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Vai encontrar muitos conselhos úteis sobre como usar e
preservar devidamente o seu ventilador. Basta um pouco
de cuidado da sua parte para poder economizar uma boa
parte de tempo e dinheiro durante a vida útil do ventilador.
Encontrará muitas respostas a problemas comuns na
tabela dos conselhos de resolução de problemas. Se
consultar a nossa tabela de Resolução de
Problemas, poderá não ter de chamar a assistência.

PRECAUÇÕES
• Contacte um técnico de assistência autorizado para a
reparação ou manutenção desta unidade.
• Contacte um instalador para a instalação desta unidade.
• O ventilador não deve ser manuseado sem supervisão
por crianças pequenas ou pessoas enfermas.
• Crianças pequenas devem ser supervisionadas para
garantir que não brincam com o ventilador.
• Quando for necessário substituir o cabo de
alimentação, esse trabalho deve ser efectuado por
pessoal autorizado que utilize apenas peças de origem
na substituição.
• O trabalho de instalação deve ser realizado de acordo
com o Código Eléctrico Nacional, apenas por pessoal
qualificado e autorizado.
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Unidade interior

Precauções de Segurança

Precauções de Segurança
Para prevenir ferimentos no utilizador ou noutras pessoas e danos de propriedade, deverá seguir as
seguintes instruções.
n O funcionamento incorrecto provocado pelo desrespeito das instruções poderá provocar ferimentos ou
danos. A gravidade é classificada de acordo com as seguintes indicações.

AVISO

Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos graves.

ATENÇÃO

Este símbolo indica a possibilidade de lesões ou danos.

n O significado dos símbolos usados neste manual estão indicados abaixo.

Certifique-se de não fazer.
Certifique-se de seguir as instruções..

AVISO
n Instalação
Não use um disjuntor de circuito
defeituoso ou com capacidade
insuficiente.Use este aparelho
num circuito dedicado.
• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Não modifique ou aumente
o cabo eléctrico.
• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Para a instalação, contacte sempre o
concessionário ou o Centro de Serviços Autorizado.
• Existe risco de incêndio,
choque eléctrico, explosão ou
danos.

• Não desmonte nem faça reparações
no aparelho. Existe risco de incêndio
ou choque eléctrico.

Instale sempre um circuito
delicado e um disjuntor.
• Fios ou instalação inadequada podem
causar incêndio ou choque eléctrico.

Não instale, não remova
nem reinstale o aparelho
você mesmo (cliente).
• Existe risco de incêndio,
choque eléctrico, explosão ou
danos.

Não instale o aparelho num
suporte de instalação defeituoso.
• Pode causar danos físicos,
acidentes ou danificar o
aparelho.

Ligue sempre o aparelho à
terra.

• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Utilize o disjuntor ou fusível
correctamente indicados.
• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Tenha cuidado ao
desembalar e instalar o
produto.
• As extremidades afiadas podem
causar danos. Tenha especial
cuidado com as arestas e as palhetas
no condensador e evaporador.

Certifique-se de que a área de instalação
não se deteriora com os anos.
• Se a base cair, o ar
condicionado pode cair com ela
provocando danos na
propriedade, avarias no produto
e lesões pessoais.
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Instale de forma segura o
painel e a tampa da caixa de
controlo.

Para trabalhos eléctricos, contacte
o concessionário, o vendedor, um
electricista qualificado ou o Centro
de Serviços Autorizado.

Precauções de Segurança

n Funcionamento
Não deixe o ventilador ligado durante um
longo período quando há muita humidade e
a porta ou a janela estão abertas.
• A humidade pode condensar e
molhar ou danificar o
equipamento.

Certifique-se de que o cabo
eléctrico não pode ser puxado ou
danificado durante a operação.
• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Não ligue nem desligue a ficha de
alimentação enquanto o aparelho
está em funcionamento.
• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Não toque (manuseie) no aparelho
quando tiver as mãos molhadas.
• Há o risco de incêndio ou de
choque eléctrico.

Não deixe entrar água nas
partes eléctricas.
• Há o risco de incêndio, de
avaria do aparelho ou de
choque eléctrico.

Não armazene nem utilize gás
inflamável ou combustíveis
perto do aparelho.
• Há o risco de incêndio ou de
avaria do aparelho.

Se derramar gás inflamável,
desligue o gás e abra uma
janela para ventilação antes
de ligar o produto.
• Não use o telefone, nem ligue
ou desligue interruptores.
Há o risco de explosão ou de
incêndio.

Se soar de forma estranha, se tiver
um odor ou se fumo sair do aparelho.
Desligue o interruptor ou desligue o
cabo de fornecimento de alimentação.
• Existe risco de choque eléctrico
ou incêndio.

Não abra a cobertura ou grelha frontal
do produto durante a operação.
(Não toque no filtro electrostático, se a
unidade estiver equipada com este.)
• Existe risco de lesão física,
choque eléctrico ou avaria do
produto.

Se o aparelho ficar
encharcado (inundado ou
submerso), contacte o Centro
de Serviços Autorizado.
• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Ventile regularmente a divisão onde está o produto, se o utilizar
juntamente com um fogão ou um aparelho de aquecimento, etc.

Não coloque nada em cima
do cabo de alimentação.
• Existe risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Não coloque um aquecedor ou
outro electrodoméstico perto
do cabo de alimentação.
• Existe risco de incêndio e
choque eléctrico.

Não use o produto num
espaço confinado durante um
longo período de tempo.
• Pode faltar Oxigénio

Interrompa o funcionamento e feche a
janela em caso de tempestade ou de
furacão. Se possível, retire o aparelho
da janela antes da chegada do furação.
• Há o risco de danos materiais,
avaria do aparelho ou choque
eléctrico.

Tenha cuidado para que a
água não entre no aparelho.

• Há o risco de incêndio, de
choque eléctrico ou de danos
materiais.

Desligue a corrente antes de limpar ou
reparar o produto.

• Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.

• Existe risco de choque eléctrico.

Quando o aparelho não está a ser utilizado
por um longo período, desligue-o da
corrente ou desligue o disjuntor.

Certifique-se de que ninguém,
especialmente crianças, pode andar ou cair
sobre a unidade externa.

• Há o risco de avaria ou falha do aparelho, ou uso
não intencional.
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• Tal pode resultar em lesões e danos no produto.

Precauções de Segurança

ATENÇÃO
n Instalação
Depois da instalação ou reparação do
aparelho, verifique sempre a existência
de fugas de gás (refrigerante).

Instale a mangueira de
drenagem para se certificar que
a água é devidamente drenada.

Quando instalar o aparelho,
mantenha-o nivelado.

• Os baixos níveis de refrigerante
podem causar a avaria do produto.

• Uma má ligação pode provocar
fugas de água.

• Para evitar vibrações ou fugas
de água.

Não instale o produto num local onde o
ruído ou o ar quente da unidade externa
possa lesar ou perturbar os vizinhos.

São necessárias duas ou
mais pessoas para levantar e
transportar o aparelho.

Não instale o produto onde este
fique directamente exposto a
ventos do mar (com salitre).

• Pode provocar problemas aos
seus vizinhos.

• Evite lesões pessoais.

• Tal pode causar a corrosão do produto.
Corrosão, principalmente nas aletas do
condensador e do evaporador, pode causar
avarias ou funcionamento insuficiente.

n Funcionamento
Não exponha directamente a pele ao ar frio
durante longos períodos de tempo.
(Não se sente junto da corrente de ar.)
• Tal pode prejudicar a sua saúde.

• Tal pode causar a avaria do
produto.

Não pise nem coloque nada
sobre o aparelho. (unidades
externas)
• Existe risco de lesões pessoais
e de avaria do produto.

• Existe risco de danos ou perda de propriedade.

Use um pano macio para o
limpar. Não use detergentes
abrasivos, solventes, etc.
• Existe risco de incêndio,
choque eléctrico ou danos nas
partes de plástico do produto.

Instale o filtro sempre de forma segura.
Limpe o filtro a cada duas semanas ou de
forma mais regular caso seja necessário.
• O filtro sujo reduz a eficiência do ar
condicionado e pode provocar
avarias ou danos no mesmo.. (Tipo
Grelha)

Não toque nas partes metálicas
do aparelho quando remover o
filtro. São muito afiados!
• (Risco de danos.)

Não introduza as mãos ou outros objectos através
das entradas ou saídas de ar, enquanto o produto
estiver em funcionamento.
• Existem peças afiadas e em
movimento que podem causar
lesões.
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Não bloqueie a entrada ou a
saída do fluxo de ar.

Não use o produto para finalidades especiais, como para conservar
alimentos, obras de arte, etc. É um ventilador para consumo doméstico,
não é um sistema de refrigeração de precisão.

Precauções de Segurança
Não beba água drenada do
produto.

• Não é água própria para
consumo e pode provocar
problemas de saúde.

Não recarregue ou
desmonte as baterias.Não
as coloque em nenhuma
fogueira.
• Podem queimar ou explodir.
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Use um banco firme ou uma
escada quando limpar ou
fizer a manutenção do
aparelho.
• Tenha cuidado e evite lesões.

Se o líquido das baterias entrar em contacto
com a pele ou roupa, lave-as bem com água
limpa. Não utilize o controlo remoto se as
baterias tiverem fugas.
• Os químicos nas baterias podem
provocar queimaduras ou outros
perigos

Unidade interior

Substitua todas as baterias no
controlo remoto por novas do
mesmo tipo. Não misture
baterias novas com antigas ou
de diferentes tipos.
• Há o risco de explosão ou de
incêndio.

Se ingerir líquido das baterias, lave
os dentes e consulte um medico.
Não utilize o controlo remoto se as
baterias tiverem fugas.
• Os químicos nas baterias podem provocar
queimaduras ou outros perigos.

Antes de iniciar

Antes de iniciar
Preparar para utilizar
1. Contacte um especialista para a instalação.
2. Use um circuito delicado.

Utilização
1. Estar exposto ao fluxo de ar directo por um longo período de tempo pode ser prejudicial para a
sua saúde. Não exponha pessoas, animais ou plantas ao fluxo de ar directo por um longo período
de tempo.
2. Devido à possibilidade de falta de oxigénio, ventile a divisão quando usar o aparelho juntamente
com estufas ou outros aparelhos de aquecimento.
3. Não utilize o ar condicionado para fins não especificados (ex: preservar aparelhos de precisão,
alimentos, animais de estimação, plantas objectos de arte, etc.).Esta utilização pode danificar os itens.

Limpeza e manutenção
1. Não toque nas partes metálicas do aparelho quando remover o filtro. Podem ocorrer danos
físicos ao manusear arestas de metal afiadas.
2. Não utilize água para limpar o interior do ventilador. A exposição à água pode destruir o
isolamento, conduzindo a possíveis choques eléctricos.

Serviços
Para reparação e manutenção, contacte o concessionário de serviços autorizado.
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3. Quando limpar o aparelho, certifique-se primeiro de que desligou a corrente e o disjuntor. A
ventoinha roda a uma grande velocidade quando em funcionamento. Há a possibilidade de danos
físicos se o aparelho se ligar acidentalmente durante a limpeza das peças interiores na unidade.

Instruções de funcionamento

Instruções de funcionamento
Nome e Função do Controlo Remoto (Acessório)
1 ECRÃ COM INDICAÇÕES DE
FUNCIONAMENTO

2 DETERMINE TECLA DA TEMPERATURA

1

3 TECLA DA VELOCIDADE DA VENTOINHA

10

4 TECLA ON/OFF (Ligar/Desligar)

9
8

2
3

7

4

11
12
13

5
6

5 TECLA DE SELECÇÃO DO MODO DE
FUNCIONAMENTO

6 RECEPTOR SEM FIOS DE CONTROLO
REMOTO
• Algum equipamento não recebe os
sinais sem fios.

14

7 TECLA DO FLUXO DE AR

15

8 TECLA SUBFUNÇÃO
9 TECLA DA CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÕES
10 TECLA DA VENTILAÇÃO
11 RESERVA

Por favor coloque a etiqueta informativa no lado
de dentro da porta.
Por favor escolha o idioma indicado ao seu país.

12 TECLA PARA CIMA, PARA BAIXO, PARA A
ESQUERDA, PARA A DIREITA
• Para verificar a temperatura interior, carregue,
na tecla.
13 TECLA DA TEMPERATURA AMBIENTE

PQRCVSLO

14 TECLA CONFIGURAR/CANCELAR
15 TECLA DE SAÍDA

Algumas funções podem não estar operacionais ou visíveis dependendo do tipo de produto.
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Unidade interior

Instruções de funcionamento

Nome e Função do Controlo Remoto (Acessório)
1. Botão plasma (Opcional).
Utilizado para ligar ou desligar o gerador.
2. Botão de Jacto de Arrefecimento
Acelera a operação de arrefecimento com a
ventilação super rápida.
3. Botão de Selecção do modo de operação
Utilizado para seleccionar o modo de operação.
4. Utilizado para limpeza auto, limpeza inteligente,
aquecimento do soalho controlo da palheta na
respectiva posição da tecla .

8
1

9

2

10

5. Utilizado para ajustar a luminosidade do LCD e
também para ajustar o ângulo da palheta
superior seguido da 4a da quarta tecla.
6. Botão de limpeza inteligente (Opcional)
Utilizado para ligar ou desligar a limpeza inteligente.

11
3

12

4

13
14

5
6

7. Botão Clear
Utilizado para remover todos os temporizadores.
8. Botão de configuração da temperatura da Divisão
Utilizado para seleccionar a temperatura da divisão.

15

9. TECLA ON/OFF (Ligar/Desligar)
Utilizado para ligar/desligar a unidade.

7
16

PQWRCDF0 (Bomba de Aquecimento) 11. Botão de alteração automática
Utilizado para ligar ou desligar o movimento da palheta e
PQWRHDF0 (Apenas de arrefecimento)
definir a direcção de fluxo de ar para cima/baixo.

12. Botão de controlo de fluxo de ar Horizontal
(opcional)
Utilizado para definir a direcção do fluxo de ar horizontal.

Modo Operativo
Modo de arrefecimento

13. Botão de configuração da hora e temporizador
Utilizado para definir a hora de início e fim e modo
de hibernação.

Modo Auto ou modo de Alteração auto

14. Botão de verificação de temperatura da divisão
Utilizado para verificar a temperatura da divisão

Modo de Desumidificação

15. °C/°F botão de alteração
Utilizado para alterar a temperatura entre Celsius e
Fahrenheit.

Modo de Aquecimento

Modo de Ventilação

• Modelo de Arrefecimento(

), Modelo de Bombeamento de calor(

)

16. Botão reset
Utilizado para reiniciar o controlo remoto.
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10. Botão de selecção da velocidade da velocidade Interior
Utilizado para seleccionar a velocidade da ventoinha
em 4 passos, baixo, médio, elevado e CHAOS.

Instruções de funcionamento

Operação Forçada
Procedimentos quando o controlo remoto não pode ser
utilizado.
Pressione o interruptor táctil (operação forçada) durante 2
segundos. Se desejar terminar a operação, pressione-o
novamente.
No caso da energia voltar após uma falha durante o modo
de operação forçada, as condições de funcionamento são as
seguintes:
Durante a operação forçada, o modo inicial continua.

TECLA ON/OFF
(Ligar/Desligar)

Modelo de Bomba de Calor
Modelo de Arrefecimento
Modo de operação
Velocidade da Ventoinha Interior
Configuração de Temperatura

Arrefecimento
Elevado
22°C

Temperatura da divisão
≥ Definir temperatura -2°C

Temperatura da divisão
< Definir temperatura -2°C

Arrefecimento
Configurar a disponibilidade
Configurar a disponibilidade

Aquecimento
Configurar a disponibilidade
Configurar a disponibilidade

Função de Reinicio Automática.
No caso da energia voltar após uma falha de energia, a operação de auto reinicio irá entrar em funcionamento
automaticamente colocando o modo de operação na condição prévia.

Digas para o LED do sinal de Filtro (Tipo Grelha)
1. A lâmpada de sinal (LED) está ligada.
2. Se a lâmpada indicadora de filtro LED estiver ligada, limpe o filtro.
3. Após limpar o filtro, pressione o botão de temporizador e ◀ o botão do controlo remoto sem fios simultaneamente
durante 3 segundos. A lâmpada sinal de filtro LED está desligada.
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Manutenção e Assistência

Manutenção e Assistência
ATENÇÃO
Antes de efectuar qualquer manutenção, desligue a energia do sistema, desligue o interruptor e desligue o
cabo de alimentação.

Limpeza do Painel e Filtros
Limpe a unidade com um pano seco e suave. Não utilize lixivia ou abrasivos.

ATENÇÃO
Nunca utilize nenhum destes
• Água quente a mais de 40°C. Pode provocar deformação e descoloração.
• Substância volátil. Pode danificar a superfície no ar condicionado.

Filtro de ar
Os filtros atrás do painel / grelha devem ser verificados e limpos uma vez a cada 2
semanas ou mais regularmente se necessário. Para remover os filtros veja os digramas de
explicação em baixo. Limpe os filtros com um aspirador ou água morna e sabão. Se a terra não
for facilmente removida, lave-a com uma solução de detergente em água
morna. Seque-o bem após a lavagem e volte a instalar os filtros no lugar.

Filtro de Alergias
Remova o Filtro de alergias atrás do filtro de ar e exponha-os à luz do
sol directa.
Depois coloque os filtros na sua posição original.

Remoção da Grelha

Remoção dos Filtros.
1. Puxe a placa do filtro para
baixo e remova o filtro de ar.
2. Segure nas placas do corpo e
remova os ganchos em 4
locais.
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1. Abra a grelha frontal puxando-a para a frente.
2. Depois puxe a conexão da grelha do encaixe no painel frontal.
3. Depois puxe as duas dobradiças da grelha de encaixe no painel frontal.

Manutenção e Assistência

Quando o ar condicionado não vai ser utilizado durante um longo período de tempo.
Quando não vai ser utilizado durante um
longo período de tempo.
1. Utilize o ar condicionado com as
seguintes definições durante 2 ou 3
horas.
• Tipo de operação: Modo de Ventilação.
• Isto irá secar os mecanismos internos.
Desligue o Interruptor

Quando o ar condicionado for novamente
utilizado.
Limpe o filtro de ar e instale a unidade
interior.

Verifique se a entrada/saída de ar da
unidade não estão bloqueadas.

CUIDADO
Desligue o interruptor quando o ar condicionado não
for utilizado durante um longo período de tempo.
Pode acumular-se pó e provocar incêndios.

Informação Útil
Os filtros eléctricos e a sua conta de electricidade.
Se os filtros de ar ficarem obstruídos com pó, a capacidade
de arrefecimento cairá e 6% da electricidade utilizada na
utilização do ar condicionado será desperdiçada.

Verifique se o fio de terra está
devidamente conectado. Pode estar
conectado na lateral da unidade
interior.

Dicas de Utilização.
Não sobre arrefeça a divisão.

Não é bom para a saúde e
desperdiça electricidade.

Mantenha as cortinas e
persianas fechadas.
Não deixe que a luz directa
entre na divisão quando o ar
condicionado está em
utilização.

Certifique-se que as portas e janelas
estão devidamente fechadas.
Evite abrir portas e janelas o
mais possível para manter o
ar fresco na divisão.
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Mantenha a temperatura
uniforme.
Ajuste a direcção do fluxo de
ar horizontal e vertical para
assegurar uma temperatura
uniforme na divisão.

Limpe o filtro de ar
regularmente.

Ventile a divisão
ocasionalmente.

Bloquear o filtro de ar reduz o
fluxo de ar e baixa os efeitos
de arrefecimento e
desumidificação. Limpe pelo
menos uma vez em cada duas
semanas.

Se as janelas forem mantidas
fechadas, é boa ideia abri-las
e ventilar a divisão
ocasionalmente.

Unidade interior

Manutenção e Assistência

Antes de ligar para a assistência...

?

Conselhos para Resolução de Problemas! Poupe tempo e dinheiro!
Verifique os seguintes pontos antes de solicitar uma reparação ou assistência.... Se o
problema persistir, por favor contacte o seu revendedor.

O ar condicionado
não funciona.

A divisão apresenta
um odor peculiar.

Parece que existe
uma fuga de
condensação do ar
condicionado.

O ar condicionado
não funciona
durante 3 minutos
quando reinicia.

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

• Verifique se é
libertado um odor a
humidade das
paredes, da alcatifa,
dos móveis ou de
objectos húmidos
existentes na divisão.

• A condensação
ocorre quando o
fluxo do ar
condicionado
arrefece o ar quente
da divisão.

• Trata-se da
protecção do
mecanismo.
• Aguarde cerca de
três minutos até a
operação começar.

Não refrigera nem
aquece com eficácia.

O funcionamento do
ar condicionado é
barulhento.

Ouviu um Crack.

• O filtro de ar está
sujo?Consulte as
instruções de limpeza
do filtro.
• A divisão podia estar
muito quente quando
o ar condicionado foi
ligado pela primeira
vez. Aguarde algum
tempo até arrefecer.
• A temperatura foi
definida
incorrectamente?
• As entradas e saídas
de ar da unidade
estão obstruídas?

• Um ruído que se
assemelha a água a
correr.
-É o som do fréon a
fluir dentro da
unidade de ar
condicionado.
• Ruído que se
assemelha a ar
comprimido libertado
para a atmosfera.
-É o som da água
desumidificador a ser
processada dentro da
unidade de ar
condicionado.

• Som gerado pela
expansão/contracção
do painel frontal, etc.
devido à alteração de
temperatura.

O visor do painel de
controlo aparece apagado
ou pouco visível.

Luz de sinal de Filtro
(LED) está LIGADA.
(Tipo Grelha)

• Limpeza do filtro, pressione
o botão Temporizador e o
botão ◀ no controlo
remoto durante 3
segundos.

RESISTENTE A ÀGUA: O lado exterior deste aparelho é RESISTENTE A ÀGUA.
O interior não é resistente a água e não deve ser exposto à mesma
em demasia.
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• As baterias estão
gastas?
• As baterias foram
colocadas em
direcções opostas (+)
e (-)?
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