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Thank you for purchasing this Daikin air conditioner. Carefully read
this operation manual before using the air conditioner. It will tell you
how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. After
reading the manual, keep it in your custody for future reference.
See also the operation manual included with the indoor unit for
details on the indoor unit.
Store the operation manual included with the indoor unit
together with this operation manual in a safe place.
After receiving the warranty card from the dealer, store it in a
safe place.

Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτü το κλιìατιστικü Daikin. ÄιαβÜστε
προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο χειρισìοý πριν χρησιìοποιÞσετε το
κλιìατιστικü. Θα σαò ενηìερþσει σχετικÜ ìε τον τρüπο χρÞσηò τηò ìονÜδαò
και θα σαò βοηθÞσει αν προκýψουν προβλÞìατα. Αφοý διαβÜσετε το
εγχειρßδιο, φυλÜξτε το σε ασφαλÝò ìÝροò, για ìελλοντικÞ αναφορÜ.
Για λεπτοìÝρειεò σχετικÜ ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα, δεßτε επßσηò το
εγχειρßδιο χειρισìοý που περιλαìβÜνεται ìαζß ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα.
ΦυλÜξτε ìαζß σε ασφαλÝò ìÝροò, τüσο αυτü το εγχειρßδιο χειρισìοý üσο και
το εγχειρßδιο χειρισìοý που περιλαìβÜνεται ìαζß ìε την εσωτερικÞ ìονÜδα.
Αφοý λÜβετε την κÜρτα εγγýησηò απü τον αντιπρüσωπο, φυλÜξτε την σε
ασφαλÝò ìÝροò.

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie sich für ein Klimagerät von Daikin entschieden haben. Lesen Sie sich diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Klimagerät in Betrieb
nehmen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät korrekt betreiben. Zudem
hilft sie Ihnen, falls Störungen auftreten sollten. Bewahren Sie die
Anweisung gut auf, wenn Sie sie durchgelesen haben, damit Sie auch
später noch darin nachschlagen können.
Schlagen Sie bezüglich Einzelheiten über das Innengerät auch in der
Bedienungsanleitung des Innengerätes nach.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Innengerätes zusammen
mit dieser Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
Nachdem Sie die Garantiekarte von Ihrem Händler erhalten haben,
bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Hartelijk dank voor uw keuze van een Daikin airconditioner. Lees deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de airconditioner in gebruik
neemt. In de gebruiksaanwijzing kunt u lezen hoe u het apparaat op de juiste
manier gebruikt en wat u kunt doen bij storingen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.
Zie ook de gebruiksaanwijzing behorend bij de binnenunit voor bijzonderheden over de binnenunit.
Bewaar de gebruiksaanwijzing behorend bij de binnenunit samen met
deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.
Nadat u de garantiekaart van de dealer heeft ontvangen, deze op een
veilige plaats bewaren.

Nous vous remercions d’avoir acheté ce climatiseur Daikin. Lisez soigneusement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le climatiseur. Il vous
enseignera à utiliser correctement l’unité et vous aidera en cas de panne.
Après avoir lu le manuel, rangez-le en vue d’une utilisation ultérieure.
Pour plus de détails concernant l’unité intérieure, reportez-vous également au manuel d’utilisation accompagnant l’unité intérieure.
Conservez le manuel d’utilisation accompagnant l’unité intérieure avec ce
manuel d’utilisation dans un endroit sûr.
Après avoir reçu la carte de garantie du revendeur, conservez-la dans un
endroit sûr.
Gracias por adquirir este sistema de climatización Daikin. Lea detenidamente este manual de funcionamiento antes de utilizar el sistema de climatización. En él encontrará indicaciones acerca de cómo utilizar la
unidad correctamente y le ayudará en caso de que se produzca algún
problema. Tras leerlo, consérvelo para futura referencia.
Consulte también el manual de funcionamiento que se incluye con la
unidad interior para obtener detalles sobre ésta.
Guarde el manual de funcionamiento incluido con la unidad interior junto
con este manual de funcionamiento en un lugar seguro.
Una vez que reciba la tarjeta de garantía del concesionario, guárdela en
un lugar seguro.
Grazie per avere acquistato questo condizionatore d’aria Daikin. Prima di
utilizzare quest’ultimo, leggere attentamente il presente manuale d’uso, che
illustra le modalità di utilizzo corretto e fornisce un supporto nell’eventualità
di problemi di funzionamento. Dopo averlo letto, conservare
il presente manuale per potervi fare riferimento in seguito.
Si veda inoltre il manuale delle istruzioni in dotazione all’unità interna per
ulteriori dettagli relativi all’unità interna.
Conservare il manuale delle istruzioni in dotazione all’unità interna con
l’unità interna in un luogo sicuro.
Dopo aver ricevuto il documento di garanzia dal rivenditore, conservarlo
in un luogo sicuro.

Obrigado por comprar este aparelho de ar condicionado Daikin. Leia
atentamente este manual de funcionamento antes de usar o aparelho de
ar condicionado. O manual indica como utilizar a unidade correctamente
e poderá ajudá-lo caso ocorra algum problema. Depois de ler o manual,
mantenha-o acessível para futura referência.
Consulte também o manual de funcionamento da unidade interior para
obter informações relativas à mesma.
Guarde o manual de funcionamento da unidade interior em conjunto
com este manual de funcionamento num local seguro.
Depois de receber o cartão de garantia do vendedor, guarde-o num local
seguro.
Спасибо за поêóпêó данноãо êондиционера фирмы Daikin. До
начала работы с êондиционером внимательно изóчите данное
рóêоводство по эêсплóатации. В нем излаãаются правила
надлежащеãо пользования óстройством и приводятся
реêомендации пользователю по поисêó и óстранению
неисправностей. После изóчения рóêоводства сохраните еãо для
обращений в бóдóщем.
Подробная информация по внóтреннемó блоêó приведена в
рóêоводстве по эêсплóатации, прилаãаемомó ê внóтреннемó блоêó.
Храните рóêоводство по эêсплóатации, прилаãаемое ê внóтреннемó
блоêó, вместе с данным рóêоводством по эêсплóатации в
надежном месте.
Полóчив ãарантийный талон от дилера, спрячьте еãо в надежное место.
Daikin klimalarýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Klimayý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu size
üniteyi nasýl kullanmanýz gerektiði ve eðer herhangi bir sorun
oluþursa yardým konusunda bilgi verecektir. Kullanma kýlavuzunu
okuduktan sonra, ileride baþvurmak için saklayýnýz.
Ayrýca iç mekan ünitesi ile birlikte bulunan iç mekan ünitesinin
detaylarýna iliþkin kullaným kýlavuzunu da okuyunuz.
Ýç mekan ünitesi kullaným kýlavuzu ve kullaným kýlavuzunu birlikte,
güvenli bir yerde saklayýnýz.
Satýcýdan garanti belgesini aldýktan sonra, güvenli bir yerde saklayýnýz.
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Informações importantes acerca do refrigerante
utilizado
Este produto contém gases fluorados com efeito de
estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto.
Tipo de refrigerante
(1)

Valor GWP

R410A
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.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Para beneficiar ao máximo das funções do sistema
de ar condicionado e para evitar avarias causadas
por uma utilização incorrecta, recomendamos que
leia cuidadosamente este manual de instruções
antes de utilizar o sistema.
Este sistema de ar condicionado foi classificado
como “aparelho não acessível ao público em geral”.
• As precauções descritas são classificadas
como AVISO e CUIDADO. Ambas as precauções contêm informações importantes relativas à segurança. Certifique-se de que
respeita integralmente todas as precauções.

Português

RQYQ48PY1B

Ar condicionado
VRVIII-Q System

Manual de
funcionamento

AVISO.............. Se estas instruções não forem
devidamente respeitadas,
podem ocorrer ferimentos ou
mesmo morte.
CUIDADO ........ Se estas instruções não forem
devidamente respeitadas,
podem ocorrer danos a propriedade ou ferimentos, que
podem revelar-se graves
dependendo das circunstâncias.
• Após ler este manual, mantenha-o num local
conveniente para consulta quando
necessário. Se o equipamento for transferido
para um novo utilizador, certifique-se de que
este também recebe o manual.
AVISO
Tenha em conta que a exposição directa e
prolongada a ar frio ou quente do sistema de
ar condicionado, ou a ar demasiado frio ou
demasiado quente, pode ser prejudicial para a
saúde.
Quando o sistema de ar condicionado apresentar um problema (cheiro a
queimado, etc.), desligue a alimentação da
unidade e contacte o seu revendedor local.
O funcionamento contínuo sob estas circunstâncias pode resultar em avarias, choques eléctricos
ou incêndios.
Consulte o seu revendedor local relativamente
ao trabalho de instalação.
Se realizar o trabalho pessoalmente, pode provocar fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
Consulte o seu revendedor local relativamente
a modificações, reparações e manutenção do
sistema de ar condicionado.
A realização incorrecta de operações, pode provocar fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
Não coloque objectos, incluindo varas, os
dedos, etc., na entrada e saída de ar.
Podem ocorrer ferimentos devido ao contacto com
as alhetas da ventoinha de alta velocidade.
Nunca toque na saída de ar nem nas alhetas
horizontais enquanto a aba oscilante estiver a
funcionar.
Pode ficar com os dedos presos ou a unidade pode
sofrer danos.

1
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Tenha cuidado com o fogo em caso de fuga de
refrigerante.
Se o sistema de ar condicionado não estiver a funcionar correctamente, por exemplo, se não estiver
a gerar ar quente ou frio, a causa pode ser uma
fuga de refrigerante.
Consulte o seu revendedor local para obter
assistência.
O refrigerante presente no sistema de ar condicionado é seguro e, normalmente, não apresenta
fugas.
No entanto, no caso de fuga, o contacto com um
queimador, aquecedor ou fogão, pode resultar na
geração de gases nocivos.
Deixe de utilizar o sistema de ar condicionado até
que um profissional de assistência qualificado confirme que a fuga foi reparada.
Consulte o seu revendedor local relativamente
ao que fazer em caso de fuga de refrigerante.
Quando o sistema de ar condicionado se destinar a
ser instalado numa divisão de pequenas dimensões, é necessário adoptar medidas adequadas
para que, em caso de fuga, a quantidade de refrigerante em fuga não exceda o limite de concentração. Caso contrário, isso pode provocar um
acidente devido à destruição do oxigénio.
Contacte profissionais relativamente à instalação de acessórios e certifique-se de que utiliza apenas acessórios especificados pelo
fabricante.
Se a instalação for feita por si, pode resultar em
fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
Consulte o seu revendedor local relativamente
à mudança de localização ou à reinstalação do
sistema de ar condicionado.
A instalação incorrecta pode provocar fugas,
choques eléctricos ou incêndios.
Certifique-se de que utiliza fusíveis com a
amperagem correcta.
Não utilize fusíveis inadequados, fios de cobre ou
outros como substituto, uma vez que isso resultará
em choques eléctricos, incêndios, ferimentos ou
danos na unidade.
Certifique-se de que liga a unidade à terra.
Não estabeleça ligação à terra da unidade a um
tubo de abastecimento, condutor de iluminação ou
fio terra telefónico. Uma ligação à terra imperfeita
pode resultar em choques eléctricos ou incêndio.
Um pico de corrente de uma fonte de iluminação ou
outras, pode provocar danos ao aparelho de ar
condicionado.
Certifique-se de que instala um disjuntor de
fuga à terra.
Caso não instale um disjuntor de fuga à terra, pode
provocar choques eléctricos ou incêndios.
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Consulte o revendedor se o aparelho de ar
condicionado for sujeito à entrada de água devido a uma catástrofe natural, como uma
inundação ou um tufão.
Não utilize o aparelho de ar condicionado nesse
caso, pois podem verificar-se avarias, choques
eléctricos ou incêndios.
Não comece a utilizar nem interrompa a utilização do aparelho de ar condicionado com o disjuntor de alimentação eléctrica ligado ou
desligado (posição ON ou OFF).
Caso contrário, pode provocar incêndios ou fugas
de água. Para além disso, a ventoinha rodará
abruptamente se a compensação de falha de energia for activada, o que poderá resultar em ferimentos.
Não utilize o produto em ambientes contaminados por vapor de óleo, como por exemplo óleo
alimentar ou óleo para máquinas.
O vapor de óleo pode provocar quebras, choques
eléctricos ou incêndios.
Não utilize o produto em locais com fumos
excessivamente oleosos, como por exemplo
cozinhas, ou em locais com gases inflamáveis,
gases corrosivos ou pó metálico.
A utilização do produto nestes locais pode causar
incêndios ou avarias.
Não utilize materiais inflamáveis (por exemplo
laca para o cabelo ou insecticida) perto do
produto.
Não limpe o produto com solventes orgânicos,
como por exemplo diluente.
A utilização de solventes orgânicos pode causar
quebras no produto, choques eléctricos ou incêndios.
Certifique-se de que utiliza uma fonte de alimentação dedicada para o aparelho de ar
condicionado.
A utilização de outra fonte de alimentação, pode
causar a geração de calor, incêndios ou avarias do
produto.
Consulte o seu revendedor relativamente à limpeza do interior do aparelho de ar condicionado.
Uma limpeza incorrecta pode provocar a quebra de
peças de plástico, fugas de água e outros danos,
bem como choques eléctricos.

CUIDADO
Não utilize o aparelho de ar condicionado para
efeitos que não aqueles a que se destina.
Não utilize o aparelho de ar condicionado para
arrefecer instrumentos de precisão, alimentos,
plantas, animais ou obras de arte, uma vez que
poderá prejudicar o desempenho, a qualidade e/ou
a longevidade do objecto em questão.

Português
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Não retire a protecção da ventoinha da unidade
exterior.
A protecção impede o contacto com a ventoinha de
alta velocidade da unidade, o que poderia causar
ferimentos.
Não coloque objectos susceptíveis a ganhar
humidade directamente por baixo da unidade
interior ou exterior.
Em determinadas condições, a presença de condensação na unidade principal ou nos tubos de
refrigerante, a sujidade no filtro de ar ou o bloqueio
da drenagem podem causar pingos, resultando na
degradação ou avaria do objecto em questão.
Para evitar a destruição do oxigénio, certifiquese de que a divisão está devidamente ventilada,
caso se utilize um queimador em conjunto com
o aparelho de ar condicionado.
Após uma utilização prolongada, verifique o
suporte da unidade e os apoios quanto a
danos.
Se forem deixados com danos, a unidade pode cair
e dar origem a lesões.
Não coloque nem utilize sprays inflamáveis
perto da unidade, uma vez que poderá provocar
incêndios.
Antes de limpar, certifique-se de que desliga a
unidade, desliga o disjuntor ou retira o cabo de
alimentação.
Caso contrário, poderá provocar choques eléctricos
e ferimentos.
Para evitar choques eléctricos, não realize
operações com as mãos molhadas.
Não coloque aparelhos que produzam chamas
em locais expostos ao fluxo de ar da unidade,
uma vez que poderá prejudicar a combustão do
queimador.
Não coloque aquecedores directamente por
baixo da unidade, uma vez que o calor resultante pode causar deformação.
Não permita que uma criança suba para cima
da unidade exterior e evite colocar objectos em
cima dela.
Cair ou escorregar pode dar origem a lesões.
Não coloque o comando exposto à luz directa
do sol.
O ecrã LCD pode ficar descolorido, deixando de
apresentar os dados.
Não limpe o painel de funcionamento do
comando com benzina, diluente ou um pano
químico para o pó, etc.
O painel pode ficar descolorido ou o revestimento
pode descascar. Se o comando estiver muito sujo,
limpe-o com um pano com água diluída com um
detergente neutro, esprema-o bem e limpe o
painel. De seguida, limpe-o com um pano seco.
Não bloqueie as entradas e saídas de ar.
Um fluxo de ar reduzido pode resultar em problemas ou num desempenho insuficiente.

Português

Certifique-se de que não expõe crianças, plantas ou animais directamente ao fluxo de ar da
unidade, uma vez que podem verificar-se
efeitos indesejáveis.
Não lave o aparelho de ar condicionado nem o
comando à distância com água, uma vez que
pode provocar choques eléctricos ou incêndios.
Não instale o aparelho de ar condicionado num
local onde exista o perigo de fuga de gases
inflamáveis.
No caso de fuga de gás, a acumulação de gás
perto do aparelho de ar condicionado pode resultar
no perigo de incêndio.
Não coloque recipientes inflamáveis, tais como
latas de spray, a menos de 1 m do bocal de descarga.
Os recipientes podem explodir por acção do ar
quente proveniente da unidade interior ou exterior.
Disponha o sistema de drenagem para assegurar uma drenagem completa.
Caso não ocorra uma drenagem adequada do tubo
de drenagem exterior durante o funcionamento do
aparelho de ar condicionado, pode existir um bloqueio devido à acumulação de sujidade e resíduos
no tubo.
Este facto pode resultar em fugas de água da
unidade interior. Sob estas circunstâncias, interrompa o funcionamento do aparelho de ar condicionado e consulte o seu revendedor para obter
auxílio.
O aparelho não foi criado para ser utilizado sem
supervisão por crianças pequenas ou pessoas
doentes.
Pode ocorrer a redução de funções corporais e
problemas de saúde.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar
que não brincam com a unidade nem com o
comando à distância.
A utilização acidental por parte de uma criança
pode resultar na redução de funções corporais e
em problemas de saúde.
Não deixe as crianças brincarem com a
unidade exterior, ou perto dela.
Se estas tocarem na unidade sem cuidado, isso
pode dar origem a lesões.
Não coloque recipientes com água (jarras de
flores, etc.) sobre a unidade, pois poderá provocar choques eléctricos ou incêndios.
Para evitar ferimentos, não toque na entrada de
ar nem nas alhetas de alumínio da unidade.
Nunca prima o botão do comando à distância
com um objecto duro e pontiagudo.
O comando à distância pode ficar danificado.
Nunca puxe ou dobre o fio eléctrico do
comando à distância.
Pode dar origem a um mau funcionamento.
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Não utilize o ar condicionado quando fizer a
desinfecção da sala com um tipo de insecticida.
O não seguimento deste aviso pode fazer com que
os químicos fiquem depositados na unidade, o que
pode ser perigoso para a saúde dos que forem hipersensíveis aos químicos.
Não coloque objectos na proximidade da
unidade exterior e não deixe que folhas e outros resíduos se acumulem em torno da
unidade.
As folhas podem constituir ninho para pequenos
animais que poderão entrar na unidade. Uma vez
na unidade, os animais podem causar avarias,
fumo ou incêndios devido ao contacto com as
peças eléctricas.
Nunca toque nas peças internas do comando à
distância.
Não retire o painel dianteiro. Se tocar em determinadas peças internas poderá causar choques eléctricos e avarias na unidade. Consulte o seu
revendedor relativamente à verificação e ajuste
das peças internas.
Não deixe o comando à distância em locais
onde exista o risco de este se molhar.
Caso se verifique a entrada de água no comando à
distância, existe o risco de fuga eléctrica e danos
nos componentes electrónicos.
Desligue a eletricidade quando a unidade
não for utilizada durante períodos de tempo
prolongados.
Do contrário, a unidade pode aquecer ou pegar
fogo devido ao acumular de poeira.
Tenha cuidado ao proceder à limpeza ou
inspecção do filtro de ar.
Uma vez que os trabalhos decorrem em altura, é
necessário prestar a máxima atenção.
Se o andaime for instável, pode cair e sofrer ferimentos.

Modelo
Fonte de alimentação
Fase
Frequência
Tensão
Capacidade de arrefecimento nominal
Capacidade de aquecimento nominal
Dimensões A×L×P
Massa
Tipo de refrigerante
Carga de refrigerante (*1)
Pressão de projecto
Lado de alta pressão
Lado de baixa pressão

[Unidade única]
Modelo
Fonte de alimentação
Fase
Frequência
Tensão
Capacidade de arrefecimento nominal
Capacidade de aquecimento nominal
Dimensões A×L×P
Massa
Tipo de refrigerante
Carga de refrigerante (*1)
Pressão de projecto
Lado de alta pressão
Lado de baixa pressão

RQYQ8PY1B

RQYQ10PY1B RQYQ12PY1B

3N
3N
3N
(Hz)
50,0
50,0
50,0
(V)
380-415
380-415
380-415
(kW)
22,4
28,0
33,5
(kW)
25,0
31,5
37,5
(mm) 1680×930×765 1680×930×765 1680×930×765
(kg)
230
284
284
R410A
R410A
R410A
(kg)
10,8
11,7
11,7
(bar)
(MPa)
(bar)
(MPa)

40
4,0
33
3,3

40
4,0
33
3,3

40
4,0
33
3,3

3N
3N
(Hz)
50,0
50,0
(V)
380-415
380-415
(kW)
40,0
45,0
(kW)
45,0
50,0
(mm) 1680×1240×765 1680×1240×765
(kg)
381
381
R410A
R410A
(kg)
11,7
11,7
(bar)
(MPa)
(bar)
(MPa)

40
4,0
33
3,3

40
4,0
33
3,3

*1: Carga inicial de refrigerante
[Unidade combinada]
RQYQ18~48PY1B é a unidade de combinação composta por unidades únicas.
Consulte Unidade única relativamente às especificações da unidade independente.

3. O QUE FAZER ANTES DA UTILIZAÇÃO
Este manual de funcionamento destina-se ao
sistema que se segue com controlo padrão. Antes
de iniciar a utilização, contacte o seu revendedor
Daikin relativamente ao funcionamento correspondente ao tipo e marca do seu sistema.
Se a sua instalação possuir um sistema de controlo
personalizado, pergunte ao seu revendedor Daikin
relativamente ao funcionamento correspondente ao
seu sistema.
Unidades exteriores (Consulte a figura 1)
Selector de frio/
quente

Modos de
funcionamento

Série com inverter
Série “VRVIII-Q”

2. ESPECIFICAÇÕES

RQYQ14PY1B RQYQ16PY1B

❏ sim ❏ não

• Nomes e funções das peças (Consulte a figura 1)
1. Unidade exterior
2. Unidade interior
3. Comando à distância
4. Entrada de ar
5. Saída de ar
6. Selector de frio/quente
(a figura 1 mostra o sistema com um seleccionador
Esfriar/Aquecer)

4. COMANDO À DISTÂNCIA E
SELECTOR DE FRIO/QUENTE:
NOME E FUNÇÃO DE CADA
INTERRUPTOR E ECRÃ
(Consulte a figura 2 e 3)
1. Botão Lig./Deslig.
Prima o botão e o sistema arranca. Prima o
botão novamente e o sistema pára.

4
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2. Luz de funcionamento (vermelha)
A luz acende-se durante o funcionamento.
” (comutação sob controlo)
3. Ecrã “
É impossível comutar entre quente/frio com o
comando à distância que apresenta este ícone.
” (aba do fluxo de ar)
4. Ecrã “
Consulte o capítulo “Procedimento operacional Ajuste da direcção do fluxo de ar”.
5. Ecrã “
” (ventilação/limpeza de ar)
Este ecrã indica que a unidade de ventilação
está em funcionamento. (estes acessórios são
opcionais)
6. Ecrã “
C ” (temperatura definida)
Este ecrã indica a temperatura definida.
”“
”“
”“
”“
” (modo de
7. Ecrã “
funcionamento)
Este ecrã indica o modo de funcionamento
actual.
8. Ecrã “ ” (tempo programado)
Este ecrã indica o tempo programado para o
arranque e paragem do sistema.
9. Ecrã “
TEST ” (funcionamento de inspecção/
teste)
Quando o botão de funcionamento de
inspecção/teste é premido, o ecrã indica o modo
em que o sistema se encontra actualmente.
” (sob controlo centralizado)
10. Ecrã “
Quando este ecrã é apresentado, o sistema
encontra-se sob controlo centralizado. (Não se
trata de uma especificação padrão.)
” (velocidade da ventoinha)
11. Ecrã “
Este ecrã indica a velocidade da ventoinha
seleccionada.
” (altura de limpar o filtro de ar)
12. Ecrã “
Consulte o manual de funcionamento da
unidade interior.
” (descongelamento/arranque a
13. Ecrã “
quente)
Consulte o capítulo “Procedimento operacional Explicação da operação de aquecimento”.
14. Botão iniciar/parar modo de temporizador
Consulte o capítulo “Procedimento operacional Programação do início e da paragem do sistema
com temporizador”.

17. Botão de programação de tempo
Utilize este botão para definir a programação
dos tempos de início e/ou paragem.
18. Botão de definição da temperatura
Utilize este botão para definir a temperatura desejada.
19. Botão de reinício do símbolo do filtro
Consulte o manual de funcionamento da
unidade interior.
20. Botão de controlo da velocidade da ventoinha
Prima este botão para seleccionar a velocidade
da ventoinha pretendida.
21. Botão selector do modo de funcionamento
Prima este botão para seleccionar o modo de
funcionamento pretendido.
22. Botão de ajuste da direcção do fluxo de ar
Consulte o capítulo “Procedimento operacional Ajuste da direcção do fluxo de ar”.
23. Interruptor selector de apenas ventoinha/ar
condicionado
” para o
Coloque o interruptor na opção “
”
modo de apenas ventoinha ou na opção “
para o modo de aquecimento ou arrefecimento.
24. Interruptor de comutação frio/quente
” para o
Coloque o interruptor na opção “
” para o
modo de arrefecimento ou na opção “
modo de aquecimento.
25. Termistor
Detecta a temperatura da divisão em torno do
comando à distância.
26. Estes botões são utilizados quando a unidade
de ventilação está instalada (acessórios opcionais).
Consulte o manual de funcionamento da unidade
de ventilação.
• Ao contrário do que ocorre em situações de funcionamento real, o ecrã na figura 1 apresenta todas as
indicações possíveis.
• A figura 2 apresenta o comando à distância com a
tampa aberta.
• Para FXS, FXM, FXL, FXD e FXN, o botão de
ajuste da direcção do fluxo de ar (22) não está
disponível e o ecrã (4) apresenta a indicação
“NOT AVAILABLE” (não disponível) quando
premido.

15. Botão lig./deslig. programador
Consulte o capítulo “Procedimento operacional Programação do início e da paragem do sistema
com temporizador”.
16. Botão de funcionamento de inspecção/teste
Este botão é utilizado apenas por pessoas devidamente qualificadas para trabalhos de
manutenção.

Português
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5. LIMITE DE FUNCIONAMENTO
Utilize o sistema dentro dos limites de temperatura e
humidade que se seguem, para um funcionamento
seguro e eficaz.
ARREFECIMENTO

AQUECIMENTO

temperatura exterior

–5°~43°CDB

–20°~21°CDB

temperatura interior

21°~32°CDB

• Pode ser necessário algum tempo para alterar o
fluxo de ar.
Esta operação é normal.
PARA SISTEMAS SEM SELECTOR DE FRIO/
QUENTE (Consulte a figura 4)
Prima várias vezes o selector do modo de funcionamento e seleccione o modo de funcionamento que preferir.

1

–20°~15,5°CWB
15°~27°CDB

“
“
“

14°~25°CWB
humidade interior

≤ 80%

• Para evitar a condensação e a formação de pingos
no exterior da unidade.
Se a temperatura ou a humidade se encontrarem
para além destes limites, os dispositivos de segurança podem disparar e o aparelho de ar condicionado pode não funcionar.

6. PROCEDIMENTO OPERACIONAL
• O procedimento operacional varia consoante a
combinação de unidade exterior e comando à
distância. Leia o capítulo “O que fazer antes da
utilização”.
• Para proteger a unidade, ligue o interruptor de alimentação principal 6 horas antes da utilização da
unidade.
Não desligue a alimentação em épocas em que o
ar se encontra climatizado para um arranque
mais suave.
• Se a alimentação for desligada durante o funcionamento, este reiniciará automaticamente
quando a alimentação for restabelecida.

6-1 FUNCIONAMENTO SÓ DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E VENTOINHA
• O modo de funcionamento não pode ser alterado
com um comando à distância cujo ecrã apresente
“
” (comutação sob controlo).
Altere o modo de funcionamento com o comando
”.
à distância cujo ecrã não apresente “
• Quando o ecrã “
” (comutação sob controlo) piscar, consulte o capítulo “Procedimento
operacional - Configuração do comando à distância principal”.
• A ventoinha pode continuar a funcionar durante
cerca de 1 minuto após paragem da operação de
aquecimento para eliminar o calor da unidade
interior.
• O fluxo de ar pode ser ajustado automaticamente
dependendo da temperatura ambiente ou a ventoinha pode parar imediatamente. Não se trata de
uma avaria.
• Para proteger o aparelho, o sistema pode controlar o fluxo de ar automaticamente.

6

2

” Funcionamento de arrefecimento
” Funcionamento de aquecimento
” Funcionamento apenas da ventoinha
Prima o botão lig./deslig.
A luz de funcionamento acende-se e o sistema
começa a funcionar.

PARA SISTEMAS COM SELECTOR DE FRIO/
QUENTE (Consulte a figura 4 e 7)
1

2

Seleccione o modo de funcionamento com o
selector de frio/quente como se segue:
“

”“

“

”“

“

”“

” Funcionamento de arrefecimento
(Consulte a figura 7.1)
” Funcionamento de arrefecimento
(Consulte a figura 7.1)
” Funcionamento apenas da ventoinha
(Consulte a figura 7.3)

Prima o botão lig./deslig. (Consulte a figura 4)
A luz de funcionamento acende-se e o sistema
começa a funcionar.

AJUSTE (Consulte a figura 4)
Para ajustar a temperatura pretendida, a
velocidade da ventoinha e a direcção do fluxo
de ar (apenas para o comando à distância
BRC1C62: FXC, FXF, FXH, FXK, FXA), siga o
procedimento abaixo indicado.
3

Prima o botão de configuração da temperatura
e defina a temperatura pretendida.
Sempre que este botão é premido, a definição
da temperatura aumenta ou diminui 1°C.
NOTA
• Defina a temperatura de acordo com o limite de
funcionamento.
• A definição da temperatura é impossível
para o funcionamento apenas da ventoinha.

4

5

Prima o botão de controlo da velocidade da
ventoinha e selecciona a velocidade pretendida.
Prima o botão de ajuste da direcção do fluxo
de ar.
Consulte o capítulo “Ajuste da direcção do
fluxo de ar” para obter detalhes.
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PARAR O SISTEMA (Consulte a figura 4)
6

Prima o botão lig./deslig. mais uma vez.
A luz de funcionamento apaga-se e o sistema
deixa de funcionar.
NOTA
• Não desligue a alimentação logo após ter
parado a unidade.
• O sistema necessita de pelo menos
5 minutos para o funcionamento residual do
dispositivo da bomba de drenagem.
Se desligar a alimentação imediatamente
provocará fugas de água e problemas.

• Se o ar quente subir para o tecto, deixando a área
acima do chão fria, é recomendável a utilização
do circulador (ventoinha interior para circulação
de ar). Contacte o seu revendedor para obter
detalhes.

6-2 PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO A
SECO
• A função desta operação consiste em
reduzir a humidade na divisão com uma
redução mínima da temperatura.
• O microcomputador determina automaticamente a temperatura e a velocidade da ventoinha.
• O sistema não começa a funcionar se a temperatura da divisão for demasiado baixa.
• O microcomputador controla automaticamente a temperatura e a velocidade da ventoinha, por isso estas opções não podem
ser definidas utilizando o comando à distância.
• Esta função não está disponível se a temperatura da divisão for igual ou inferior a
20°C.

EEXPLICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO
• Para a operação geral de aquecimento, pode
demorar mais tempo a alcançar a temperatura
definida do que a operação de arrefecimento.
É recomendável iniciar a operação utilizada antes
de utilizar o funcionamento com temporizador.
• A operação que se segue é realizada para evitar
a queda da capacidade de aquecimento ou a libertação de ar frio.
Funcionamento de descongelamento
• Na operação de aquecimento, o congelamento do permutador de calor da unidade
exterior aumenta. A capacidade de aquecimento diminui e o sistema entra em operação de descongelamento.
• A ventoinha da unidade interior pára e o
comando à distância apresenta “
”.
• Após 10 minutos, no máximo, de funcionamento em descongelamento, o sistema
volta à operação de aquecimento.
Arranque a quente
• Para evitar que seja libertado ar frio de uma
unidade interior no início da operação de
aquecimento, a ventoinha interior é parada
automaticamente. O ecrã do comando à distância apresenta “
”.
NOTA
• A capacidade de aquecimento é reduzida à
medida que a temperatura exterior diminui. Se
isso acontecer, utilize outro dispositivo de aquecimento em conjunto com a unidade. (Ao utilizar
aparelhos que produzam chamas, ventile constantemente a divisão.)
Não coloque aparelhos que produzam chamas
em locais expostos ao fluxo de ar da unidade ou
por baixo da mesma.
• É necessário algum tempo para a divisão aquecer
desde que a unidade é ligada, uma vez que a
unidade utiliza um sistema de circulação de ar
quente para aquecer toda a divisão.

Português

PARA SISTEMAS SEM SELECTOR DE FRIO/
QUENTE (Consulte a figura 5)
1

2

3

4

Prima várias vezes o botão selector do modo
de funcionamento e seleccione “
” (operação a seco).
Prima o botão lig./deslig.
A luz de funcionamento acende-se e o sistema
começa a funcionar.
Prima o botão de ajuste da direcção do fluxo
de ar (apenas para as unidades FXC, FXF,
FXH, FXK, FXA). Consulte o capítulo “Ajuste
da direcção do fluxo de ar” para obter detalhes.
Prima o botão lig./deslig. mais uma vez.
A luz de funcionamento apaga-se e o sistema
deixa de funcionar.
NOTA
• Não desligue a alimentação logo após ter
parado a unidade.
• O sistema necessita de pelo menos
5 minutos para o funcionamento residual do
dispositivo da bomba de drenagem.
Se desligar a alimentação imediatamente
provocará fugas de água e problemas.

PARA SISTEMAS COM SELECTOR DE FRIO/
QUENTE (Consulte a figura 8)
1

Seleccione o modo de arrefecimento com o
selector de frio/quente.

7
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2

3

4

5

Prima várias vezes o botão selector do modo
de funcionamento e seleccione a operação a
seco “
”.
Prima o botão lig./deslig.
A luz de funcionamento acende-se e o sistema
começa a funcionar.
Prima o botão de ajuste da direcção do fluxo
de ar (apenas para as unidades FXC, FXF,
FXK, FXH, FXA). Consulte o capítulo “Ajuste
da direcção do fluxo de ar” para obter detalhes.

A direcção do fluxo de ar pode ser ajustado numa
das seguintes formas.
• A aba do fluxo de ar ajusta a respectiva posição.
• A direcção do fluxo de ar pode ser fixa pelo utilizador.
Posição automática “
” ou pretendida “ ”.
(Consulte a figura 13)
NOTA
• O limite deslocável da aba é comutável.
Contacte o seu revendedor Daikin para
obter detalhes. (apenas para as unidades
FXC, FXF, FXK, FXH, FXA)
• Evite o funcionamento na direcção horizontal
“
”. Pode provocar a acumulação de
humidade ou poeira no tecto.

Prima o botão lig./deslig. mais uma vez.
A luz de funcionamento apaga-se e o sistema
deixa de funcionar.
NOTA
• Não desligue a alimentação logo após ter
parado a unidade.
• O sistema necessita de pelo menos
5 minutos para o funcionamento residual do
dispositivo da bomba de drenagem.
Se desligar a alimentação imediatamente
provocará fugas de água e problemas.

6-4 PROGRAMAÇÃO DO INÍCIO E DA
PARAGEM DO SISTEMA COM TEMPORIZADOR (Consulte a figura 9)
• O temporizador é controlado numa das das
duas formas que se seguem.
Programação do tempo de paragem “
”.
O sistema deixa de funcionar quando o tempo
definido termina.
Programação do tempo de início “
”. O
sistema começa a funcionar quando o tempo
definido termina.
• O temporizador pode ser programado para
um máximo de 72 horas.
• O tempo de início e paragem pode ser programado simultaneamente.

6-3 AJUSTE DA DIRECÇÃO DO FLUXO DE
AR (Consulte a figura 6) (apenas para
as unidades FXC, FXF, FXK, FXH, FXA)
1

2

Prima o botão da direcção do fluxo de
ar para seleccionar a direcção do ar.
O ecrã apresenta a oscilação da aba
do fluxo de ar como se mostra à direita e a direcção do fluxo de ar varia
continuamente. (Definição de
oscilação automática)

1

Prima o botão de ajuste da direcção
do fluxo de ar para seleccionar a
direcção do ar pretendida.
O ecrã da aba do fluxo de ar deixa de
apresentar oscilação e a direcção do
fluxo de ar é fixa. (Definição de
direcção do fluxo de ar fixa)

2

MOVIMENTO DA ABA DO FLUXO DE AR
Nas condições que se seguem, um microcomputador controla a direcção do fluxo de ar, que pode ser
diferente da apresentada.
ARREFECIMENTO

AQUECIMENTO
• Ao iniciar o funcionamento.
• Quando a temperatura ambiente
for superior à temperatura
definida.
• Aquando da operação de
descongelamento.

• Ao funcionar continuamente com direcção do fluxo de ar horizontal.
• Quando se verifica o funcionamento contínuo com o fluxo de ar para
baixo em arrefecimento com uma unidade suspensa no tecto ou montada
na parede, o microcomputador pode controlar a direcção do fluxo e a
indicação do comando à distância também será alterada.

8

3

PPrima o botão do modo de início/paragem
várias vezes e seleccione o modo no ecrã.
O ecrã pisca.
• Para definir a paragem do temporizador
“
”
• Para definir o início do temporizador “
”
Prima o botão de programação de tempo e
defina o tempo para parar ou iniciar o sistema.
Sempre que este botão é premido, o
tempo avança ou retrocede 1 hora.
Prima o botão lig./deslig. do temporizador.
O procedimento de definição do temporizador
termina. O ecrã “
” ou “
” altera-se
de luz intermitente para luz constante.
NOTA
• Ao definir o temporizador para desligar e
ligar ao mesmo tempo, repita o procedimento acima indicado (de “ 1 ” a “ 3 ”).
• Quando o temporizador for programado, o
ecrã apresenta o tempo restante.

Português
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• Prima novamente o botão ligar/deslig. do
temporizador para cancelar a programação.
O ecrã esmorece.
Por exemplo: (Consulte a figura 11)
Quando o temporizador é programado para
parar o sistema após 3 horas e iniciar o
sistema após 4 horas, o sistema pára após
3 horas e inicia após 1 hora.

6-5 CONFIGURAÇÃO DO COMANDO À DISTÂNCIA PRINCIPAL
(Consultar a figura 10)
• Quando uma unidade exterior estiver conectada
com diversas unidades interiores conforme ilustrado na figura 14, é necessário designar um dos
controles remotos como controle remoto mestre.
• Apenas o comando à distância principal pode
seleccionar a operação de aquecimento e
arrefecimento.
• Os ecrãs do comando à distância secundário
apresentam “
” (comutação sob controlo) e seguem automaticamente o modo de
operação direccionado pelo comando à distância
principal.
No entanto, é possível comutar para a operação a
seco através de comandos à distância
secundários se o sistema se encontrar na operação de arrefecimento através de definição no
comando à distância principal e comutar para a
operação apenas da ventoinha.
Como designar o comando à distância principal
1

2

Prima o botão selector do modo de funcionamento do comando à distância principal
durante 4 segundos.
O ecrã que apresenta “
” (comutação
sob controlo) de todos os comandos à distância secundários ligados à mesma unidade
exterior pisca.
Prima o botão selector do modo de funcionamento do comando que pretende designar
como comando à distância principal. A designação é concluída. Este comando à distância
é designado comando à distância principal e o
” (comutação
ecrã que apresenta “
sob controlo) esmorece.
Os ecrãs dos outros comandos à distância
apresentam “
” (comutação sob controlo).

Português

6-6 PRECAUÇÕES PARA O SISTEMA DE
CONTROLO DE GRUPO OU SISTEMA
DE CONTROLO COM DOIS COMANDOS
À DISTÂNCIA
Este sistema oferece dois sistemas de controlo para
além do sistema de controlo individual (um comando à
distância controla uma unidade interior). Confirme
qual é o seu sistema junto de um revendedor Daikin.
• Sistema de controlo de grupo
Um comando à distância controla até
16 unidades interiores. Todas as unidades interiores são definidas de forma igual.
• Sistema de controlo com dois comandos à
distância
Dois comandos à distância controlam uma
unidade interior (no caso de sistema de controlo
de grupo, um grupo de unidades interiores). A
unidade é controlada individualmente.
NOTA
• Contacte o seu revendedor Daikin em caso de
alteração da combinação ou de definição do
sistema de controlo de grupo e do sistema de
controlo com dois comandos à distância.

7. FUNCIONAMENTO OPTIMIZADO
Respeite as precauções que se seguem para assegurar que o sistema está a funcionar correctamente.
• Ajuste correctamente a saída de ar e evite direccionar o fluxo de ar directamente para as pessoas
presentes na divisão.
• Ajuste correctamente a temperatura da divisão
para obter um ambiente confortável. Evite um
aquecimento ou arrefecimento excessivo.
• Evite a entrada de luz solar directa na divisão
durante uma operação de arrefecimento utilizando cortinas ou estores.
• Ventile a divisão frequentemente.
A utilização prolongada exige especial atenção
em termos de ventilação.
• Não mantenha portas e janelas abertas. Se as
portas e janelas permanecerem abertas, o ar
fluirá para fora da divisão provocando a redução
do efeito de arrefecimento ou aquecimento.
• Nunca coloque objectos perto da entrada ou
saída de ar da unidade. Este facto pode causar a
deterioração do efeito ou a paragem do funcionamento.

9
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• Desligue o interruptor de alimentação principal da
unidade quando a mesma não for utilizada
durante períodos de tempo prolongados. Se o
interruptor estiver ligado, utiliza electricidade.
Antes de reiniciar a unidade, ligue a alimentação
principal 6 horas antes de utilizar a unidade para
assegurar um funcionamento suave. (Consulte o
capítulo “Manutenção” no manual da unidade
interior.)
• Quando o ecrã apresentar “
” (altura de limpar o filtro de ar), solicite a um profissional qualificado que impe os filtros. (Consulte o capítulo
“Manutenção” no manual da unidade interior.)
• Mantenha a unidade interior e o comando à distância a, pelo menos, 1 m de distância de televisores, rádios, sistemas estéreo e outro
equipamento semelhante.
Caso contrário, pode causar imagens estáticas
ou distorcidas.
• Não utilize outros dispositivos de aquecimento
directamente por baixo da unidade interior.
Caso contrário, estes dispositivos poderão ficar
deformados pelo calor.

8. MANUTENÇÃO SAZONAL
CUIDADO
Não toque nas entradas de ar nem nas alhetas de alumínio das unidades exteriores ou
interiores.
Se tocar nestes componentes, poderá sofrer ferimentos.
Não lave as unidades exteriores ou interiores
com água.
Pode dar origem a choques eléctricos ou incêndios.
Tenha cuidado ao proceder à limpeza do filtro de ar, etc.
Se o andaime for instável, pode cair e sofrer ferimentos.
Certifique-se de que interrompe o funcionamento e desliga o disjuntor antes de proceder à limpeza.
Caso contrário, pode provocar choques eléctricos
e ferimentos.
Consulte o revendedor para limpar a parte de
dentro das unidades interiores.
Uma limpeza incorrecta pode danificar as peças
de plástico e provocar avarias, tais como fugas de
água e choques eléctricos.

8-1 NO INÍCIO DA ESTAÇÃO
Verificação
• As entradas e saídas da unidade interior e exterior estão bloqueadas?
Retire tudo o que possa estar a bloquear as
entradas e saídas.
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Limpe o filtro de ar e o exterior.
• Depois de limpar o filtro de ar, certifique-se de
que o volta a colocar na mesma posição.
Consulte o manual de funcionamento da unidade
interior para obter informações relativas à limpeza da mesma.
Ligue a alimentação.
• Quando a alimentação é ligada, os caracteres no
ecrã do comando à distância aparecem.
(Para proteger a unidade, ligue a alimentação
pelo menos 6 horas antes da utilização da
unidade. Isto torna o funcionamento mais suave.)

8-2 NO FINAL DA ESTAÇÃO
Num dia claro, utilize o funcionamento da ventoinha durante meio dia para secar bem o interior
da unidade.
• Consulte a página 6 para obter detalhes relativos
ao funcionamento da ventoinha.
Desligue a alimentação
• Quando a alimentação é desligada, os caracteres
no ecrã do comando à distância desaparecem.
• Quando a alimentação está ligada, a unidade consome até várias dezenas de Watts de potência.
Desligue a alimentação para conservar energia.
Limpe o filtro de ar e o exterior.
• Depois de limpar o filtro de ar, certifique-se de
que o volta a colocar na mesma posição.
Consulte o manual de funcionamento da unidade
interior para obter informações relativas à limpeza da mesma.

9. SINTOMAS QUE NÃO CONSTITUEM AVARIA DO SISTEMA
DE AR CONDICIONADO
9-1 O SISTEMA NÃO FUNCIONA
• O aparelho de ar condicionado não inicia imediatamente ao reiniciar o funcionamento após
paragem ou alteração do modo de funcionamento após definir o modo de funcionamento.
Se a luz de funcionamento se acender, o sistema
está normal.
Para evitar a sobrecarga do motor do compressor, o aparelho de ar condicionado inicia 5 minutos depois de o ligar novamente caso tenha sido
desligado há pouco.
• Se a indicação “Centralized Control” for apresentado no comando à distância e premir o
botão de funcionamento faz com que o ecrã
pisque durante alguns segundos.
Isto indica que o dispositivo central está a controlar a unidade.
O ecrã a piscar indica que o comando à distância
não pode ser usado.
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• O sistema não se inicia imediatamente após
ligar a alimentação.
Aguarde um minuto até que o microcomputador
esteja preparado para o funcionamento.

9-2 O APARELHO DE AR CONDICIONADO
PÁRA ALGUMAS VEZES
• O ecrã do comando à distância apresenta
“U4” ou “U5” e pára, mas reinicia-se após
alguns minutos.
Isto deve-se ao facto de o comando à distância estar
a interceptar ruído de aparelhos eléctricos que não
o ar condicionado, e isso impede a comunicação
entre as unidades, fazendo com que estas parem.
O funcionamento reinicia-se automaticamente
quando o ruído desaparece.

9-3 NÃO É POSSÍVEL COMUTAR ENTRE
FRIO/QUENTE
• Quando o ecrã apresenta “
” (comutação sob controlo).
Indica que se trata de um comando à distância
secundário.
Consulte “Configuração do comando à distância
principal”.
• Quando o interruptor selector de frio/quente
está instalado e o ecrã apresenta “
”
(comutação sob controlo).
Isto deve-se ao facto de a comutação de frio/
quente ser controlada pelo selector de frio/quente.
Pergunte ao seu revendedor Daikin onde está
instalado o interruptor do comando à distância.

9-4 O FUNCIONAMENTO DA VENTOINHA É
POSSÍVEL, MAS O ARREFECIMENTO E
O AQUECIMENTO NÃO FUNCIONAM
• Imediatamente após ligar a alimentação.
O microcomputador está a preparar-se para funcionar.
Aguarde 10 minutos.

9-5 A INTENSIDADE DA VENTOINHA NÃO
CORRESPONDE À DEFINIÇÃO
• A intensidade da ventoinha não se altera
mesmo que o botão de ajuste da intensidade
da ventoinha seja premido.
Durante a operação de aquecimento, quando a temperatura ambiente alcança a temperatura definida, a
unidade exterior desliga-se e a unidade interior
altera-se para a intensidade silenciosa da ventoinha.
Este facto destina-se a evitar que o ar frio seja
soprado directamente para as pessoas presentes
na divisão.
A intensidade da ventoinha não se altera mesmo
que o botão seja alterado, quando outra unidade
interior se encontrar na operação de aquecimento.
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9-6 A DIRECÇÃO DA VENTOINHA NÃO
CORRESPONDE À DEFINIÇÃO
• A direcção da ventoinha não corresponde ao
ecrã do comando à distância.
A direcção da ventoinha não oscila.
Isto deve-se ao facto de a unidade estar a ser
controlada pelo microcomputador. Consulte
“Ajuste da direcção do fluxo de ar”.

9-7 SAÍDA DE NÉVOA BRANCA DA
UNIDADE
Unidade interior
• Quando a humidade está elevada durante a
operação de arrefecimento.
Se a parte de dentro de uma unidade interior
estiver extremamente contaminada, a distribuição de temperatura no interior da divisão
torna-se irregular. É necessário limpar a parte de
dentro da unidade interior. Solicite ao seu revendedor Daikin detalhes relativos à limpeza da
unidade. Esta operação tem de ser realizada por
um profissional qualificado.
• Imediatamente após a paragem da operação
de arrefecimento e se a temperatura e humidade ambiente forem baixas.
Isto deve-se ao facto de gás refrigerante quente
fluir de volta para a unidade interior e gerar vapor.
Unidade interior, unidade exterior
• Quando o sistema se altera para a operação
de aquecimento após a operação de
descongelamento.
A humidade gerada pelo descongelamento passa
a vapor e é libertada.

9-8 RUÍDO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO
Unidade interior
• Ouve-se um “zumbido” imediatamente após
ligar a alimentação.
A válvula de expansão electrónica dentro da
unidade interior começa a funcionar e faz ruído. O
volume do ruído é reduzido no espaço de um
minuto.
• Ouve-se um som contínuo quando o sistema
se encontra na operação de arrefecimento ou
parado.
Quando a bomba de drenagem (acessório opcional) está em funcionamento, ouve-se este ruído.
• Ouve-se um som estridente quando o sistema
pára após a operação de aquecimento.
A expansão e contracção das peças de plástico
causadas pela alteração da temperatura causam
este ruído.
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• Ouve-se um som suave quando a unidade
interior é parada.
Quando a outra unidade interior está em funcionamento, é ouvido este ruído. Para evitar que permaneça óleo e refrigerante no sistema, é mantida
em circulação uma pequena quantidade de refrigerante.

9-14 O INTERIOR DE UMA UNIDADE EXTERIOR CONTINUA QUENTE, MESMO
DEPOIS DE PARAR A UNIDADE

Unidade exterior

9-15 O APARELHO DE AR CONDICIONADO
PÁRA ALGUMAS VEZES

• Quando o tom do ruído de funcionamento
muda.
Este ruído é provocado pela mudança de
frequência.
Unidade interior, unidade exterior
• É ouvido um som sibilante baixo contínuo
quando o sistema está em arrefecimento ou a
descongelar.
Este é o som do gás refrigerante a circular pelas
unidades interiores e exteriores.
• É ouvido um som sibilante no início ou imediatamente após as operações de paragem ou
descongelação.
Este é o ruído do refrigerante causado pela paragem da circulação ou alteração da circulação.

• Tal acontece porque o aquecedor da cárter
está a aquecer o compressor, para que o compressor possa arrancar suavemente.

• O comando à distância apresenta “U4” e “U5”
e pára, mas depois reinicia após alguns minutos.
Isto deve-se ao facto de o comando à distância
estar a interceptar ruído de aparelhos eléctricos
que não o ar condicionado, e isso impede a
comunicação entre as unidades, fazendo com
que estas parem.
O funcionamento reinicia-se automaticamente
quando o ruído desaparece.

9-16 É EMITIDO AR QUENTE, MESMO COM
A UNIDADE PARADA

• Quando a unidade é utilizada depois de
parada durante um longo período.
Tal acontece porque entrou pó na unidade.

• É possível sentir ar quente quando a unidade
está parada.
Estão em funcionamento diferentes unidades
interiores no mesmo sistema, o que significa que,
se estiver em funcionamento outra unidade, continuará a haver refrigerante em circulação na
unidade.

9-10 AS UNIDADES EMITEM ODORES

9-17 NÃO ARREFECE MUITO BEM

• Durante o funcionamento.
A unidade pode absorver o cheiro de salas,
mobília, cigarros, etc. e, de seguida, emiti-los
novamente.

• Funcionamento do programa de secagem.
O funcionamento do programa de secagem foi
concebido para baixar a temperatura da divisão o
mínimo possível.
Consulte a página 7.

9-9 SAI PÓ NA UNIDADE

9-11 O VENTILADOR DA UNIDADE EXTERIOR NÃO GIRA
• Durante o funcionamento.
A velocidade do ventilador é controlada de forma
a optimizar o funcionamento do produto.

9-12 O ECRÃ MOSTRA “

”

• Tal acontece imediatamente depois de ligar o
interruptor da alimentação eléctrica.
Tal significa que o comando à distância está a
funcionar normalmente. O estado permanece
durante um minuto.

9-13 O COMPRESSOR OU O VENTILADOR
NA UNIDADE EXTERIOR NÃO PÁRA
• Tal destina-se a evitar que permaneça óleo ou
refrigerante no compressor. A unidade pára
após 5 ou 10 minutos.
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10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma das avarias seguintes, tome as
medidas apresentadas abaixo e contacte o seu
representante Daikin.
AVISO
Pare o funcionamento e desligue a alimentação se ocorrer algo estranho (cheiro a queimado, etc.)
Deixar a unidade em funcionamento nestas circunstâncias pode provocar avarias, choques eléctricos ou incêndios.
Contacte o seu representante.
• Se um dispositivo de segurança, tal como um
fusível, um disjuntor ou um disjuntor com ligação
à terra actuar com frequência.
Medida: não desligue o interruptor da alimentação eléctrica.
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• Se o interruptor LIG./DESLIG. não funcionar correctamente.
Medida: Desligue a alimentação eléctrica.
• Se sair água da unidade.
Medida: pare o funcionamento.
• O interruptor de funcionamento não funciona correctamente.
Desligue a alimentação.
• Se o ecrã “
TEST ”, o número da unidade e a luz
avisadora de funcionamento piscarem e for apresentado um código de avaria.
(Consulte a figura 12)
1. Ecrã de inspecção
2. Número da unidade interior onde ocorre uma
avaria
3. Luz avisadora de funcionamento
4. Código de avaria
Medida: notifique o seu representante Daikin e
comunique o código de avaria.
Se o sistema não funcionar correctamente,
excepto para os casos acima mencionados e
nenhum dos problemas acima mencionados for
evidente, investigue o sistema de acordo com
os procedimentos seguintes.
Se for impossível corrigir o problema por si
mesmo após verificar todos os itens acima, contacte o seu representante.
Indique os sintomas, o nome do sistema e o
nome do modelo (listados na garantia).
1. Se o sistema não funcionar de todo:
• Verifique se existe uma fala de energia.
Aguarde até que a electricidade seja restaurada.
Se ocorrer uma falha de energia durante o funcionamento, o sistema retoma automaticamente o
funcionamento após a recuperação da energia.
• Verifique que existe algum fusível queimado.
Desligue a fonte de alimentação
• Verifique se o disjuntor
LIG.
está queimado.
Interruptor
Ligue a alimentação com
Posição de
o interruptor do disjuntor
disparo
Disjuntor
na posição desligada.
DESLIG.
Não ligue a alimentação
com o interruptor do disjuntor na posição de activação.
(Contacte o seu representante.)
2. Se o sistema parar logo após o início do funcionamento:
• Verifique se a entrada ou saída de ar da unidade
interior ou exterior está bloqueada por obstáculos.
Remova qualquer obstáculo e permita uma boa
ventilação.
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• Verifique se o ecrã do comando à distância apresenta “
” (tempo para limpar o filtro de ar).
Consulte o manual de funcionamento da unidade
interior. E limpe o filtro de ar.
3. O sistema funciona mas o arrefecimento ou
aquecimento são insuficientes:
• Verifique se a entrada ou saída de ar da unidade
interior ou exterior está bloqueada por obstáculos.
Remova qualquer obstáculo e permita uma boa
ventilação.
• Verifique se o ecrã do comando à distância apresenta “
” (tempo para limpar o filtro de ar).
Consulte o manual de funcionamento da unidade
interior. E limpe o filtro de ar.
• Verifique a definição da temperatura.
Consulte “Procedimento operacional”.
• Consulte a definição de velocidade do ventilador
no comando à distância.
Consulte “Procedimento operacional”.
• Verifique a existência de portas ou janelas abertas.
Feche as portas e as janelas para impedir a entrada
de vento.
• Verifique se existem demasiados ocupantes na
divisão durante a operação de arrefecimento.
• Verifique se a fonte de calor da divisão é excessiva durante a operação de arrefecimento.
• Verifique se entra luz solar directa na divisão
durante a operação de arrefecimento.
Utilize cortinas ou persianas.
• Verifique se o ângulo do fluxo de ar não é adequado.
Consulte “Procedimento operacional”.

Serviço pós-vendas e garantia
Serviço pós-vendas:
AVISO
• Não modifique a unidade.
Tal poderá causar choque eléctrico ou incêndio.
• Não desmonte nem repare a unidade.
Tal poderá causar choque eléctrico ou incêndio.
Contacte o seu representante.
• Em caso de fuga de refrigerante, mantenha a
unidade afastada do fogo.
Embora não seja comum a ocorrência de fuga de
refrigerante, caso haja fuga de refrigerante para
uma divisão e este entre em contacto com o ar
combustível no equipamento, como termo-ventilador, fogão (a lenha, óleo, gás), etc., irá causar a
geração de gás tóxico.
Após a reparação de uma avaria de fuga de
refrigerante, confirme junto de um técnico qualificado que o ponto de fuga foi devidamente corrigido antes de reiniciar o funcionamento.
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• Não remova nem reinstale a unidade por si
mesmo.
Uma instalação incorrecta poderá causar choque
eléctrico ou incêndio.
Contacte o seu representante.
• Ao solicitar ao representante que proceda à
reparação, informe o pessoal relacionado dos
seguintes pormenores:
• N.º de produto de ar condicionado:
Consulte a garantia.
• Data de envio e data de instalação:
Consulte a garantia.
• Avaria:
Informe o pessoal dos pormenores com
defeito.
(Código de avaria apresentado no
comando à distância.)
• Nome, endereço, número de telefone
• Reparar onde o termo da garantia expirou
Contacte o seu representante. Se necessário
para reparação, está disponível um serviço de
pagamento.
• Período de armazenamento mínimo de peças
importantes
Mesmo após um determinado tipo de ar condicionado ser descontinuado, temos as peças importantes em stock durante pelo menos 9 anos.
As peças importantes indicam peças essenciais
para o funcionamento do ar condicionado.
• Recomendações para manutenção e
inspecção
Uma vez que ocorre a acumulação de pó após a
utilização da unidade durante vários anos, o
desempenho irá deteriorar-se em certa medida.
A desmontagem e limpeza do interior requerem
conhecimentos técnicos, pelo que recomendamos a realização de um contrato de manutenção
e inspecção (com um custo associado) em separado da manutenção normal.
• Ciclos de inspecção e manutenção
recomendados
[Nota: O ciclo de manutenção não é o mesmo
que o período de garantia.]
A Tabela 1 presume as seguintes condições de
utilização.
1. Utilização normal sem início e paragem frequentes da máquina.
(Embora varie consoante o modelo, recomendamos que não inicie e pare a máquina mais
de 6 vezes/hora para utilização normal.)
2. Presume-se que o funcionamento do produto
seja 10 horas/dia, 2.500 horas/ano.
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• Tabela 1 - Listas de “Ciclo de inspecção” e “Ciclo
de manutenção”
Nome da peça principal

Ciclo de
inspecção

Ciclo de
manutenção
[substituições e/ou
reparações]

Motor eléctrico
(ventilador,
amortecedor, etc.)

20.000 horas

Placas de circuito
impresso

25.000 horas

Permutador de calor

5 anos

Sensor (termistor, etc.)
Comando à distância e
interruptores

1 ano

5 anos
25.000 horas

Cárter de drenagem

8 anos

Válvula de expansão

20.000 horas

Válvula
electromagnética

20.000 horas

Nota 1
Esta tabela indica as partes principais.
Consulte o contrato de manutenção e inspecção
para mais informações.
Nota 2
Este ciclo de manutenção indica períodos de tempo
recomendados até surgir a necessidade de trabalho
de manutenção, de forma a garantir que o produto se
mantém operacional o máximo de tempo possível
Utilize para design de manutenção adequado (orçamento de manutenção e taxas de inspecção, etc.)
Consoante o conteúdo do contrato de manutenção
e inspecção, os ciclos de inspecção e manutenção
poderão na realidade ser mais curtos do que aqui
listados.
A maior brevidade do “ciclo de manutenção” e
“ciclo de substituição” deve ser considerada
nos seguintes casos.
1. Quando utilizado em locais quentes, húmidos,
ou em locais onde haja uma grande flutuação da
temperatura e humidade.
2. Quando utilizado em locais onde a flutuação da
energia (tensão, frequência, distorção de onda,
etc.) é elevada.
(Não pode ser utilizado se se encontrar fora do
limite permitido.)
3. Quando instalado e utilizado em locais onde são
frequentes choques físicos e vibrações.
4. Quando utilizado em maus locais, onde pó, sal,
gás nocivo ou névoa, como ácido sulfúrico ou
sulfato de hidrogénio poderão estar presentes
no ar.
5. Quando utilizado em locais onde a máquina é
iniciada e parada frequentemente ou o tempo de
funcionamento é longo. (Exemplo: ar condicionado 24 horas)
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■ Ciclo de substituição recomendado de peças
desgastadas
[O ciclo não é o mesmo que o período de garantia.]

• Tabela 2 - Listas de “Ciclo de substituição”
Nome da peça principal

Ciclo de
inspecção

Filtro de ar
Filtro de alta eficiência
(Acessório opcional)

Ciclo de
substituição

• Caso seja necessário proceder à reparação do ar
condicionado no período da garantia, contacte o
seu representante e mostre a garantia. Caso não
apresente a garantia, será efectuada a reparação
através do serviço de pagamento, embora o
período de garantia não tenha expirado.

5 anos
1 ano

1 ano

Fusível

10 anos

Aquecedor do cárter

8 anos

Nota 1
Esta tabela indica as partes principais.
Consulte o contrato de manutenção e inspecção para
mais informações.
Nota 2
Este ciclo de manutenção indica períodos de tempo
recomendados até surgir a necessidade de trabalho
de manutenção, de forma a garantir que o produto
se mantém operacional o máximo de tempo possível.
Utilize para design de manutenção adequado (orçamento de manutenção e taxas de inspecção, etc.).
Contacte o seu revendedor para obter detalhes.
Nota: A quebra devido à desmontagem ou limpeza
do interior por outra pessoa que não os nossos representantes autorizados não será incluída na
garantia.
■ Mover e eliminar a unidade
• Contacte o seu representante para proceder à
remoção ou reinstalação do ar condicionado do
sistema uma vez que requer conhecimentos técnicos.
• O ar condicionado do sistema utiliza refrigerante
de fluorocarbonetos.
Contacte o seu representante para eliminar o ar
condicionado do sistema, uma vez que é exigido
por lei recolher, transportar e eliminar o refrigerante de acordo com regulamentações locais e
nacionais relevantes.
■ Para onde ligar
Para serviço pós-vendas, etc., consulte o seu representante.
■ Período de garantia:
• Este produto inclui uma garantia.
A garantia é dada a um cliente após o pessoal
preencher os itens necessários. O cliente deve
verificar os itens introduzidos e guardar a garantia.
Período de garantia: Durante um ano após a
instalação.
Para mais informações,
consulte a garantia.
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