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LEIA ESTE MANUAL
No seu interior vai encontrar muitos conselhos úteis sobre como usar e
preservar devidamente a sua BCAA. Um pouco de cuidado da sua parte
permite-lhe economizar muito tempo e dinheiro durante a vida útil do
seu produto.
Encontrará muitas respostas a problemas comuns na tabela dos conselhos de resolução de problemas. Se consultar primeiro a nossa tabela
de Dicas de Resolução de Problemas, poderá não ser necessário chamar a assistência técnica.

PRECAUÇÃO
• Contacte os serviços técnicos autorizados para reparações e
manutenção deste equipamento.
• Contacte o técnico para a instalação deste equipamento.
• O BCAA não é indicado para uso por crianças pequenas nem por
pessoas inválidas, sem supervisão.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não
brincam com o BCAA.
• Quando for necessário substituir o cabo de alimentação, esse trabalho deve ser efectuado por pessoal técnico autorizado que use
apenas peças de origem para substituição.
• A instalação deve ser feita de acordo com o National Electric
Code [Código de Electricidade Nacional] apenas por pessoal técnico qualificado e autorizado.
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Precauções de Segurança

De forma a evitar ferimentos ao utilizador ou a outras pessoas, e danos materiais, devem ser seguidas as seguintes instruções.
■ A utilização incorreta por ignorância das instruções poderá provocar danos ou ferimentos. O grau de seriedade é classificado pelas seguintes indicações.
Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos graves.
Este símbolo indica a possibilidade de lesões ou danos.

Ligue o produto à terra.

• Existe o risco de choque
eléctrico.
Para trabalhos de electricidade, contacte o distribuidor, vendedor, um
electricista qualificado
ou um Centro de Assistência Autorizado. Não
desmonte ou repare o
produto por si próprio.
• Existe o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.
Utilize o disjuntor e o fusível com a classificação
correta.

• Existe o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.

Não use um disjuntor
Não use uma tomada
com defeito ou de valor
múltipla. Ligue sempre
inferior. Use um disjuntor este aparelho a um cire fusível com a classificuito e disjuntor dedicacação correcta.
dos.
• Existe o risco de incêndio • Existe o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.
ou de choque eléctrico.
Ligue sempre o produto
à terra, de acordo com o
esquema de cablagem.
Não ligue o fio de terra a
tubos de gás ou de água,
a tubos de iluminação ou
a fios de telefone.

Instale o painel e a tampa
da caixa de controlo em
segurança.

• Existe o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.

• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico, devido a
pó, água, etc.

Não modifique nem faça
Para instalação, remoção
extensões no cabo de ali- ou reinstalação, contacte
mentação. Se o cabo de
sempre o revendedor ou
alimentação apresentar
um Centro de Assistênarranhões ou um revesti- cia Autorizado.
mento descascado ou
deteriorado, este deve
ser substituído.
• Existe o risco de incêndio • Existe o risco de incêndio, de
ou de choque eléctrico.
choque eléctrico, de explosão ou de ferimentos físicos.
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Precauções de Seguranças

Precauções de Segurança

Não instale o produto
num local com uma base
inapropriada. Certifiquese de que a área de instalação não se deteriora
com os anos.

Nunca instale a unidade
numa base móvel ou
num local onde esta
possa cair.

• Tal pode provocar a queda • Se a unidade de exterior
cair, pode provocar danos
do produto.
ou ferimentos, ou mesmo a
morte de uma pessoa.
Certifique-se que verifica Não use um cabo de alio refrigerante a ser utilimentação, uma ficha ou
zado. Por favor, leia a eti- uma tomada solta que
queta do produto.
estejam danificados.
• Usar um refrigerante incor- • Caso contrário, isso pode
recto pode impedir o funprovocar um incêndio ou
cionamento normal da
um choque eléctrico.
unidade.
Não coloque um aquecedor ou outros aparelhos
de aquecimento perto do
cabo eléctrico.
• Há o risco de incêndio ou
de choque eléctrico.

Não deixe cair água nas
partes eléctricas. Instale
a unidade afastada de
fontes de água.
• Existe risco de incêndio,
avaria do produto ou choque eléctrico.

Se este produto ficar
cheio de água (inundado
ou submergido), contacte um Centro de Assistência Autorizado para
reparação, antes de o
voltar a utilizar.
• Existe o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.

Não toque, opere ou repare o produto com as
mãos molhadas.
• Há o risco de incêndio ou
de choque eléctrico.

Não armazene nem use
gases inflamáveis ou
combustíveis perto do
produto.
• Existe risco de incêndio.

Descarte com segurança Certifique-se de verificar
se o dispositivo de alios materiais de embalamentação não está sujo,
gem. Materiais como pasolto ou partido e, de serafusos, pregos, pilhas,
guida, ligue a alimentapeças partidas após a
instalação etc., ou peças ção.
sobresselentes, devem
ser retiradas dos sacos
de plástico da embalagem, que por sua vez
devem ser descartados.
• As crianças podem brincar • Uma ficha eléctrica suja,
• Ligações soltas ou incorrectas podem causar a ge- com eles e provocarem fe- solta ou partida pode provocar um choque eléctrico
ração de calor ou incêndio. rimentos.
ou incêndio.
As ligações dos fios
devem ficar bem fixas e
o cabo deve ser devidamente orientado de
forma a não existir qualquer pressão que puxe o
cabo dos terminais de ligação.
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Precauções de Segurança

Não use o produto num
espaço confinado durante um longo período
de tempo. Ventile regularmente.

• Pode ocorrer falta de oxigénio, o que prejudicará a
sua saúde.

Não abra a cobertura
frontal ou grelha do produto durante a funcionamento. (Não toque no
filtro eletrostático, se a
unidade estiver equipada
com este.)
• Existe o risco de ferimentos físicos, choque eléctrico ou avaria do produto.

Caso ouça pequenos ruídos estranhos ou se sair
fumo da unidade, desligue o interruptor ou desligue o cabo de
alimentação.
• Há o risco de incêndio ou
de choque eléctrico.

Desligue a corrente antes Certifique-se de que ninVentile regularmente a
guém, especialmente
sala onde está o produto, de limpar ou reparar o
produto.
crianças, pode pisar ou
se o utilizar juntamente
cair para dentro da unicom um fogão ou um
dade.
aparelho de aquecimento, etc.
• Pode ocorrer uma falta de • Existe risco de choque
• Tal pode resultar em ferioxigénio, o que prejudicará eléctrico.
mentos e danos no proa sua saúde.
duto.
Assegure-se de que o
cabo de alimentação não
é puxado ou danificado
enquanto estiver em funcionamento.
• Existe o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.

Não coloque NADA sobre
o cabo de alimentação.

• Existe o risco de incêndio
ou de choque eléctrico.

Se houver uma fuga de
gás inflamável, desligue
o gás e abra uma janela
para ventilação antes de
ligar o aparelho.
• Não use o telefone nem
ligue/desligue interruptores. Existe risco de explosão ou incêndio.
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Na unidade, o condensa- Quando instalar a uniCertifique-se de que usa
dor de compensação for- dade, use o kit de instala- apenas as peças listadas
nece electricidade de alta ção fornecido com o
na lista de peças sobrestensão aos componentes produto.
selentes. Nunca tente
eléctricos. Descarregue
modificar o equipamento.
completamente o condensador antes de realizar os trabalhos de
reparação.
• Caso contrário, a unidade • O uso de peças inadequa• Um condensador carrepode cair e provocar feridas pode provocar chogado pode provocar chomentos graves.
ques eléctricos, a geração
que eléctrico.
excessiva de calor ou um
incêndio.

Precauções de Segurança

Para questões relacionadas com o anticongelante, contacte sempre o representante ou um Centro de Assistência Autorizado.
• A maioria dos anticongelantes são produtos tóxicos.

O produto deve ser levantado e transportado
por duas ou mais pessoas.
• Evite ferimentos pessoais.

Não instale o produto
num local directamente
exposto ao ar marítimo
(ambiente salino).
• Isso pode provocar corrosão no produto.

Não instale o produto em
locais onde o ruído ou o
ar quente da unidade
possam prejudicar ou incomodar os vizinhos.

Depois da instalação ou
reparação do produto,
verifique sempre a existência de fugas de gás
(refrigerante).

• Tal pode causar um problema aos seus vizinhos e
iniciar uma disputa.

• Os níveis baixos de refrigerante podem provocar
uma avaria no produto.

Não bloqueie a entrada
ou saída de ar.

Use um pano macio para Não pise nem coloque
limpar. Não use deternada sobre o aparelho.
gentes agressivos, solventes ou borrifos de
água, etc.
• Existe o risco de incêndio, • Há o risco de ferimentos
de choque eléctrico ou de
pessoais e de avaria do
danos nas partes plásticas produto.
do produto.

• Pode provocar falhas no
produto.
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Mantenha o produto nivelado quando instala o
produto.
• Para evitar vibração ou
ruído.
Não utilize o equipamento para fins especiais, como conservar
alimentos, objetos de
arte, etc. Trata-se de um
BCAA para o consumidor, não de um sistema
de refrigeração de precisão.
• Existe o risco de incêndio
ou de danos materiais.

Precauções de Segurança

Não incline a unidade ao
remover ou desinstalar.

• A água condensada no interior pode derramar.

A desmontagem da unidade, o tratamento do óleo
refrigerante e de eventuais
peças deve ser feita de
acordo com as normas locais e nacionais.

Se o gás refrigerante derramar durante a reparação, não toque no gás
refrigerante derramado.

• O gás refrigerante pode
provocar frieiras (queimaduras causadas pelo frio)

Se o gás refrigerante derNão misture ar ou gás
para além do refrigerante ramar durante a instalaespecificado utilizado no ção, ventile
imediatamente a área.
sistema.
• Se entrar ar no sistema de • Caso contrário, pode prejurefrigerante, tal resultará
dicar a sua saúde.
numa pressão excessivamente alta, provocando ferimentos ou danos no
equipamento.
Não exponha a sua pele,
crianças ou plantas ao
fluxo de ar quente ou
frio.

Use um banco ou uma
escada firme ao limpar,
fazer manutenção ou reparar o produto em altura.

• Isto pode prejudicar a sua
saúde.

• Tenha cuidado e evite ferimentos físicos.

The hot water may not be available immediately, during disinfection operation
or depending on the amount of hot
water.

During floor heating operation it is important to limit the minimum/maximum
water temperature.
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Não introduza as mãos
Tenha cuidado ao deou outros objectos atrasembalar e instalar este
vés das entradas ou saíproduto.
das de ar, enquanto o
produto estiver em funcionamento.
• Arestas aguçadas podem
• Existem peças afiadas e
em movimento que podem provocar ferimentos.
causar ferimentos pessoais.

Introdução ao Produto

Introdução ao Produto
Nome e função das peças
1

9

2

5
6
7
3
4
1. Unidade
2. Controlo Remoto
3. Saída de Água (PT 25A)
4. Entrada de Água (PT 25A)
5. Orifício para comunicação (O25)
6. Orifício para fonte de alimentação da unidade (O25)
7. Orifício para fonte de alimentação do aquecedor (O25)
8. Entrada de ar
9. Saída de ar
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Introdução ao Produto
PORTUGUÊS

Controlador Remoto

ڸ

ۀ
ڿ
ھ
ڽ
ہ
ۂ

ڹ
ں

ZDWHU
KHDWLQJ

ڻ

WHPS
RSHU
PRGH

ڼ

ۃ
ۄ
Nº. (Número)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NomeName
Visor
Botão de Mudança de Temperatura
Botão activar / desactivar aquecimento de água
Botão Alimentação
Botão de Selecção do Modo de Funcionamento
Botão para Modo Silencioso Ligado / Desligado
Botão para Configuração do Modo de Temperatura
Botão de Visualização do Modo de Temperatura
Botão para Configuração de Função
Botão de Programação
Botão de Direcção (para cima, baixo, esquerda, direita)
Botão Configurar / Limpar
Botão ESC
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Instruções de Utilização
Informação de Monitorização
Aquecedor Eléctrico PASSO um
Aquecedor Eléctrico PASSO dois
Estes ícones indicam que o aquecedor eléctrico de substituição está em funcionamento.

Aquecedor do reservatório de água sanitária
Este ícone indica que o aquecedor eléctrico do reservatório de água sanitária eléctrico, que
está localizado dentro do reservatório de água sanitária está activo.
O ícone não é usado quando o reservatório de água sanitária não está instalado.

Bomba de água
Este ícone indica que a bomba de água no interior da unidade está activa.

Bomba solar térmica auxiliar
Este ícone indica que a bomba solar térmica auxiliar está activa.
NOTA: Apesar da instalação de uma bomba solar térmica auxiliar não ser obrigatória, mas
de acordo com recomendação prática, este ícone pode ser visto, embora nenhuma bomba
solar térmica auxiliar esteja instalada.

Descongelação
Este ícone indica que o modo de descongelação está activo.
Este modo está em funcionamento automático.

Manter a temperatura mais baixa
A finalidade deste modo é a manutenção da temperatura para evitar danos provocados por
congelação do tubo de água.

Desinfecção
Este ícone indica que a funcionamento de desinfecção está em curso no reservatório de
água sanitária.

Compressor
Este ícone indica que o compressor está activo.

Bloqueio para crianças
Sem função
Controlador Central
Este ícone indica que o produto é controlado pelo controlador central.

Termóstato
Este ícone indica ligação com o termóstato.

Pequenas anomalias
Este ícone indica que ocorreu uma anomalia ligeira.

Grandes anomalias
Este ícone indica que ocorreu uma anomalia grave.
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Instruções de Utilização
PORTUGUÊS

Alteração do modo
Ligue o produto e seleccione o modo de funcionamento.

1

Prima o botão de alimentação para ligar o produto.

2

Prima o botão OPER MODE para seleccionar cada modo de funcionamento.

Função de arrefecimento

Função de aquecimento Configuração de Operação
Dependente do Clima

Modo de funcionamento
• Operação de Arrefecimento - O produto produz água fria para usar no arrefecimento de FCU.
• Operação de Aquecimento - O produto produz água quente para usar em piso radiante ou aquecimento de FCU.
• Operação de aquecimento dependente do clima - Neste modo, o ponto de regulação de aquecimento é determinado automaticamente pelo perfil de temperatura pré-definido

Selecção da temperatura alvo

1

Prima o botão DEFINIR TEMPERATURA para seleccionar cada modo de funcionamento.

Temperatura da Divisão

2

Temperatura da Água de
Saída

Temperatura do reservatório de água sanitária

Ajuste a temperatura desejada ao pressionar os botões de mudança de TEMP em cada
modo.
Para aumentar a temperatura

Para diminuir a temperatura

❊ Nota
: Aumenta 1 ℃ ou 2 ℉ por um tempo a pressionar
: Diminui 1 ℃ ou 2 ℉ por um tempo a pressionar
• Nós podemos mudar o intervalo de temperatura de cada modo em modo de configuração de
instalação. Por favor, consulte o código de função 11 a 15.
• O ajuste de temperatura da divisão está disponível quando o sensor do ar ambiente remoto
(vendido separadamente) estiver instalado. Por favor consulte função com código 03:
• Ajuste de temperatura do reservatório de água sanitária está disponível quando o reservatório
de água sanitária estiver instalado.
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Configuração de Funcionamento Dependente do Clima
Este modo só é aplicado a aquecimento. Com a finalidade de economizar energia e dar maior conforto, o ajuste da temperatura seguirá a variação da temperatura do exterior. Se a temperatura exterior diminuir, a capacidade de aquecimento da casa irá aumentar automaticamente, a fim de manter
a mesma temperatura ambiente. Todos os parâmetros serão definidos pelo instalador no arranque
inicial e serão adaptados às características do local.

1

Prima o botão OPER MODE para seleccionar o Modo de Funcionamento Dependente do
Clima
: Ícone de Funcionamento Dependente do
Clima

2

Ajuste o nível de temperatura desejada ao pressionar os botões de mudança de TEMP.
Ex) Diminuir a temperatura em 3°C (com base
na temperatura do ar na divisão)
<Passo para Ajuste da Temperatura (unidade: °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Frio

Calor

Ver Temperatura

1

Prima o botão VER TEMPERATURA
Para seleccionar cada temperatura. (Sempre que premir o
botão VER TEMPERATURA, a
temperatura da divisão será exibida durante 5 segundos.)

: Ver temperatura da divisão
: Ver temperatura interior
: Ver temperatura exterior
: Ver a temperatura da água sanitária
(Apenas aparece quando em modo
de aquecimento de água sanitária)
: Ver temperatura da energia solar
(Apenas aparece quando em modo
de aquecimento de água sanitária)

(Unidade: °C)
Temperatura
Ar

Água

Intervalo da Temperatura
Abaixo 11
11 ~ 39
Acima 39
Abaixo 0
0 ~ 92
Acima 92
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Visor
Lo
Temperatura Actual
Hi
Lo
Temperatura Actual
Hi

Instruções de Utilização

1

Prima repetidamente o botão ver

<Desactivar Aquecimento da Água Sanitária>

2

.

<Activar Aquecimento da Água Sanitária>

O Funcionamento de aquecimento de água sanitária apenas é executada na condição de
activada. Durante a funcionamento, o segmento será ligado.

<Aquecimento da Água Sanitária ON> (Ligado)

<Nota>
• Esta função não é usada quando o reservatório de água sanitária não está instalado.
• Se quiser saber mais informações, consulte o código de função [15, 26 a 29] na secção de informações de instalação.
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Funcionamento de Aquecimento da Água Sanitária

Instruções de Utilização

Funcionamento Modo Silencioso
Durante o funcionamento em modo Silencioso, a unidade funciona com potência reduzida, de forma
a reduzir o ruído produzido.

1

Prima repetidamente o botão de programação até que o ícone do modo silencioso seja exibido.

2

Prima o botão para a esquerda, para a
direita para seleccionar o menu.
“AM/PM ou hora”

3

Prima o botão para baixo para ir para a
parte AM/PM e ajustar.
(O segmento AM/PM irá piscar).

4

Prima o botão para a direita para mover
para a parte "Hora".
(o segmento "Hora" irá piscar).

5

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar a Hora.

6

Se terminar a configuração, prima o
botão OK / LIMPAR.

7

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente, sem que nada seja introduzido em 25 segundos.
Isto implica também a diminuição das capacidades de aquecimento e arrefecimento. Tenha isto em
atenção sempre que for necessário um certo nível de aquecimento ou arrefecimento.
Funcionamento em modo silencioso não pode ser executada enquanto estiver está a decorrer alguma funcionamento prioritária, como a funcionamento de descongelação, a funcionamento anticongelação, e etc. (Quando este modo não é operado devido a ordem de prioridade, apenas é
exibido
.)
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Instruções de Utilização

Esta função é para evitar que as crianças ou outras pessoas de usar o controlo.

1

Prima o botão de configuração da função para inserir modo de configuração do utilizador.
(O segmento irá piscar).

2

Prima o botão OK / LIMPAR para finalizar a selecção.
O segmento irá desaparecer.

3

Durante Bloqueio para Crianças, o ícone
e
'CL' serão exibidos durante 3 segundos sempre
que pressionar em qualquer tipo de botões, excepto para o botão de exibição de temperatura e
botão configurar/limpar.

4

Para anular esta configuração, prima o botão de
configuração até o ícone
piscar , e depois
prima o botão OK / LIMPAR
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Bloqueio para crianças

Instruções de Utilização

Aquecimento Rápido do Reservatório Sanitário
Se houver necessidade de aquecimento sanitário urgente, o modo de aquecimento rápido do reservatório sanitário pode ser usado para reduzir o tempo para atingir a temperatura alvo do reservatório
sanitário, ao forçar o aquecedor do reservatório de água sanitária a ligar. O Modo de Aquecimento
Rápido do Reservatório Sanitário será concluído depois de atingir a temperatura alvo do reservatório
sanitário ou pela acção de paragem pelo utilizador.

1

Prima o botão de activação de Aquecimento do Reservatório Sanitário juntamente com o
botão b para cima, durante 3 segundos para início rápido do Aquecimento do Reservatório Sanitário. Os ícones de ‘Activação de Aquecimento do Reservatório Sanitário’ e do
‘Aquecimento do Reservatório Sanitário’ piscarão em simultâneo.

2

Se a temperatura alvo do reservatório sanitário for atingida ou, o utilizador pressionar o
botão Activação do Aquecimento do Reservatório Sanitário durante 3 segundos, o Aquecimento rápido do Reservatório Sanitário será concluído e os ícones a piscar serão interrompidos.
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Instruções de Utilização
PORTUGUÊS

Exibição do código de erro
O código de erro será exibido no painel de controlo.

Anomalia menor: Anomalia no sensor.

<Visor>

Anomalia grave: Anomalia no ciclo do compressor.

<Visor>

Erro crítico
Em caso de erro crítico, a unidade irá parar incondicionalmente.
Neste momento ‚CH‘ e o código de erro nº surgem no ecrã de forma alternada.

<Visor>
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Configuração do Horário Actual
Pode configurar o horário actual.

1

Mantenha premido o botão de programação por 3 segundos para entrar no modo de configuração horário actual

2

Prima o botão esquerdo, direito para
ajustar o dia actual

3

Prima o botão para baixo para ir para a
parte AM/PM e ajustar.
(O segmento AM/PM irá piscar).

4

Prima o botão para a direita para mover
para a parte "Hora".
(o segmento "Hora" irá piscar).

5

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar a Hora.

6

Prima o botão para a direita para mover
para a parte "Minuto".
(O segmento "Minuto" irá piscar).

7

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar o Minuto.

8

Se terminar a configuração, prima o
botão OK / LIMPAR.

9

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente, sem que nada seja introduzido em 25 segundos.
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Instruções de Utilização

Pode facilmente accionar uma marcação. (APENAS accionada quando a unidade está em espera).

1

Prima o botão de programação para entrar
no modo de programação.
(O segmento começa a piscar)

2

Prima o botão para cima, para baixo para
ajustar o horário da marcação.

3

Se terminar a configuração, prima o botão OK / LIMPAR para completar a
programação

4

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente,
sem que nada seja introduzido em 25 segundos.

Programação: Configuração da Marcação para Adormecer
Pode facilmente fazer uma marcação para desligar (adormecer).
(APENAS accionada quando a unidade estiver em funcionamento.)

1

Prima o botão de programação para entrar
no modo de programação. Repita ao pressionar o botão para seleccionar [marcação para
adormecer]. (O segmento começa a piscar)

2

Prima o botão para cima, para baixo para
ajustar o horário da marcação.

3

Se terminar a configuração, prima o botão OK / LIMPAR para completar a
programação.

4

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente,
sem que nada seja introduzido em 25 segundos.
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Programação: Configuração da Marcação Simples

Instruções de Utilização

Mestra para secagem
Depois de instalar as tubagens de água para aquecimento sob o piso, o utilizador pode seleccionar o modo
de mestra para secagem para a cura do cimento.

1

Mantenha premido o botão de programação por 3 segundos para entrar no modo de secagem mestra

2

Prima o botão de programação para seleccionar o código de função 18.

3

Prima o botão para a esquerda, para a
direita para mover para a parte de configuração da secagem mestra.

4

4.Prima o botão cima, baixo para ajustar "01" ou "00" (00: Não Usado 01:
Usado)

5

Se terminar a configuração, prima o
botão OK / LIMPAR.

6

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente, sem que nada seja introduzido em 25 segundos.

7

Durante o modo de secagem mestra, é
exibido "seco" .
Os dias restantes para completar o modo
de mestra para secagem são exibidos.

Dias restantes
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Instruções de Utilização

Esta função permite a unidade se ligar depois de um tempo configurado.

1

Prima o botão de programação para entrar
no modo de programação. Repita ao pressionar o botão para seleccionar [marcação
ON (ligado)]. (O segmento começa a piscar)

2

Prima os botões cima, baixo para ajustar AM/PM.

3

Prima o botão para a direita para mover
para a parte "Hora". (o segmento "Hora"
irá piscar).

4

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar a Hora.

5

Prima o botão para a direita para mover
para a parte "Minuto". (O segmento "Minuto" irá piscar).

6

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar o Minuto.

7

Se terminar a configuração, prima o botão OK / LIMPAR para
completar a programação

8

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente,
sem que nada seja introduzido em 25 segundos.
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Programação: Configurar ON (ligado) de uma marcação

Instruções de Utilização

Programação: Configurar OFF (desligado) de uma marcação
Esta função permite a unidade se desligar depois de um tempo configurado.

1

Prima o botão de programação para entrar no
modo de programação. Repita ao pressionar o
botão para seleccionar [marcação OFF (desligado)]. (O segmento começa a piscar)

2

Prima os botões cima, baixo para ajustar AM/PM.

3

Prima o botão para a direita para mover
para a parte "Hora".
(o segmento "Hora" irá piscar).

4

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar a Hora.

5

Prima o botão para a direita para mover
para a parte "Minuto".
(O segmento "Minuto" irá piscar).

6

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar o Minuto.

7

Se terminar a configuração, prima o botão OK / LIMPAR para
completar a programação

8

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente,
sem que nada seja introduzido em 25 segundos.
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Programação: Período Semanal
A reserva semanal é activada após a definição do tempo actual.

1

Prima o botão de programação para entrar
no modo de programação. Repita ao pressionar o botão para seleccionar [Marcação
Semanal]. (O segmento começa a piscar)

2

Prima o botão esquerdo, direito para
ajustar o dia actual

3

Prima o botão para cima, para baixo
para ajustar o número de acção .

4

Prima o botão para direita, para ir para
a parte da "Hora" na Secção Tempo de
Inactividade. (O segmento "Hora" irá
piscar). Secção Horário Inicial
Start Time Section

5

Prima para cima, o botão para ajustar a
Hora na Secção Horário Inicial.

6

Prima o botão para direita, para ir para
a parte "Minuto" na Secção Horário Inicial. (O segmento "Minuto" irá piscar).

7

Prima para cima, o botão para ajustar os
minutos na Secção Horário Inicial.

8

Prima o botão para direita, para ir para a
parte da "Hora" na Secção Tempo de
Inactividade.
(O segmento "Hora" irá piscar).
Off Time Section
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9

Por favor consulte os processos desde
o Nº. 5 ao Nº. 7 para configurar o
Tempo de Inactividade.
É o mesmo método

10

Se terminar a configuração, prima o
botão configuração/cancelar para
completar a programação. O segmento sob a barra será criado,
quando terminar.

11

Por favor, consulte os processos do
Nº. 2 ao Nº. 10 para configurar outro
dia de marcação semanal.
É o mesmo método
Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente, sem que nada seja introduzido em 25 segundos.

12

<Nota>
Descrição da Marcação Semanal
<Selecção de hora de início>

Ação
Horário Inicial
De
<Selecção de hora de início>

<Selecção de hora de fim>

Para
Tempo de Inactividade
<Selecção de hora de fim>

❋ Duas acções por dia da semana podem ser programadas, num total de 14 acções.
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Instruções de Utilização

Esta função serve para fazer parar automaticamente a máquina durante alguns dias.

1

Prima o botão de programação para entrar
no modo de programação. Repita ao pressionar o botão para seleccionar [Marcação
em Período de Férias]. (O segmento começa a piscar)

2

Prima o botão esquerdo, direito para
ajustar o período de férias.

3

Quando pressiona o botão Configurar /
Limpar após finalizar a selecção, o dia
escolhido irá desaparecer.

4

Prima o botão de saída para sair ou o sistema irá libertar automaticamente,
sem que nada seja introduzido em 25 segundos.
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Programação: Período de férias

Instruções de Utilização

Programação: Aquecimento do Reservatório Sanitário e Funcionamento do Aquecedor do Reservatório Sanitário
Esta função serve para a programação de um cronograma para aquecimento do reservatório sanitário e funcionamento do aquecedor do reservatório sanitário. São possíveis dois cronogramas de programação para aquecimento do reservatório sanitário e outros dois para programação do funcionamento do aquecedor do reservatório
sanitário. Os números dos programas pré-designados para a programação de aquecimento do reservatório sanitário são ‘1’ e ‘2’. Os números dos programas ‘3’ e ‘4’ são designados para a funcionamento do aquecedor do reservatório sanitário. A programação agendada será operada todos os dias.

1

Prima repetidamente o botão para seleccionar a programação de aquecimento do reservatório sanitário. (O segmento começa a piscar)

2

Prima o botão esquerdo e direito para ajustar o número do programa. Os números dos
programas '1' e '2' são para a programação de aquecimento do reservatório sanitário (se
seleccionado, o ícone 'Aquecimento do Reservatório Sanitário activado' estará a piscar), e
'3' e '4' são para a programação de funcionamento do aquecedor do reservatório sanitário
(se seleccionado, o ícone 'aquecedor do reservatório sanitário estará a piscar).

3

Depois de seleccionar o número do programa, prima o botão para ajustar o tempo de actividade. O Tempo de actividade pode ser ajustado ao pressionar os botões esquerda, direita,
para cima e para baixo. Depois de atribuir os minutos de tempo de actividade, prima o botão
direito para ajustar tempo de inactividade. Tal como para ajustar o tempo de actividade,
prima os botões esquerda, direita, para cima e para baixo botão para ajustar o tempo de
inactividade.

4

Prima o botão configurar para terminar a programação.
Para sair do modo de programação, prima a tecla ESC.
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Usar o Termóstato

O termo "termóstato", que é amplamente utilizada no presente capítulo, é uma espécie de acessório
de terceiros. A LG Electronics não fornece termóstato e este deverá ser obtido junto de fabricantes
externos ou terceiros. Um termóstato de divisão pode ser usado para um controlo fácil e conveniente. Para utilizar um termóstato de forma mais eficiente e correcta, este capítulo apresenta informações sobre a utilização do termóstato.

1. Alguns tipos de termóstatos electromecânicos têm um tempo de atraso interno para proteger o compressor. Neste caso, a alteração de modo pode demorar mais do que o esperado pelo utilizador. Leia
cuidadosamente o manual do termóstato caso a unidade não resposta rapidamente.
2. Configurar o intervalo de temperatura pelo termóstato pode ser diferente do que com o produto.
A temperatura de aquecimento ou de arrefecimento deve ser escolhida dentro dos limites configurados de temperatura para este produto.

Como utilizar um Termóstato
Para saber como ligar e desligar, como ajustar a temperatura alvo, como alterar o modo de funcionamento, etc, por favor, consulte o manual de funcionamento fornecido pelo fabricante do termóstato.

Operar o Termóstato com o Painel de Controlo
• As seguintes funções são autorizadas quando o termóstato estiver instalado:
•

Botão DEFINIR TEMPERATURA

•

Botão VER TEMPERATURA

•

Botão de ajuste da temperatura*

•

Activar / Desactivar aquecimento da Água Sanitária

•

Funcionamento Silenciosa Ligado / Desligado

Temperatura ajustada só é usada para liga/desliga o aquecedor eléctrico.
A unidade não liga / desliga de acordo com a temperatura configurada no painel de controlo.
É liga/ desliga de acordo com o sinal do termóstato.
• As seguintes funções NÃO são autorizadas quando o termóstato estiver instalado: :
•

Selecção do Modo Operativo (arrefecimento/ aquecimento/ dependente do clima)

•

Programação horária

•

Activar/Desactivar Funcionamento
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Usar o Termóstato

Usar o Termóstato

Funcionamento de emergência
• Definição dos termos
- Anomalia: um problema que pode parar o funcionamento do sistema, e pode ser retomado temporariamente, em funcionamento limitada sem a assistência de um profissional certificado.
- Erro: um problema que pode parar o funcionamento do sistema e que pode ser solucionado
APENAS após a verificação de um profissional certificado.
- Modo de Emergência: funcionamento de aquecimento temporário enquanto o sistema está com
uma Anomalia.
• Objectivo de explicar a 'Anomalia'
- Não como um produto de ar condicionado, a Bomba de Calor Ar-Água está geralmente em funcionamento em toda temporada de inverno sem qualquer paragem do sistema.
- Se for detectado algum problema no sistema, que não seja crítico para o funcionamento do sistema, pela produção de energia de aquecimento, o sistema pode continuar temporariamente em
modo de funcionamento de emergência, se o utilizador final o decidir.
• Classificação da Anomalia
- A anomalia é classificada em dois níveis, de acordo com a gravidade do problema : Anomalias
Ligeiras ou Anomalias Graves
- Anomalias ligeiras: Anomalia no Sensor. Na maioria dos casos, esta problema está relacionado
com problemas de sensores. A unidade está a operar em modo de operação de emergência
(nível 1).
- Anomalia grave: Anomalia no ciclo do compressor. O funcionamento do modo de emergência
(nível 2) é garantido por um aquecedor eléctrico opcional.
- Problema Opcional: um problema foi detectado numa operação opcional, como o aquecimento
do reservatório da água. No caso desta anomalia, a opção com anomalia é assumida como não
estando instalada no sistema.
• Nível de Funcionamento de Emergência
- Quando o sistema encontrou problemas, ele para o funcionamento e aguarda a decisão do utilizador: Chamar centro de assistência ou de iniciar a funcionamento de emergência.
- Para iniciar a funcionamento de emergência, basta o utilizador premir o botão Ligado / Desligado
mais uma vez.
- Dois níveis diferentes são preparados para um funcionamento de emergência: ciclo de alta temperatura e ciclo de baixa temperatura.
- No modo de funcionamento de emergência, o utilizador não pode ajustar a temperatura alvo.
※Não pode ser operado, caso o aquecedor eléctrico acessório não esteja instalado.
Interruptor
DIP (#4)
Ciclo de alta temperatura DESLIGADO
Ciclo de baixa temperatura LIGADO
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Temperatura Alvo
da Água Restante

Temperatura Alvo
do Ar Ambiente

Temperatura Alvo
da Água Sanitária

50°C
30°C

24°C
19°C

70°C
50°C

Usar o Termóstato

-

Funcionamento Ligado/Desligado

-

Botão VER TEMPERATURA *

-

Botão de ajuste de temperatura*

-

Activar / Desactivar aquecimento da Água Sanitária

* : A temperatura medida pelo sensor em falha é exibida como "-".
* : Temperatura ajustada só é usada para liga /desliga o aquecedor eléctrico.
A unidade não liga / desliga de acordo com a temperatura configurada no painel de controlo.
É liga / desliga de acordo com o sinal do termóstato.

• As seguintes características NÃO são permitidas em caso de funcionamento de emergência:
-

Selecção do Modo Operativo (arrefecimento/ aquecimento/ dependente do clima)

-

Calendarização

-

Botão DEFINIR TEMPERATURA

• Anomalia Duplicada: Anomalia opcional com uma anomalia ligeira ou grave
- Se a anomalia opcional ocorrer com uma anomalia ligeira (ou grave) ao mesmo tempo, o sistema atribui uma maior prioridade à anomalia ligeira (ou grave), e funciona como se tivesse ocorrido uma anomalia ligeira (ou grave).
- Por conseguinte, por vezes o aquecimento da água sanitária pode ser impossível no modo de
operação de emergência. Quando a água sanitária não está a aquecer, durante a operação de
emergência, por favor, verifique se o sensor da água sanitária e cablagem relacionada estão
todos Ok.
• A funcionamento de emergência não é automaticamente reiniciada depois do fornecimento
de energia eléctrica ser reposto.
- Num estado normal, as informações de funcionamento da unidade são restauradas e reiniciadas
automaticamente após a electricidade principal ser reposta
- Mas, no caso de funcionamento de emergência, o reinício automático é proibido para proteger o
produto.
- Como tal, o utilizador tem de reiniciar a unidade depois da reposição da alimentação quando a
funcionamento de emergência tiver sido executada.
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• As seguintes características são permitidas em caso de funcionamento de emergência:

Manutenção e Serviço

Manutenção e Serviço
Actividades de Manutenção
A fim de garantir a disponibilidade optimizada da unidade, devem ser realizados em intervalos regulares, de preferência anualmente, uma série de verificações e inspecções na unidade na instalação
eléctrica, Esta manutenção deverá ser realizada por um técnico local.

Quando a unidade não está a....

• Caso a unidade não seja utilizada durante um longo período
de tempo, recomendamos vivamente que desligue a fonte de
alimentação da unidade.
• Se a alimentação não for fornecida, algumas acções especiais para
proteger o produto (tais como anti-bloqueio da bomba de água) não
podem ser realizada.

Contacte imediatamente os serviços de assistência nas seguintes situações
1. Se ocorrer qualquer coisa anormal como cheiro a queimado, barulho alto. Pare a unidade e desligue o disjuntor. Nunca tente reparar ou reiniciar o sistema nestes casos.
2. O cabo de alimentação está demasiado quente ou danificado.
3. O código de erro é gerado por autodiagnóstico.
4. Há uma fuga de água da unidade.
5. Se ocorrer falha no funcionamento de qualquer interruptor, disjuntor (segurança, terra) ou fusível.
O utilizador deverá proceder a uma verificação e uma limpeza de rotina, a fim de evitar um
mau desempenho da unidade.
No caso de situações especiais, a tarefa deve ser exclusivamente executada por um técnico
qualificado.

• No caso de água com salmoura, a válvula de drenagem da válvula de corte deve estar ligada a
um depósito de recuperação.
• Não toque na água misturada com a salmoura.
• Se existir uma fuga de salmoura no tubo, não utilize a unidade e contacte o representante,
o vendedor ou um Centro de Assistência Autorizado.
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Manutenção e Serviço

Verifique os seguintes pontos antes de solicitar uma reparação ou assistência....
Se o problema persistir, por favor contacte o seu revendedor.
Caso

Explicação
• Enganou-se ao programar a temporização?
• O fusível queimou ou o disjuntor de circuito foi ativado?

A BCAA não funciona.

• Se for apresentada a mensagem "CH 14" no painel de exibição, verifique
se existe gelo no tubo da água ou purgue o ar do PHEX, ao abrir a grelha
de ar.

A divisão apresenta um odor
peculiar.

• Verifique se as paredes, a alcatifa, os móveis ou outros objetos húmidos
existentes na divisão libertam um odor a humidade.

A BCAA não funciona durante 3
minutos quando é reiniciado.

• Trata-se da proteção do mecanismo.

Não arrefece nem aquece
devidamente.

• Aguarde cerca de três minutos até a funcionamento começar.
• A divisão podia estar muito quente quando a BCAA foi ligada pela primeira
vez. Aguarde algum tempo até arrefecer.
• A temperatura foi configurada incorrectamente?
• Som do fluxo do Refrigerante.
- Enquanto o sistema inicia ou pára, poderá ouvir-se som do fluxo do
refrigerante.

O funcionamento da unidade é
barulhenta.

• Ruído da Água
- Durante o arranque ou paragem da unidade, pode ser ouvido ruído na
tubagem de água.
• Durante a descongelação
- O ruído pode ser ouvido na unidade, devido à descongelação da água.
• Som para o permutador de calor da unidade
- Durante o funcionamento de arrefecimento, um som pode ser ouvido a
partir do permutador de calor da unidade de interior devido à congelação
da água ou de fusão.

O vapor é criado na unidade.

• Vapor no Permutador de Calor
- Durante a descongelação, o gelo no permutador de calor derrete, oque
provoca vapor.

O visor do painel de controlo
• O disjuntor foi accionado?
aparece apagado ou pouco visível.
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Dicas para a resolução de problemas! Poupe tempo e dinheiro!
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