores pode ser 
controlada separadamente pela respectiva unidade de controlo remoto sem 
fios mediante a correspondência entre o número do interruptor de endereço 
da área de operação da unidade interior e o número utilizado para o 
endereço da respectiva unidade de controlo remoto. (As unidades interiores 
não podem ser controladas separadamente quando são utilizadas num 
formato de operação simultânea de várias unidades ou em qualquer outro 
formato pois funcionam em simultâneo.)
O receptor de sinal tem um interruptor de endereço para recepção de sinal e 
a unidade de controlo remoto sem fios tem um interruptor de endereço para 
a transmissão de sinal.

Como verificar os endereços Quando o botão ADDRESS da unidade de controlo remoto sem fios é 
pressionado, o endereço actual aparece no visor da unidade de controlo 
remoto sem fios. O sinalizador emite um sinal sonoro se o endereço 
visualizado corresponder ao endereço do receptor de sinal. (O sinalizador 
emite sempre um som se “ALL” aparecer no visor de endereços.)
Se “ALL” aparecer no visor de endereços, as operações podem ser 
efectuadas independentemente do endereço do receptor de sinal. Aponte a 
unidade de controlo remoto sem fios para o receptor de sinal da unidade a 
controlar e envie o sinal.

Como ajustar o endereço
correspondente

Ajuste de endereço da unidade de controlo remoto sem fios
1. Quando o botão ADDRESS é pressionado durante mais de 4 segundos, 

“ ” acende-se no visor da unidade de controlo remoto sem fios e o 
endereço actual começa a piscar.

2. Agora, sempre que o botão ADDRESS for pressionado, o endereço muda 
um ajuste pela seguinte sequência: ALL → 1 → 2 → 3 ... → 6 → ALL.
Seleccione o ajuste correspondente ao ajuste do interruptor de endereço 
na área de operação da unidade interior a controlar.

3. Agora, quando o botão SET é pressionado, o endereço deixa de piscar, 
acende-se e permanece visível no visor durante 5 segundos.
O sinalizador emite um sinal sonoro se o ajuste corresponder ao ajuste 
do interruptor de endereço da área de operação da unidade interior.

Quando as pilhas forem substituídas, o ajuste de endereço é reposto para 
“ALL”.

NOTA
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Ajustes de endereço (continuação)

Aparece o 
endereço da 
unidade de 
controlo remoto 
sem fios

……

Tipo 4WK
Posição do 
interruptor de 
endereço no 
receptor de sinal 
(dentro da 
unidade interior)

*  O interruptor de 
endereço da área 
de operação pode 
ser colocado em 
qualquer posição.

……

Para as posições 1, 2 e 3, coloque 
o botão à esquerda. Para 4, 5 e 6, 
coloque o botão à direita. 

Tipo C
Posição do 
interruptor de 
endereço no 
receptor de sinal 
(dentro da 
unidade interior)

*  O interruptor de 
endereço da área 
de operação pode 
ser colocado em 
qualquer posição. ……

Para as posições 1, 2 e 3, coloque 
o botão à esquerda. Para 4, 5 e 6, 
coloque o botão à direita. 

Tipo HW
Posição do 
interruptor de 
endereço dentro 
da unidade 
interior

*  O interruptor de 
endereço da área 
de operação pode 
ser colocado em 
qualquer posição.

……

Para as posições 1, 2 e 3, coloque 
o botão para cima (1). Para 4, 5 e 
6, coloque o botão para baixo 
(ON).

Tipo D
Posição do 
interruptor de 
endereço no 
receptor de sinal

*  O interruptor de 
endereço da área 
de operação pode 
ser colocado em 
qualquer posição.

……

Para as posições 1, 2 e 3, coloque 
o botão à esquerda. Para 4, 5 e 6, 
coloque o botão à direita. 

3 2   1 OFF
6 5   4 ON

1  2  3

ON

3 2   1 OFF
6 5   4 ON

1  2  3

ON

3 2   1 OFF
6 5   4 ON

1  2  3

ON

1 2 3

4 5 6

ADR

1 2 3

4 5 6

ADR

1 2 3

4 5 6

ADR
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Operação de emergência

Em qualquer um dos eventos indicados a seguir, utilize o botão de operação 
Emergency para controlar o ar condicionado temporariamente.
• Quando as pilhas da unidade de controlo remoto sem fios ficarem 

totalmente descarregadas
• Quando ocorrer uma falha na unidade de controlo remoto sem fios
• Quando perder a unidade de controlo remoto sem fios

Tipo 4WK Inicie a operação utilizando o botão de operação Emergency na área de 
operação da unidade interior.

Tipo C Inicie a operação utilizando o botão de operação Emergency do receptor de 
sinal da unidade interior.

Operação

Pressione o botão de operação Emergency.
O ar condicionado inicia uma operação de arrefecimento quando a 
operação for iniciada à temperatura ambiente de 24°C ou superior.
Paralelamente, inicia a operação de aquecimento quando a operação for 
iniciada a uma temperatura ambiente inferior a 24°C.

Desligar

Pressione novamente o botão de operação Emergency.

Operação

Pressione o botão de operação Emergency.
O ar condicionado inicia uma operação de arrefecimento quando a 
operação for iniciada à temperatura ambiente de 24°C ou superior.
Paralelamente, inicia a operação de aquecimento quando a operação for 
iniciada a uma temperatura ambiente inferior a 24°C.

Desligar

Pressione novamente o botão de operação Emergency.
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Operação de emergência (continuação)

Tipo HW Inicie a operação utilizando o botão de operação Emergency na área de 
operação da unidade interior.

• TEST é utilizado para iniciar uma operação de teste quando o ar 
condicionado é instalado pela primeira vez.  Não é utilizado em condições 
normais de utilização.

• Para reiniciar a operação da unidade de controlo remoto sem fios, o 
interruptor de operação ON/OFF deve ser colocado na posição ON sem  
falha. Se for mantido na posição OFF, os sinais enviados pela unidade de 
controlo remoto sem fios não serão aceitos.

Tipo D Inicie a operação utilizando o botão de operação do receptor de sinal.

Operação

Coloque primeiro o interruptor de operação ON/OFF na posição “OFF”.
Em seguida, coloque-o em “ON.”
Se utilizar uma bomba de calor, o ar condicionado inicia uma operação 
de arrefecimento quando a operação for iniciada a uma temperatura 
ambiente de 24°C ou superior; ou inicia uma operação de aquecimento 
quando a operação for iniciada a uma temperatura ambiente inferior a 
24°C.ON

OFF
TEST

Desligar

Coloque o interruptor de operação ON/OFF na posição “OFF”.

NOTA

1. Pressione o botão de operação Emergency.
O ar condicionado inicia uma operação de arrefecimento quando a 
operação for iniciada à temperatura ambiente de 24°C ou superior.
Paralelamente, inicia a operação de aquecimento quando a operação 
for iniciada a uma temperatura ambiente inferior a 24°C.

2. Quando pressiona o botão SWING, a direcção do ar é mudada 
automaticamente de cima para baixo ou vice-versa.

Desligar

Pressione novamente o botão de operação Emergency.
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Resolução de problemas
Verifique os pontos abaixo antes de pedir assistência.

Se o problema persistir mesmo depois de efectuar as verificações recomendadas acima, desligue o ar 
condicionado, coloque o interruptor principal na posição OFF e contacte o revendedor para fornecer o número do 
modelo e os sintomas de avaria. NÃO deve tentar reparar o aparelho pois tal é muito perigoso. Se uma ou mais das 
lâmpadas de indicação estiver a piscar, forneça estas informações ao revendedor.

Avaria Causa possível Solução

V
ol

te
 a

 v
er

ifi
ca

r.

O ar 
condicionado não 
funciona mesmo 
quando o 
interruptor de 
operação ON/
OFF é colocado 
na posição ON.

O ar condicionado está em modo de desligado 
ou o interruptor foi utilizado após uma falha de 
corrente eléctrica?

Pressione novamente o botão de 
operação ON/OFF da unidade de 
controlo remoto sem fios.

E o interruptor principal local? Se estava na posição de desligado, 
coloque-o na posição de ligado.

Quantos fusíveis ficaram queimados? Se um fusível ficou queimado, consulte o 
revendedor.

O modo de operação de temporizador ON está 
activado?

Desactive a operação de temporizador.

O interruptor NORMAL/ALL OFF do receptor de 
sinal está na posição “ALL OFF”?

Se estiver, coloque-o na posição 
“NORMAL” e cancele a operação.

As pilhas da unidade de controlo remoto sem fios 
estão descarregadas?

Se estiverem, substitua-as por pilhas 
novas.

As lâmpadas de indicação mostram uma falta de 
correspondência de arrefecimento/aquecimento 
ou a função automática de arrefecimento/
aquecimento não está disponível?

Altere o modo de operação.

O arrefecimento/aquecimento automático aparece no visor mesmo quando 
o modelo do ar condicionado é apenas de arrefecimento.

Altere a posição do interruptor de 
deslizar da unidade de controlo remoto 
sem fios. (Consulte a página 139)

Avaria Causa possível

C
on

ta
ct

e 
o 

re
ve

nd
ed

or
.

(Existe uma lâmpada de indicação a 
piscar.)

• Ocorreu um problema de comunicação entre o receptor de sinal e a 
unidade interior. Alternativamente, foi ajustado um endereço incorrecto 
para a unidade de controlo remoto sem fios utilizada.

• Ocorreu um problema de comunicação entre a unidade interior e a 
unidade exterior.

• O dispositivo de protecção da unidade interior foi activado.  
Alternativamente, o conector da placa automática do painel de tecto foi 
desligado.

• O dispositivo de protecção da unidade exterior foi activado.

• O sensor de temperatura não está a funcionar correctamente.

• O compressor da unidade exterior foi protegido.

• Está a decorrer uma operação de teste. Coloque o interruptor da 
operação de teste na posição OFF.

Operação Temporizador Preparação 
da operação

Operação Temporizador Preparação 
da operação

Operação Temporizador Preparação 
da operação

Operação Temporizador Preparação 
da operação

Operação Temporizador Preparação 
da operação

Operação Temporizador Preparação 
da operação

Operação Temporizador Preparação 
da operação
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Unidade de controlo remoto com 
fios (peças opcionais)
Nomes e funções das peças

• Esta unidade de controlo remoto pode ser utilizada para controlar um 
máximo de oito unidades interiores. Depois de programar os ajustes de 
operação, as unidades podem ser ligadas através do botão ON/OFF.

• Nas séries D, a posição da placa não aparece no visor.

A: Botão de operação ON/OFF Este botão é para ligar e desligar o aparelho de ar condicionado.

B: Lâmpada OPERATION Esta lâmpada acende-se quando o ar condicionado é ligado.
Esta lâmpada pisca quando ocorre um erro ou é activado um dispositivo de 
protecção.

C: Botão MODE Utilize este botão para seleccionar um dos cincos modos de operação 
indicados.

(AUTO) : Utilizado para ajustar automaticamente a operação de arrefecimento 
ou aquecimento. Apenas para o tipo de bomba de calor única

(gama de temperatura: 17 a 27°C)
(HEAT) : Utilizado para a operação de aquecimento normal. Apenas para o tipo 

de bomba de calor (gama de temperatura: 16 a 30°C)
(DRY) : Utilizado para desumidificar sem alterar a temperatura ambiente.

(gama de temperatura: 18 a 30°C)
(COOL) : Utilizado para a operação de arrefecimento normal.

(gama de temperatura: 18 a 30°C)
(FAN) : Utilizado para ligar apenas o ventilador sem a operação de 

aquecimento ou arrefecimento.

D: Botões de ajuste da 
temperatura

: Pressione este botão para aumentar o ajuste da temperatura.
: Pressione este botão para diminuir o ajuste da temperatura.

E: Botão selector FAN SPEED
(AUTO)

(HI.)
(MED.)

(LO.)

: O aparelho de ar condicionado decide automaticamente a velocidade 
do ventilador.

: Alta velocidade do ventilador
: Média velocidade do ventilador
: Baixa velocidade do ventilador

I: Botão FLAP

H: Botão UNITL: Botão SET

B: Lâmpada OPERATION

D: Botões de ajuste da 
temperatura

C: Botão MODE

N: Botão VENTILATION

J: Botão TIMER SET

O: Sensor do controlo remoto

F: Botão FILTER

K: Botões de ajuste do relógio

G: Botão CHECK

M: Botão CL

A: Botão de operação ON/OFF

E: Botão selector FAN SPEED
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Nomes e funções das peças (continuação)

F: Botão FILTER Este botão é utilizado para desactivar o sinal de filtro ( ). Quando o sinal 
de filtro aparece no visor, limpe o filtro e, em seguida, pressione este botão 
para desactivar o sinal.

G: Botão CHECK Este botão só é utilizado quando se faz a manutenção do aparelho de ar 
condicionado.

Não utilize o botão CHECK para a operação normal.

H: Botão UNIT Quando existe mais do que uma unidade interior ligada, este botão é 
utilizado para seleccionar a unidade para o ajuste da direcção do fluxo de ar.
Se não seleccionar nenhuma unidade, a direcção do fluxo de ar pode ser 
ajustada com o botão FLAP.

I: Botão FLAP 1. Utilize este botão para ajustar a direcção do fluxo de ar para um ângulo 
específico. 
A direcção do fluxo de ar aparece na unidade do controlo remoto.

Modo de operação Número de ajustes de direcção do fluxo de ar
(COOL) ou (DRY) 3
(HEAT) ou (FAN) 5
(AUTO)

Modo de arrefecimento: 3
Modo de aquecimento: 5

• Nos modos de arrefecimento e de secagem, se a placa for colocada 
para baixo, pode ocorrer condensação e começar a pingar junto da 
saída.

• Não mova a placa com as mãos.

Esta função está disponível para os modelos 4WK, C e HW.

(SWEEP) 2. Utilize este botão para que a direcção do fluxo de ar suba e desça 
automaticamente.
Pressione este botão várias vezes até o símbolo aparecer no visor.

Para parar a operação de varrimento
Pressione o botão FLAP novamente com a função de varrimento da placa 
activada para parar a placa na posição pretendida. Em seguida, o fluxo de 
ar pode ser ajustado a partir da posição superior pressionando novamente o 
botão FLAP.

Indicação de paragem da operação de varrimento

Durante o arrefecimento e a secagem, a placa não pára na posição inferior. 
Mesmo que a placa seja parada na posição inferior durante a operação de 
varrimento, só pára ao atingir a terceira posição a partir da posição superior.

Esta função está disponível para os modelos 4WK, C e HW.

PRECAUÇÃO

PRECAUÇÃO

NOTA

Ventilador e 
aquecimento

Arrefecimento e secagem

NOTA
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Nomes e funções das peças (continuação)

J: Botão TIMER SET

(Temporizador OFF)

(Temporizador de ciclo OFF)

(Temporizador ON)

Utilize este botão com a unidade ligada para alternar entre ajustes do 
temporizador.

: O ar condicionado pára depois que o intervalo de tempo ajustado 
terminar.

:O ar condicionado pára sempre depois que o intervalo de tempo 
ajustado terminar.

: O ar condicionado é ligado depois que o intervalo de tempo 
ajustado terminar.

K: Botões de ajuste do relógio : Pressione este botão para aumentar o tempo.
: Pressione este botão para diminuir o tempo.

L: Botão SET Utilize este botão para ajustar o temporizador.

M: Botão CL Utilize este botão para apagar o ajuste do temporizador.

N: Botão VENTILATION É utilizado quando existe um ventilador (à venda no mercado) ligado. 
Pressionar o botão VENTILATION, liga e desliga o ventilador. O ventilador 
também se liga e desliga quando o ar condicionado é ligado e desligado. (O 
visor do controlo remoto mostra “ ” quando o ventilador está a funcionar.)
* Se “ ” aparecer no visor do controlo remoto quando o botão 

VENTILATION for pressionado, o ventilador não está ligado.)

O: Sensor do controlo remoto Normalmente, o sensor de temperatura da unidade interior é utilizado para 
detectar a temperatura. No entanto, é também possível detectar a 
temperatura à volta da unidade de controlo remoto.
Para mais detalhes, contacte o seu revendedor.
(Não utilize este ajuste quando utilizar o controlo de grupo.)

1) Quando se utiliza duas unidades de controlo remoto num sistema de 
controlo de grupo*,
a) é activada a função do último botão pressionado na unidade de 

controlo remoto.
b) tanto a unidade de controlo remoto principal como um controlo remoto 

secundário pode ajustar o temporizador.
* Controlo de grupo significa que é possível controlar um máximo de 8 

unidades interiores com uma unidade de controlo remoto.

2) Se ocorrer uma falha de corrente em modo de temporizador, o tempo 
decorrido até à falha é memorizado.
Reposta a corrente eléctrica, o temporizador é reiniciado para o tempo 
restante.

NOTA
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Visor

Descrição

A: Quando a unidade está no modo de espera de aquecimento, a indicação 
 aparece. Quando esta indicação aparece, o ventilador interior é ligado 

ou desligado lentamente.
B: Aparece a operação seleccionada.
C: Aparece se um modo de operação diferente já tiver sido seleccionado por 

outra unidade de controlo remoto e indica que o modo não pode ser 
alterado.

D: Depois de utilizar o interruptor principal pela primeira vez, a indicação 
 pisca no visor da unidade de controlo remoto. Enquanto 

permanecer visualizado, o sistema verifica automaticamente as unidades. 
Aguarde até a indicação  ser desactivada para utilizar a unidade de 
controlo remoto. Quando o botão TIMER SET é pressionado para ajustar 
o temporizador, a indicação  pisca.

E: Aparecem os valores seleccionados para FAN SPEED, o ângulo do 
ventilador e o estado SWEEP.

F: Aparece apenas quando ocorrer uma avaria na unidade.
G: Quando o botão CHECK é pressionado durante mais de 4 segundos, 

aparece a indicação TEST. Em seguida, pressione o botão de operação 
ON/OFF para iniciar o teste de funcionamento.

H: Aparece para indicar que o controlador do sistema está a ser utilizado na 
operação de controlo. Quando  pisca no visor, a operação não é 
aceita pelo controlador do sistema.

I: Apresenta o número da unidade interior seleccionada com o botão de 
selecção de unidade ou a unidade interior/exterior na qual existe a 
indicação de erro.

J: Aparece quando é necessário limpar o filtro.
K: O modo de temporizador seleccionado aparece durante o ajuste do 

temporizador. Apresenta o tempo do temporizador. (Aparece uma 
mensagem de alarme quando ocorre um erro.) Pressionar o botão TIMER 
SET permite percorrer as opções na seguinte ordem:  

Sem visor
L: Aparece quando utiliza o sensor da unidade de controlo remoto.
M: Aparece se não existir uma função disponível quando pressiona um 

botão.
N: Apresenta o ajuste de temperatura.
O: Aparece quando existe um ventilador (à venda no mercado) ligado.

A

BF C H

L

N

MIEGDKJ O

N.º da unidade
1 — 2

N.º da unidade interior
N.º do circuito de refrigeração
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Operação

• Para aquecer o sistema, tem de o ligar à corrente eléctrica pelo menos 
cinco (5) horas antes de o utilizar.

PASSO 1 Para ligar o ar condicionado
Pressione o botão de operação (botão ON/OFF).

PASSO 2 Ajustar o modo
Pressione o botão MODE para seleccionar o modo 
pretendido.
[  (AUTO),  (HEAT),  (DRY),  (COOL) ou  (FAN)]

PASSO 3 Ajustar a velocidade do ventilador
Pressione o botão selector FAN SPEED para seleccionar a 
velocidade desejada.
[  (AUTO),  (HI.),  (MED.) ou  (LO.)]

Se seleccionar AUTO, a velocidade do ventilador muda 
automaticamente.

PASSO 4 Ajustar a temperatura
Utilize o botão  ou  para alterar o ajuste de 
temperatura conforme pretendido.
(  reduz a temperatura e  aumenta a temperatura.)
* A temperatura não pode ser ajustada em modo FAN.

PASSO 5 Ajustar a direcção do fluxo de ar
Quando existe mais do que uma unidade interior, o botão 
UNIT é utilizado primeiro para seleccionar uma unidade. Em 
seguida, utilize o botão FLAP para ajustar a direcção do 
fluxo de ar para um ângulo específico ou para varrimento.

PASSO 6 Para desligar o ar condicionado
Pressione novamente o botão de operação (botão ON/OFF).

PASSO 2

PASSO 1, 6

PASSO 3

PASSO 4PASSO 5

NOTA
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Operação (continuação)

Aquecimento e arrefecimento
automático

(Apenas para o tipo de bomba
de calor)

O ar condicionado efectua automaticamente a operação de aquecimento e 
arrefecimento com base na diferença entre o ajuste de temperatura e a 
temperatura ambiente. Todas as unidades interiores do mesmo sistema de 
refrigeração podem ser controladas com um controlo de grupo.

Operação simultâneo de várias
unidades (controlo de grupo)

O controlo de grupo é adequado para a utilização de ar condicionado em 
salas grandes com diversos aparelhos de ar condicionado. 
• Uma unidade de controlo remoto pode controlar um máximo de quatro 

unidades interiores.
• Todas as unidades interiores têm os mesmos ajustes excepto a direcção 

de fluxo de ar. 
• São utilizados os sensores de temperatura da parte lateral da unidade 

interior.

Unidade exterior

Linha de sinalUnidade de 
controle remoto

Unidade interior
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Ajuste da direcção do fluxo de ar
As funções diferem, consoante a unidade interior utilizada.  A direcção do 
fluxo de ar não pode ser ajustada com uma unidade de controlo remoto 
pertencente a uma unidade que não esteja listada abaixo.
Tipo de 4 vias (4WK), montagem no tecto (C) e montagem na parede (HW).

• Não utilize as mãos para mover a placa (placa de fluxo de ar vertical) 
controlada pela unidade de controlo remoto.

• Quando o ar condicionado está desligado, a placa (placa de fluxo de ar 
vertical) move-se automaticamente para a posição inferior.

• A placa (placa de fluxo de ar vertical) move-se para a posição superior 
durante a operação de espera de aquecimento. A operação de varrimento 
é activada após o cancelamento da operação de espera de aquecimento. 
O varrimento é indicado na unidade de controlo remoto mesmo durante a 
operação de espera de aquecimento.

Ajustar a direcção do fluxo de
ar

A direcção do fluxo de ar muda sempre que pressiona o botão  FLAP 
durante a operação.

Para activar a operação de
varrimento

Pressione o botão FLAP para colocar a placa (placa de fluxo de ar vertical) 
na posição inferior e, em seguida, pressione novamente o botão FLAP. 
Aparece  no visor e o fluxo de ar é direccionado automaticamente para 
cima e para baixo.

Para parar a operação de
varrimento

Pressione o botão FLAP novamente com a função de varrimento da placa 
activada para parar a placa na posição pretendida. Em seguida, o fluxo de ar 
pode ser ajustado a partir da posição superior pressionando novamente o 
botão FLAP.

Indicação de paragem da operação de varrimento

Durante a operação de arrefecimento ou secagem, a placa não pára na 
posição inferior. Mesmo que a placa seja parada na posição inferior durante 
a operação de varrimento, só pára ao atingir a terceira posição a partir da 
posição superior.

Aquecimento Arrefecimento e secagem Operação do 
ventilador

Todas as 
operações

Coloque a placa (placa de fluxo de ar vertical) na 
posição inferior. Se a placa for colocada na 
posição superior, o ar quente pode não atingir o 
chão.

A placa (placa de fluxo de ar 
vertical) pode ser ajustada para 
uma de três posições.

Ajuste inicial
Ajuste inicial

Ajuste inicial
Operação 
contínua

Ventilador e 
aquecimento

Arrefecimento e secagem
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Ajuste da direcção do fluxo de ar (continuação)

Tipo semi-oculto

Este ar condicionado está equipado com placas automáticas.
Pode ajustar a direcção do fluxo de ar para um ângulo específico ou para o 
modo de varrimento utilizando a unidade de controlo remoto.

Não mova a placa com as mãos.

• A placa de saída de ar pode ser facilmente removida e lavada com água.
• Não se esqueça de parar sempre a operação antes de remover a placa. 
• Depois de lavar com água, deixe-a secar e, em seguida, volte a montá-la 

com a seta virada para fora.

Tipo de montagem no tecto (C)

A. Direcções verticais (automático)
Este ar condicionado está equipado com uma placa automática. Pode 
ajustar a direcção do fluxo de ar para um ângulo específico ou para o modo 
de varrimento utilizando a unidade de controlo remoto. (Consulte a descrição 
da unidade de controlo remoto.)

Não mova a placa com as mãos.

B. Direcções horizontais (manual)
A direcção de fluxo de ar horizontal pode ser ajustada manualmente 
movendo as palhetas verticais para a esquerda ou direita.

Tipo de 4 vias (4WK)

PRECAUÇÃO

Placa automática Palheta vertical

PRECAUÇÃO
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Ajuste da direcção do fluxo de ar (continuação)

Tipo de montagem na parede (HW)

A. Direcções verticais (automático)
Confirme que a unidade de controlo remoto está ligada. Pressione o botão 
FLAP para iniciar o movimento ascendente e descendente da placa. Se 
pretender parar o movimento da placa e direccionar o ar para o sentido 
pretendido, pressione novamente o botão FLAP. No modo de arrefecimento, 
não direccione a placa para baixo num ângulo superior a 30°; caso contrário, 
a condensação pode pingar para o chão. A zona ‘‘A’’ é a posição 
recomendada para a placa em modo de arrefecimento.

Não mova a placa com as mãos.

B. Direcções horizontais (manual)
A direcção de fluxo de ar horizontal pode ser ajustada manualmente 
movendo as palhetas verticais para a esquerda ou direita.

Tipo de conduta oculta (D)

Este ar condicionado não está equipado com peças de saída de ar. Estas 
peças devem ser obtidas localmente. Consulte o manual para obter mais 
informações sobre peças de saída de ar locais.

Zona 
‘‘A’’ 
para 
arrefecimento

30°

Unidade interior

Zona ‘‘B’’ para 
aquecimento

60°

PRECAUÇÃO

Para a 
esquerda

Palhetas 
verticais

Para a 
direita

Grelha de 
saída de ar

Placa
Para baixo

Para cima
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Ajuste da direcção do fluxo de ar 
para várias unidades interiores 
utilizando a unidade de controlo 
remoto
• A direcção do fluxo de ar não pode ser ajustada com a unidade de 

controlo remoto para o tipo de conduta oculta (D).
• Se existirem várias unidades interiores ligadas a uma unidade de controlo 

remoto, a direcção do fluxo de ar pode ser ajustada para cada unidade 
interior através da selecção das unidades interiores (veja a operação 
abaixo).

Botão Auto Flap ( ) • Para ajustar o fluxo de ar das unidades individuais, pressione o botão 
UNIT. O visor mostra o número da unidade interior programada através do 
controlo de grupo. Ajuste a direcção do fluxo de ar para a unidade interior 
apresentada no visor.

• Sempre que pressionar UNIT, a indicação muda na ordem indicada 
abaixo.

• Se não aparecer nada no visor, pode ajustar todas as unidades interiores 
numa única operação.

• O número da unidade aparece como Número da unidade exterior–
Número da unidade interior. Varia consoante o número de unidades 
programadas através do controlo de grupo.

Uma unidade exterior e quatro unidades interiores

Duas unidades exteriores e quatro unidades interiores

Nada no visor N.º da 
unidade

1–1

N.º da 
unidade

1–2

N.º da 
unidade

1–3

N.º da 
unidade

1–4

Nada no visor N.º da 
unidade

1–1

N.º da 
unidade

1–2

N.º da 
unidade

1–3

N.º da 
unidade

2–4

N.º da 
unidade

1–4

N.º da 
unidade

2–1
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Notas especiais

Como funciona? • Quando a temperatura da sala atinge o nível que foi ajustado, o aparelho 
repete o ciclo de ligar e desligar automaticamente.

• Para evitar o aumento da humidade na sala, o ventilador interior é 
desligado quando a unidade pára de funcionar.

• A velocidade do ventilador é programada automaticamente para ‘‘LO.’’ e 
não pode ser ajustada.

• A operação DRY não é possível quando a temperatura exterior é 15 °C ou 
menos.

Rendimento do aquecimento • Como este aparelho de ar condicionado aquece uma sala utilizando o 
calor do ar exterior (sistema de bomba de calor), a eficiência do 
aquecimento diminuirá quando a temperatura for muito baixa. Se não for 
possível obter calor suficiente com esta bomba de calor, utilize outro 
aparelho de aquecimento juntamente com esta unidade.

Descongelação • Quando a temperatura exterior for baixa, pode formar-se gelo ou geada 
na serpentina do trocador de calor exterior, reduzindo o rendimento do 
aquecimento. Quando isto acontece, um sistema de descongelação 
controlado por microcomputador entra em funcionamento. Em simultâneo, 
o ventilador da unidade interior pára (ou, em determinados casos, 
funciona a uma velocidade muito baixa) e a indicação ‘‘STANDBY’’ 
aparece no visor até a descongelação terminar. A operação de 
aquecimento recomeça passados alguns minutos. (Este intervalo varia 
ligeiramente dependendo da temperatura exterior e do modo como a 
formação do gelo ocorreu.)

(em espera) no visor • Durante alguns minutos após o início da operação de aquecimento, o 
ventilador interior permanece desligado (ou, em determinados casos, 
funciona a uma velocidade muito baixa) até a serpentina do trocador de 
calor da unidade interior ficar suficientemente quente. Isto ocorre porque 
existe um sistema de prevenção de correntes de ar frio em 
funcionamento. Durante este período, a indicação ‘‘ ’’ (em espera) 
permanece visualizada.

• A indicação ‘‘ ” (em espera) permanece visualizada durante a 
descongelação ou quando o compressor for desligado (ou quando a 
unidade está a funcionar a uma velocidade muito baixa) pelo termóstato 
quando o sistema está em modo de aquecimento.

• Terminada a descongelação e quando o compressor é ligado novamente, 
a indicação ‘‘ ’’ (em espera) é desactivada automaticamente à medida 
que a operação de aquecimento é retomada.

Se ocorrer uma falha de energia com a unidade a funcionar

Se a corrente eléctrica for cortada temporariamente, a unidade retoma a 
operação automaticamente (após a reposição da corrente eléctrica) 
utilizando os mesmos ajustes programados.

Operação ‘‘DRY’’

Operação de aquecimento

NOTA
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Ajuste do temporizador

Utilizar o temporizador • Ajuste o temporizador durante a operação do ar condicionado.

Indicação de hora do
temporizador

Sempre que pressionar , o ajuste de tempo aumenta em intervalos de 30 
minutos. O limite máximo é de 72 horas.
Sempre que pressionar , o ajuste de tempo diminui em intervalos de 30 
minutos. O limite mínimo é de 0,5 hora.

Indicação do temporizador O temporizador percorre as seguintes opções sempre que pressionar 
 (botão TIMER SET).

Temporizador OFF Utilize este modo para desligar automaticamente a unidade após terminar 
um intervalo de tempo ajustado.

Temporizador de 
ciclo OFF

Utilize este modo para desligar sempre automaticamente a unidade após 
terminar um intervalo de tempo ajustado.

Temporizador ON Utilize este modo para ligar automaticamente a unidade após terminar um 
intervalo de tempo ajustado.

Se estiver a utilizar duas unidades de controlo remoto, pode optar pela 
unidade de controlo remoto principal ou secundária para efectuar as 
operações de temporizador.

Utilização recomendada Visor

Para parar o ar condicionado após terminar o 
intervalo de tempo ajustado

Temporizador 
OFF

Para parar sempre o ar condicionado após 
terminar o intervalo de tempo ajustado

Temporizador 
de ciclo OFF

Para ligar o ar condicionado após terminar o 
intervalo detempo ajustado

Temporizador 
ON

Nada no visor

OFF

ON

Hora ajustada

OFF

ONON

OFF

Hora ajustada Hora ajustada

OFF

ON

Hora ajustada

NOTA
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Ajuste do temporizador (continuação)
 

Como ajustar o temporizador OFF ( )

Exemplo: Parar o ar condicionado após 3,5 horas de funcionamento

Operação Indicação

1. Pressione o botão ON/OFF uma 
vez para ligar o ar condicionado.

2. Pressione o botão TIMER SET 
para seleccionar o modo .

As indicações  e de 
tempo (hora) piscam.

3.
• Pressione o botão  até 3,5 

aparecer no visor.
• Pressione o botão  se o tempo 

ajustado for excedido.

4. Pressione o botão SET para 
ajustar o temporizador OFF.

Como ajustar o temporizador de ciclo OFF ( )

Exemplo: Parar sempre o ar condicionado após 3,5 horas de funcionamento

Operação

1. Pressione o botão ON/OFF para ligar o ar condicionado.

2. Pressione o botão TIMER SET duas vezes para seleccionar o modo 
.

3. Ajuste o tempo utilizando o botão  ou .

4. Pressione o botão SET para ajustar o temporizador de ciclo OFF 
( ).

Quando o temporizador de ciclo OFF é ajustado, a unidade pára sempre 
após 3,5 horas de funcionamento.

Como ajustar o temporizador ON ( )

Exemplo: Ligar o ar condicionado 10,5 horas após o ajuste de tempo ON

Operação Indicação

1. Pressione o botão ON/OFF para 
ligar o ar condicionado.

2. Pressione o botão TIMER SET 
para seleccionar o modo .

As indicações  e de 
tempo (hora) piscam.

3.
• Pressione o botão  até 10,5 

aparecer no visor.
• Pressione o botão  se o tempo 

ajustado for excedido.

4. Pressione o botão SET para 
ajustar o temporizador ON.

Quando o temporizador ON está ajustado, a unidade activa o estado de 
pausa.

Cancelar a operação de 
temporizador

Pressione o botão CL para cancelar a operação. O ajuste de tempo é 
cancelado e a indicação de temporizador deixa de aparecer no visor.

NOTA

NOTA
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Cuidados e limpeza
1. Por motivos de segurança desligue o aparelho de ar condicionado e 

desligue-o também da rede antes de proceder à sua limpeza.
2. Não verta água sobre a unidade interior para a limpar. Poderá 

danificar os componentes internos e causar descargas eléctricas.

Lado de entrada e saída de ar
(unidade interior)

Limpe o lado de entrada e saída de ar da unidade interior com um aspirador 
ou com um pano macio e limpo.

Se estas partes estiverem muito sujas utilize um pano limpo humedecido em 
detergente líquido suave. Quando limpar o lado de saída de ar tenha cuidado 
para não mover as palhetas do seu lugar de instalação.

1. Nunca utilize solventes ou produtos químicos fortes para limpar a 
unidade interior. Não limpe as peças plásticas com água muito 
quente. 

2. Algumas bordas metálicas e as pás do condensador são 
pontiagudas e podem causar ferimentos se não forem manuseadas 
com cuidado; tenha especial cuidado ao limpar estas partes.

3. A serpentina interna e outros componentes da unidade exterior 
devem ser limpos todos os anos. Contacte o seu concessionário ou 
centro de reparações.

Filtro de ar O filtro de ar recolhe a poeira e outras partículas do ar. Deve ser limpo em 
intervalos regulares como indicado na tabela abaixo ou quando a indicação 
de filtro ( ) aparece no visor da unidade de controlo remoto (com fios) 
indicando que o filtro deve ser limpo. Se o filtro ficar bloqueado, a eficiência 
do ar condicionado diminui bastante.

Tipo 4WK C HW D*

Período Seis meses Duas semanas Duas semanas (dependendo das especificações do filtro)

*Tipo de conduta oculta (D):
O ar condicionado não é expedido com um filtro de ar. Para obter ar limpo e 
prolongar o tempo de vida útil do ar condicionado, instale um filtro de ar na 
entrada de ar. Para instalação e limpeza do filtro de ar, contacte o 
concessionário ou centro de assistência.

A frequência de limpeza do filtro depende do ambiente de utilização da 
unidade.

Como limpar o filtro 1. Remova o filtro de ar da grelha de entrada de ar.
2. Utilize um aspirador para retirar poeira ligeira. Se houver poeira 

peganhosa no filtro, lave o filtro com água morna com sabão, passe-o por 
água limpa e seque-o.

ADVERTÊNCIA

PRECAUÇÃO

NOTA
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Cuidados e limpeza (continuação)

Como remover o filtro
Tipo semi-oculto de 4 vias

(4WK):
1. Utilize uma chave de fendas para remover o parafuso de cada um dos 

lados dos dois engates. (Não se esqueça de voltar a apertar os dois 
parafusos após a limpeza.)

2. Com os polegares, faça pressão sobre as duas patilhas da grelha de 
entrada de ar na direcção da seta para abrir a grelha.

3. Abra a grelha da entrada de ar seguindo o sentido descendente.

• Quando limpar o filtro de ar, nunca remova a cadeia de segurança. 
Se for necessário remover a cadeia para fins de assistência e 
manutenção no interior, não se esqueça de reinstalar a cadeia de 
segurança correctamente (gancho no lado da grelha) quando 
terminar todas as tarefas.

• Depois de remover o filtro, as peças rotativas (como o ventilador), as 
áreas eléctricas, etc. ficam expostas na abertura da unidade. Não se 
esqueça de que estas peças são perigosas, efectuando 
cuidadosamente as tarefas necessárias.

4. Remova o filtro de ar fixo à grelha de entrada de ar.

Tipo de montagem no tecto
(C):

1. Utilize a abertura para dedos da grelha de entrada de ar e pressione-a 
para trás. A grelha abre-se no sentido descendente.

2. Utilize a abertura para dedos do filtro de ar e puxá-lo na sua direcção.

Tipo de montagem na parede
(HW):

1. Mova a placa na grelha de saída de ar para a posição mais baixa 
utilizando a unidade de controlo remoto.

2. O filtro é desencaixado quando empurra cuidadosamente a patilha para cima. 
Segure o filtro de ar pela patilha existente na parte inferior e puxe para baixo.

Quando voltar a colocar o filtro, certifique-se de que a marca FRONT está 
virada para si.
Empurre-o para cima até ouvir um estalido indicando que ficou 
correctamente encaixado.

PRECAUÇÃO

Grelha de 
entrada de ar

Parafusos

Patilha

Cadeia de
segurança

Filtro de ar

Abertura para dedos

Filtro de ar

Abertura para dedos do filtro de ar

Grelha de entrada 
de ar

Grelha de entrada 
de ar

Filtro de ar
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Resolução de problemas
Se o seu aparelho de ar condicionado não funciona correctamente, verifique primeiro os seguintes pontos antes de 
solicitar assistência. Se não conseguir solucionar o problema, contacte o seu concessionário ou o serviço de 
assistência.

Sugestões para poupar energia

Avaria Causa possível Solução

O aparelho de ar condicionado não 
funciona de maneira nenhuma.

1. Falha de alimentação. 1. Após uma falha de corrente 
eléctrica, pressione o botão de 
operação ON/OFF na unidade 
de controlo remoto com fios.

2. O disjuntor de fugas foi activado. 2. Contacte o serviço de assistência.
3. Tensão de rede demasiado baixa. 3. Consulte um electricista ou o seu 

concessionário.
4. O botão de operação está 

desactivado.
4. Pressione novamente o botão.

5. A unidade de controlo remoto com 
fios ou a bomba de calor não está 
a funcionar correctamente.
(A marca de inspecção  e as 
letras E, F, H, L, P associadas a 
números aparecem no LCD da 
unidade de controlo remoto com 
fios.)

5. Consulte o seu concessionário.

O compressor começa a funcionar 
mas pára pouco depois.

1. Obstrução em frente da serpentina 
do compressor.

1. Retire a obstrução.

Rendimento de arrefecimento (ou 
aquecimento) deficiente.

1. Filtro de ar sujo ou obstruído. 1. Limpe o filtro de ar para melhorar a 
circulação do ar.

2. Fonte de calor ou demasiadas 
pessoas na habitação.

2. Elimine a fonte de calor se for 
possível.

3. Portas e/ou janelas abertas. 3. Feche-as para evitar a entrada de 
calor (ou frio).

4. Obstáculos perto da entrada ou 
saída de ar.

4. Retire os obstáculos para 
assegurar uma boa circulação de 
ar.

5. O termóstato está ajustado muito 
alto para arrefecimento (ou muito 
baixo para aquecimento).

5. Coloque a temperatura mais baixa 
(ou mais alta).

6. (O sistema de descongelação não 
funciona.)

6. (Consulte o seu concessionário.)

Evite • Bloquear a entrada e saída de ar do aparelho. Se estiverem 
obstruídas, o aparelho não funcionará adequadamente e poderá 
ficar danificado.

• Deixar a luz solar incidir directamente na sala. Use cortinas, venezianas, 
etc. Se as paredes e o tecto da habitação forem aquecidos pelo sol levará 
mais tempo para arrefecer a habitação.

Faça • Procure manter o filtro de ar sempre limpo. (Consulte “Cuidados e 
limpeza”.) Um filtro obstruído prejudica o rendimento do aparelho.

• Para evitar a saída do ar condicionado, mantenha janelas, portas e outras 
aberturas fechadas.

Se ocorrer uma falha de energia com a unidade a funcionar

Se a corrente eléctrica for cortada temporariamente, a unidade retoma a 
operação automaticamente após a reposição da corrente eléctrica utilizando 
os mesmos ajustes programados.

NOTA
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