
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT

MANUAL DE OPERAÇÕES

MODELOS
(Para suspensão no tecto)
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Obrigado por ter adquirido este ar condicionado 
Daikin. Leia atentamente este manual de operações 
antes de utilizar o aparelho de ar condicionado.  
Indicar-lhe-á como utilizar correctamente a unidade 
e ajudá-lo-á no caso de surgirem problemas. Depois 
de ler o manual, guarde-o para futuras consultas.
Funcionamento: consulte o manual de operações do 
controlo remoto para obter pormenores sobre os 
nomes e funções dos botões e indicações do 
controlo remoto.

 EXIGÊNCIAS RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

O equipamento de ar condicionado que possui 
está marcado com este símbolo. Significa que 
os produtos eléctricos e electrónicos não devem 
ser misturados com o lixo doméstico 
indiferenciado.
Não tente desmontar pessoalmente o sistema: 
a desmontagem do sistema de ar condicionado 
e o tratamento do refrigerante, do óleo e de 
outros componentes têm de ser feitos por um 
instalador qualificado, cumprindo a legislação 
nacional relevante e regulamentos locais 
aplicáveis.
Os equipamentos de ar condicionado têm de 
ser processados numa estação de tratamento 
especializada, para reutilização, reciclagem 
e recuperação. Ao certificar-se de que este 
produto é eliminado correctamente, está a 
contribuir para evitar as potenciais 
consequências negativas para o ambiente 
e para a saúde humana. Contacte o seu 
instalador ou as autoridades locais, para 
obter mais informações.
As pilhas do controlo remoto têm de ser retiradas 
e eliminadas separadamente, cumprindo a 
legislação nacional e os regulamentos locais 
aplicáveis.
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Informações importantes acerca do 
refrigerante utilizado

Este produto contém gases fluorados de efeito de 
estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto.

Tipo de refrigerante: R410A

Valor GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = "global warming potential", potencial de 
aquecimento global

Pode ser necessário efectuar inspecções 
periódicas para detectar fugas de refrigerante, 
face à legislação europeia ou nacional em vigor. 
Contacte o nosso representante local para obter 
mais informações.

NOTA
• Leia o manual de operações fornecido com 

o controlo remoto que está a utilizar.

Se a sua instalação tiver um sistema de controlo 
personalizado, contacte o seu representante Daikin 
relativamente à operação que corresponde ao seu 
sistema.

• Sistemas com bomba de calor
Este sistema proporciona modos de operação 
para refrigeração, aquecimento, programa seco, 
ventilação e automático.

• Há dois tipos de controlos remotos com fios: 
BRC1E e BRC1D.
Ao utilizar controlos remotos do tipo BRC1E, 
leia o manual de operações com eles fornecido.

1. ANTES DA UTILIZAÇÃO

1 Unidade interior

2 Unidade de exterior

3 Unidade com controlo 
remoto

2

1

3

1

CUIDADOS RELATIVAMENTE AO SISTEMA 
DE CONTROLO DE GRUPO OU CONTROLO 
POR DOIS CONTROLOS REMOTOS
Este sistema aceita dois outros sistemas de 
controlo além do sistema de controlo individual 
(um controlo remoto para uma unidade interior). 
Verifique qual o tipo de sistema de controlo da 
sua unidade:

• Sistema de controlo de grupo
Um controlo remoto controla até 16 unidades 
interiores.
As unidades interiores são todas reguladas 
do mesmo modo.

• Sistema de controlo com dois controlos 
remotos
Dois controlos remotos controlam uma unidade 
interior (no caso de um sistema de controlo de 
grupo, controlam um grupo de unidades 
interiores)
A unidade é utilizada individualmente.

NOTA
• Contacte o representante Daikin, em caso 

de alteração da combinação ou regulação 
do controlo de grupo e dos sistemas com 
dois controlos remotos.

 Consulte a figura na página [1] 

Nomes e funções das peças

a Unidade interior

b

Unidade de exterior 
• O aspecto externo da unidade de exterior 

depende da classe de capacidade a que 
pertence.
A unidade de exterior apresentada na figura 
é apenas uma referência para indicação de 
características.
Contacte o representante da Daikin e verifi-
que qual a unidade de exterior que possui.

c Controlo remoto

d Entrada de ar

e Ar libertado

f Saída de ar

g Aleta do fluxo de ar (na saída de ar)

h
Tubagem de refrigerante, fio eléctrico de 
conexão

i Tubo de drenagem

j
Grelha de aspiração
O filtro de ar incorporado remove pó e 
sujidade.

k
Fio de terra
Faça a ligação da unidade de exterior à terra 
para evitar choques eléctricos.
Português



Para desfrutar plenamente das funções do ar 
condicionado e evitar avarias devidas a uma 
utilização incorrecta, recomenda-se a leitura atenta 
das instruções deste manual, antes de utilizar o 
aparelho.
Este aparelho de ar condicionado foi classificado 
como "aparelho eléctrico não destinado ao público 
em geral".

• Os cuidados aqui descritos estão 
classificados como ATENÇÃO e AVISO. 
Ambos contêm informações de segurança 
importantes. Certifique-se de que cumpre 
todos estes cuidados sem qualquer falha.

ATENÇÃO ...Se estas instruções não forem 
devidamente seguidas, tal pode 
originar lesões corporais, que 
podem mesmo ser fatais.

AVISO .........Se estas instruções não forem 
devidamente seguidas, tal pode 
originar danos materiais ou 
pessoais, de maior ou menor 
gravidade em cada caso.

• Quando concluir a leitura, guarde este manual 
num local prático, para que o possa consultar 
sempre que necessário. Se o equipamento for 
entregue a um novo utilizador, certifique-se 
de que também entrega este manual.

AVISO
Esteja ciente de que a exposição directa e 
prolongada ao ar que sai do ar condicionado 
(frio ou quente), ou a ar demasiado frio ou 
demasiado quente, pode ser prejudicial à 
sua condição física e ao seu estado geral 
de saúde.

Quando o ar condicionado estiver com 
deficiências de funcionamento (cheiro a 
queimado, por ex.), desligue a alimentação 
da unidade e contacte o nosso representante 
local.
Caso mantenha a unidade em funcionamento 
nessas condições, pode ocorrer uma avaria, 
choques eléctricos ou um incêndio.

Contacte o seu representante local relativa-
mente às operações de instalação.
Se tentar fazer pessoalmente as tarefas, pode 
causar fugas de água, choques eléctricos ou 
incêndios.

Consulte o nosso representante local, 
relativamente à modificação da instalação, 
reparação e manutenção do ar 
condicionado.
Uma intervenção técnica inadequada pode 
provocar fugas de água, choques eléctricos 
ou um incêndio.

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA
Português
Não coloque na entrada nem na saída de ar 
nenhum objecto, incluindo ferramentas, 
dedos, etc.
O contacto com as pás da ventoinha, a alta 
velocidade, pode originar lesões físicas.

Há perigo de incêndio em caso de fuga de 
refrigerante.
Se o ar condicionado não estiver a trabalhar 
correctamente (ou seja, se não estiver a gerar ar 
quente ou ar frio), tal pode ser devido a uma 
fuga de refrigerante. Solicite assistência técnica 
ao nosso representante. O refrigerante no 
interior do ar condicionado é seguro, não sendo 
normal a ocorrência de fugas. Contudo, caso 
suceda uma fuga, o contacto entre o refrigerante 
e uma chama desprotegida (de um bico de 
fogão ou aquecedor, por exemplo), pode origi-
nar a libertação de um gás tóxico. Deixe de usar 
o ar condicionado, até que um profissional qua-
lificado possa confirmar a reparação da fuga.

Contacte o nosso representante local 
relativamente aos procedimentos correctos 
em caso de fuga de refrigerante.
Caso se vá proceder à instalação do ar condi-
cionado numa divisão pequena, é necessário 
tomar medidas adequadas de contenção, para 
que a quantidade de refrigerante que se escape, 
numa eventual fuga, não exceda os limites 
aceitáveis de concentração. Se assim não se 
proceder, tal pode levar a acidentes por carência 
de oxigénio.

Contacte profissionais qualificados 
se pretender instalar acessórios, 
certificando-se de que só são utilizados 
acessórios fornecidos pelo fabricante.
Se as intervenções técnicas efectuadas por 
si não forem absolutamente correctas, tal pode 
originar fugas de água, choques eléctricos ou 
um incêndio.

Consulte o nosso representante local, 
relativamente à mudança de local e 
reinstalação do ar condicionado.
Uma instalação inadequada pode provocar 
fugas de água, choques eléctricos ou um 
incêndio.

Certifique-se de utilizar fusíveis com a 
amperagem correcta.
Não utilize fusíveis inadequados, nem os 
substitua por fios de cobre ou outros meios, pois 
tal pode originar choques eléctricos, um 
incêndio, lesões corporais ou danos à unidade.

Certifique-se de ligar a unidade à terra.
Não efectue ligações à terra através de 
canalizações, cabos de pára-raios ou fios de 
terra da rede telefónica.
Uma ligação imperfeita à terra pode originar 
choques eléctricos ou um incêndio.
Uma corrente de pico elevada, devido a raios ou 
outras causas, pode danificar o ar condicionado.
2



Certifique-se da instalação de um disjuntor 
impeditivo de fugas para a terra.
Caso tal disjuntor não seja instalado, podem 
verificar-se choques eléctricos ou um incêndio.

Consulte o nosso representante, caso o ar 
condicionado fique dentro de água durante 
algum desastre natural, como uma cheia ou 
tromba d'água.
Não utilize o ar condicionado em tal situação, 
pois daí poderá advir uma avaria, choque 
eléctrico ou incêndio.

Não ponha a trabalhar nem desligue o ar 
condicionado accionado directamente o 
disjuntor de alimentação.
Caso o faça, pode originar um incêndio ou fugas 
de água. Além disso, a ventoinha começa a 
rodar subitamente se for activada a 
compensação de falha de energia, o que pode 
originar lesões.

Não utilize o produto numa atmosfera 
contaminada com vapores de óleo (de 
cozinha ou de máquinas, por exemplo).
Os vapores de óleo podem originar fissuras, 
choques eléctricos ou um incêndio.

Não utilize o produto em locais com 
demasiados fumos oleosos, como locais 
onde se cozinha; nem em locais com gases 
inflamáveis ou corrosivos, ou pó metálico.
A utilização do produto em tais locais pode 
originar um incêndio ou avarias.

Não utilize materiais inflamáveis (por ex., 
lacas ou insecticidas) perto do produto.
Não limpe o produto com solventes 
orgânicos, como diluentes para tinta.
A utilização de solventes orgânicos pode 
originar fissuras no produto, choques eléctricos 
ou um incêndio.

Certifique-se de que utiliza uma fonte de 
alimentação exclusivamente para o ar 
condicionado.
A utilização de outras fontes de alimentação 
pode gerar calor, um incêndio ou avarias.

Consulte o nosso revendedor relativamente 
à limpeza do interior do ar condicionado.
Uma limpeza inadequada pode partir peças 
plásticas, causar fugas de água ou provocar 
outros danos, havendo ainda risco de choques 
eléctricos.

ATENÇÃO
Não utilize o ar condicionado para outras 
finalidades senão aquelas para que foi 
destinado.
Não utilize o ar condicionado para refrigeração 
de instrumentos de precisão, alimentos, plantas, 
animais, nem obras de arte, pois tal pode afectar 
perniciosamente o desempenho, qualidade e/ou 
longevidade do objecto em causa.
3

Não retire a protecção da ventoinha da 
unidade de exterior.
A protecção evita o acesso à ventoinha de alta 
velocidade da unidade, que pode provocar 
lesões.

Para evitar a carência de oxigénio, assegura 
que a divisão é adequadamente ventilada, 
caso se utilize um aparelho de queima em 
conjunto com o ar condicionado.

Após um longo período de utilização, 
verifique se o estado da base da unidade 
e respectivos apoios estão danificados.
Se estiverem danificados, a unidade pode 
tombar e ferir alguém.

Não coloque aerossóis inflamáveis nem 
utilize aerossóis perto da unidade, pois tal 
pode provocar um incêndio.

Não coloque recipientes inflamáveis, como 
latas de aerossóis, a menos de 1 m do ponto 
de saída de ar.
Os recipientes podem explodir, porque o ar 
quente expelido pela unidade interior ou pela 
unidade de exterior pode afectá-los.

Antes de limpar a unidade, pare-a, desligue 
o disjuntor ou tire a ficha da tomada.
Caso contrário, pode ocorrer uma lesão 
ou choque eléctrico.

Para evitar choques eléctricos, não utilize 
a unidade com mãos molhadas.

Não coloque objectos, sensíveis à 
humidade, directamente por baixo das 
unidades interior ou de exterior.
Em certas condições, a condensação na 
unidade principal ou nos tubos de refrigerante, 
a sujidade no filtro do ar ou os resíduos no dreno 
podem provocar pingos de água, estragando ou 
danificando o objecto em causa.

Não coloque aparelhos eléctricos que 
produzam chamas desprotegidas em locais 
expostos ao fluxo de ar proveniente da 
unidade, pois tal pode prejudicar a 
combustão por eles provocada.

Não coloque aquecedores directamente sob 
a unidade, pois o calor resultante pode 
causar deformações.

Não deixe que as crianças subam para a 
unidade de exterior e evite colocar objectos 
sobre ela.
Uma queda ou desequilíbrio pode provocar 
lesões.

Certifique-se de que não haja crianças, 
plantas nem animais expostos directamente 
ao fluxo de ar da unidade, pois tal pode 
originar efeitos perniciosos.

Não lave o ar condicionado com água, pois 
tal pode originar choques eléctricos ou um 
incêndio.
Português



Não coloque recipientes com água (vasos 
com plantas, etc.) em cima da unidade, pois 
tal pode originar choques eléctricos ou um 
incêndio.

Não instale o ar condicionado em locais 
onde haja perigo de ocorrência de fugas de 
gases inflamáveis.
Em caso de fugas de gás, a acumulação de gás 
junto do ar condicionado pode originar 
incêndios.

Posicione a mangueira de esgoto de forma 
a garantir um escoamento completo.
Se não se verificar um escoamento adequado 
através do tubo de drenagem, durante o 
funcionamento do ar condicionado, podem dar-
se entupimentos devido a acumulação de 
sujidade e detritos no tubo.
Tal situação pode provocar fugas de água na 
unidade interior. Nestas circunstâncias, pare o 
funcionamento do ar condicionado e solicite 
assistência técnica ao nosso representante.

Este aparelho não se destina a ser utilizado 
por crianças, nem por pessoas instáveis, 
sem supervisão.
Há risco de prejuízo para o funcionamento 
do organismo ou problemas de saúde.

As crianças devem ser supervisionadas, 
para assegurar que não brincam com a 
unidade nem com o controlo remoto.
A utilização acidental por uma criança pode 
originar prejuízos para o funcionamento do 
organismo ou problemas de saúde.

Para evitar lesões, não toque na entrada de 
ar nem nas aletas de alumínio da unidade.

Não coloque objectos perto da unidade de 
exterior, nem deixe que junto dela se 
acumulem folhas ou outros detritos.
As folhas acumuladas são um refúgio para 
animais pequenos, que podem entrar na 
unidade. Dentro da unidade, os animais podem 
provocar avarias, fumo ou um incêndio, ao 
entrar em contacto com os componentes 
eléctricos.

Não bloqueie as entradas nem as saídas de 
ar.
Um fluxo de ar inadequado pode resultar em 
desempenho insuficiente ou avarias.

Não deixe que crianças brinquem perto da 
unidade de exterior.
Se tocarem acidentalmente na unidade, podem 
sofrer lesões.

Desligue a alimentação, quando a unidade 
não for utilizada durante longos períodos 
de tempo.
Caso contrário, a unidade pode aquecer ou 
incendiar-se devido à acumulação de pó.
Português
Nunca toque nos componentes internos 
do controlo remoto.
Não retire o painel frontal. Tocar em certos 
componentes internos causa choques eléctricos 
e danos à unidade. Contacte o seu 
representante relativamente à verificação 
e ajuste dos componentes internos.

Não deixe o controlo remoto em locais onde 
corra o risco de se molhar.
Se entrar água para o controlo remoto, há risco 
de fugas eléctricas e danos aos componentes 
electrónicos.
Esteja atento durante a inspecção dos filtros 
de ar.
É necessário agir em locais altos, o que requer 
a máxima atenção.
Se os andaimes forem instáveis, pode cair ou 
tropeçar, lesionando-se.
Este aparelho não se destina a utilização por 
pessoas (incluindo crianças) com limitações 
das capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais, ou com falta de experiência ou de 
conhecimentos, salvo se sob supervisão ou 
formação adequadas relativamente à 
utilização do aparelho, facultadas por 
alguém responsável pela segurança dessas 
pessoas.
As crianças devem ser supervisionadas, 
para que não haja possibilidade de 
brincarem com o aparelho.

Se a temperatura ou a humidade estiverem fora 
destas condições, os dispositivos de segurança 
poderão activar-se, impedindo o funcionamento do 
ar condicionado. Por vezes, poderá também pingar 
água da unidade interior.

REFRIGERAÇÃO

AQUECIMENTO

BS: Temperatura do bolbo seco (°C)
BH: Temperatura do bolbo húmido (°C)

A gama de temperaturas reguláveis com o controle 
remoto vai de 16°C a 32°C.

3. ÂMBITO DE FUNCIONAMENTO

UNIDADE DE 
EXTERIOR

TEMPERATURA 
INTERIOR

HUMIDADE 
INTERIOR

TEMPERATURA 
EXTERIOR

RZQG71 · 100 ·
125 · 140

BS 18 a 37 80% ou 
inferior BS –15 a 50

BH 12 a 28

UNIDADE DE 
EXTERIOR

TEMPERATURA 
INTERIOR

TEMPERATURA 
EXTERIOR

RZQG71 · 100 · 
125 · 140 BS 10 a 27

BS –19,5 a 21

BH –20 a 15,5
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Relativamente aos locais de instalação
• O aparelho de ar condicionado vai ser insta-

lado num local bem ventilado e desobstruído?

• Não utilize o ar condicionado nos locais que 
se seguem.
a.Onde haja presença elevada de óleos minerais 

(por exemplo, óleo de corte)
b.Onde haja muitos vapores ou salpicos de óleo 

(por exemplo, uma cozinha)
c.Locais de elevada salinidade (por exemplo, 

junto à praia)
d.Onde exista gás sulfuroso (por exemplo, 

estâncias termais)
e.Locais que apresentem flutuações considerá-

veis de tensão (por exemplo, uma unidade 
fabril)

 f.Veículos ou embarcações
g.Locais com máquinas que produzam ondas 

electromagnéticas
h.Onde haja presença elevada de vapores ácidos 

ou alcalinos

• Foram tomadas medidas de protecção contra 
a neve?
Para mais detalhes, contacte o seu 
representante.

Relativamente às ligações eléctricas
• Todas as ligações devem ser efectuadas por 

um electricista.
Para efectuar as ligações eléctricas, contacte 
o seu representante. Nunca tente efectuá-las 
pessoalmente.

• Certifique-se de que existe um circuito de 
alimentação à parte para este aparelho de ar 
condicionado e que todas as ligações eléc-
tricas são efectuada por pessoal qualificado, 
em conformidade com a legislação e os 
regulamentos locais aplicáveis.

Atente igualmente aos ruídos de 
funcionamento
• Foram escolhidos os seguintes locais?

a.Um local que consiga suportar o peso do ar 
condicionado com menos ruídos de 
funcionamento e menos vibrações.

b.Um local onde são admissíveis o ar quente 
expulso pela saída de ar da unidade de exterior 
e os ruídos de funcionamento.

• Tem a certeza de que não há obstáculos perto 
da saída de ar da unidade de exterior?
Eventuais obstáculos podem originar perdas de 
desempenho e maior ruído de funcionamento.

• Se ocorrerem ruídos anómalos durante o 
funcionamento, desligue o ar condicionado 
e contacte o seu representante ou centro 
de assistência técnica.

4. LOCAL DE INSTALAÇÃO
5

Relativamente ao escoamento dos tubos de 
drenagem
• Os tubos de drenagem foram instalados por 

forma a permitir um escoamento completo?
Se não for efectuado um escoamento adequado 
dos tubos de drenagem da unidade de exterior, 
durante a produção de ar condicionado, é 
possível que se acumule pó e sujidade no tubo. 
Tal situação pode provocar fugas de água na 
unidade interior. Caso tal se verifique, desligue o 
ar condicionado e contacte o seu representante 
(ou centro de assistência técnica).

Leia o manual de operações fornecido com 
o controlo remoto.

• A fim de proteger a unidade, ligue o interruptor 
de alimentação principal 6 horas antes de utilizar 
a unidade.

• Se o interruptor de alimentação principal for 
desligado durante o funcionamento, este 
reinicia-se automaticamente, quando se ligar 
o interruptor.

[EXPLICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 
EM AQUECIMENTO]

OPERAÇÃO DE DESCONGELAMENTO
• A medida que o frio intenso aumenta na 

serpentina de uma unidade de exterior, a 
eficiência de aquecimento diminui e o sistema 
entra em OPERAÇÃO DE 
DESCONGELAMENTO.

• O ventilador da unidade interior pára e o visor 
do controlo remoto mostra " ".

• Após 6 a 8 minutos (no máximo 10 minutos) 
da OPERAÇÃO DE DESCONGELAMENTO, 
o sistema retornará ao FUNCIONAMENTO 
DE AQUECIMENTO.

Em relação à temperatura exterior do ar 
e à capacidade de aquecimento
• A capacidade de aquecimento do condicionado 

diminui à medida que cai a temperatura exterior 
do ar. Em tal situação, combine a utilização do ar 
condicionado com outros sistemas de 
aquecimento.

• Utiliza-se um sistema de circulação de ar quente. 
Por este motivo, leva algum tempo até que toda a 
divisão fique aquecida, após o arranque do 
funcionamento.

• Um ventilador interior funcionará continuamente 
para descarregar um fluxo ligeiro de forma 
automática até que a temperatura no interior do 
ar condicionado atinja um determinado nível. 
Nessa altura, o controlo remoto indica " ". 
Não o altere e aguarde um momento.

5. FORMA DE UTILIZAÇÃO
Português



• Quando o ar quente fica junto ao tecto e os seus 
pés permanecem frios, recomendamos que 
utilize um circulador (uma ventoinha para fazer 
circular o ar no interior da divisão). Para mais 
detalhes, contacte o seu representante.

AJUSTE DA DIRECÇÃO DO FLUXO 
DE AR

• Existem 2 maneiras de ajustar o ângulo de 
descarga do ar.

1. A. Ajuste para cima e para baixo
2. B. Direcção para a esquerda e para a 

direita

Figura 1

A. DIRECÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO
• O limite de deslocamento da aleta é alterável. 

Contacte o seu representante Daikin para mais 
detalhes. (Consulte a figura 1.)

Pressione o botão de AJUSTE DA 
DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR para 
seleccionar a direcção, como se indica de 
seguida.

A indicação ALETA DO FLUXO 
DE AR oscilará (como se 
indica à esquerda) e a direcção 
do fluxo de ar variará 
continuamente. (Ajuste de 
oscilação automática)

Pressione o botão de AJUSTE DA 
DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR 
para seleccionar a direcção do ar 
que pretende.

A indicação ALETA DO FLUXO 
DE AR pára de oscilar e a 
direcção do fluxo de ar fica fixa 
(regulação da direcção de 
saída do ar fixa).

1 Direcção para cima e para baixo

2 Direcção para a esquerda e para a direita

1 Oscilação

2

1

1

Português
MOVIMENTO DA ALETA DO FLUXO DE AR
Para as condições que se seguem, o micro-
computador controla a direcção do fluxo de ar por 
isso pode ser diferente do indicador.

O modo de funcionamento inclui o funcionamento 
automático.

B. DIRECÇÃO PARA A ESQUERDA E PARA 
A DIREITA
• Para ajustar a direcção do fluxo de ar para a 

esquerda e para a direita. (Consulte a figura 1.)

NOTA
• Só deve fazer ajustes após ter parado a oscilação 

do sentido de saída do ar, numa posição em que 
seja possível efectuar esses ajustes. A sua mão 
pode ficar presa, caso tente fazer ajustes com a 
unidade a oscilar a aleta.

ATENÇÃO
• Não force as lâminas verticais além do âmbito de 

movimento previsto (±30°).
Tal pode danificar as lâminas.

• Não utilize unidades adjacentes, na situação 
indicada pela figura. Tal pode originar pingos de 
condensação.

Modo de 
funciona-

mento

Refrigeração
Desumidificação Aquecimento

Condição 
de 

funciona-
mento

• Ao trabalhar 
continuamente 
com uma 
direcção 
vertical do fluxo 
de ar
(O ar é expelido 
numa direcção 
diferente da 
apresentada no 
visor durante 
um período 
predefinido, 
para evitar a 
formação de 
condensação 
na aleta.)

• Quando a tempe-
ratura do ambiente 
é superior à tempe-
ratura de ajuste

• Numa operação 
de desconge-
lação
(O ar é expelido 
na horizontal. 
Tal destina-se 
a evitar que o ar 
frio seja soprado 
directamente 
sobre as 
pessoas que 
se encontram 
na divisão.)

1 Unidade de lâminas verticais (vista superior)

2 Ar

3 Lâminas verticais

2 2

1

3
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Respeite as precauções que se seguem, 
para assegurar o funcionamento do sistema.
• Ajuste adequadamente a temperatura da divisão 

para obter um ambiente agradável. Evite um 
aquecimento ou refrigeração excessivos.

• Evite a entrada directa da luz solar na divisão 
durante o funcionamento em refrigeração, 
recorrendo a cortinas ou persianas.

• Areje a divisão com regularidade.
A utilização da unidade por períodos prolongados 
obriga a que haja algum cuidado com a 
renovação de ar da divisão.

• Não coloque objectos debaixo da unidade 
interior, se estes não forem resistentes a água.
Pode haver condensação de água e pingos, se a 
humidade alcançar os 80% ou se a saída de 
drenagem ficar entupida.

• Mantenha as portas e as janelas fechadas. Se as 
portas e janelas permanecerem abertas, o ar do 
ambiente sairá causando um decréscimo do 
efeito de refrigeração e aquecimento.

• Não coloque outras fontes de calor directamente 
sob a unidade interior.
Pode haver deformações térmicas.

• Nunca coloque objectos perto da entrada nem da 
saída de ar da unidade. Poderá prejudicar o 
efeito ou parar o funcionamento.

• Desligue o interruptor de alimentação principal se 
não usar o aparelho por um período prolongado. 
Quando o interruptor de alimentação principal for 
ligado, estarão a ser utilizados alguns watts de 
electricidade mesmo que o sistema não esteja a 
funcionar. Desligue o interruptor de alimentação 
principal, para poupar energia. Quando voltar a 
usar o sistema, ligue o interruptor principal da 
fonte de alimentação 6 horas antes do 
funcionamento, para que ocorra de forma suave 
(consulte a secção sobre manutenção).

• Quando o visor exibe a indicação " ", peça a 
um técnico de assistência qualificado que limpe 
os filtros (consulte a secção sobre manutenção).

• Utilize integralmente a função de regulação da 
direcção do fluxo de ar.
O ar concentra-se junto ao chão e o ar quente 
junto ao tecto.
Regule a direcção de fluxo do ar num sentido 
paralelo durante a refrigeração ou 
desumidificação; e para baixo durante o 
aquecimento.
Não deixe que o ar sopre directamente sobre 
alguém.

6. FUNCIONAMENTO OPTIMIZADO
7

A MANUTENÇÃO SÓ PODE SER EFECTUADA 
POR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO

IMPORTANTE!
• ANTES DE ACEDER A DISPOSITIVOS 

TERMINAIS, DEVE DESLIGAR TODOS OS 
CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE 
CORRENTE ELÉCTRICA

• Para limpar o ar condicionado, certifique-se de 
que este está parado e desligado da corrente. 
Caso contrário, pode ocorrer uma lesão ou 
choque eléctrico.

• Não lave o ar condicionado com água.
Tal pode provocar choques eléctricos. Seja 
cuidadoso ao utilizar andaimes ou estrados.
Deve tomar particulares cuidados por se tratar 
de trabalho em locais elevados.

Figura 2

7. MANUTENÇÃO 
(PARA TÉCNICOS DE 
ASSISTÊNCIA)

1 Manípulo

1

Português



Figura 3

Figura 4

Figura 5

1 Patilha

2 Filtro de ar

1 Fio

1 Encaixe

2 2

1

1

1

Português
Figura 6

COMO LIMPAR O FILTRO DO AR
Limpe o filtro de ar quando o visor indicar " ".
Será indicado que o funcionamento se manterá 
durante um certo período de tempo.
Aumente a frequência da limpeza se a unidade 
estiver instalada numa divisão com o ar 
extremamente contaminado.
Se a sujidade tornar a limpeza impossível, mude 
o filtro de ar (os filtros de ar para troca são uma 
opção).

1. Abra a grelha de aspiração.
Deslize simultaneamente ambas as patilhas, 
como se indica. Depois, puxe-as para baixo.
(Repita o procedimento para fechar.) 
(Consulte a fig. 2.)

2. Retire os filtros de ar.
Empurre para cima as 3 patilhas e baixe 
lentamente a grelha. (Consulte a fig. 3.)

3. Limpe o filtro de ar.
Use um aspirador A) ou lave o filtro com 
água B).
A)Utilização de um aspirador

B)Lavagem com água
Caso o filtro de ar esteja muito sujo, use uma 
escova macia e detergente neutro.

Retire o excesso de água e seque-o à sombra.

NOTA
• Não lave o filtro de ar com água a mais de 50°C. 

Se o fizer, pode provocar descolorações e/ou 
deformações.

• Não exponha o filtro a chamas, pois tal pode 
originar um incêndio.

4. Fixe o filtro de ar.
Prenda a tampa do filtro de ar ao ferrolho da 
grelha de aspiração e a fixe o filtro.
(Consulte a fig. 6.)
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5. Feche a grelha de aspiração.
Consulte o item n.º 1.

6. Após ligar a alimentação eléctrica, carregue 
no BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO DO ÍCONE 
DE LIMPEZA DO FILTRO DE AR.
A indicação " " apaga-se.

LIMPEZA DA SAÍDA DE AR E DOS PAINÉIS 
EXTERIORES
• Limpe com uma flanela macia.
• Caso seja difícil remover as manchas, use água 

ou detergente neutro.

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

arear nem líquidos insecticidas. Pode provocar 
descoloração ou deformação.

• Não deixe entrar água na unidade interior. Tal 
pode originar choques eléctricos ou um incêndio.

• Não use água (ou ar) a mais de 50°C para limpar 
os filtros de ar e os painéis exteriores.

LIMPEZA DA GRELHA DE ASPIRAÇÃO
1. Abra a grelha de aspiração.

Deslize ambas as extremidades e puxe-as para 
baixo.
(Repita o procedimento para fechar.) 

2. Retire a grelha de aspiração.
Abra a grelha de aspiração e puxe o fio para 
fora. (Consulte a fig. 4.)
Abra a grelha de aspiração e puxe para a frente 
os encaixes na parte de trás da grelha. 
(Consulte a fig. 5.)

3. Retire o filtro de ar.
Consulte "COMO LIMPAR O FILTRO DO AR". 
(Consulte a fig. 3.)

4. Limpe a grelha de aspiração.
Use uma escova de 
cerdas macias e 
detergente neutro ou 
água e deixe o filtro secar 
completamente.
• Quando estiver muito gordurosa
Aplique directamente detergente do tipo 
utilizado para limpeza de ventoinhas ou fornos, 
aguarde 10 minutos e depois passe por água.

NOTA
• Não lave o filtro de ar com água a mais de 50°C. 

Se o fizer, pode provocar descolorações e/ou 
deformações.

5. Fixe o filtro de ar.
Consulte "LIMPEZA DO FILTRO DE AR ".

6. Fixe a grelha de aspiração.
Consulte o item n.º 2.

7. Feche a grelha de aspiração.
Consulte o item n.º 1.
9

ARRANQUE DEPOIS DE UMA PARAGEM 
PROLONGADA
Confirme o seguinte
• Verifique se entrada e a saída de ar não estão 

bloqueadas.
Remova eventuais obstáculos.

• Verifique se o fio de terra está ligado.
Poderá algures haver um cabo partido?
Em caso de dificuldade, contacte o nosso 
representante.

Limpe o filtro de ar e os painéis exteriores
• Depois de limpar o filtro de ar, certifique-se de 

que o fixa.
Ligue o interruptor principal da fonte de 
alimentação
• O visor no controle remoto acende-se quando 

a alimentação for ligada.
• Para proteger a unidade, ligue o interruptor 

principal da fonte de alimentação pelo menos 
6 horas antes de começar a utilizar a unidade.

O QUE FAZER QUANDO NÃO FOR 
UTILIZAR O SISTEMA POR UM LONGO 
PERÍODO
Ligue a ventilação durante meio dia e 
desumidifique a unidade.

• Leia o manual de operações fornecido com o 
controlo remoto.

Desligue a fonte de alimentação.
• Quando o interruptor de alimentação principal for 

ligado, estarão a ser utilizados alguns watts de 
electricidade mesmo que o sistema não esteja 
a funcionar.
Desligue o interruptor de alimentação principal, 
para poupar energia.

• O visor no controle remoto apaga-se quando o 
interruptor principal da fonte de alimentação for 
desligado. 

Limpe o filtro de ar e os painéis exteriores.
• Certifique-se de que o filtro de ar é reposto no 

local, após a limpeza. Consulte a secção sobre 
manutenção.
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Os seguintes sintomas não são indicativos de 
avaria do ar condicionado

I. O SISTEMA NÃO FUNCIONA

• O sistema não se reinicia imediatamente após 
ser pressionado o botão de ligar ou desligar.
O sistema não se reinicia imediatamente devido 
ao funcionamento de um dispositivo de 
segurança que impede a sobrecarga do sistema. 
Se o indicador luminoso de funcionamento se 
acender, o sistema está em condições normais. 
Decorridos 3 minutos, o sistema volta a ligar-se, 
automaticamente.

• O sistema não se reinicia imediatamente após 
o botão de regulação da temperatura voltar à 
posição anterior a ser premido.
O sistema não se reinicia imediatamente devido 
ao funcionamento de um dispositivo de 
segurança que impede a sobrecarga do sistema. 
Se o indicador luminoso de funcionamento se 
acender, o sistema está em condições normais. 
Decorridos 3 minutos, o sistema volta a ligar-se, 
automaticamente.

• O sistema não arranca quando o visor mostra 
" " e este ícone fica intermitente 
durante alguns segundos, depois de se 
carregar no botão de funcionamento.
Isto deve-se ao fato do sistema estar sob controlo 
centralizado. Quando a indicação estiver a piscar, 
isto significa que o sistema não pode ser 
controlado pelo controlo remoto.

• O sistema não arranca imediatamente após 
se ligar a fonte de alimentação.
Espere 6 horas, para que o microcomputador 
fique preparado para funcionar.

• A unidade de exterior está parada.
Tal deve-se ao facto da temperatura ambiente 
ter alcançado a temperatura definida. A unidade 
passa para funcionamento de ventilação.
Refrigeração (automática): Diminua a 
temperatura regulada.
Aquecimento (automático): Eleve a temperatura 
regulada.
O funcionamento inicia-se alguns momentos 
após o sistema se encontrar em condições 
normais.

8. NÃO SÃO AVARIAS DO AR 
CONDICIONADO
Português
• O controlo remoto indica " " e a saída de 
ar pára.
Tal deve-se à comutação automática do sistema 
para DESCONGELAMENTO, com vista a evitar 
uma diminuição da capacidade de aquecimento, 
quando aumenta a acumulação de gelo na 
unidade de exterior.
Decorridos 6 a 8 minutos (no máximo, 
10 minutos) o sistema regressa ao 
funcionamento original.

II. POR VEZES O FUNCIONAMENTO PÁRA.

• O visor do controlo remoto indica "U4" e "U5", 
e o funcionamento pára. Contudo, reinicia-se 
decorridos alguns minutos.
Tal deve-se à interrupção da comunicação entre 
as unidades, devido a interferências provocadas 
por outros aparelhos (não pelo ar condicionado).
Quando o ruído eléctrico diminui, o sistema 
arranca automaticamente.

III.A VELOCIDADE DA VENTOINHA É 
DIFERENTE DA REGULADA.

• A pressão no botão de controlo da velocidade 
da ventoinha não a altera.
<Em refrigeração>
Durante o descongelamento, utiliza-se um débito 
de ar baixo para evitar a descarga da água 
decorrente.
Após alguns momentos, é possível alterar o 
débito de ar.
<Em aquecimento>
Quando a temperatura da divisão alcança a 
temperatura regulada, em modo de aquecimento, 
a fonte de alimentação da unidade de exterior 
pára e a unidade interior entra em modo de baixo 
ruído.
Leva algum tempo até que o débito de ar se 
altere.
Eleve a temperatura regulada.
Após algum tempo, o débito de ar altera-se.

IV.A DIRECÇÃO DE SAÍDA DO AR NÃO 
CORRESPONDE À ESPECIFICADA.

• A direcção efectiva de saída do ar não é 
corresponde à apresentada no controlo 
remoto.

• A configuração com oscilação automática 
não funciona.
Consulte "AJUSTE DE DIRECÇÃO DO FLUXO 
DE AR".
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V. UMA NÉVOA BRANCA SAI DA UNIDADE

• Humidade alta durante a refrigeração 
(em locais com óleos ou pó)
Quando a unidade interior estiver extremamente 
suja por dentro, a distribuição de temperatura no 
ambiente será irregular. Será necessário limpar 
por dentro a unidade interior. Contacte o seu 
representante da Daikin para obter mais 
pormenores sobre a limpeza da unidade. 
Esta operação requer um técnico qualificado.
Verifique o ambiente de utilização.

• Sistema comutado para aquecimento, quando 
estava em descongelação.
A humidade gerada pela descongelação 
transforma-se em vapor e é libertada.
Quando o visor do controlo remoto indica 
" ", está a decorrer uma descongelação.

VI.RUÍDO DOS APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO

• Ouve-se um som de vibração, depois de ligar 
a unidade.
Este som é produzido pelo funcionamento do 
regulador de temperatura. 
Cessará no espaço de um minuto.

• Um ruído baixo e contínuo "xâ" é ouvido 
quando o sistema estiver em refrigeração ou 
descongelação.
É o ruído do gás refrigerante a circular entre as 
unidades interior e de exterior.

• Um ruído do tipo "xâ" que é ouvido no início 
ou imediatamente após terminar o 
funcionamento, ou que é ouvido no início ou 
imediatamente após a descongelação. 
É o ruído do refrigerante, ao parar ou inverter 
a circulação.
Durante o aquecimento, o sistema comuta 
automaticamente para descongelação. 
O controlo remoto indica " ".
Decorridos 6 a 8 minutos (no máximo, 
10 minutos) o sistema regressa ao 
funcionamento original.

• Ouve-se um ruído baixo e contínuo "xâ" 
quando o sistema está parada ou em 
refrigeração.
Este ruído ouve-se quando a bomba de 
drenagem está a funcionar.

• Um chiado "pss pss" é ouvido quando o 
sistema está a funcionar ou depois de cessar 
de funcionar.
A expansão e a contracção de partes plásticas 
causada pela mudança de temperatura provoca 
este ruído.
11
VII.LIBERTAÇÃO DE PÓ PELAS UNIDADES

• Ao começar a trabalhar, depois de um longo 
período de falta de uso, a unidade pode 
libertar algum pó.
O pó absorvido pela unidade é soprado.

VIII.AS UNIDADES EMITEM CHEIROS
A unidade absorve os cheiros do ambiente 
(móveis, cigarros, etc.), emitindo-os 
posteriormente.
Se os cheiros forem um problema, regule o débito 
de ar para valores baixos ou mesmo sem débito, 
quando a temperatura interior alcança a 
temperatura regulada.
Para obter pormenores, contacte o representante 
da Daikin.

IX.A DIRECÇÃO DE FLUXO DE AR É DIFERENTE 
DA INDICADA NO VISOR.

• As lâminas da direcção do ar não oscilam, 
apesar de estar regulada a oscilação 
automática.
<Em aquecimento>
Quando a temperatura ambiente é superior à 
temperatura regulada, o ar é expelido na 
horizontal. Tal destina-se a evitar que o ar frio 
seja soprado directamente sobre as pessoas que 
se encontram na divisão.
Após algum tempo, as lâminas da direcção do ar 
oscilam. (Consulte a página 6)

• O movimento das lâminas da direcção do ar é 
diferente do indicado.
<Em refrigeração ou desumidificação>
Ao trabalhar continuamente com o fluxo de ar 
apontado para baixo, o ar é expelido numa 
direcção diferente da apresentada no visor 
durante um período predefinido, para evitar a 
formação de condensação na aleta.
<Em aquecimento>
Quando a temperatura ambiente é superior à 
temperatura regulada, o ar é expelido na 
horizontal. Tal destina-se a evitar que o ar frio 
seja soprado directamente sobre as pessoas que 
se encontram na divisão.
Após algum tempo, as lâminas da direcção do ar 
alteram esse aspecto, de acordo com o que está 
regulado. (Consulte a página 6)

X.AS LÂMINAS DA DIRECÇÃO DO AR NÃO SE 
FECHAM

• As lâminas da direcção do ar não se fecham, 
mesmo quando o funcionamento pára.
Tal deve-se ao facto das lâminas da direcção do 
ar se fecharem quando o ar pára de sair do 
aparelho de ar condicionado.
Após algum tempo, as lâminas da direcção do ar 
fechar-se-ão.
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XI.A UNIDADE NÃO É EFICAZ A REFRIGERAR

• Desumidificação.
O funcionamento de desumidificação destina-se 
a baixar a temperatura da divisão o menos 
possível.
Para diminuir a temperatura da divisão, utilize 
o modo de refrigeração, passando depois a 
efectuar desumidificação.

I. Se ocorrer algum dos seguintes problemas, 
tome as medidas indicadas abaixo e entre em 
contacto com o representante da Daikin.

O sistema deve ser reparado por um técnico 
qualificado. 

AVISO
Perante uma condição anormal do aparelho 
de ar condicionado (cheiro a queimado, por 
exemplo), desligue o cabo de alimentação da 
tomada e contacte o nosso representante
Caso mantenha a unidade em funcionamento 
nessas condições, pode ocorrer uma avaria, 
choques eléctricos ou um incêndio.

• Se disparar um dispositivo de segurança 
(por ex., um fusível ou um disjuntor);
Medida:  Não ligue o interruptor geral.

• Se o interruptor de ligar e desligar não funcionar 
devidamente;
Medida:  Desligue o interruptor principal da fonte 
de alimentação.

• Caso haja uma fuga de água da unidade:
Medida:  Interrompa o funcionamento.

• Se o visor apresentar a indicação "  ", 
o número da unidade e a luz de funcionamento 
piscarem e aparecer o código de avaria.

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1 Luz de funcionamento

2 Indicação de inspecção

3 Código de avaria

4 N.º da unidade interior em que ocorreu a avaria

UNIT   No.

C L  H     

2

1

3 4
Português
Medida: Dê a conhecer a avaria ao 
representante Daikin e informe-o 
acerca do visor. (Nos tipos BRC1E, 
contacte o representante após 
verificar qual o código da avaria e o 
nome do modelo, no visor do controlo 
remoto.)

II. Se o sistema não funcionar devidamente, 
excepto no caso acima mencionado, e se 
nenhuma das situações anómala acima 
indicadas se verificar, examine o sistema 
seguindo os procedimentos abaixo 
indicados.

1. Se o sistema não funcionar de todo:
• Verifique se não há uma falha de energia.

Espere até que a corrente seja restabelecida. 
Se houver uma falha de energia durante 
o funcionamento, o sistema reinicia-se 
automaticamente mal a energia seja 
restabelecida.

• Verifique se algum fusível se fundiu.
Desligue a fonte de alimentação.

• Verifique se o disjuntor disparou.
Ligue o sistema com o disjuntor ainda 
desligado.
Não ligue o sistema com o disjuntor ligado.
(Contacte o nosso representante.)

2. Se o sistema deixa de trabalhar após ser 
utilizado.
• Verifique se a entrada ou a saída de ar das 

unidades interior ou de exterior estão 
bloqueadas.
Remova a obstrução e assegure uma boa 
ventilação.

• Verifique se o filtro de ar está sujo.
Peça a um técnico de assistência qualificado 
que efectue a limpeza dos filtros de ar 
(consulte a secção sobre manutenção).

3. O sistema funciona mas não faz suficiente 
refrigeração ou aquecimento.
• A entrada ou a saída de ar das unidades 

interior ou de exterior podem estar 
bloqueadas.
Remova a obstrução e assegure uma boa 
ventilação. 

1 Disjuntor

2 Posição de actuação do interruptor

ON

OFF

2

1
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• O filtro de ar pode estar entupido.
Peça a um técnico de assistência qualificado 
que efectue a limpeza dos filtros de ar 
(consulte a secção sobre manutenção).

• A temperatura regulada pode não ser 
apropriada (consulte a secção sobre 
regulações).

• O botão de velocidade da ventoinha está 
regulado para uma velocidade baixa 
(consulte a secção sobre regulações).

• O ângulo do fluxo de ar pode não ser 
apropriado (consulte a secção sobre o ajuste 
da direcção do fluxo de ar).

• Veja se há portas ou janelas abertas. 
Feche as portas ou janelas para impedir 
correntes de ar.

• Veja se há entrada directa dos raios solares na 
divisão (em refrigeração).
Utilize cortinas ou persianas.

• Veja se estão presentes demasiadas pessoas 
na divisão (em refrigeração).
O efeito de refrigeração diminui se a produção 
de calor na divisão for demasiado grande.

• Pode haver excesso de calor na divisão 
(em refrigeração).
O efeito de refrigeração diminui se a produção 
de calor na divisão for demasiado grande.
13
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