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Utilização inteligente,
poupança de energia
Ficamos muito gratos por adquirir o aparelho de ar
condicionado de sala Daikin.
 Este manual contém medidas de segurança e informações destinadas
a uma utilização económica do aparelho de ar condicionado.
Para uma correcta utilização do aparelho de ar condicionado,
leia com atenção este manual antes de o pôr em
funcionamento e deixe-o em local acessível para futura utilização.
 A garantia deve ser guardada num local seguro, depois de se
certificar que foram preenchidas a data e local de compra, etc.
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Temporizador de vez única ........10
Temporizador diário.....................12

MANUTENÇÃO
 Limpeza ......................................14

Medidas de segurança
 Leia atentamente os avisos e alertas seguintes, antes
de pôr o sistema em funcionamento e use-o correctamente.
 Este manual classifica as precauções ao utilizador nas duas
categorias à direita. Certifique-se que as lê todas, pois são
igualmente importantes em termos de garantia de segurança.
 Os símbolos de segurança que se seguem são
utilizados ao longo de todo o manual.

Não seguir convenientemente um

de atenção pode provocar lesões
ATENÇÃO alerta
corporais graves ou ser mesmo fatal.

AVISO

Proibido

Cumpra as instruções

Proibidas mãos molhadas

Proibida água

Não seguir convenientemente um alerta de aviso pode
provocar danos materiais ou lesões corporais, que em
certas circunstâncias podem ter consequências graves.

Faça uma ligação à terra

Quando concluir a leitura, guarde este manual num local acessível, para que o possa consultar sempre
que necessário.

ATENÇÃO
Não utilize uma ficha
eléctrica deteriorada
nem a ligue misturada
com outras tomadas.

Proibido

Não exponha o corpo ao ar
frio/quente por muito tempo,
nem arrefeça / aqueça
demasiado as salas.

Proibido

Pôr objectos pesados sobre o fio
Pode ser prejudicial para
eléctrico, aquecê-lo ou puxar por ele a sua condição física e causar
pode provocar rupturas que levam a
problemas de saúde.
choques eléctricos e a curto-circuitos.

Se detectar algo anormal, como
um cheiro a queimado, páre
imediatamente o funcionamento
e desligue o disjuntor.

Não introduza objectos
(como varetas, os dedos,
etc.) na entrada ou na saída
de ar.

Não tente reparar, mudar
de lugar, modificar ou
reinstalar o aparelho
de ar condicionado.

Proibido
A ventoinha roda a alta
velocidade e pode provocar
lesões.

Proibido
Uma intervenção técnica inadequada pode
provocar choques eléctricos, um incêndio,
etc. Para reparações e reinstalação,
consulte o seu revendedor Daikin.

Se o ar condicionado não estiver a arrefecer ou a aquecer convenientemente,
pode haver uma fuga de refrigerante e deve consultar o seu revendedor Daikin.
Fale com um técnico credenciado em vez de tentar fazer quaisquer
reparações, que podem provocar aumento das fugas de refrigerante.
O refrigerante utilizado no aparelho de ar condicionado é seguro.
Apesar de não deverem ocorrer fugas, se acontecer uma fuga na sala,
certifique-se de que não entra em contacto com chamas, nomeadamente
de caloríferos a gás ou a querosene, pois podem gerar-se substâncias tóxicas.

Um funcionamento anormal continuado
pode causar problemas, choques eléctricos,
incêndio, etc. Nessas situações, consulte
o seu revendedor Daikin.

Para evitar incêndios, explosões ou ferimentos,
não ponha o aparelho em funcionamento quando
detectar perigo nas proximidades da unidade,
nomeadamente de gases corrosivos ou inflamáveis.

2

Não introduza os dedos, busca-pólos
ou outros objectos nas partes móveis
do painel frontal ou no painel de
ventilação de saída de ar.

AVISO
Não se ponha em pé nem sentado na unidade
Após um período longo de uso,
Não coloque por baixo das unidades Não lave a unidade
de exterior. Não coloque objectos sobre a unidade. interior e de exterior nada que deva com água.
verifique suportes e tubos da
unidade, para detecção de estragos. Não retire a protecção da ventoinha.
ser afastado da humidade.

Água
Proibido

Proibido
Proibido
O aparelho pode cair e provocar
Objectos e pessoas podem cair
danos, se não for reparado.
ou tropeçar, causando ferimentos.

Proibido
Unidade interior: A humidade do ar
pode condensar e pingar em certas condições.
Unidade de exterior: Durante o funcionamento do Arrefecimento,
a condensação pode pingar das ligações da tubulação.

Não coloque aparelhos com chama
viva em locais expostos ao fluxo de
ar proveniente da unidade, nem por
baixo da unidade interior.

Não coloque vasilhas
com água em cima
do aparelho.

Não deixe aerossóis
e embalagens do género
a menos de 1 m das saídas de ar.

Água
Proibido
A água pode penetrar na unidade e
degradar os isolamentos eléctricos,
podendo originar choques eléctricos.

Podem explodir com o ar quente
expelido da unidade interior
ou exterior.

Não exponha crianças,
plantas ou animais ao fluxo
de ar.

Proibido
Pode provocar uma combustão
incompleta ou deformação ao
aparelho devido ao calor.

Proibido
Pode causar efeitos perversos
a plantas e animais.

Não bloqueie as entradas Não use o aparelho de ar condicionado Não mexa no aparelho
e saídas de ar.
para efeitos de conservação.
de ar condicionado com
as mãos molhadas.

Proibido
Um fluxo de ar inadequado
pode provocar um desempenho
deficiente ou avarias.

Proibido
Não utilizar para conservar instrumentos de
precisão, comida, plantas, animais, trabalhos
de artes manuais, etc.
Desempenho ou qualidade podem deteriorar-se
e a vida de animais e plantas pode ser encurtada.

Antes de limpar, certifique-se de ter Não toque nas entradas de
parado o funcionamento e accionar ar nem nas serpentinas de
alumínio da unidade de
o disjuntor para DESLIGAR.
exterior.

As ventoinhas rodam a alta velocidade,
pelo que a limpeza durante o funcionamento
pode causar ferimentos.

Proibido
Pode aleijar-se.

Água
Proibido
Pode originar choques eléctricos.

Pode originar choques eléctricos.

Proibido

Areje a sala de vez
em quando.

Cuidado sobretudo quando, na mesma
sala, for utilizado simultaneamente um
calorífero a gás. Má ventilação pode
causar faltas de oxigénio.

O aparelho não se
destina a ser utilizado
por crianças ou pessoas
enfermas sem supervisão.

Não coloque objectos nas
imediações da unidade de
exterior e não deixe folhas ou
outros detritos acumular-se
em torno da unidade.
As folhas são um viveiro para
As crianças devem ser
pequenos animais que podem entrar
supervisionadas para
na unidade. Uma vez na unidade,
garantir que não brincam esses animais podem provocar
com o aparelho.
avarias, fumo ou fogo, ao entrar em
contacto com as peças eléctricas.

Instalação

AVISO

ATENÇÃO
Não tente instalar o ar
condicionado pelos seus meios.
Recorra aos serviços
da loja ou a um técnico
credenciado.

O aparelho de ar condicionado
tem de ter uma ligação à terra.

Uma intervenção inadequada pode provocar fugas de água, choques
eléctricos ou um incêndio. Para a instalação, recorra aos serviços
da loja onde comprou a unidade ou a um técnico credenciado.

Uma ligação de terra defeituosa
pode originar choques eléctricos
ou um incêndio. Não efectue ligações
à terra através de canalizações, cabos
de pára-raios ou fios de terra da rede telefónica.

Dependendo do meio, terá de ser
instalado um disjuntor de terra.

Não instale o aparelho de ar condicionado
em locais onde possa haver fugas de gás.

A falta de um disjuntor de terra pode
originar choques eléctricos ou um incêndio.

Proibido
Se uma fuga de gás se acumular perto
da unidade, pode desencadear-se um fogo.

Não ligue o aparelho de ar condicionado
a uma tomada de corrente diferente
da especificada.

Pode provocar problemas ou um incêndio.

Faça a manutenção do tubo
do dreno, para garantir uma
drenagem sem estorvos.

Uma drenagem defeituosa pode originara passagem
de água para as paredes do edifício, para a mobília, etc.
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Nomes e funções das peças
Luz indicadora de funcionamento (verde)
Botão de LIGAR/DESLIGAR

Visor

Prima para iniciar o sistema.
Prima de novo, para parar o sistema.

Mostra as condições
de funcionamento.
(São todos mostrados aqui
para referência)

Botão de selecção do temporizador
Botão de selecção de modo

Selecciona uma das seguintes
opções:
Temporizador de vez única LIGADO
Temporizador diário LIGADO
Temporizador DESLIGADO

Selecciona um modo de
funcionamento.
( página 6)

Botão de oscilação
(

página 8)

Botão de débito de ar
Regula o débito de ar.

Botão de regulação do relógio
(

página 5)

Botão de regulação da
hora do temporizador

Botão de regulação do temporizador

Botão de regulação
da temperatura

Regula a hora actual e o temporizador.

Regula as definições de temperatura.

Como regular o temporizador
TEMPORIZADOR
DE VEZ ÚNICA

Regula no
TEMPORIZADOR
DE VEZ ÚNICA

TEMPORIZADOR
DIÁRIO

Regula no
TEMPORIZADOR
DIÁRIO

TERMINADO

TERMINADO

AVISO
 Este controlo remoto não pode ser utilizado em conjunto com um controlo remoto sem fios de série.
Caso contrário, o que surge no visor pode não corresponder às reais condições de
funcionamento.
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Preparação antes de pôr em funcionamento
 Verificação da alimentação eléctrica
Se não aparecer nada no visor do controlo
remoto, accione o disjuntor.

 Regulação da hora actual

1

Prima

.
A hora actual fica intermitente.
acende-se.

2

2

Prima

e regule a hora actual.

1.3

 Mantendo premido o botão, a hora avança depressa.

3 Prima

.

fica intermitente.
(Completa a regulação da hora actual)
 A precisão do relógio é de ±30 segundos por mês.

Notas
Para usar o aparelho eficientemente
 Evite o sobrearrefecimento ou o sobreaquecimento.
A regulação para uma temperatura moderada
da sala contribui para a poupança de energia.
Regulação de temperatura recomendada
Para arrefecimento ·············· 26~28°C
Para aquecimento ··············· 20~22°C

 Ponha estores ou cortinas nas janelas.
Aumenta o efeito de arrefecimento/
aquecimento, interceptando directamente
a luz do sol e o pó.
 Um filtro de ar entupido reduz o efeito
de arrefecimento/aquecimento, levando
ao desperdício de energia. Limpe o filtro
de ar mais ou menos mensalmente
(ou de quinze em quinze dias,
conforme as circunstâncias).

Tenha em atenção os seguintes pontos
 Há consumo de energia eléctrica, mesmo quando o
aparelho de ar condicionado não está em funcionamento.
 Quando o aparelho não for utilizado por um longo
período de tempo, nomeadamente fora de estação,
desligue o disjuntor.
Condições de funcionamento
 Se o funcionamento prosseguir em condições
diferentes das seguintes, o dispositivo de segurança
pode interromper a operação.
Além disso, pode formar-se orvalho na unidade
interior e pingar. (Arrefecimento/DESUMIDIFICAÇÃO)
Arrefecimento

Temp. exterior
Temp. ambiente
Humidade no interior
Temp. exterior
DESUMIDIFICAÇÃO Temp. ambiente
Humidade no interior
Temp. exterior
Calor
Temp. ambiente

-10 a 46°C
18 a 32°C
Menos de 80%
-10 a 46°C
18 a 32°C
Menos de 80%
-15 a 20°C
Menos de 27°C

 As limitações de funcionamento variam com o modelo.
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Funcionamento automático de · Desumidificação · Refrigeração · Aquecimento
Seleccione o modo de funcionamento desejado.
Feita a pré-configuração, o sistema pode recomeçar no mesmo modo de funcionamento.

1

Luz indicadora de funcionamento (verde)

Prima
para seleccionar o
modo de funcionamento desejado.

 De cada vez que prime o botão, o modo
de funcionamento altera-se da seguinte
forma.
(Automático)

2

Modelo
de bomba
de calor

(DESUMIDIFICAÇÃO)

(Aquecimento) (Arrefecimento)

(DESUMIDIFICAÇÃO) (Arrefecimento)

1

Modelo
só de
arrefecimento

 O sistema não tem o modo de
VENTOINHA.

2

Prima

.

Acende-se a luz indicadora de
funcionamento.

 Para interromper
o funcionamento:
Prima

de novo.

Apaga-se a luz indicadora de
funcionamento.

Funcionamento automático
 Em Automático, a regulação de
temperatura e o modo de funcionamento
(DESUMIDIFICAÇÃO, Refrigeração ou
Aquecimento) são automaticamente
seleccionados, de acordo com a temperatura
da divisão e a temperatura exterior na hora de
início de funcionamento.
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SECAGEM
 Neste modo, a humidade é removida do ar.

Nota
 Enquanto estiver a funcionar o modo de
DESUMIDIFICAÇÃO, pode sentir ar frio ou morno
a sair do aparelho. Nesse caso, reoriente a direcção
do fluxo de ar com as lâminas de orientação vertical
(excepto no sistema de Ligação por Conduta).

 Para regular a temperatura e o débito de ar:
Modo de
funcionamento
Regular
a definição

Automático

Arrefecimento

Calor

DESUMIDIFICAÇÃO

É possível regular a temperatura.
Temperatura recomendada

(Temperatura)

Arrefecimento: 26°C-28°C
Aquecimento: 20°C-22°C

Existem cinco níveis de débito de ar,
reguláveis de " " a " " mais "
".
(Débito de ar)

Não é possível
regular a
temperatura.

Não é possível
regular o débito
de ar.

 Quando a unidade funciona no modo de refrigeração ou de aquecimento com baixo débito de ar,
o efeito pode ser insuficiente.

 Para regular a direcção do fluxo de ar:
(

página 8)

Aquecimento
 Quando a operação de aquecimento é
executada por captação de calor para a
sala a partir do exterior, a capacidade de
aquecimento decresce com a diminuinuição
da temperatura exterior. Se a sala não estiver
suficientemente aquecida, recomendada-se
a utilização de outra fonte de aquecimento
em simultâneo.
 Dado que o aparelho de ar condicionado
aquece a sala por circulação de ar quente,
leva algum tempo a ter o ambiente
completamente aquecido.

 Se a unidade de exterior gelar durante a
operação de aquecimento, a capacidade de
aquecimento reduz-se. Nesse caso, arranca
o modo de descongelamento.
 Não sai ar quente da unidade interior durante
a operação de descongelamento.
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Regulação da direcção do fluxo de ar
Regule a direcção do fluxo de ar para maior conforto.

Para regular a direcção do fluxo de ar

1

Prima

durante o funcionamento.

 De cada vez que prime o botão, as lâminas
de orientação do fluxo de ar alteram o seu
movimento.

1

 Sistemas de Parede (com função de oscilação horizontal)

Oscilação
As lâminas de direccionamento
do fluxo de ar param

As lâminas horizontais de direccionamento
do fluxo de ar movem-se para cima e para baixo.
As lâminas só param quando o botão é premido.

Regulação da direcção horizontal do fluxo de ar
 A gama de movimentação automática das lâminas de orientação horizontal do fluxo de ar varia
conforme o modo de funcionamento.

Notas
 Ao fixar a direcção horizontal do fluxo de ar, mantenha as repectivas lâminas voltadas para baixo
no modo de aquecimento e a um nível praticamente horizontal nos modos de refrigeração ou
DESUMIDIFICAÇÃO. Isso intensificará o efeito de refrigeração e de aquecimento.
 Em aparelhos de ar condicionado com função de oscilação vertical e horizontal, certifique-se
de ter regulado as direcções de fluxo de ar através do controlo remoto. Não force a regulação
manualmente, pois a unidade pode avariar-se.
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 Sistema de Parede (com função de oscilação horizontal)

Oscilação horizontal

Oscilação vertical

As lâminas de direccionamento
do fluxo de ar param

As lâminas horizontais de direccionamento
do fluxo de ar movem-se para cima e para baixo.
As lâminas horizontais de direccionamento
do fluxo de ar só param quando o botão é premido.
Então, as lâminas verticais começam a mover-se da
direita para a esquerda.
As lâminas verticais de direccionamento do fluxo
de ar só param quando o botão é premido.

 As lâminas verticais e horizontais não podem mover-se em simultâneo.

 Sistema de Ligação por Conduta (sem função de oscilação)
Não é possível utilizar esta funcionalidade.

Nota
 O processo de funcionamento e o visor do controlo remoto são diferentes conforme
a unidade interior que está ligada.
Consulte também "Regulação da direcção do fluxo de ar" no Manual de Operação do Ar
Condicionado de Sala.
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Funcionamento do temporizador

Esta função desliga automaticamente o funcionamento quando o utilizador adormece e volta a ligar
quando ele acorda.
Utilize o modo de temporizador diário ao longo dos dias úteis e o temporizador de Vez Única aos
fins-de-semana, para maior conforto.

 Para seleccionar o modo de temporizador de Vez Única:

1 Prima

para seleccionar
o modo de temporizador de Vez Única.

 De cada vez que prime o botão,
os modos mudam da seguinte forma.

Hora LIGADA
Hora
DESLIGADA

3·5

1

Temporizador de vez única

Temporizador diário

2·4·6

Temporizador desligado

(Mostra as definições do temporizador)

Acende-se a luz do temporizador.

 Para cancelar as regulações do temporizador:

Notas

1

Prima
, para retirar do visor
as regulações do temporizador.
O TEMPORIZADOR DE VEZ ÚNICA
e o TEMPORIZADOR DIÁRIO
desaparecem do visor, bem
como a luz do temporizador.

 Mesmo depois de desligado, as regulações
programadas para o temporizador continuam
em memória.
 Supondo que o sistema é controlado por
temporizador, mas foi ligado mais cedo do
que a hora de LIGAR e parado antes da
hora de DESLIGAR, no botão de LIGAR/
DESLIGAR: Sem desligar o temporizador,
o sistema volta a arrancar na hora de LIGAR.

Cuidados na regulação do temporizador

Funcionamento do temporizador

 Antes de pôr o temporizador em funcionamento,
certifique-se de que a hora actual está correcta.
Se não estiver, acerte o relógio. ( página 5)

 Quando o temporizador para LIGAR está
programado, o sistema arranca no máximo
uma hora mais cedo, para que a temperatura
regulada por controlo remoto seja alcançada
precisamente a tempo.
 Quando o temporizador de Vez Única está
programado, a hora actual desaparece do
visor.

 Ao fazer regulações de horas,

aparece

para tornar fácil desactivar o temporizador.
 Se passar um minuto antes de fazer qualquer
regulação do temporizador, são reintroduzidos os
valores anteriores e o temporizador fica em suspenso.

Nesse caso, utilize o botão
(Definição de hora)
e faça as desejadas regulações do temporizador.
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 Temporizador de vez única
Quando o temporizador foi activado e desactivado, fica no estado de DESLIGAR.
É possível programar um temporizador apenas para LIGAR e apenas para DESLIGAR.

1

4

Prima
para seleccionar
o temporizador de Vez Única.

Prima

.
fica intermitente.

ONE TIME
acende-se.

2

Prima

5

.

Prima

para regular o temporizador para DESLIGAR.

Quando o temporizador
DESLIGADO não estiver
a ser usado, regule-o
para
.

fica intermitente.

3

Prima

para regular o temporizador para LIGAR.

6

Prima

.

(O temporizador de Vez Única está agora programado.)
Quando o temporizador LIGADO não estiver
a ser usado, regule-o para
 De cada vez que o botão é premido,
a regulação sofre um incremento
ou decréscimo de 10 minutos.
Mantendo a pressão sobre o botão,
a definição avança mais depressa.

Tanto a hora de LIGAR como
de DESLIGAR não podem
ser definidas como

O que se vê no visor, quando o temporizador de Vez Única está programado

Notas
 Nos casos que se seguem, reinicie
Temporizador de
Vez Única programado.
Aparece a hora
marcada.

Temporizador LIGADO
é activado e o sistema arranca.
Desaparece a regulação
de temporizador LIGADO.

Temporizador DESLIGADO
é activado e o sistema pára.
Desaparece a regulação
de temporizador.

o relógio (a definição de hora
continua na memória).
 O disjuntor foi accionado.
 Falhou a electricidade.
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Funcionamento do temporizador
 Para seleccionar o modo de temporizador diário:

1 Prima

Temporizadores

, para seleccionar o modo de temporizador diário.

 De cada vez que prime o botão,

1 2

Podem ser programados dois pares de
definições de hora de LIGAR e de DESLIGAR.

os modos mudam da seguinte forma.
Temporizador de vez única

Hora LIGADA
Temporizador diário

Temporizador desligado

Visor de temporizador de 24 horas
As regulações dos temporizadores
1 e 2 podem ser vistas
num piscar de olhos.
Hora DESLIGADA

Acende-se a luz do temporizador.

2·3

 Para cancelar as
regulações do temporizador:

1

2

1

(Mostra as definições do temporizador)

Prima
, para retirar do visor as
regulações do temporizador.

O TEMPORIZADOR DE VEZ ÚNICA
e o TEMPORIZADOR DIÁRIO
desaparecem do visor, bem
como a luz do temporizador.

O que aparece no visor com o temporizador diário programado

Nota

Temporizadores
1 e 2 programados.
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Temporizador 1
programado sozinho.

 O sistema arranca e pára repetidamente até o temporizador diário ser
desligado. Antes de se ausentar de
casa por uma temporada, desligue
o temporizador diário.

 Temporizador diário
Quando o temporizador está programado, o sistema arranca e pára repetidamente às horas
predefinidas, dia após dia. Podem ser programados dois pares de regulações de horas.
(Por exemplo: 8:00 ~ 10:00, e 18:00 ~ 23:00)

1
2

, para seleccionar o modo de temporizador diário.

Prima

Aparece a indicação de temporizador diário.
acende-se.

Regule as horas de LIGAR e DESLIGAR.  Siga os passos de  a .
Exemplo de programa: 8:00 ~ 10:00, e 18:00 ~ 23:00
Procedimento

Prima

Prima

para regular
o temporizador.

Definições

Temporizador
1

Temporizador
2

3

Regulação da hora LIGADA 
 Quando o temporizador 1
não é utilizado, regule as
definições para







Regulação da hora
DESLIGADA
Regulação da hora LIGADA 
 Quando o temporizador 2
não é utilizado, regule as
definições para
Regulação da hora
DESLIGADA

Prima

. (O temporizador está agora programado.)

Nota
 Se as informações seguintes surgirem no visor, o temporizador tem de ser reprogramado.
O visor de temporizador de
24 horas está intermitente.

Isto significa que os temporizadores 1 e 2 estão
programados com as mesmas regulações de horas.
Tem de fazer novas regulações de horas.

O visor de temporizador de
24 horas está intermitente.

Isto significa que o temporizador ainda não
foi programado.
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Limpeza
Limpeza do controlo remoto
 Limpe-o com um pano macio e seco.
Não utilize água acima de 40°C, líquidos voláteis, como benzina ou gasolina, nem abrasivos
ou materiais rijos, como escovas.

Quando a unidade não é utilizada durante muito tempo
 Num dia com sol, mantenha o sistema ligado
durante meio dia no modo de VENTOINHA
para desumidificar totalmente o interior.

Modo de VENTOINHA

3

2

1

1

, para seleccionar
Prima
o modo de refrigeração.

2

, para regular a
Prima
temperatura do sistema para 32°C.

3

Prima

.


O débito de ar permanece o mesmo,
e não é regulável.

Ponha o sistema a funcionar quando
a temperatura da sala estiver abaixo
dos 28°C.

 Desligue o disjuntor dedicado do aparelho
de ar condicionado de sala.
 Limpe o filtro de ar e volte a colocá-lo na
mesma posição.
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MEMORANDO

• Dê as seguintes informações quando precisar de pedir reparações:
•
•
•
•

Modelo do aparelho de ar condicionado
Número de série e data de instalação
Avaria - Descreva com pormenor.
Nome, morada e número de telefone do proprietário.

• Verificações de manutenção

Depois de utilizado durante vários anos, o desempenho do aparelho de ar condicionado começa
a perder eficiência, dado o pó que se acumula no seu interior. Para além da manutenção diária,
deve ser feito connosco um contrato de inspecção de manutenção (sujeito a pagamento).
Contacte o seu vendedor, para obter pormenores deste serviço professional.

• Esclarecimentos

Contacte o seu vendedor acerca do serviço de pós-venda.

O código de barras bidimensional
é um código de fabrico.
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