
Madoka para Daikin Altherma 3 
Controlador remoto BRC1HHD(W/S/K)  
guia de início rápido

a ON/OFF
Para LIGAR/DESLIGAR o aquecimento/arrefecimento ou a água quente 
sanitária

b

Para OK, confirmar ou aceder ao menu do termostato.

 ›  A partir da página inicial, prima para mudar de página (de aquecimento/
arrefecimento para água quente sanitária, por exemplo).

 ›  A partir da página inicial, prima continuamente para aceder ao menu do 
termostato.

 ›  A partir do menu, prima para regressar ao separador selecionado. 
 ›  Num separador, prima para confirmar uma função, valor ou definição.

c

Este botão é utilizado para percorrer os menus ou para alterar as definições.

 ›  Para reduzir a temperatura definida a partir das páginas de definições de 
aquecimento/arrefecimento ou água quente sanitária.

 › Para percorrer o menu para a esquerda.
 ›  Para alterar uma função, valor ou definição a partir de um separador de menu.

d

Para percorrer os menus e alterar definições. 

 ›  Para aumentar a temperatura definida a partir das páginas de aquecimento/
arrefecimento ou água quente sanitária.

 › Para percorrer o menu para a direita.
 ›  Para alterar uma função, valor ou definição a partir de um separador de menu. 

ON/OFF
ON/OFFON/OFF

Página de 
aquecimento/
arrefecimento

Página de água 
quente sanitária

Página do modo 
POTENTE para água 
quente sanitária

Prima o botão  para mover 
de uma página para outra.  

Páginas iniciais disponíveis

ON/OFF



Prima o botão ON/OFF  a partir da página de aquecimento/
arrefecimento ou água quente sanitária.  
Se o termostato estiver ligado, o controlo remoto vai 
apresentar o ícone .

Se a página já estiver em , premir o botão ON/OFF  vai 
cancelar o ícone. O controlador vai ligar a bomba de calor se as 
temperaturas definidas não tiverem sido atingidas.

 1   Aceda à página inicial do modo de booster premindo o 
botão .

2  Selecione o símbolo  premindo o botão .

  1   A partir da página de 
aquecimento/arrefecimento 
ou água quente sanitária, 
prima o botão  ou  para 
ler a temperatura definida no 
modo de aquecimento/
arrefecimento ou água quente 
sanitária (dependendo da 
página em que se encontra). 

2    Utilize os botões  ou  
para alterar a temperatura 
definida.

3   Prima o botão  para guardar a temperatura definida 
alterada.

 1   Prima continuamente o botão  
para aceder ao menu.

  2   Utilize os botões  ou  para 
percorrer para o ícone .

3   Prima o botão  para aceder 
ao separador de seleção do 
modo.

  4   Selecione o modo pretendido (automático, aquecimento 
ou arrefecimento) navegando com o botão  ou  e 
confirme com o botão .

 3  Confirme premindo o botão .

   O modo de arrefecimento apenas ficará disponível em caso de bomba de calor reversível.  
 Em caso de dúvidas, contacte o instalador. 

Ligar ou desligar o aquecimento/
arrefecimento ou água quente 
sanitária

Ativar o modo POTENTE de água 
quente sanitária

Modificar a temperatura definida de 
aquecimento/arrefecimento ou água 
quente sanitária

Alterar o modo de funcionamento 
(aquecimento/arrefecimento)

A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma 
oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o 
conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. 
Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, 
precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo 
e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas 
a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente 
quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes 
ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o 
conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V. 
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