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■Portugues 2

LER ANTES DA OPERAÇÃOPrecaução de segurança
• Guarde este manual onde o operador possa encontrá-lo facilmente.
• Leia atentamente este manual antes de ligar a unidade.
• Por razões de segurança, o operador deve ler cuidadosamente as seguintes advertências.
• O presente manual classifica as precauções em ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO. Certifique-se de cumpre todas as precauções apresentadas a 

seguir: são todas importantes para garantir a segurança.

ADVERTÊNCIA
• Para evitar incêndios, explosões ou ferimentos, não utilize a 

unidade se houver gases perniciosos (inflamáveis ou corrosi-
vos) perto da unidade.

• Não é bom para a saúde expor o corpo ao caudal de ar durante 
muito tempo.

• Não coloque nenhum dedo, vara ou outros objectos na entrada ou 
saída de ar. Uma vez que a ventoinha roda a alta velocidade, provo-
cará ferimentos.

• Não tente reparar, deslocar, alterar ou reinstalar sozinho o ar condi-
cionado. O trabalho incorrecto provocará choques eléctricos.
Para reparações e reinstalação, consulte o concessionário Daikin 
para obter instruções e informações.

• Não introduza dedos, paus ou outros objectos nas peças móveis do 
painel frontal superior ou painel de ventilação de saída.

• O refrigerante utilizado no ar condicionado é seguro. Embora 
não devam ocorrer fugas, se, por alguma razão, houver fugas 
de refrigerante para o compartimento, certifique-se de que 
não entra em contacto com chamas ou aquecedores a gás, aquece-
dores a petróleo ou outros dispositivos a gás.

• Se o ar condicionado não refrigerar ou aquecer de forma correcta, é pos-
sível que haja fugas de refrigerante, por isso, contacte o concessionário.
Ao realizar reparações e adicionar refrigerante, verifique o conteúdo das 
reparações com o pessoal de manutenção.

• Não tente instalar sozinho o ar condicionado. O trabalho incorrecto 
provocará fugas de água, choques eléctricos ou incêndio. Para 
instalação, consulte o concessionário ou um técnico habilitado.

• Para evitar choques eléctricos, incêndios ou ferimentos, no caso de 
detectar qualquer anomalia, como cheiro a queimado, interrompa o fun-
cionamento e desligue o disjuntor. E peça instruções ao concessionário.

PRECAUÇÃO
• O ar condicionado deve ser ligado à terra. A ligação incompleta à terra 

poderá provocar choques eléctricos. Não ligue o fio de terra a tubos de 
gás, tubo de água, haste de pára-raios ou fio de terra do telefone.

• Para evitar o agravamento da qualidade, não utilize a 
unidade para refrigerar instrumentos de precisão, alimentos, 
plantas, animais ou peças de arte.

• Nunca exponha crianças, plantas ou animais directamente ao caudal de ar.
• Não coloque aparelhos que produzem chamas abertas em locais expostos ao 

caudal de ar proveniente da unidade ou debaixo da unidade interior. Poderá 
provocar a combustão incompleta ou deformação da unidade devido ao calor.

• Não tape entradas nem saídas. O caudal de ar obstruído poderá 
originar um funcionamento insuficiente ou problemas.

• Não suba nem se sente na unidade exterior. Para evitar ferimentos, não 
coloque nenhum objecto na unidade nem remova a protecção da ventoinha.

• Não coloque nada sob a unidade interior ou exterior que deve ficar 
afastado da humidade. Em certas condições, a humidade do ar 
poderá condensar-se e começar a pingar.

• Depois de uma utilização prolonga, verifique se o suporte e os 
acessórios da unidade apresentam danos.

• Não toque na entrada de ar e alhetas de alumínio da unidade exte-
rior. Pode provocar ferimentos.

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pes-
soas enfermas sem acompanhamento.

• As crianças devem ser acompanhadas para garantir que não brin-
cam com o aparelho.

• Para evitar deficiências de oxigénio, ventile suficientemente 
a sala se for utilizado um equipamento com queimador em 
conjunto com o ar condicionado.

• Antes de limpar, certifique-se de que interrompe a operação, des-
ligue o disjuntor e retire o cabo de alimentação.

• Não ligue o ar condicionado a uma fonte de alimentação diferente 
da especificada. Se o fizer, poderá provocar problemas ou incêndio.

• Consoante o ambiente, deve ser instalado um disjuntor de terra. Se 
não instalar um disjuntor de ligação à terra poderá dar origem a 
choques eléctricos ou incêndio.

• Disponha a mangueira de drenagem para garantir uma drenagem sem 
problemas. A drenagem incompleta poderá molhar o prédio, mobília, etc.

• 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 utilize o ar condicionado com as mãos molhadas.

• Não lave a unidade interior com excesso de água, devendo 
utilizar somente um pano ligeiramente molhado.

• Não coloque objectos, como vasos que contenham água, 
sobre a unidade. A água poderá penetrar na unidade e dete-
riorar os isolamentos eléctricos, provocando um choque eléctrico.

■ Para instalar o ar condicionado nos seguintes tipos de ambientes, 
consulte o concessionário.
• Locais com um ambiente cheio de óleo ou onde ocorra vapor ou fuligem.
• Ambientes onde haja muita maresia, como nas áreas costeiras.
• Locais onde haja a ocorrência de gás sulfúrico como em fontes 

de águas minerais.
• Locais onde a neve possa bloquear a unidade externa.

A drenagem da unidade externa deve ser despejada num lugar de 
bom escoamento.

■ Para instalação, escolha um local como o descrito abaixo.

• Um lugar bastante sólido para agüentar o peso do aparelho e que 
não amplifique o ruído ou a vibração do seu funcionamento.

• Um lugar de onde o ar que sai da unidade externa ou o barulho 
do funcionamento não cause aborrecimentos aos seus vizinhos.

• Não deixe de usar um circuito elétrico separado dedicado exclusi-
vamente ao ar condicionado.

• A deslocação do ar condicionado exige conhecimentos e técnicas 
especializadas. 
Consulte o concessionário se for necessário deslocar o aparelho 
por qualquer motivo.

ADVERTÊNCIA Se não cumprir exactamente as presentes instruções, a unidade pode provocar danos materiais, ferimentos ou a 
morte.

PRECAUÇÃO Se não cumprir exactamente as presentes instruções, a unidade pode provocar danos materiais de pequena monta ou 
ferimentos.

Nunca faça. Cumpra as seguintes instruções. Ligue o ar condicionado à terra.

Nunca faça com que o ar condicionado 
(incluindo o controlador remoto) fique molhado.

Nunca toque no ar condicionado (incluindo o controlador remoto) 
com a mão molhada.

Local de Instalação.

Leve em consideração os seus vizinhos.

Sistema elétrico.

Deslocação do sistema.
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Nomes das Peças

■ Unidade Interior
1. Ionizador: (página 20-22.)
2. Filtro desodorizante para ionizador (Preto)
3. Entrada de ar
4. Painel frontal
5. Painel superior
6. Filtro de ar (Azul claro): (página 19.)
7. Filtro fotocatalítico de purificação do ar em 

titânio apatite (Preto): (página 20-22.)
8. Filtro de fornecimento de ar (Amarelo): (página 23.)
9. Grelha horizontal: (página 10.)

10. Grelha vertical: 
• Na saída de ar. (página 10.)

11. Saída de ar
12. Sensor de humidade do compartimento: 

• Detecta a humidade do ar à volta da unidade interior.
13. Sensor de temperatura do compartimento: 

• Detecta a temperatura do ar à volta da unidade interior.
14. Visor
15. Comando LIGAR/DESLIGAR a Unidade Interior:

• Prima uma vez este comando para iniciar a operação.
Prima outra vez para parar.

16. Luz indicadora multicores:
• A cor da luz muda de acordo com o modo de operação.

• AQUECIMENTO....................... Vermelho
• HUMIDIFICAÇÃO “URURU” /

AQUECIMENTO SECO..............Cor de laranja
• REFRIGERAÇÃO..................... Verde
• DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA” / 

REFRIGERAÇÃO SECA .......... Amarelo
• A cor da luz muda também de acordo com a 

função opcional.
• PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZADOR FLASH / 

VENTILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR 
PURO......................................... Branco
(Só nos primeiros 2 segundos durante a 
operação do aparelho de ar condicionado.)

17. Luz do TEMPORIZADOR (Cor de laranja): (página 12.)
18. Luz do HUMIDIFICADOR (Verde): (página 9.)
19. Receptor de sinal:

• Recebe/envia sinais do/para o controlador remoto.
• A luz indicadora multicores pisca com o som 

intermitente para indicar a recepção do sinal.
• Arranque da operação ...........dois bips
• Definições alteradas ...............um bip
• Paragem da operação ............bip longo

■ Unidade Exterior
20. Saída de ar da unidade humidificadora: 

(Parte frontal)
21. Entrada de ar: (Parte traseira e esquerda)
22. Saída de ar
23. Entrada de ar da unidade humidificadora: 

(Parte frontal e traseira)
24. Sensor da temperatura exterior:

• Detecta a temperatura do ar à volta da unidade 
exterior. (Lado traseiro)

25. Tubagem do refrigerante, unidade humidi-
ficadora e cabo entre unidades

26. Mangueira de drenagem:
• Escoa a água proveniente da unidade interior.

27. Terminal de terra:
• Encontra-se no interior desta tampa.

Unidade Interior

1

15

16

6

7

10

11

13

12

8

9

2
3 4 5

17
18

19

14

Se a fita de protecção 
(azul) estiver no ionizador, 
retire-a antes da utilização.

Unidade Exterior

20

22

23

21

Unidade 
humidificadora 25

24

26

27
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■ Controlador Remoto
1. Transmissor / Receptor
2. Visor:

• Apresenta as definições actuais. 
(Nesta ilustração, cada secção é apresentada com todos 
os seus visores LIGADOS para efeitos de explicação.)
* A folha de protecção está no visor para proteger 

contra os riscos. Retire antes de utilizar.
3. Botão INFORMAÇÃO:

• Apresenta a temperatura e humidade interiores 
e a temperatura exterior. (página 16.)

4. Botão TEMPORIZADOR DE DESLIGAR:
• Define o tempo de operação até parar. (página 12.)

5. Botão LIGAR/DESLIGAR:
• Pára a operação seleccionada com o botão de 

operação directa. Se premir novamente, reini-
ciará a mesma operação.

6. Botão de operação directa:
• Botão de AUTO (página 9.)
• Botão de HUMIDIFICAÇÃO “URURU” (página 8.)
• Botão de AQUECIMENTO (página 8.)
• Botão de DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA” (página 7.)
• Botão de REFRIGERAÇÃO (página 7.)

7. Botão POTENTE:
• Torna a refrigeração ou o aquecimento mais potente. 

(Cancelado passados 20 minutos.) (página 13.)
8. Botões de regulação da TEMPERATURA:

• Altera a definição de temperatura.
9. Botões de HUMIDIFICAÇÃO:

• Altera a definição da humidade.
10. Botão PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZA-

DOR FLASH / VENTILAÇÃO DO FORNECI-
MENTO DE AR PURO:
• Limpa o ar do compartimento. (página 11.)

11. Botão DIRECÇÃO DO CAUDAL DE AR / 
VELOCIDADE DO CAUDAL DE AR / CAUDAL DE 
AR CONFORTÁVEL / BRISA REFRIGERADORA:
• Regula a direcção e o volume do ar. (página 10.)

12. Botão de HUMIDADE:
• Mantém a humidade elevada para desidratar a 

pele. (página 9.)
13. Botão VENTILAÇÃO SAIR DE CASA:

• Ventila o compartimento quando a casa está vazia.
14. Botão CONFIGURAR:

• Configura a operação da unidade e o visor do controlador 
remoto de acordo com as suas preferências. (página 14.)

15. Botão SELECÇÃO DO TEMPORIZADOR
16. Botão Definição do TEMPORIZADOR:

• Define o tempo decorrido até ligar ou desligar a 
unidade. (página 12.)

17. Botão RELÓGIO:
• Define a hora actual. (página 6.)

18. Botão BLOQUEIO DO MOFO:
• Utiliza continuamente o modo de desumidificação para 

manter o ar do compartimento seco e limpo. (página 16.)
19. Botão ANTI-MOFO:

• Seca o inferior da unidade para impedir o 
aparecimento de mofo e odores. (página 15.)

20. Botão SONO CONFORTÁVEL:
• Controla a temperatura do compartimento para 

proporcionar um sono confortável e um desper-
tar agradável. (página 13.)

21. Botão REPOR:
• Repor o indicador de limpeza. (página 17.)

22. Botão CANCELAR

Controlador Remoto

1

3

11

7

Abra a tampa

<ARC447A1>

2

4

6

8

14
15

17

16

5

9

10

13
12

22

18

19

20

21
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Preparação antes do Funcionamento

■ Para colocar as pilhas
1. Prima  com um dedo e desloque a tampa para a retirar.
2. Coloque duas pilhas secas (AAA).
3. Coloque a cobertura como anteriormente.

• Os caracteres no visor piscam. Defina a hora actual.  (página 6.)

■ Como utilizar
• Para utilizar o controlador remoto, aponte o transmissor para a unidade interior. Se houver 

algo que obstrua os sinais entre a unidade e o controlador remoto, como uma cortina, é pos-
sível que a unidade não funcione.

• A distância máxima de comunicação é de cerca de 7m.
• Não deixe cair o controlador remoto. Não o molhe. 

(Há o perigo de danificar o LCD.)

■ Para fixar o suporte do controlador remoto na parede
1. Escolha um local onde os sinais cheguem à unidade.
2. Fixe o suporte do controlador remoto numa parede ou pilar 

com os parafusos fornecidos.
3. Prenda os orifícios na parte traseira do controlador remoto às 

patilhas salientes do seu suporte.

■ Instale o filtro fotocatalítico de purificação do ar 
em titânio apatite, filtro desodorizante com ioniza-
dor e filtro de fornecimento de ar (página 20, 23.)

■ Ligue o disjuntor
• Ao ligar o disjuntor, o painel frontal e a grelha horizontal abrem-se uma vez e voltam a fechar-

se. (É um procedimento normal.)

PRECAUÇÃO
• Durante a operação (isto é, quando o painel está aberto ou é aberto ou fechado), não toque no 

painel com as mãos.

ATENÇÃO

PRECAUÇÃO

• Envolva os terminais com fita para os isolar antes de se desfazer das pilhas. A sua mistura com outros metais ou pilhas pode provocar calor, 
explosão ou incêndio.

■ Acerca das pilhas
• As pilhas fornecidas servem para uma utilização inicial. Dependendo da data de fabrico do aparelho de ar condicionado, as pilhas podem 

ficar sem carga em menos de um ano.
• Recomenda-se a substituição uma vez ao ano, embora devam ser substituídas por pilhas alcalinas novas se o visor do controlador remoto 

começar a ficar esbatido ou a recepção enfraquecer.
• Ao substituir as pilhas, use outras do mesmo tipo e substitua sempre as duas antigas ao mesmo tempo.
• As pilhas que se aproximam das suas datas de validade têm de ser substituídas antes.
• Para impedir avarias ou ferimentos devido a derrames ou explosão, retire as pilhas se a unidade não for utilizada durante muito tempo.

■ Acerca do controlador remoto
• É possível que os sinais de comunicação sejam desactivados se houver uma lâmpada fluorescente do tipo arrancador electrónico (como 

lâmpadas fluorescentes inversoras) no mesmo compartimento. Consulte o representante se esse for o caso.
• Se o controlador remoto fizer funcionar outro aparelho, desloque-o para outro local ou consulte o representante.
• Se o transmissor/receptor estiver exposto à luz solar directa isso poderá fazer com que a unidade funcione com dificuldade.

2

3

1

Posicione + e - 
 correctamente!

Receptor

Suporte do 
controlador 
remoto
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■ Para definir a hora
* Não é possível definir a hora se a unidade estiver a funcionar.

1. Prima “ ”.
Não mantenha o botão premido.

2. Prima “ ” para acertar o relógio à hora actual.

3. Prima “ ”.

• Definição concluída.

1, 3

2

aparece.

pisca.

• Se mantiver o botão premido a hora muda 
  mais rapidamente.

pisca.

aparece.

ATENÇÃO
Se aparecerem outras mensagens, além da hora, no visor com a operação do passo 1, não utilize o botão durante cerca de 60 segundos. O 
visor regressa ao normal.
■ Sugestões para poupar energia

• Tenha atenção para não refrigerar (aquecer) demasiado o compartimento.
Para ajudar a poupar energia mantenha a definição de temperatura a um nível moderado.

• Coloque persianas ou cortinas nas janelas.
Ao impedir a entrada da luz do sol e ar do exterior aumenta o efeito da refrigeração (aquecimento).

• Os filtros de ar obstruídos provocam uma operação incorrecta e desperdiçam energia. Limpe periodicamente o filtro.
■ Chamada de atenção

• O aparelho de ar condicionado consome energia mesmo quando não está a funcionar.
• Se não utilizar o aparelho de ar condicionado durante um período prolongado de tempo, por exemplo, na primavera ou outono, DESLIGUE o disjuntor.
• Se a temperatura exterior for inferior a -15ºC, ligue o disjuntar mais de 1 hora antes de iniciar a operação.

(Isto serve para aquecer o compressor.)
■ Condição de operação

• A utilização da unidade em condições que não se encontram referidas a seguir pode fazer com que o dispositivo de segurança seja acti-
vado, parando a unidade. Além disso, pode haver a formação de condensação na unidade interior, dando origem a pingos. (Operação de 
DESUMIDIFICAÇÃO / REFRIGERAÇÃO)

■ Humidade possível 
• A capacidade de humidificação cai se a temperatura e a 

humidade exteriores forem baixas. 
(Consulte a Fig. 1 como referência.)

Definição da temperatura recomendada
Para refrigeração : 26°C – 28°C
Para aquecimento : 20°C – 22°C

REFRIGER-
AÇÃO

Temperatura exterior: 21 a 43°C
Temperatura interior: 18 a 32°C
Humidade interior: máx. 80%

AQUECI-
MENTO

Temperatura exterior : –20 a 24°C
Temperatura interior : 10 a 30°C
Humidade interior : máx. 70%

DESUMIDI-
FICAÇÃO

Temperatura exterior : 10 a 42°C
Temperatura interior : 18 a 30°C
Humidade interior : máx. 80%

HUMIDIFI-
CAÇÃO

Temperatura exterior : –10 a 24°C
Temperatura interior : 12 a 30°C
Humidade interior : máx. 70%

Condição;  
Modelo : FTXR50EV1B
Definição da temperatura interior: 20˚C
Velocidade do caudal de ar: Máx.
Volume do compartimento: 120m3

Velocidade de mudança de ar 0,5/hora
Comprimento da mangueira de humidificação: 7,5m

Fig.1 Humidade possível
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OPERAÇÃOOperação de REFRIGERAÇÃO · DESUM-
IDIFICAÇÃO “SARARA”
■ Operação de REFRIGERAÇÃO

•

1. Prima “ ”.

•

2. Prima “ ”.

 * Recomenda-se que ligue a operação de REFRIGERAÇÃO se pretender baixar a 
temperatura, preferencialmente durante a operação de REFRIGERAÇÃO SECA.

■ Operação de DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA”
•

3. Prima “ ”.

■ Para alterar a direcção e a velocidade do caudal de ar (página 10.)
• A velocidade do caudal de ar é definida para “AUTO” durante a operação de 

REFRIGERAÇÃO SECA ou DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA”. Não é possível alterar 
a velocidade do caudal de ar.

■ Para interromper a operação
4. Prima “ ”.

 O indicador multicores da unidade apaga-se.

■ Para alterar a definição de temperatura ou 
humidade

1

3

2

4

Para descer a temperatura

Verde

Para baixar a temperatura e a humidade

Amarelo

Para descer a humidade

Amarelo

REFRIGERAÇÃO

Verde Amarelo

18˚C – 32˚C –3˚C – STD

OFF     HIGH     STD     LOW     CONT HIGH     STD     LOW     CONT

REFRIGERAÇÃO SECA DESUMIDIFICAÇÃO

NOTA
■ Nota sobre o botão LIGAR/DESLIGAR

• Se premir “ ” dará início à mesma operação realizada da última vez.
■ Note sobre operação de REFRIGERAÇÃO

• Este aparelho de ar condicionado refrigera o compartimento expelindo o ar quente do mesmo para o exterior, por isso, se a temperatura exte-
rior for elevada, o desempenho é comprometido.

■ Note sobre REFRIGERAÇÃO SECA
• Ao premir o botão de humidade no modo REFRIGERAÇÃO define a unidade para REFRIGERAÇÃO SECA.
• Elimina a mais humidade que na operação normal de REFRIGERAÇÃO. Porém, recomenda-se que defina a temperatura para um valor 

ligeiramente inferior à temperatura do compartimento para reduzir a humidade, porque este modo de operação não aquece o ar de forma 
adicional.

■ Note sobre a operação de DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA”
• Elimina a humidade com uma menor redução da temperatura do compartimento através do aquecimento adicional do ar.
• A mudança do modo de operação de REFRIGERAÇÃO para DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA” pode fazer subir temporariamente a humi-

dade.
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Operação de AQUECIMENTO · 
HUMIDIFICAÇÃO “URURU”
■ Operação de AQUECIMENTO

•

1. Prima “ ”.

•

2. Prima “ ”.

■ Operação de HUMIDIFICAÇÃO “URURU”
•

3. Prima “ ”.

■ Para alterar a direcção e a velocidade do caudal de ar (página 10.)

■ Para interromper a operação
4. Prima “ ”.

 O indicador multicores da unidade apaga-se.

■ Para alterar a definição de temperatura ou humidade

3

2

4

1

Para subir a temperatura

Vermelho

Para subir a temperatura e a humidade

Cor de laranja

Para subir a humidade

Cor de laranja

AQUECIMENTO

Vermelho Cor de laranja

10˚C – 30˚C ––––––

OFF     LOW     STD     HIGH     CONT LOW     STD     HIGH     CONT

AQUECIMENTO HÚMIDO HUMIDIFICAÇÃO

NOTA
■ Note sobre a operação de AQUECIMENTO

• Tendo em conta que este aparelho de ar condicionado aquece o compartimento levando o calor do ar exterior para o interior, a capacidade 
de AQUECIMENTO fica menor em temperaturas exteriores inferiores. Se o efeito de AQUECIMENTO for insuficiente, recomenda-se que 
utilize outro aparelho de AQUECIMENTO em conjunto com o aparelho de ar condicionado.

• O sistema de bomba térmica aquece o compartimento através da circulação de ar quente em todas as partes do compartimento. Depois do 
início da operação de AQUECIMENTO, demora algum tempo até o compartimento ficar mais quente.

• Na operação de AQUECIMENTO, poderá haver a formação de gelo na unidade exterior e reduzir a capacidade de AQUECIMENTO. Nesse 
caso, os sistema passa para a operação de descongelamento para eliminar o gelo.

• Durante a operação de descongelamento, o ar quente não é expelido da unidade interior.
■ Nota sobre a operação de AQUECIMENTO HÚMIDO e HUMIDIFICAÇÃO “URURU”

• A capacidade de humidificação da unidade cai quando a temperatura e a humidade exteriores são baixas, ou quando a programação da 
potência da ventoinha é fraca.

• O ruído da operação é superior ao do AQUECIMENTO normal.
• O ruído ou odor exterior pode ser captado porque o ar exterior é aquecido com o aquecedor e a humidade resultante é levada para o com-

partimento para humidificação.
• A parte superior da unidade exterior pode ficar quente durante a operação, mas esse facto não é uma anomalia.
• O ruído da operação pode mudar de acordo com a temperatura e a humidade exteriores. (Não é necessário abastecer de água, porque a 

humidade do ar exterior é levada para o compartimento.)
■ Nota sobre a operação de HUMIDIFICAÇÃO “URURU”

• Pode regular a humidificação do compartimento exclusivamente segundo as suas preferências.
• Quando a temperatura do compartimento desce, poderá ficar ligado um aquecimento ligeiro para prosseguir a humidificação.

08_PT_3P177300-1.fm  Page 8  Friday, May 26, 2006  11:07 AM



9 ■Portugues

Operação de AUTO
Depois de premir o botão AUTO, o aparelho de ar condicionado funcionará de 
acordo com as condições do compartimento num modo automático.

1. Prima “ ”. 

• A cor do indicador multicores muda de acordo com as operações reais.
• Quando se prime o botão AUTO, a cor de acordo com a operação seleccionada 

pelo aparelho de ar condicionado acender-se-á.

■ Para alterar a direcção e a velocidade do caudal de ar (página 10.)

■ Para interromper a operação
2. Prima “ ”.

O indicador multicores da unidade apaga-se.

■ Para alterar a definição de temperatura

NOTA

Operação de HUMIDIFICADOR
Este modo fornece humidade à pele.

1. Prima “ ” durante a operação.

• As definições da velocidade e direcção do caudal de ar mudam para auto e MODO 
DE CAUDAL DE AR CONFORTÁVEL, respectivamente.

• Na operação de HUMIDIFICADOR, não é possível seleccionar o modo BRISA REFRESCANTE.

■ Para alterar a definição de temperatura
• Há também possibilidade de mudanças como REFRIGERAÇÃO e AQUECIMENTO. (página 7, 8.)
• Não é possível alterar a humidade e a velocidade do caudal de ar.

■ Para alterar a direcção do caudal de ar (página 10.)
• A direcção do caudal de ar recomendada é MODO DE CAUDAL DE AR CONFORTÁVEL, mas pode ser alterada.

■ Para cancelar a operação de HUMIDIFICADOR
2. Prima novamente “ ”.

• O modo de operação volta para o anterior. O indicador multicores na unidade volta 
também para a cor anterior.

• A luz de HUMIDADE fica acesa até a unidade se apagar.

NOTA

■ Note sobre a operação de AUTO
• Na operação de AUTO, o sistema selecciona um modo de operação correcta (REFRIGERAÇÃO 

ou AQUECIMENTO), tendo por base a temperatura do compartimento no início da operação.
• O sistema volta automaticamente a seleccionar a definição a um intervalo regular 

para colocar a temperatura do compartimento ao nível da definição do utilizador.
• Se não pretender a operação de AUTO, pode seleccionar manualmente o modo de 

operação e definição que preferir.

■ Note sobre operação de HUMIDIFICADOR
• A humidade relativa é superior à da operação normal.
• Pode ser utilizado para REFRIGERAÇÃO, REFRIGERAÇÃO SECA, AQUECI-

MENTO e AQUECIMENTO HÚMIDO.
• O ruído da operação é ligeiramente maior.

• AQUECIMENTO: Vermelho
• REFRIGERAÇÃO: Verde

18˚C – 30˚C

<HUMIDIFICADOR>

1, 2

1

2

<AUTO>

Amarelo Verde

Cor de 
laranja Verde
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REGULAR A DIRECÇÃO DO CAUDAL DE AR · MODO DE CAUDAL DE AR 
CONFORTÁVEL · BRISA REFRESCANTE · VELOCIDADE DO CAUDAL DE AR
É fornecido mais caudal de ar confortável com regulação da direcção e velocidade do caudal de ar.

■ Para alterar as direcções do caudal de ar vertical e horizontal
1. Prima “ ” ou “ ” durante a operação.

As grelhas horizontais e verticais deslocam-se automaticamente na vertical e na horizontal.

■ Se pretender fixar a direcção do caudal de ar
2. Prima novamente “ ” ou “ ”.

■ Para utilizar o CAUDAL DE AR 3-D
3. Prima “ ” e, a seguir, “ ” durante a operação.

As grelhas horizontais e verticais deslocam-se alternadamente.

■ Para cancelar o CAUDAL DE AR 3-D
4. Prima novamente “ ” ou “ ”.

■ Operação de MODO DE CAUDAL DE AR CONFORTÁVEL e BRISA REFRESCANTE
5. A indicação mudará sempre que “ ” é premido.

■ Operação de CAUDAL DE AR CONFORTÁVEL
• A direcção e a velocidade do caudal de ar são reguladas para de modo a que o ar que sai 

da unidade não sobre directamente sobre as pessoas que se encontram no compartimento.
• <REFRIGERAÇÃO/DESUMIDIFICAÇÃO> A lâmina subirá.
• <AQUECIMENTO/HUMIFICAÇÃO> A lâmina descerá.
• A velocidade do caudal de ar é definida para “AUTO”.

■ Operação de BRISA REFRESCANTE
• A operação de BRISA REFRESCANTE é para a operação de REFRIGERAÇÃO, 

DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA” e PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZADOR FLASH.

■ Para alterar a velocidade do caudal de ar
6. Prima “ ” durante a operação. (Consulte o quadro à direita.)

• REFRIGERAÇÃO ou AQUECIMENTO com “ ” ou outra velocidade fraca do 
caudal de ar poderá não refrigerar ou aquecer suficientemente o compartimento.

• Funcionamento silencioso da unidade interior
Quando o caudal de ar está definido para “ ”, o ruído da unidade interior é reduzido.

6

5

1, 2
3, 4

• A indicação da direcção do caudal de ar será apresentada.(No caso da direcção vertical)

• As indicações da direcção do caudal de ar vertical e horizontal serão apresentadas.

Aparece a mensagem operação de 
CAUDAL DE AR CONFORTÁVEL

Aparece a mensagem operação 
de BRISA REFRESCANTE

A indicação desaparece

Modo de operação

DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA” 
REFRIGERAÇÃO SECA
HUMIDIFICADOR
AUTO / REFRIGERAÇÃO
AQUECIMENTO
AQUECIMENTO HÚMIDO
HUMIDIFICAÇÃO “URURU”
PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZADOR FLASH / 
VENTILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR PURO

Definição da velocidade 
do caudal de ar

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
: É possível a operação de CAUDAL DE AR CONFORTÁVEL.
: É possível a operação de BRISA REFRESCANTE.

Estão disponíveis cinco níveis de definições da velocidade de 
circulação do ar, de “    ” a “    ” mais “       ” “      ”.

NOTA
• Se a unidade for utilizada com as grelhas horizontais viradas para baixo e parada na operação de REFRIGERAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA” ou 

REFRIGERAÇÃO SECA, as grelhas deslocar-se-ão automaticamente após cerca de uma hora. (Isto serve para impedir a formação de condensação.)
■ ATENÇÃO
• Utilize o controlador remoto para regular a direcção do caudal de ar. A utilização manual das grelhas pode provocar o seu funcionamento incorrecto.
■ Nota sobre a operação CAUDAL DE AR CONFORTÁVEL

• A direcção do caudal de ar é o ilustrado na fig. 1;
■ Note sobre a operação BRISA REFRESCANTE

• O movimento vertical das grelhas horizontais com ritmo “1/ f brisa” pro-
porciona ar confortável como a brisa natural. A temperatura do com-
partimento fica mais fresca com a brisa refrescante.

■ Nota sobre a regulação da direcção vertical do caudal de ar
• A área móvel para a grelha horizontal é diferente, dependendo do 

modo de operação.
■ Nota sobre o CAUDAL DE AR 3-D

• A utilização do CAUDAL DE AR 3-D faz circular o ar frio que, tenden-
cialmente, fica na parte inferior do compartimento e o ar quente que, 
tendencialmente, fica no tecto do compartimento, em todo o seu 
perímetro, impedindo a formação de zonas de ar frio e quente.

A) PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZADOR FLASH · VENTILAÇÃO 
DO FORNECIMENTO DE AR PURO · Operação independente

B) DESUMIDIFICAÇÃO “SARARA” · REFRIGERAÇÃO
C) AQUECIMENTO · HUMIDIFICAÇÃO “URURU”

C) 25˚– 55˚

PARAGEM

REFRIGERAÇÃO DO 
CAUDAL DE AR 
CONFORTÁVEL 15º

REFRIGERAÇÃO DO 
CAUDAL DE AR 
CONFORTÁVEL 15º

AQUECIMENTO DO 
CAUDAL DE AR 
CONFORTÁVEL 75º

AQUECIMENTO DO 
CAUDAL DE AR 
CONFORTÁVEL 65˚

Fig.1

Fig.2

A) 15˚– 70˚
B) 20˚– 60˚
C) 30˚– 70˚

A) 15˚– 55˚
B) 45˚– 55˚
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Operação de PURIFICAÇÃO DO AR COM 
IONIZADOR FLASH · VENTILAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE AR PURO
A potência de absorção do filtro fotocatalítico de purificação do ar em titânio apatite e do filtro de fornecimento de ar e 
a potência de resolução da descarga do ionizador reduzem os maus cheiros e os vírus, limpando o compartimento.

1. Prima “ ”.
(Pode ser utilizado em conjunto com o modo de aquecimento ou refrigeração, ou 
independentemente.)
• Muda sempre que se prime o botão. (Utilize em vez da operação de VENTILAÇÃO.)

■ Para alterar a direcção e a velocidade do caudal de ar (página 10.)

ATENÇÃO

NOTA

VENTILAÇÃO SAIR DE CASA
Ventila o compartimento durante a sua ausência para o manter confortável.

1. Prima “ ”.

■ Para alterar o tempo até desligar
2. Prima “ ”.

• Pode ser definido para 1 a 9 horas, com aumentos de 1 hora.
• Para utilizar ao mesmo tempo a VENTILAÇÃO SAIR DE CASA e TEMPORIZA-

DOR DE LIGAR, defina o TEMPORIZADOR DE LIGAR primeiro. (página 12.)

■ Para alterar a direcção do caudal de ar (página 10.)
• Não é possível alterar a temperatura, humidade e a velocidade do caudal de ar.

■ Para cancelar a VENTILAÇÃO SAIR DE CASA
3. Prima “ ”.

NOTA

• Não é possível alterar a temperatura e a humidade durante a operação exclusiva de PURIFI-
CAÇÃO DE AR COM IONIZADOR FLASH ou VENTILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR PURO.

■ Nota sobre a operação da PURIFICAÇÃO DE AR COM IONIZADOR FLASH
• A energia de descarga do ionizador e o filtro fotocatalítico de purificação do ar em titânio apatite limpam o ar no compartimento.

■ Nota sobre a operação de VENTILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR PURO
• O ar puro é levado do exterior através da unidade exterior.
• O ruído e os odores exteriores podem ser captados porque o ar exterior é levado 

para o compartimento. O ruído da operação é ligeiramente maior.
• O ruído da operação pode mudar de acordo com a temperatura e a humidade exteriores.

■ O que é a descarga do ionizador?
• Gera um electrão de alta velocidade com uma elevada potência oxidante na unidade para 

eliminar os odores e gases perniciosos.
(É seguro porque o electrão de alta velocidade é gerado e desaparece no interior da unidade.)

 * A descarga do ionizador produz um zunido, mas não se trata de uma avaria.

■ Nota sobre a VENTILAÇÃO SAIR DE CASA
• A operação da VENTILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR PURO e TEMPORIZA-

DOR DE DESLIGAR pode ser definida com um botão ao mesmo tempo. 

1

<PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZADOR FLASH / 
VENTILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR PURO>

3

1

2

<VENTILAÇÃO SAIR DE CASA>

PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZADOR FLASH
+

VENTILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR PURO

PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZADOR FLASH
+

VENTILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR PURO forte
PURIFICAÇÃO DO AR COM IONIZADOR FLASH

DESLIGADO

Branco

(Acende uma luz branca durante os primeiros 
2 segundos de funcionamento do aparelho 
de ar condicionado.)

• Desliga-se automaticamente volvidas 4 horas.
• A predefinição é 4 horas.
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Operação do TEMPORIZADOR
As funções do temporizador são úteis para ligar e desligar automaticamente o aparelho de ar condicionado à noite e de manhã.
O temporizador funciona somente uma vez. Defina o temporizador para cada utilização.

■ Operação do TEMPORIZADOR DE DESLIGAR
Defina o tempo para parar.

1. Prima “ ”.

■ Operação de TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR
Defina o tempo para o TEMPORIZADOR DE LIGAR ou TEMPORIZADOR DE DESLIGAR.
• Verifique se o relógio está certo. Caso contrário, acerte o relógio à hora actual. (página 6.)
• A hora actual desaparece quando o tempo para TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR 

é reservado.

2. Prima “ ” para o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR e 
prima “ ” para o TEMPORIZADOR DE LIGAR.

3. Prima “ ” para definir a hora a reservar.
• De cada vez que premir o botão o tempo muda 10 minutos. Se mantiver o botão 

premido a hora muda mais rapidamente.

4. Prima “ ” para o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR e 
prima “ ” para o TEMPORIZADOR DE LIGAR.
O tempo apresentado é definido.

■ Para cancelar a operação do TEMPORIZADOR
5. Prima “ ”.

•  A luz TEMPORIZADOR apagar-se-á e o TEMPORIZADOR será cancelado.

1

2, 4

3

5

• O tempo apresentado, que muda em aumentos 
  de 0,5 horas sempre que o botão é premido, 
  é definido. É possível definir um tempo entre 
  0,5 horas e 9,5 horas.

Cor de laranja

* TEMPORIZADOR DE DESLIGAR

aparece.

pisca.

* TEMPORIZADOR DE 
  DESLIGAR

Cor de laranja

NOTA
■ Nos seguintes casos, volte a definir o temporizador

• Depois de um disjuntor ter DESLIGADO.
• Depois de um corte de energia.
• Depois de substituir as pilhas do controlador remoto.

■ Note sobre a operação do TEMPORIZADOR
• O arranque do TEMPORIZADOR DE DESLIGAR DE CONTAGEM DECRESCENTE e TEMPORIZADOR DE DESLIGAR faz com que a unidade 

altere automaticamente a temperatura definida 1 hora depois para impedir que o compartimento fique demasiado frio ou demasiado quente. 
(Aumenta 0,5ºC no modo REFRIGERAÇÃO ou REFRIGERAÇÃO SECA e reduz 2ºC no modo AQUECIMENTO ou AQUECIMENTO HÚMIDO.)

• A reserva do TEMPORIZADOR DE LIGAR fará com que a unidade se ligue 1 hora antes, para garantir que a temperatura atinja o valor 
definido no controlador remoto até à hora definida.

• No funcionamento da unidade através do TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR, a 
duração real da operação poderá variar relativamente à hora introduzida pelo utilizador.

• Depois de definir o TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR, a definição do tempo é guardada na 
memória. Porém, o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR DE CONTAGEM DECRESCENTE não tem esta 
função de memória. (A memória é cancelada quando as pilhas do controlador remoto são substituídas.)

• Não é possível funcionar com a operação de SONO CONFORTÁVEL.
■ Para combinar TEMPORIZADOR DE LIGAR e o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR

• Consulte o exemplo à direita para reservar conjuntamente o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR 
e LIGAR DE CONTAGEM DECRESCENTE e o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR e LIGAR.

■ Para combinar a reserva combinada
• Prima “ ” e, a seguir, “ ” para cancelar só o TEMPORIZADOR DE LIGAR.
• Prima “ ” e, a seguir, “ ” para cancelar só o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR.

• Prima “ ” diversas vezes para chegar às 9,5 horas e, a seguir, prima uma vez mais 
para cancelar só o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR DE CONTAGEM DECRESCENTE.

(Exemplo)
Hora actual: 23,00 (o aparelho de ar condicionado está 
a funcionar). Pretende que a unidade funcione durante 
mais 1 hora e, depois, volte a ligar-se às 7,00 horas.

Definir o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR DE 
CONTAGEM DECRESCENTE para           1 hora depois
Definir o TEMPORIZADOR DE LIGAR para          às 7,00 horas

Definir o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR para           às 0,00 horas
Definir o TEMPORIZADOR DE LIGAR para          às 7,00 horas
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Operação de SONO CONFORTÁVEL
O controlo da temperatura do compartimento proporciona um sono confortável e um despertar agradável.
• Verifique se o relógio está certo. Caso contrário, acerte o relógio à hora actual. (página 6.)
• A hora actual desaparece quando a operação de SONO CONFORTÁVEL é definida.

1. Prima “ ” durante a operação.

2. Prima “ ” para definir a hora de despertar.

3. Prima “ ”.

• Se as definições forem realizadas quando a unidade não está a funcionar, prima “ ” para iniciar a operação.

■ Para cancelar a operação sono confortável
4. Prima “ ”.

ATENÇÃO

NOTA

Operação POTENTE
A operação POTENTE maximiza rapidamente o efeito de refrigeração (aquecimento) em qualquer modo de operação.

1. Prima “ ” durante a operação.
• A operação POTENTE desliga-se após 20 minutos. 

■ Para alterar a direcção do caudal de ar (página 10.)
• Não é possível alterar a temperatura, humidade e a velocidade do caudal de ar.

■ Para cancelar a operação POTENTE
2. Prima novamente “ ”.

• O modo de operação volta para o anterior. O indicador multicores na unidade volta também para a cor anterior.

NOTA

• Torne, de certo modo, confortável a temperatura do compartimento antes de dormir.
<Temperatura definida recomendada> REFRIGERAÇÃO....26°C – 29°C

AQUECIMENTO......20°C – 25°C
 * Se definir uma temperatura demasiado baixa poderá fazer com que se sinta congelado durante o sono.

■ Notas sobre a operação de SONO CONFORTÁVEL
• Pode ser utilizado para REFRIGERAÇÃO, REFRIGERAÇÃO SECA, REFRIGERAÇÃO COM 

HUMIDADE, AQUECIMENTO, AQUECIMENTO HÚMIDO e AQUECIMENTO COM HUMIDADE.
• Não é possível utilizar com a operação do TEMPORIZADOR.

■ Como utilizar eficazmente a operação de SONO CONFORTÁVEL
• Com o arranque da operação de SONO 

CONFORTÁVEL, a temperatura definida 
baixa 2ºC em 3 horas e começa a subi-la 
1ºC uma hora antes da hora definida, pro-
porcionando um controlo de temperatura de 
curva em V. (Consulte a figura à direita.)

• Defina a direcção do caudal de ar para que o 
ar que sai da unidade não sopre directamente sobre os ocupantes do compartimento.

■ Note sobre operação POTENTE
• Pode ser utilizado para REFRIGERAÇÃO, REFRIGERAÇÃO SECA, AQUECIMENTO, 

AQUECIMENTO HÚMIDO e AQUECIMENTO COM HUMIDADE. (Não pode ser utilizada 
se a unidade não estiver a funcionar.)
Se premir “ ” durante a REFRIGERAÇÃO, REFRIGERAÇÃO SECA ou REFRIGER-
AÇÃO COM HUMIDADE, o modo de operação muda para REFRIGERAÇÃO POTENTE.
Se premir “ ” durante a AQUECIMENTO, AQUECIMENTO HÚMIDO ou AQUECI-
MENTO COM HUMIDADE, o modo de operação muda para AQUECIMENTO POTENTE.

• O ruído da operação é ligeiramente maior durante a operação POTENTE.

<SONO CONFORTÁVEL>

1, 3

2

4

1, 2

<POTENTE>

pisca.

aparece.

• De cada vez que premir o botão o tempo 
muda 10 minutos. Se mantiver o botão 
premido a hora muda mais rapidamente.

aparece.

aparece.

0Hora de dormir

(Para 6 horas de sono)

1 2 3 4 5 6

–1˚C

–2˚C

Defina 
a tem-
peratura

Defina a hora de despertarDefina a hora de despertarDefina a hora de despertar
LIGADO

DespertarDespertarDespertar

2horas2horas 1hora1hora3horas3horas 2horas 1hora3horas

Verde Vermelho
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CONFIGURAÇÃO
Configura a operação da unidade e o visor do controlador remoto de acordo com as suas preferências.

1. Prima “ ” durante cerca de 2 segundos.
• O modo de configuração será activado.

2. O item mudará sempre que “ ” é premido.

3. As definições serão mudadas sempre que “ ” é premido.
• Aponte o controlador remoto para a unidade principal para realizar as definições.

1, 2
3

Item Definição Descrição
é a predefinição.

LIGAR/DESLIGAR O
BLOQUEIO À PROVA

DE CRIANÇAS

ANTI-MOFO 
LIGADO/DESLIGADO

BRILHO DO MONITOR

Volume do BIP

Definição do 
CONTRASTE

Definição concluída :O visor do controlador remoto regressa ao estado normal se não for 
realizada nenhuma definição no espaço de 10 segundos.

 • Restringe as operações do controlador 
remoto para evitar a utilização incorrecta 
por parte das crianças. 
(Consulte a NOTA.)

 • Se a unidade for de definida para “ANTI-
MOFO LIGADO”, pode entrar 
automaticamente no modo de operação 
ANTI-MOFO depois de funcionar no 
modo de operação SECAGEM, 
SECAGEM SECA ou REFRIGERAÇÃO, 
dependendo do tempo que esteve a 
funcionar. Isto serve para secar o interior 
do aparelho de ar condicionado. 
(página 15.)

 • Altera o brilho do visor da unidade 
interior.

 • Define o volume do tom de recepção.

 • Define a escala de cinzentos do LCD do 
controlador remoto.

 • Seleccionável a parte do contraste de 1 a 
16.

OFF            ON 

OFF            ON 

HIGH LOW OFF

LOW HIGH OFF

1 6 16

NOTA
■ Nota sobre o BLOQUEIO À PROVA DE CRIANÇAS

• Ao seleccionar “LIGADO” enquanto define o BLOQUEIO À PROVA DE CRIANÇAS e, depois, premir “ ” ou definir para 10 segundos 

fará com que o BLOQUEIO À PROVA DE CRIANÇAS seja activado e no visor apareça “ ”.

• A utilização de botões diferentes de “ ” fica desactivada no modo BLOQUEIO À PROVA DE CRIANÇAS.
• Para cancelar o BLOQUEIO À PROVA DE CRIANÇAS, defina para “DESLIGADO”, seguindo os passos anteriores de 1 a 3.
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Operação ANTI-MOFO
Seca o inferior da unidade para impedir o aparecimento de mofo e odores.

■ Operação de AUTO 
(aproximadamente em 2 semanas)
Se a unidade estiver definida para “ANTI-MOFO LIGADO”, a operação ANTI-MOFO 
terá início automaticamente depois de a unidade ter funcionado no modo SECAGEM 
“SARARA” ou REFRIGERAÇÃO, dependendo do tempo durante o qual a unidade fun-
cionou (aproximadamente em 2 semanas). (página 14.) 
A predefinição é “ANTI-MOFO DESLIGADO”.

■ Operação manual
1. Prima “ ” durante cerca de 2 segundos se a unidade 

não estiver a funcionar.

• O painel frontal e a grelha horizontal abrir-se-ão.
• A operação ANTI-MOFO funciona durante perto de 3 horas, mudando a cor da 

luz indicadora multicores da unidade.

■ Se pretender parar a operação ANTI-MOFO 
durante o funcionamento
2. Prima “ ” (novamente) durante cerca de 2 segundos.

• O painel frontal e a grelha horizontal fechar-se-ão.
• O indicador multicores da unidade apaga-se.

(No caso de operação manual)

1, 2

A operação ANTI-MOFO terá início.
O visor regressa ao normal.

<Cor da luz indicadora multicores>

Pisca alternadamente.

Operação concluída

Roxo
Azul

Pisca alternadamente.

Azul
Azul claro

Pisca alternadamente.

Azul claro
Branco

Branco

NOTA
■ Nota sobre a operação ANTI-MOFO

• Seca o inferior do aparelho de ar condicionado, utilizando o modo de operação VENTILADOR e AQUECIMENTO, para retirando a humi-
dade para o exterior. Isto impede o aparecimento de mofo e odores. Esta função não se destina a eliminar o pó ou o mofo existente.

• Durante a operação ANTI-MOFO, a temperatura do compartimento pode subir, enquanto a unidade do aparelho pode ser enviada para o 
compartimento. Além disso, pode sentir-se alguns odores.

• O modo não poderá ser utilizado se a temperatura ou a humidade exterior for demasiado alta.
• Poderá não ser possível realizar a operação de exaustão, dependendo da temperatura exterior.
• A operação ANTI-MOFO não está disponível se a unidade for desligada com o TEMPORIZADOR DE DESLIGAR DE CONTAGEM 

DECRESCENTE. A operação ANTI-MOFO só é ligada automaticamente se a unidade tiver sido parada utilizando o comando de ligar/desli-
gar no controlador remoto ou unidade principal.

• Se a operação ANTI-MOFO for desligada no modo AUTO, a operação é ligada automaticamente da próxima vez, dependendo do tempo 
que a unidade esteve a funcionar. Para cancelar o modo AUTO, defina “ANTI-MOFO DESLIGADO”. (página 14.)
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Operação de BLOQUEIO DO MOFO
Este modo desumidifica o ar no compartimento e impede o crescimento de mofo.
A operação de secagem contínua reduz rapidamente a humidade do compartimento.

1. Prima “ ” durante cerca de 2 segundos se a unidade 
não estiver a funcionar.

• O painel frontal e a grelha horizontal abrir-se-ão.
• A operação BLOQUEIO DO MOFO funciona durante perto de 3 horas, mudando 

a cor da luz indicadora multicores da unidade.

• Pisca por ordem durante a operação de BLOQUEIO DO MOFO.

■ Se pretender parar a operação BLOQUEIO DO 
MOFO durante o funcionamento
2. Prima “ ” (novamente) durante cerca de 2 segundos.

• O painel frontal e a grelha horizontal fechar-se-ão.
• O indicador multicores da unidade apaga-se.

VISOR DE INFORMAÇÕES
Apresenta a temperatura e humidade do compartimento e a temperatura exterior.

1. Prima “ ”.
• Depois de premir “ ”, aponte o controlador remoto para o aparelho de ar 

condicionado durante 2 segundos.

■ O visor muda sempre que “ ” é premido.
NOTA

■ Nota sobre o VISOR DE INFORMAÇÕES
• O sinal do aparelho de ar condicionado não é recebido correctamente se a mensagem “Falha na Recepção” 

aparecer ao premir “ ”. Repita, apontando o controlador remoto para o aparelho de ar condicionado.
• Durante a operação, por vezes, a temperatura exterior poderá ser apresentada com um valor 

superior à da realidade no modo REFRIGERAÇÃO ou SECAGEM “SARARA”, ou inferior no 
modo AQUECIMENTO (especialmente se houver acumulação de gelo na unidade exterior), 
devido aos efeitos do ar que sai da unidade exterior ou à temperatura do permutador térmico.

• A menor temperatura interior e exterior que pode ser apresentada é de -9ºC. Este valor 
será apresentado mesmo que a temperatura real seja inferior. A temperatura mais elevada 
é de 39ºC. Este valor será apresentado mesmo que a temperatura real seja superior.

• As temperaturas interior e exterior e a humidade que podem ser apresentadas são 
as mais próximas dos sensores instalados na unidade principal de ar condicionado.

• A temperatura e humidade apresentadas só devem ser consideradas valores aproxima-
dos, porque podem ser afectadas se houver objectos à volta dos sensores ou devido à 
luz solar directa, dependendo do local onde o aparelho de ar condicionado está instalado.

1, 2

<BLOQUEIO DO MOFO>

1

<VISOR DE INFORMAÇÕES>

A operação BLOQUEIO DO MOFO terá início.
O visor regressa ao normal.

<Cor da luz indicadora multicores>

Azul Branco
Azul 
claro 

NOTA
■ Nota sobre a operação BLOQUEIO DO MOFO

• Poderá não ser possível utilizar este modo, dependendo da temperatura exterior.
<Intervalo de operação> Temperatura exterior entre 12 e 40ºC

• A temperatura e a humidade poderão não satisfazer as suas preferências durante a oper-
ação de BLOQUEIO DO MOFO. Proceda a esta operação com o compartimento vazio.

Geralmente, diz-se que é possível reduzir o crescimento de mofo quando a humidade é inferior a 60%.

Defina a temperatura Temperatura interior
Humidade interior

Temperatura exterior

Regressar
ao visor
normal
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CUIDADOSLimpeza e Cuidados

Consulta rápida para limpeza

1. Painel frontal
Limpe se a unidade ficar suja.
(Limpar : página 18.)

2. Filtro de ar
Se aparecer a mensagem “CLEAN FILTER”, 
aspire/enxagúe.
(Limpar : página 19.)

3. Filtro de fornecimento de ar (Amarelo)

Aspire uma vez em 3 meses.
• Substitua 1 vez por ano.

(Limpar : página 23.)
4. Filtro fotocatalítico de purificação do ar em 

titânio apatite (Preto)
Humedeça se aparecer a mensagem “CLEAN 
STREAMER”.
• Substitua em 3 anos.

(Limpar : página 21.)
5. Filtro desodorizante para ionizador (Preto)

Humedeça se aparecer a mensagem “CLEAN 
FILTER”.
• Substitua em 3 anos.

(Limpar : página 21.)
6. Painel superior

Limpe se a unidade ficar suja.
(Limpar : página 18.)

7. Ionizador
Humedeça se aparecer a mensagem “CLEAN 
STREAMER”.
• Substitua em 3 anos.

(Limpar : página 21.)

Para repor o indicador de limpeza do filtro
Com a unidade desligada, o indicador de limpeza do filtro pode aparecer no controlador remoto, 
dependendo do tempo que a unidade esteve a funcionar. Este sinal indica o momento de limpar o fil-
tro de ar, o filtro fotocatalítico de purificação do ar em titânio apatite, o filtro desodorizante do ionizador 
ou o ionizador.

1. Depois de limpar, prima “ ” durante cerca de 2 segundos, 
apontando o controlador remoto para a unidade principal ligada.

• A indicação desaparece.

NOTA

• Antes de limpar, certifique-se de que interrompe a operação e DESLIGUE o disjuntor.
• Não toque nas peças metálicas da unidade interior. Se o fizer, poderá provocar ferimentos.

Não pode ser lavado com água.

• O sinal “CLEAN FILTER” aparecerá após cerca de 340 horas de funcionamento.
• O sinal “CLEAN STREAMER” aparecerá após cerca de 1800 horas de funcionamento.
• A utilização da unidade sem limpar com o sinal “CLEAN STREAMER” ligado reduzirá a capacidade de desodorização.
• A limpeza periódica faz poupar energia.

PRECAUÇÃO

1

6

2

3

4

5

7

1
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Colocar e retirar o painel frontal

1. Abra o painel frontal.
• Colocar um dedo na patilha do painel nos dois lados do painel frontal.

2. Retire o painel frontal.
• Estenda o orifício do eixo e retire o 

eixo rotativo. (Dos lados esquerdo e 
direito.)

3. Instale o painel frontal.
• Coloque os eixos rotativos do painel frontal nos orifícios e, len-

tamente, feche. 
(Prima em ambos os lados do painel frontal.)

Colocar e retirar o painel superior
1. Retire o painel frontal e puxe o 

filtro de ar para fora. (página 19.)

2. Retire o painel superior.
1) Segure nas 2 patilhas de ambos os lados do 

painel superior e puxe para a frente para o 
retirar.

2) Retire a patilha no centro e levante.

3. Instale o painel superior.
• Introduza 3 patilhas na parte traseira do 

painel superior e, depois, empurre para baixo.
• Empurre o painel superior para baixo até 

ouvir um estalido.

Limpar para cada caso
• Limpe-a com um pano macio molhado em água. (Só deverá utilizar detergente neutro.)
• No caso de lavar o painel frontal com água, seque-o com um pano, à sombra, depois de o lavar.

PRECAUÇÃO

• Abra somente o painel frontal depois de desligar a unidade.
  A abertura do painel durante o funcionamento pode provocar a sua queda.

• Ao retirar ou colocar o painel frontal, utilize um banco robusto e estável e tenha muito cuidado.
• Ao retirar ou colocar o painel frontal, segure o painel frontal com segurança com a mão para impedir a sua queda.
• Para limpar, não utilize água com uma temperatura superior a 40ºC, benzina, gasolina, diluente ou outros óleos voláteis, composto de 

polimento, escovas de lavar ou outros artigos ásperos.
• Depois de limpar, certifique-se de que o painel frontal fica bem preso.
• Limpe o painel frontal com um pano seco. Se limpar com um pano rígido pode riscar.

PRECAUÇÃO

Painel frontal

Eixo 
rotativo

Eixo 
rotativo

Orifício 
do eixo

Orifício 
do eixo

Orifício 
do eixo

Eixo 
rotativo

Patilhas (uma de cada lado)

Patilha (Centro)

Patilhas (3 locais)
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Limpeza e Cuidados

Limpar o filtro de ar

(Se “ ” aparecer no controlador remoto)

1. Abra o painel frontal. 
• Abra o painel frontal superior colocando um dedo na patilha do painel 

em ambos os lados do painel frontal e, depois, prenda com o auxílio da 
placa de suporte à direita.

2. Puxe os filtros de ar para fora.
• Empurre o filtro de ar um pouco para cima.

• Puxe o filtro de ar para baixo.

3. Limpe o filtro de ar.
• Lave os filtros de ar com água ou limpe-os com um aspirador.
• Se o pó não sair facilmente, lave-os com detergente neutro diluído com 

água morna e, depois, seque-os à sombra.

4. Coloque o filtro de ar como estava e feche o painel 
frontal.
• Introduza o filtro de ar com a marca “FRONT” para a frente.
• Certifique-se de que instala as duas patilhas seguintes.
• Volte a colocar a placa de suporte na sua posição anterior.
• Prima em ambos os lados do painel frontal.

5. Reponha o indicador de limpeza do filtro. (página 17.)

ATENÇÃO
• Se utilizar a unidade sem limpar reduzirá a capacidade de REFRIGERAÇÃO ou AQUECIMENTO, desperdiçando electricidade.

Placa de 
suporte

Filtro de ar

PatilhasPatilhas
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Instalar e retirar o filtro desodorizante do ionizador, filtro fotocat-
alítico de purificação do ar em titânio apatite, ionizador

1. Abra o painel frontal e puxe o filtro de ar para fora. (página 19.)

2. Retire o filtro desodorizante do ionizador.
• Liberte a patilha e puxe o botão numa direcção descen-

dente.

3. Puxe o ionizador para fora.
• Pegue no centro do manípulo e puxe numa direcção 

descendente.

4. Retire o filtro fotocatalítico de purificação 
do ar em titânio apatite.
• Levante a estrutura do filtro, liberte as patilhas dos ganchos 

em ambos os lados do filtro fotocatalítico de purificação do 
ar em titânio apatite e empurre o filtro numa direcção 
descendente.

5. Volte a colocar o ionizador na sua posição 
original.
• Instale o ionizador seguindo os passos inversos relativos à 

sua remoção 3.

6. Instale o filtro desodorizante do ionizador.
• Introduza o filtro desodorizante do ionizador até escutar um 

estalido.

7. Instale o filtro fotocatalítico de purificação 
do ar em titânio apatite.
• Introduza as 2 patilhas superiores no filtro fotocatalítico de 

purificação do ar em titânio apatite nas guias da unidade 
principal e, a seguir, prenda as 2 patilhas superiores.

8. Coloque o filtro de ar na sua posição orig-
inal e feche o painel frontal.

Filtro fotocatalítico 
de purificação do 
ar em titânio apatite

Ionizador

Filtro desodorizante 
para ionizador

Retirar

Patilha
Botão Filtro desodorizante 

para ionizador

Ionizador

Filtro fotocatalítico 
de purificação do 
ar em titânio apatite Patilha

Gancho

Instalar

Guia
Patilhas 
superiores 
(2 locais)

Patilhas 
inferiores 
(2 locais)
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Limpeza e Cuidados

Limpar o filtro desodorizante do ionizador, filtro fotocatalítico de 
purificação do ar em titânio apatite, ionizador

(Se “ ” aparecer no controlador remoto)

■ Fixar e retirar cada peça (página 20.)

Filtro desodorizante para ionizador / Filtro fotocatalítico de purificação do ar em titânio apatite

Ionizador

■ Repor o indicador de limpeza do filtro. (página 17.)

ATENÇÃO

Aspire o pó e mergulhe em água 
quente ou água durante cerca de 10 
a 15 minutos se a sujidade for 
intensa.

• Não utilizar agentes de limpeza. Se o fizer, pode reduzir 
a capacidade de desodorização.

• Não esfregue o filtro durante a limpeza.
• Não retire o filtro da estrutura se mergulhar em água.
• Depois de mergulhar em água, escoe a água e seque 

bem à sombra.
• Não aperte o filtro para escoar a água.

1) Mergulhe em água quente com 
detergente líquido leve durante 
cerca de 1 hora.

• Observe o volume de detergente líquido leve especifi-
cado nas instruções.

• Não utilize detergente em pó ou alcalino.
• Se estiver muito sujo, desmonte o ionizador e limpe 

com cotonetes, etc. 
(Instruções para desmontagem: página 22.)

Desmontagem 

Chapa de descarga 

Não toque na agulha da chapa de descarga (2 locais). 
Se a agulha dobrar afectará a capacidade de unidade 
realizar a desodorização.

2) Enxagúe com água corrente e 
mergulhe em água quente ou 
água outra vez.

3) Enxagúe com água corrente.

4) Escoe a água e seque numa 
sombra com brisa.

• Utilizar sem limpar reduz a capacidade de desodorização.

Água quente ou água

Mergulhe em água 
durante cerca de 
10 a 15 minutos.

Mergulhe em 
água durante 
cerca de 1 hora.

Com detergente

Chapa de 
descarga

Tampa de plástico

Não toque na agulha 
da chapa de descarga.

Mergulhe em água 
durante cerca de 
30 minutos.

Água quente ou água

Cerca de 1 dia
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Como substituir
■ Filtro desodorizante para ionizador

(Uma vez de 3 em 3 anos)
• Retire o filtro da sua estrutura e substitua-o por um novo. 

■ Filtro fotocatalítico de purificação 
do ar em titânio apatite

(Uma vez de 3 em 3 anos)
• Solte as 4 patilhas da estrutura do filtro e substitua por um filtro 

novo. 

Como desmontar e montar o ionizador
■ Antes de se descartar do ionizador, desmonte-o.

Como desmontar
• Calce luvas por razões de segurança.
• Coloque uma mão à peça  e empurre a peça de plástico com a outra mão.
• Desmonte o ionizador para a tampa de plástico e chapa de descarga.
• Faça coincidir as partes de fixação das diversas peças do ionizador e monte como estava anteriormente.

PRECAUÇÃO

• O filtro desodorizante para o ionizador e o filtro fotocatalítico de 
purificação de ar em titânio apatite não têm lados frontal e 
traseiro.

• Descarte-se do filtro usado como resíduo incinerável. 
(material: papel)

Estrutura 
do filtro

Filtro fotocatalítico 
de purificação do 
ar em titânio apatite

Estrutura do filtro

Orifícios 
(4 locais)

Patilhas (4 locais)

O
P

E
N

Coloque um dedo 
na peça       .

Ionizador

Empurre a peça 
de plástico.

 • Desmontagem

Chapa de 
descarga Tampa de plástico

Parte de fixação

• Tenha cuidado para não se cortar quando desmonta e monta o ionizador.
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Limpeza e Cuidados

Instalar, limpar e substituir o filtro de fornecimento de ar
(Limpe uma vez em 3 meses e substitua uma vez de ano, aproximadamente.)

Não pode ser lavado com água.
1. Abra o painel frontal e retire o filtro de ar e 

o filtro fotocatalítico de purificação do ar 
em titânio apatite. (página 19, 20.)

2. Puxe o filtro de fornecimento de ar para fora.

3.
• Retire o pó com um aspirador.
• O componente do filtro fica enfraquecido na água. Não enx-

agúe o filtro.

Liberte as 4 patilhas da estrutura do filtro 
e substitua por filtro novo.
• Descarte-se do filtro usado como resíduo não incinerável. 

(material: poliéster)

4. Volte a colocar o filtro de fornecimento de 
ar na sua posição original.

5. Coloque o filtro fotocatalítico de purifi-
cação do ar em titânio apatite e o filtro de 
ar conforme estavam anteriormente e 
feche o painel frontal. (página 19, 20.)

PRECAUÇÃO

Limpar a unidade interior e o controlador remoto
• Limpe com um pano macio e seco.

Para limpar, não utilize água com uma temperatura superior a 40ºC, benzina, gasolina, diluente ou outros óleos voláteis, composto de 
polimento, escovas de lavar ou outros artigos ásperos.

Na direcção 
ascendente

• Segure no botão e puxe para cima.

Filtro de fornecimento de ar (Amarelo)

Limpar

Substituir

Coloque o filtro com o 
lado da fita para baixo.

Orifícios 
(4 locais)

Patilhas 
(4 locais)

Estrutura do filtro

Estrutura do filtro
Filtro de fornecimento 
de ar

• Não se esqueça de voltar a colocar o filtro na sua posição original depois de um limpar. A utilização da unidade no modo HUMIDIFICAÇÃO 
sem instalar o filtro poderá provocar a formação de condensação no interior do painel, etc., dando origem a derrames de água.
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NOTA

Verifique

Antes de um longo período de inactividade

■ O filtro desodorizante do ionizador e do filtro fotocatalítico de purificação do ar em titânio apatite devem ser limpos com regularidade. 
Recomenda-se a substituição do filtro nas seguintes situações.
• Se ficar danificado depois da limpeza devido ao facto de ser de papel.
• Fica muito sujo após uma utilização prolongada.

■ Para encomendar o filtro fotocatalítico de purificação do ar em titânio apatite, o filtro desodorizante do ionizador, o filtro de fornecimento de ar 
e o ionizador contacte o estabelecimento onde comprou o aparelho de ar condicionado.

■ A utilização de peças sujas:
• Impedirá uma purificação correcta do ar.
• Impedirá uma desodorização correcta.
• Reduzirá a capacidade de REFRIGERAÇÃO e AQUECIMENTO.
• Fará com que a unidade produza odores desagradáveis.

■ Verifique se a base, o suporte e outros acessórios da unidade exterior não estão apodrecidos ou ferrugentos.
■ Verifique se nada obstrui as entradas e saídas de ar da unidade interior e unidade exterior.
■ Verifique se a drenagem sai livremente da mangueira de drenagem durante operação de REFRIGERAÇÃO ou SECAGEM.

• Se não houver água de escoamento, é possível a existência de fugas na unidade interior. 
Interrompa o funcionamento e consulte o centro de assistência se esse for o caso.

■ O fio de terra está solto ou desligado no meio?
• A ligação à terra incompleta pode provocar choques eléctricos. Contacte imediatamente o centro de assistência.

1. Utilize “ANTI-MOFO” durante várias horas num dia bom e seque o interior.
Operação ANTI-MOFO
Prima “ ” durante cerca de 2 segundos se a unidade não estiver a funcionar.

2. Quando a operação for interrompida, desligue o disjuntor para o aparelho de ar condicionado 
do compartimento.

3. Limpe os filtros de ar e instale-os novamente.
4. Retire as pilhas do controlador remoto.

Item Peça nº
Conjunto do filtro de purificação de ar KAF974B42S
Filtro de fornecimento de ar (com estrutura) KAF963A43

A operação pára volvidas cerca de 3 horas.
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LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOSLocalização de Defeitos
■ Não se tratam de anomalias.

Os seguintes casos não identificam anomalias do aparelho de ar condicionado, mas têm alguma explicação. Pode continuar a utilizá-lo.

Caso Explicação
A operação não arranca logo.
• Depois de o botão LIGAR/DESLIGAR ser premido 

imediatamente a seguir à interrupção da operação.
• Quando o modo tiver sido seleccionado novamente.

• Isto serve para proteger o aparelho de ar condicionado.
Deve esperar cerca de 3 minutos.

O ar quente não sai imediatamente a seguir 
ao arranque da operação de aquecimento.

• O aparelho de ar condicionado está a aquecer.
Deve esperar entre 1 e 4 minutos.

Produz um ruído.

■ Ouve-se um estalido quando a unidade está a funcionar ou parado
• Isto pode ficar a dever-se ao som das válvulas a regular o refrigerante ou ao funcionamento das peças eléctricas.

■ Som de água corrente
• O refrigerante está a circular pelo aparelho de ar condicionado.

■ Som de sopro
• O caudal do refrigerante pelo aparelho de ar condicionado está a mudar.

■ Chiadeira
• O próprio aparelho de ar condicionado está a dilatar ou a contrair devido à mudança de humidade.

■ Som de cascos de cavalo
• Som proveniente do interior do aparelho de ar condicionado quando o ventilador está 

ligado e o compartimento está fechado. Abra uma janela ou desligue o ventilador.
■ Ouve-se um estalido quando a unidade está a funcionar ou parado

• Trata-se do som das peças eléctricas a funcionar quando o painel frontal se abre ou fecha.
■ Som de sopro, chiadeira ou queima

• Trata-se do som da descarga do ionizador.

Emite um zumbido durante a operação de 
HUMIDIFICAÇÃO ou VENTILAÇÃO.

• É o som da descarga de ar humidificado ou ventilado.
• O ruído da operação pode mudar de acordo com a temperatura e a humidade exteriores.

Produz um som durante a operação de 
HUMIDIFICAÇÃO.

■ Muda o ruído de funcionamento
• Isto deve-se ao facto de a ventoinha de humidificação se movimentar ou parar.

A unidade interior produz um ruído mesmo depois 
de a operação de HUMIDIFICAÇÃO ter parado.

• A ventoinha de humidificação roda durante perto de 3 minutos depois de interrompida a oper-
ação para protecção do aparelho.

A unidade pára durante o AQUECIMENTO 
e escuta-se o som de água corrente.

• O gelo na unidade exterior está a ser eliminado. Deve esperar cerca de 3 a 10 minutos.

A unidade exterior emite água ou vapor.

■ Na operação de AQUECIMENTO
• O gelo na unidade exterior derrete-se em água ou vapor se o aparelho de ar condicionado 

estiver no modo de descongelamento.
■ Na operação de REFRIGERAÇÃO

• A humidade no ar condensa-se em água na superfície fria da tubagem da unidade exterior e pinga.

Sai uma névoa da unidade interior.

• Isto deve-se ao facto de o ar do compartimento ser refrigerado e transformar-se em névoa 
pelo caudal de ar frio durante a operação de REFRIGERAÇÃO.

• Isto acontece porque a humidade no permutador térmico se evapora quando a operação de SECA-
GEM “SARARA” decorre após a operação de REFRIGERAÇÃO ou REFRIGERAÇÃO SECA.

A unidade interior emite odores.

• Isto acontece quando os cheiros do compartimento, mobília ou cigarros são absorvidos pela 
unidade e escoados com o caudal de ar.
(Se isso acontecer, recomenda-se que peça a um técnico para lavar a unidade interior. Con-
sulte o estabelecimento onde adquiriu o aparelho de ar condicionado.)

• É possível que os odores exteriores sejam captados. Pare a operação de HUMIDIFICAÇÃO 
“URURU” para eliminar a causa dos odores.

Sopra ar frio no início da operação de 
SECAGEM “SARARA”.

• Isto deve-se ao facto de o aparelho de ar condicionado não estar quente.

A ventoinha exterior roda enquanto o 
aparelho de ar condicionado está parado.

■ Depois de interrompido a operação:
• A ventoinha exterior continua a rodar durante mais 60 segundos para protecção do sistema.

■ Enquanto o aparelho de ar condicionado está parado:
• Se a temperatura exterior for demasiado elevada, a ventoinha exterior começa a rodar para protecção do sistema.

Operação interrompido subitamente.
(A luz indicadora multicores está acesa.)

• Para protecção do sistema, o aparelho de ar condicionado pode deixar de funcionar subitamente dev-
ido a uma grande flutuação da tensão. Volta automaticamente a funcionar volvidos cerca de 3 minutos.

A unidade pára subitamente (no modo 
TEMPORIZADOR DE LIGAR).

• A reserva do temporizador de ligar fará com que a unidade se ligue 1 hora antes, para garantir que a temper-
atura atinja o valor definido no controlador remoto até à hora definida. Se utilizar o controlador remoto durante 
este tempo (excluindo o botão de ligar/desligar) parará a unidade. Reinicie a unidade com o controlador remoto.

A unidade funciona mesmo que a luz 
indicadora multicores esteja apagada.

• A luz indicadora multicores apaga-se se “Monitor APAGADO” for definido com o controlador 
remoto.

A unidade continua a funcionar mesmo depois de 
interrompida a operação de SECAGEM “SARARA”, 
REFRIGERAÇÃO SECA ou REFRIGERAÇÃO.

• A operação ANTI-MOFO terá início. (Se não pretender vê-la, configure para “ANTI-MOFO 
DESLIGADO” com o controlador remoto. (página 15.))

A luz da sala cintila durante a operação 
de HUMIDIFICAÇÃO.

• Isso pode ocorrer devido a uma alimentação eléctrica insuficiente.
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■ Verifique novamente.
Verifique novamente antes de contactar o técnico de reparações.

Caso Verifique
O aparelho de ar condicionado não 
funciona.
(A luz indicadora multicores está 
apagada.)

• O disjuntor não DESLIGOU ou não há um fusível fundido?
• A alimentação eléctrica foi interrompida?
• O controlador remoto tem pilhas?
• A definição do temporizador está correcta?

O aparelho de ar condicionado não 
funciona.
(A luz indicadora multicores pisca.)

• Desligue o disjuntor e, depois, ligue a unidade utilizando o controlador remoto.
• Se a luz continuar a piscar, contacte o estabelecimento onde comprou o ar condicio-

nado. Desligue o disjuntor.

A operação pára subitamente.
(A luz indicadora multicores pisca.)

• Os filtros de ar estão limpos?
• Há algo a tapar a entrada ou a saída de ar das unidades interiores e exteriores?

Limpe os filtros de ar ou retire todos os obstáculos e DESLIGUE o disjuntor. Depois, volte a 
LIGÁ-LO e tente utilizar o aparelho de ar condicionado com o controlador remoto. Se a luz 
continuar a piscar, contacte o estabelecimento onde comprou o aparelho de ar condi-
cionado. Desligue o disjuntor.

O efeito de refrigeração (aquecimento) é 
fraco.

• Os filtros de ar estão limpos?
• Há algo a tapar a entrada ou a saída de ar das unidades interiores e exteriores?
• A definição de temperatura é correcta?
• As janelas e as postas estão fechadas?
• A velocidade do caudal de ar e a direcção do ar estão definidas correctamente?
• A ventoinha do ventilador está a girar?

Durante a operação, ocorre um funciona-
mento anormal.

• Pôs a mão na unidade principal durante o seu funcionamento? (Tocou no interior da 
unidade?)

• Se puser a mão (ou tocar) no interior da unidade pode provocar avarias devido à descarga 
estática. Não ponha a mão na unidade principal.

• O aparelho de ar condicionado pode funcionar incorrectamente no caso de relâmpagos e 
ondas radioeléctricas. DESLIGUE o disjuntor e, a seguir, volte a LIGÁ-LO e tente utilizar o 
aparelho de ar condicionado com o controlador remoto.

O painel frontal não abre. 
(A luz indicadora multicores pisca.)

• Está alguma coisa presa no painel frontal?
Retire o objecto e volte a tentar o seu funcionamento recorrendo ao controlador remoto.
Se, mesmo assim, o painel não abrir, contacte o representante se a luz de operação continuar 
a piscar.

A luz indicadora multicores pisca durante 
um certo período de tempo (cerca de 2 
minutos) no início ou durante a operação 
de PURIFICAÇÃO DE AR COM IONIZA-
DOR FLASH.

• O ionizador está bem instalado?
• Desligue o disjuntor, verifique se o ionizador está bem instalado, ligue a energia e, a seguir, 

utilize a unidade com o controlador remoto.
• Se a luz continuar a piscar, contacte o estabelecimento onde comprou o ar condicionado.
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Localização de Defeitos
■ Chame a oficina de assistência técnica imediatamente.

ADVERTÊNCIA
■ Quando algo anormal (como o cheiro de queimado, por exemplo) ocorrer, suspenda o funcionamento e desligue a chave principal.

Um funcionamento contínuo em condições anormais pode resultar em problemas, choques elétricos ou incêndio.
Consulte a oficina de assistência técnica ou seu revendedor.

■ Não tente consertar ou modificar o ar condicionado por você mesmo.
Uma instalação incorreta pode provocar choques elétricos ou incêndio.
Consulte a oficina de assistência técnica ou seu revendedor.

■ Se o aparelho de ar condicionado não refrigerar (ou aquecer), a causa possível pode ser um derrame do refrigerante, por isso, contacte o repre-
sentante. Ao adicionar refrigerante, converse sobre o técnico de reparação sobre as eventuais reparações necessárias.

O refrigerante utilizado no aparelho de ar condicionado é seguro. Normalmente, não há derrames de refrigerante, mas se este derramar para o 
compartimento ou contactar com qualquer tipo de chama, incluindo as existentes em aquecedores ventiladores, fogões a gás, aquecedores a 
gás, etc., poderão ser gerados gases tóxicos.

Se um dos seguintes sintomas ocorrerem, chame imediatamente a oficina de assistência técnica.

Requisitos para a 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: o desmantelamento do sistema de ar condicionado e o tratamento do líquido de 
refrigeração, do óleo e de outros componentes têm de ser feitos por um instalador qualificado, cumprindo a legislação nacional rele-
vante e regulamentos locais aplicáveis.

Os equipamentos de ar condicionado têm de ser processados numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem ou recuper-
ação. 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.

Em certas condições de funcionamento, o interior do aparelho de ar condicionado pode ficar sujo depois de vários anos de uso, resultando num 
desempenho fraco. Recomenda-se que sejam feitas manutenções periódicas por um especialista, além das limpezas regulares por parte do 
usuário. Para manutenção por um especialista, entre em contacto com o seu revendedor ou com a oficina de assistência técnica autorizada.
O custo da manutenção deve ser arcado pelo usuário.

■ O cabo de eletricidade está anormalmente quente ou danifi-
cado.

■ Um som anormal é ouvido durante o funcionamento do 
aparelho.

■ Entrou um objecto ou água na unidade.
■ A chave principal de segurança, um fusível, ou um disjuntor 

de vazamento à terra interrompe freqüentemente o funciona-
mento do aparelho.

■ Um interruptor ou um botão com freqüência nãofuncionam 
de maneira correta.

■ Existe um cheiro de queimado.
■ Há vazamento de água na unidade interna.

Desligue a chave principal e chame a oficina de 
assistência técnica.

■ A unidade sopra ar frio ou quente, mas a luz indicadora multi-
cores pisca durante um certo tempo (cerca de 2 minutos) no 
início ou durante a operação.

Isto indica a avaria ou falha inicial da unidade humid-
ificadora ou de alguns sensores. A unidade está a 
funcionar no modo REFRIGERAÇÃO/AQUECI-
MENTO como operação temporária. Contacte o rep-
resentante.

■ Depois de um corte de energia
O ar condicionado retoma automaticamente o funcionamento volvidos cerca de 3 minutos. Espere um pouco.
• O modo BLOQUEIO DO MOFO, o modo ANTI-MOFO e o modo SONO CONFORTÁVEL serão cancelados. Reponha.

■ Relâmpago
Se houver raios ou relâmpagos em sua vizinhança, suspenda o funcionamento e desligue a chave principal para proteger o sistema.

Recomendamos uma manutenção periódica.
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■ DIAGNOSIS DE FALLA MEDIANTE CONTROLADOR REMOTO
Na ARC433A41, as secções de visualização da temperatura na unidade principal apresentam os códigos correspondentes.

1. Se o botão CANCELAR for premido durante 5 segundos, uma indicação “ ” pisca na secção de visualização da temperatura.

2. Prima repetidamente o botão CANCELAR até se ouvir um bip contínuo.
• A indicação do código muda conforme apresentado a seguir, e avisa com um bip prolongado.

NOTA

CÓDIGO SIGNIFICADO

SISTEMA

00 NORMAL
UA AVARIA DA COMBINAÇÃO DE UNIDADES INTERIORES - EXTERIORES
U0 ESCASEZ DE REFRIGERANTE
U2 QUEDA DE TENSÃO OU TENSÃO EXCESSIVA DO CIRCUITO PRINCIPAL
U4 ANOMALIA DE TRANSMISSÃO (ENTRE A UNIDADE INTERIOR E A UNIDADE EXTERIORES)
U7 FALLA DE TRANSMISSÃO DA PLACA DE CIRCUITOS

UNIDADE INTERNA

AH FALLA DO IONIZADOR
A1 ANOMALIA DA PLACA DE CIRCUITOS IMPRESSOS INTERIOR
A5 CONTROLO DE ALTA PRESSÃO OU PROTECTOR DE CONGELAMENTO
A6 FALLA DE MOTOR DE VENTILADOR
CC FALLA DO SENSOR DE HUMIDADE
C4 SENSOR DE TEMPERATURA DO PERMUTADOR TÉRMICO DEFICIENTE
C7 AVARIA DA ABERTURA/FECHO DO PAINEL FRONTAL
C9 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUCCÓN DEFECTUOSO
UA COMPRIMENTO DA MANGUEIRA NÃO AJUSTADO

UNIDADE EXTERNA

EA FALLA DA COMUTAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO - AQUECIMENTO.
E1 AVARIA DA PLACA DE CIRCUITOS
E5 OL INICIADO
E6 ARRANQUE DO COMPRESSOR DEFICIENTE
E7 AVARIA DO MOTOR DA VENTOINHA C.C.
E8 ENTRADA DE SOBRECORRENTE
FA ANOMALIA DA PRESSÃO DE EJECÇÃO
F3 CONTROLO DO TUBO DE DESCARGA DE ALTA TEMPERATURA
F6 CONTROLO DE ALTA PRESSÃO (EM REFRIGERAÇÃO)
H0 AVARIA DO SENSOR
H1 FALLA DO HUMIDIFICADOR
H6 PARAGEM DO FUNCIONAMENTO DEVIDO À POSIÇÃO ANÓMALA DO SENSOR DE DETECÇÃO
H8 ANORMALIDADE CT
H9 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUCCÓN DEFECTUOSO
J3 SENSOR DE TEMPERATURA DE TUBERÍA DE DESCARGA DEFECTUOSO
J6 SENSOR DE TEMPERATURA DO PERMUTADOR TÉRMICO DEFICIENTE
L3 AVARIA TÉRMICA DAS PEÇAS ELÉCTRICAS
L4 ALTA TEMPERATURA EN DISIPADOR TÉRMICO DE CIRCUITO DE INVERTIDOR
L5 CORRENTE EXCESSIVA DE SAÍDA
P4 SENSOR DE TEMPERATURA DE DISIPADOR TÉRMICO DE CIRCUITO DE INVERTIDOR DEFECTUOSO

UNIDADE 
HUMIDIFICADORA

PA FALLA DE ROTURA DA LINHA DO AQUECEDOR
PH FALLA DO TERMÍSTOR DE SAÍDA DO VENTILADOR HUMIDIFICADOR, FALLA DE TEMPERATURA DO AQUECEDOR
P9 BLOQUEIO DO VENTILADOR HUMIDIFICADOR

1) Um som curto e dois sons consecutivos indicam códigos não correspondentes.
2) Para cancelar o visor de códigos, prima o botão CANCELAR durante 5 segundos. O visor de códigos também se cancela se o botão não for 

premido durante 1 minuto.

Botão CANCELAR
Cancela a definição do 
temporizador.
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