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PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTALAÇÃO

AR
CONDICIONADO

Leia o manual de instalação na íntegra antes de instalar o produto.
O trabalho de instalação deverá ser executado em conformidade com as normas de
instalação nacionais e, apenas, por pessoal autorizado.
Depois de ler este manual de instalação na totalidade, por favor, guarde-o para
consultas futuras.
Ar condicionado Suspenso no Tecto e Instalado no Chão em Pé
Tradução da instrução original

www.lg.com
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DICAS PARA POUPAR ENERGIA

PORTUGUÊS

DICAS PARA POUPAR ENERGIA
Eis algumas dicas para ajudar a minimizar o consumo de energia ao utilizar o ar condicionado.
Pode utilizar o ar condicionado de forma mais eficiente consultando as instruções seguintes:

• Não refrigere excessivamente recintos fechados. Pode ser nocivo para a saúde e consumir mais
electricidade.
• Bloqueie a luz solar com persianas ou cortinas durante a utilização do ar condicionado.
• Mantenha as portas e janelas bem fechadas durante a utilização do ar condicionado.
• Ajuste o fluxo de ar de recintos fechados de forma a circular na vertical ou na horizontal.
• Acelere a ventoinha para refrigerar ou aquecer rapidamente o ar de recintos fechados, num curto
espaço de tempo.
• Abra regularmente as janelas para ventilação, uma vez que a qualidade do ar em recintos fechados
pode deteriorar-se se o ar condicionado for utilizado durante muitas horas.
• Limpe o filtro de ar de 2 em 2 semanas. O pó e as impurezas acumuladas no filtro podem bloquear
o fluxo de ar ou enfraquecer as funções de refrigeração/desumidificação.

Para o seu arquivo
Agrafe o recibo a esta página para o caso de precisar de fazer prova da data de aquisição ou para fins
de garantia. Anote aqui o número do modelo e o número de série:
Número do modelo:
Número de série:
Encontra-os num rótulo na parte lateral de cada unidade.
Nome do fornecedor:
Data de aquisição:
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LEIA AS INSTRUÇÕES ATÉ AO FIM ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

Cumpra sempre as seguintes precauções para evitar situações
perigosas e garantir o máximo desempenho do seu produto
! AVISO
Ignorar as instruções pode dar origem a ferimentos graves ou
morte
! ATENÇÃO
Ignorar as instruções pode dar origem a ferimentos ligeiros ou
danos no produto
! AVISO
• A instalação ou reparações realizadas por pessoas não qualificadas podem ser perigosas para si e para terceiros.
• A informação contida no manual destina-se a ser utilizada por
um técnico de assistência qualificado que conheça os procedimentos de segurança e possua as ferramentas e instrumentos de teste adequados.
• Não ler atentamente este manual e não seguir as instruções
nele contidas pode dar origem a avaria do equipamento,
danos materiais, ferimentos e/ou morte.
Instalação
• Não utilize um cabo de alimentação, uma ficha ou uma
tomada solta danificados.
- Pode dar origem a um incêndio ou choque eléctrico.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

PORTUGUÊS

• Para trabalhos eléctricos, contacte o representante, vendedor,
um electricista qualificado ou um centro de assistência autorizado.
- Não desmonte nem repare o produto. Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
• Ligue sempre o produto à terra.
- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
• Instale o painel e a cobertura da caixa de comando com segurança.
- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
• Instale sempre um circuito dedicado e um disjuntor.
- A instalação ou existência de ligações eléctricas inadequadas
pode provocar incêndios ou choques eléctricos.
• Utilize o disjuntor ou fusível com a classificação correcta.
- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
• Não modifique nem prolongue o cabo de alimentação.
- Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
• Não deixe o ar condicionado funcionar durante um longo
período de tempo quando o nível de humidade for muito elevado e houver uma porta ou janela aberta.
- A humidade pode condensar e molhar ou danificar a mobília.
• Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto.
- As arestas cortantes podem provocar ferimentos. Tenha especial cuidado com as arestas e aletas do condensador e do
evaporador.
• Para questões relacionadas com a instalação, contacte sempre o representante ou um centro de assistência autorizado.
- Existe risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou ferimentos.
• Não instale o produto num suporte de instalação com defeito.
- Pode provocar ferimentos, acidentes ou danos no produto.
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Funcionamento
• Não guarde nem utilize gases inflamáveis ou combustíveis
junto do produto.
- Existe risco de incêndio ou avaria do produto.
! ATENÇÃO
Instalação
• Verifique sempre se existem fugas de gás (líquido de refrigeração) após a instalação ou reparação do produto.
- Níveis baixos de líquido de refrigeração podem dar origem a
avaria do produto.
• Instale a mangueira de drenagem para garantir que a água é
adequadamente escoada.
- Uma má ligação pode causar fugas de água.
• Mantenha o nivelamento, mesmo durante a instalação do produto.
- Para evitar vibração ou fugas de água.
• Não instale o produto em locais onde o ruído ou o ar quente
da unidade exterior possam prejudicar os vizinhos.
- Pode constituir um problema para os seus vizinhos.
• Recorra a duas ou mais pessoas para levantar e transportar o
produto.
- Evite ferimentos.
• Não instale o produto em locais em que fique directamente
exposto a ventos marinhos (pulverização salina).
- Pode causar corrosão do produto. A corrosão, especialmente
nas aletas do condensador e do evaporador, pode provocar
avaria ou mau funcionamento do produto.

PORTUGUÊS

• Certifique-se de que a área de instalação não se deteriora
com o passar do tempo.
- Se a base cair, o ar condicionado pode cair também, provocando danos materiais, avaria do produto e ferimentos.
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LOCAIS DE INSTALAÇÃO
Unidade de interior
Tipo convertível
- Não tenha quaisquer fontes de calor ou humidade junto da unidade.
- Seleccione um local onde não existam obstáculos em frente à unidade.
- Certifique-se de que a drenagem possa ser
convenientemente extraída.
- Não instale o equipamento perto de uma
porta.
- Certifique-se que o intervalo entre uma
parede e o lado esquerdo (ou direito) da
unidade é superior a 20 cm.
- Utilize um detector de vigas para localizar
vigas e evitar danos desnecessários na
parede.
- Não deve existir nenhuma fonte de calor ou
vapor junto da unidade.
- Não devem existir obstáculos que impeçam
a circulação de ar.
- Um local onde a circulação de ar na divisão
seja boa.
- Um local onde a drenagem possa ser facilmente efectuada.
- Um local onde a prevenção de ruído seja
considerada.
- Não instale a unidade perto da porta.
- Observe os espaços indicados pelas setas,
na parede, no tecto ou outros obstáculos.

7

Mais de
20cm
Mais de
20cm

R

Acima do nível da visão

(Instalação no Tecto)
Mais de
20cm

R

Mais de
20cm

(Instalação no Chão/Parede)
Mais de 20cm
Mais de 20cm

Mais de 5cm
Mais de 20cm

Mais de 5cm

Mais de 20cm
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INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE INTERIOR
Ar Condicionado

Considere um
espaço suficiente

Mesa de cozinha

! ATENÇÃO
• Instale a unidade horizontalmente usando um indicador de nível.
• Durante a instalação, tenha cuidado para
não danificar os cabos eléctricos.
• Seleccione e marque a posição dos
parafusos de fixação e o orifício para a
tubagem.
• Decida onde vai fixar os parafusos
ligeiramente inclinados na direcção da
drenagem, após considerar a direcção
da tubagem de drenagem.
• Faça o orifício para fixar o parafuso na
parede.

!

Utilize um ventilador
de exaustão de
fumos com
capacidade suficiente.

NOTA

• Evite instalar nos locais seguintes.
1. Locais como restaurantes e cozinhas
onde é gerada uma quantidade considerável de vapor de óleo e poeiras.
Estes podem provocar uma redução na
eficiência do permutador, pingos de
água ou mau funcionamento da bomba
de drenagem. Nestes casos, siga as
seguintes acções:
• Certifique-se de que a ventilação é suficiente para abranger todos os gases nocivos deste local.
• Efectue a instalação do ar condicionado
suficientemente afastada da cozinha
para não aspirar vapores oleosos.
2. Evite instalar o ar condicionado em locais onde seja manuseado óleo de cozinhar ou geradas poeiras.
3. Evite locais onde seja gerado gás inflamável.
4. Evite locais onde sejam gerado gases
nocivos.
5. Evite locais perto de geradores de alta
frequência.
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2 Grampo

Abra o painel frontal
- Remova os cinco parafusos.
- Liberte os grampos nos 3 locais indicados.
- Puxe o painel frontal.
Remova o tubo e a cobertura lateral
- Puxe a cobertura lateral da direcção da ligação pretendida, e a cobertura lateral fica
separada.
- Escolha o buraco do tubo da cobertura lateral.

! ATENÇÃO
Depois de retirar o furo do tubo, corte a
rebarba por segurança.

!

NOTA

Ao fazer o caminho do tubo através da
parede traseira, não precisa de escolher o
furo do tubo.

Junção da mangueira de drenagem
- Remova a rolha de borracha na direcção da
drenagem pretendida.
- Insira a mangueira de drenagem no recipiente de drenagem, e junte a mangueira de
drenagem e o tubo de ligação de acordo com
a figura.

1

3

PORTUGUÊS

Tipo convertível

9
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Montagem da placa de instalação
(Montagem na Parede)
A parede que seleccionar deve ser robusta e sólida o suficiente de modo a prevenir vibrações.
- Coloque a placa de instalação na parede com
parafusos do tipo “A”. Se instalar a unidade
numa parede de cimento, utilize parafusos
em forma de gancho.
• Monte a placa de instalação na horizontal alinhando a linha central usando um nível.
- Meça a parede e marque a linha central. É
também importante que tenha cuidado com
a localização da placa de instalação - endereçamento da cablagem para as tomadas
eléctricas é normalmente pelas paredes.
O buraco efectuado na parede para as ligações de tubagem deve ser efectuado com
cuidado.

Montagem da porca e o parafuso de
ancoragem (Montagem no Tecto)
- Prepare 4 parafusos de suspensão. (O comprimento de cada um dos parafusos deve ser igual.)
- Meça e marque a posição para os parafusos
de suspensão e o orifício da tubagem.
- Faça o orifício para a porca de ancoragem no tecto.
- Insira a porca e anilha nos parafusos de suspensão
para fixar os parafusos de suspensão ao tecto.
- Instale os parafusos de suspensão nas porcas de ancoragem de forma segura.
- Fixe os suportes nos parafusos de suspensão (ajuste levemente o nível) usando porcas, anilhas e arruelas.
- Ajuste a inclinação com um indicador de nível
na direcção esquerda-direita, trás-frente, ajustando os parafusos de suspensão.
- Ajuste um nível na direcção cima-baixo, ajustando os parafusos de suspensão. De
seguida a unidade inclinará para a parte inferior para que tenha uma boa drenagem.

! ATENÇÃO
Aperte a porca e o parafuso para evitar a
queda da unidade.

Placa de instalação

Parafuso tipo "A"

70

70

Placa de instalação

120
Ø70mm
Tubagem traseira Mais de 200
esquerda
Piso

Ø70mm
Tubagem traseira
direita

Parafusos de
Suspensão
Porca de
Ancoragem
Tecto
Porca
Parafusos de
Suspensão

Anilha

40

235

820
Parafuso de
Suspensão

50
100

Orifício da
tubagem
(Ø45)

Referência do
orifício da
tubagem (Ø45)

Parafusos de
Suspensão
Suportes

Anilha
Parafusos de
Suspensão
Arruelas
Porca
Suportes
Máx.
12mm Anilha

Parafuso de
suspensão
(W3/8 ou M10)
Porca
(W3/8 ou M10)
Arruela
(M10)

Anilha plana para M10
(acessório)

Anilha plana para M10
(acessório)
Porca
(W3/8 ou M10)
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Informação sobre a instalação. Para a tubagem direita. Siga as instruções abaixo.

Bom exemplo
Para a tubagem esquerda. Siga as instruções
abaixo.
- Prima o lado superior do grampo. (Ⓐ)
- Desenrole lentamente a tubagem no sentido
descendente. (Ⓑ)
- Dobre a tubagem para o lado esquerdo do
chassis.

Mau exemplo
Seguir o tipo de dobragem da direita para a
esquerda pode provocar danos no tubo.

PORTUGUÊS

! ATENÇÃO

11
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Mangueira de drenagem

Teste de Drenagem

- A mangueira de drenagem deve estar apontada para baixo para facilitar a drenagem.

Use o seguinte procedimento para testar o
funcionamento da bomba de drenagem:

Inclinação
descendente

- Do not make drain piping like the following.

Acumulação
de água drenad
Ar

Não eleve

Fuga
de água

Fuga
de água

Tip of drain hose
dipped in water
Water
leakage

Waving

Espaço
inferior
a 50mm

Vala

- Certifique-se de que aplica o isolamento térmico na tubagem de drenagem.
Material de Isolamento térmico: Espuma de
polietileno de espessura superior a 8mm.

- Coloque manualmente os deflectores de direcção do ar para a posição cima-baixo (horizontalmente).
- Despeje um copo de água no evaporador usando uma jarra.
- Certifique-se que a água flui através da
mangueira de drenagem da unidade de interior sem nenhuma fuga.
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Ligação dos cabos

Utilize o material de isolamento térmico na
tubagem do refrigerante, o qual possui uma
excelente resistência ao calor (superior a
120 °C).
Precauções em circunstâncias de humidade
elevada: Este ar condicionado foi testado de
acordo com as "KS Standard Conditions with
Mist" ( Condições Standard KS, Korean Standard” com Nevoeiro) e confirmou-se que não
existe qualquer defeito. Contudo, se funcionar
durante muito tempo numa atmosfera de humidade elevada (temperatura do ponto de
condensação: superior a 23 °C), pode gerar
gotas de água. Neste caso, adicione material
de isolamento térmico de acordo com o
seguinte procedimento:

Ligue os cabos aos terminais na caixa de controlo individualmente, de acordo com a ligação
da unidade de exterior.
1(L) 2(N)

3

1(L) 2(N)

3

Fita de fixação
(Acessório)

Unidade
de interior

Tubagem de
refrigeração

! ATENÇÃO
Isolante térmico
(Acessório)

- Material de isolamento térmico a ser
preparado…Lã de vidro adiabática com espessura de 10 a 20 mm.
- Cole a lã de vidro em todos os ar condicionados localizados no tecto.

• O cabo de ligação ligado à unidade de
exterior deve estar conforme as
seguintes especificações (Isolamento de
Borracha, tipo H05RN-F aprovada pelo
HAR ou SAA).

GN

ÁREA DE SECÇÃO
TRANSVERSAL
NORMAL 0,75mm²

/Y

L
20

mm

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo
especial ou extensão disponível num
agente autorizado pelo fabricante.

PORTUGUÊS

Isolamento térmico
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Precauções quando efectua a ligação dos cabos eléctricos.
Utilize terminais de olhal nas ligações ao terminal de alimentação.

Terminal de olhal

Cabo de Alimentação

Quando nenhum está disponível, siga as instruções abaixo.
- Não ligue cabos de secções diferentes ao bloco de terminais eléctrico. (Deformações nos cabos
podem provocar aquecimento anormal.)
- Ao ligar cablagem com a mesma secção, proceda de acordo com a figura seguinte.
Ligue cabos da mesma
espessura a ambos os lados.

É proibido ligar dois a um
lado apenas.

É proibido conectar
cabos de diferentes
espessuras.

- Para as ligações eléctricas, use o cabo de alimentação designado e conecte-o com firmeza, e de
seguida, fixe para evitar pressão externa exercida sobre o bloco terminal.
- Use uma chave de fenda adequada para apertar os parafusos dos terminais. Uma chave de
fenda com uma pequena cabeça irá desgastar a cabeça e tornar o aperto apropriado impossível.
- Apertar demasiadamente os parafusos dos terminais pode parti-los.
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PRECAUÇÕES NA REALIZAÇÃO DO TESTE
- O fornecimento de energia inicial deve proporcionar pelo menos 90% da potência nominal. Caso contrário o ar condicionado não
deve ser utilizado.

- Não existem parafusos soltos no terminal?
M4......118N.cm{12kgf.cm}
M5......196N.cm{20kgf.cm}
M6......245N.cm{25kgf.cm}
M8......588N.cm{60kgf.cm}

! ATENÇÃO
• Para a realização do teste, inicie sempre no
modo de operação de arrefecimento, mesmo
durante a estação fria. Se a operação de
aquecimento for efectuada em primeiro
lugar, poderá provocar problemas no
compressor. Deve prestar atenção.
• Realize o teste durante mais de 5 minutos
sem interrupção. (A realização do teste
será cancelada automaticamente 18
minutos mais tarde.)

- Para cancelar o teste de funcionamento,
prima qualquer botão.

Ligação da Fonte de Alimentação
Ligue o cabo de alimentação a uma fonte de
alimentação independente.
- É necessário um disjuntor.
Coloque a unidade a funcionar durante quinze
minutos ou mais.

Avaliação do desempenho
Meça a temperatura de entrada e descarga de
ar. Certifique-se de que a diferença entre a
temperatura de entrada e de descarga é superior a 8ºC (Arrefecimento) ou inversamente
(Aquecimento).

Verifique os seguintes pontos quando
a instalação estiver concluída
Após completar o trabalho, meça e registe os
valores testados e guarde os dados medidos,
etc.
Os elementos a medir são: temperatura ambiente, temperatura do exterior, temperatura de
sucção, temperatura de descarga, velocidade
de ventilação, caudal volumétrico, tensão, corrente, presença de vibração e ruído anormais,
pressão de funcionamento, temperatura da
tubagem, pressão da compressão.
Relativamente à estrutura e aparência, verifique o seguinte:
- A circulação de ar é adequada?
- A drenagem é efectuada de forma suave?
- O isolamento térmico está concluído
(tubagem do refrigerante e de drenagem)?
- Existe alguma fuga de refrigerante?
- O interruptor do controlo remoto foi utilizado?
- Existe alguma falha em alguma ligação ?

Termómetro

PORTUGUÊS

REALIZAÇÃO DO TESTE DE FUNCIONAMENTO
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! ATENÇÃO
Após confirmação das condições acima
especificadas, prepare as ligações da
seguinte forma:
• Não deixe de ter uma alimentação individual especializada para o ar condicionado. Para o método de cablagem,
guie-se pelo diagrama de circuito colocado dentro da tampa do controlo.
• Instale um interruptor de disjuntor entre
a fonte de alimentação e a unidade.
• Os parafusos que apertam a cablagem
na caixa dos acessórios eléctricos
podem soltar-se com as vibrações, às
quais a unidade está sujeita durante o
transporte. Certifique-se de que elas
estão devidamente apertadas. (Se estiverem soltas, podem queimar os
cabos.)
• Especificações da fonte de alimentação
• Verifique se a capacidade eléctrica é suficiente.
• Certifique-se de que a tensão de arranque
é mantida a mais de 90 por cento da tensão nominal marcada na placa.
• Verifique se a secção do cabo é a indicada de acordo com especificações da
fonte de alimentação. (Tenha em
atenção a relação entre o comprimento
e a secção do cabo.)
• Não deixe de montar um disjuntor de
fugas onde estiver molhado ou húmido.
• Os seguintes problemas podem ser
provocados por variações de tensão.
- Vibração de um interruptor magnético,
danos no ponto de contacto, corte de
fusível, perturbação do funcionamento
normal do dispositivo de protecção de
sobrecarga.
- Não foi dada energia de arranque suficiente ao compressor.
• Utilize apenas 1 controlo remoto contido
na unidade de interior, quando combinar
a utilização da unidade de interior do tipo
cassete com combinações de unidades
de interio diferentes como se mostra
abaixo.

TRANSFERÊNCIA
Esclareça o cliente acerca dos processos de
utilização e manutenção, utilizando o manual
de utilizador. (limpeza do filtro de ar, controlo
de temperatura, etc.)
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Configuração do instalador- Como aceder ao modo de
configuração do instalador
! ATENÇÃO
O modo de configuração do instalador serve para definir as funções detalhadas do
controlador remoto. Se o modo de configuração do instalador não estiver devidamente
configurado, pode provocar problemas no equipamento, ferimentos no utilizador ou danos
no local onde se encontra o equipamento. Deve ser configurado por instaladores
certificados, e qualquer instalação ou alteração efectuada por pessoal não certificado será da
sua inteira responsabilidade. Neste caso, a assistência livre de encargos, (garantia), não
poderá ser fornecida.

1. Com o botão FAN SPEED pressionado,
prima o botão RESET.

2. Ao utilizar o botão TEMPERATURE
SETTING, defina o código da função e o
valor de configuração. (Consulte a Tabela
de códigos de configuração de instalador.)

3. Prima o botão ON/OFF na direcção da
unidade de interior 1 vez.

4. Reconfigure o controlador remoto para
utilizar o modo de funcionamento geral.

°C/°F (5 s)

TIME (3 s)

Consulte a Tabela de códigos de
configuração de instalador na página
seguinte.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
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Configuração de instalador - Tabela de códigos de configuração do instalador
Tabela de Códigos de Configurações do Instalador
Nº.

Função

Código da Função

0

Sobreposição de
Modo

0

Valor definido
0 : Definir como Principal
1 : Definir como Secundário
1 : Normal

1

Selecção
de altura de tecto

2 : Baixo

1

3 : Alto
4 : Muito Alto
0 : Definir como Principal

Controlo
de Grupo

2

1 : Definir como Secundário
2 : Verifique Principal/Secundário

2
3 : Definir como aquecedor auxiliar
Aquecedor
auxiliar

2

4 : Cancelar aquecedor auxiliar
5 : Verificar instalação de aquecedor auxiliar

LCD do Controlador Remoto

00
01
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25

Sobreposição de Modo
Esta função é apenas para o modelo bomba de calor com comutação não-automática.

Selecção de altura de tecto
A unidade de interior conectada ao controlador remoto com fios funciona como configuração
de controlador remoto com fios.

Controlo de Grupo
Esta função é apenas para controlo de grupo. Não configure esta função em caso de não
controlo de grupo.
Após definir o controlo de grupo do produto, desligue a energia, e depois volte-a a ligar após
1 minuto.

Aquecedor auxiliar
Esta função é aplicada apenas a modelos com função de aquecedor auxiliar activa.

11,MFL67855508,포르투칼 2017. 6. 30. 오후 6:58 페이지 19

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 19

1. Com o botão MODE pressionado, prima o
botão RESET.

2. Ao utilizar o botão de configuração de
temperatura, configure o endereço da
unidade de interior.
• Intervalo de configuração: 00 ~ FF

3. Após configurar o endereço, pressione o
botão ON/OFF na direcção da unidade de
interior 1 vez.

4. A unidade de interior exibirá o endereço
definido para completar a configuração do
endereço.

°C/°F (5 s)

• O tempo de exibição do endereço e
método podem diferir de acordo com o
tipo de unidade de interior.

5. Reconfigure o controlador remoto para
utilizar o modo de funcionamento geral.
TIME (3 s)

Configuração do instalador - Verificação do endereço do
controlo central
1. Com o botão PLASMA pressionado, prima o botão RESET.
2. Prima o botão ON/OFF na direcção da unidade de interior 1 vez, e a unidade de interior irá
exibir o endereço definido na janela de visualização.
• O tempo de exibição do endereço e método podem diferir de acordo com o tipo de unidade
de interior.

3. Reconfigure o controlador remoto para utilizar o modo de funcionamento geral.

PORTUGUÊS

Configuração do Instalador - Configuração do endereço do
controlo central
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