
AR CONDICIONADO TIPO ARMÁRIO VERTICAL
MANUAL DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO
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Por favor leia este manual atentamente antes de proceder à instalação.
Guarde este manual para futura referência.
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CE
Todos os produtos estão em conformidade com as 
seguinted disposições europeias:
- Directiva de baixa tensão
- Compatibilidade electromagnética

ROHS

O seu ar condicionado tem este símbolo marcado.
Isso significa que os produtos eléctricos e 
electrónicos não devem ser misturados com o lixo 
doméstico comum. Não tente desmontar o 

sistema: a desmontagem do sistema de ar condicionado, 
tratamento do refrigerante, do óleo ou outras partes, deve 
ser feita por um técnico qualificado em conformidade com 
as normas locais e nacionais. Os aparelhos de ar 
condicionado devem ter um tratamento especial em 
instalações especializadas na reutilização, reciclagem e 
recuperação. Ao assegurar que este produto é descartado 
correctamente, irá ajudar a prevenir consequências 
negativas para a saúde e para o ambiente. Por favor, 
contacte o instalador ou as autoridades locais para mais 
esclarecimentos. As pilhas devem ser removidas do 
controlo remoto e recicladas de acordo com a legislação 
local e nacional.

Os produtos cumprem com os requisitos da Directiva 
2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à Restrição do Uso  de Certas Substâncias 
Perigosas em Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
(Directiva ROHS da CE) 

B"""

De acordo com a Directiva 2002/96/CE do Parlamento 
Europeu, aqui se informa o consumidor acerca dos 
requisitos do desscarte de equipamentos eléctricos e 
electrónicos.
REQUISITOS DE RECICLAGEM

Contém gases fluorados com efeito de estufa
abrangidos pelo Protocolo de Kyoto

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa
abrangidos pelo Protocolo de Kyoto. Não ventile para a 
atmosfera.
Tipo de refrigerante:R410A
Valor GWP*:1975
GWP=Potencial de Aquecimento Global
Por favor preencha com tinta indelével:
���� A carga de refrigerante do produto vinda de fábrica
A����A quantidade adicional de refrigerante carregada no 

local e
�6A�o total de refrigerante carregado no rótulo do 

refrigerante carregado fornecido juntamente com o produto.
O rótulo preenchido deve ser colocado na proximidade da 
porta de carregamento   dos produtos (ex.: que dá para o 
interior da tampa de válvula de bloqueio.

A - contém gases fluorados abrangidos pelo Protocolo de 
Kyoto.
B - Carga de refrigerante do produto vinda de fábrica
C - Quantidade adicional de refrigerante carregada no local
D - Carga total de refrigerante
E - Unidade Exterior
F - Cilindro de refrigerante e Colector para Carregamento
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AVISO

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou técnico
qualificado, a fim de evitar situações de risco.

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas com (incluindo crianças) capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento, a menos que estejam supervisionadas ou tenham recebido 
instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho

Este equipamento pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e pessoas om capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam supervisionadas ou tenham 
recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças 
não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão

Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de temporizador externo ou um sistema de controlo remoto
separado.

Mantenha o equipamento e o seu fio fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

CONFORMIDADE DOS MODELOS 
COM AS NORMAS EUROPEIAS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
SOBRE O REFRIGERANTE USADO
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Precauções
Descartar o Ar Condicionado

Antes de descartar um ar condicionado antigo, fora de uso, por favor assegure-se que se encontra inoperativo e seguro. 
Desligue o ar condicionado, de modo a evitar o risco de aprisionamento de crianças.

Deve registar-se que o sistema de ar condicionado contém refrigerantes,  os quais requerem um descarte especializado. 
Os materiais de valor contidos no ar condicionado podem ser reciclados. Contacte o seu centro de reciclagem para um 
descarte correcto do seu ar condicionado e contacte as autoridades locais ou o seu fornecedor se tiver alguma dúvida. 
Por favor, assegure-se que a tubagem do seu ar condicionado não é danificada antes da recolha do equipamento pelo 
centro de reciclagem, e contribua para uma consciencialização ambiental, insistindo método de reciclagem anti-poluição.

Descarte da embalagem do seu Ar Condicionado
Todos os materiais para embalagem empregues na embalagem do seu novo ar condicionado podem ser descartados sem 
qualquer perigo para o meio ambiente.

A caixa de cartão pode ser rasgada ou cortada em pedaços mais pequenos e colocada num papelão. O plástico de 
embalamento, feito de polietileno e as almofadas de espuma não contêm hidrocarbonetos fluoroclorados.  

Todos os materiais de valor devem podem ser levados para um centro de recolha de resíduos e usados novamente após 
reciclagem apropriada. Consulte as suas autoridades locais para saber o nome e endereço dos centros de recolha de 
resíduos e reciclagem de papel  mais perto da sua casa.

Instruções de Segurança e Avisos
Antes de iniciar o ar condicionado, leia atentamente as informações fornecidas no seu Manual de Utilizador. O Manual de 
Utilizador contém observações muito importantes relativamente à instalação, funcionamento e manutenção do ar 
condicionado.

O fabricante não aceita a responsabilidade por quaisquer danos que possam advir da não observação das instruções 
seguintes.

Os ares condicionados danificados não devem ser postos em funcionamento. Em caso de dúvida, consulte o seu 
fornecedor.

A utilização do ar condicionado deve ser feita em estrita conformidade com as instruções fornecidas no Manual do 
Utilizador.

A instalação deve ser feita por profissionais. Não tente instalar sozinho a unidade. 

Por questões de segurança, o ar condicionado deve ter uma ligação terra apropriada, de acordo com as especificações.

Lembre-se sempre de desligar o ar condicionado antes de abrir a grelha de entrada de ar. Nunca desligue o ar 
condicionado puxando o cabo de alimentação. Segure sempre a ficha firmemente e retire-a da tomada. 

Todas as reparações devem ser feitas por electricistas certificados. Reparações inadequadas podem resultar numa 
enorme fonte de perigo para o utilizador do ar condicionado.

Não danifique nenhuma das partes do ar condicionado que contêm refrigerante, perfurando os tubos com itens afiados 
ou pontiagudos, esmagando ou torcendo qualquer tubo, ou raspando o revestimento das superfícies. Se o refrigerante 
salpicar para fora e entrar em contacto com os olhos, pode resultar em lesões oculares graves.

Não obstrua nem cubra a grelha de ventilação do ar condicionado. Não coloque os dedos ou qualquer outro material na 
entrada da grelha rotativa.

Não permita que as crianças brinquem com o ar condicionado. Em circunstância alguma as crianças devem sentar-se na 
unidade exterior.

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas com (incluindo crianças) capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento, a menos que estejam supervisionadas ou tenham recebido instruções 
relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o ar condicionado.
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Precauções

A máquina é adaptável nas seguintes circunstâncias:
Amplitude térmica ambiente aplicável

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou

Arrefeci-
mento

Aqueci-
mento

Tenperatura Interior

Tenperatura Exterior

Tenperatura Interior

Tenperatura Exterior
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Especificações
O circuito de refrigeração é estanque

técnico qualificado

Se o fusível da placa PCB estiver partido, substitua-o por um fusível de tipo T 3.15A/250VAC. Por favor, consulte o 
diagrama do circuito para substituição do fusível.

O método de ligação dos fios eléctricos deve estar em linha com os standards locais relativos a instalações eléctricas.

O cabo de alimentação  e o cabo de conexão são auto-fornecidos. Toda a cablagem deverá ter o certificado de 
autenticação local.

O disjuntor do ar condicionado deverá ter um interruptoir geral, com todos os pólos; e a distância entre os seus dois 
contactos não deverá ser menor que 3mm. Estes meios de disconexão devem ser incorporados na cablagem fixa.

Os resíduos das pilhas devem ser eliminados adequadamente.
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Peças e Funções

Controlo remoto
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Entrada de ar

Saída de ar

(Interior 
da unidade)
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Grelha de saída

Painel de operações

Grelha de entrada

Filtro de Ar (no interior 

da unidade)

Unidade interior
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Unidade exterior
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Peças e Funções

O aquecimento eléctrico não está disponível.

Este modelo não tem esta função)

Controlo Remoto

Colocação das Pilhas
Remova a tampa de protecção 
das pilhas;

Coloque as pilhas conforme 
ilustrado. 2 pilhas R-03 para chave 
de reposição (cilindro);

Assegure-se que instala as pilhas 
de acordo com o +/-

Instale as pilhas e, depois, volte a colocar a tampa

Dica: Retire as pilhas no caso da unidade não for usada durante 
um longo período de tempo.Se após ter retirado as pilhas, ocorrer 
o aparecimento de alguma função na unidade, pressione a tecla
RESET.

Nota:
A distância entre a cabeça de transmissão de sinal e o receptor pode 
ser  ser de 7m, sem presença de qualquer tipo de obstáculo.

Quando lâmpadas fluorescentes electrónicas ou um telefone wireless 
estiverem instalados na divisão, pode haver distúrbios na recepção do 
sinal, pelo que a distância entre para a unidade interior deve ser 
reduzida.
A exibição completa ou indefinida durante o funcionamento indica que 
as pilhas estão gastas. Por favor, troque as pilhas. 

Se o controlo remoto não funcionar correctamente durante a operação, 
por favor remova as pilhas e volte a colocá-las alguns minutos depois. 

Modo de display

CALOR VENT.FRIOMODO DE 
FUNCIONAMENTO

Controlo remoto

SECO

Display de envio de sinal
Display de SWING (direcção do ar)
Display de FAN SPEED (velocidade da ventoinha

ALTABAIXA MÉDIA

Display de LOCK (bloqueio)
Display de TIMER OFF (temporizador desligado)
Display de TEMP (temporizador)
Display de funções adicionais

Controlo remoto

Modo de 
Funcionamento

SILÊNCIO  STAND-BY
AQUECIMENTO 

ELÉCTRICO
SUPLEMENTAR

ENERGIAHEALTH

Botão QUIET (silêncio)
Botão HEAT (aquecimento)
Botão cool (arrefecimento)
Botão AUTO
Botão FAN (ventilador/ventoinha)
Botão TIMER (temporizador)
Botão HEALTH 

Botão LOCK (bloqueio)

Botão LIGHT (luz)
Este modelo não tem esta função)
Controlo da iluminação e extinção 
do display do LED interior 

Usado para bloquear botões e o display LCD

Botão ON/OFF
Botão DRY (desumificador)
Botão TEMP (temperatura)
Botão SWING (rodar)
Botão HOUR (horas)
Botão EXTRA FUNCTION (Função extra)

Função: função de ventilação apenas, função de 
envio de ar saudável para cima e para baixo, modo 
"sleep" (dormir), refrescar o ar (função reservada) 
Conversão Farenheit/Celsius
Função de configuração da potência
Função de rotação para a esquerda e direita, 
função de aquecimento de 10ºC

Botão CANCEL/CONFIRM (cancelar/confirmar)
Configurar e cancelar o temporizador e outras 
funções adicionais.

Botão RESET (reiniciar)25.

Quando o funcionamento do controlo remoto não 
parece normal, use um objecto pontiagudo para 
pressionar este botão e reiniciar o controlo remoto

Circulação do display
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Funcionamento
Bases do Funcionamento

Controlo remoto

Funcionamento Sleep

Inicio do funcionamento

Approx. 6h

1h

Sobe 1OC

Temp. Definida

No modo FRIO e DESUMIDIFICAÇÃO

1h

em modo SLEEP
Fim do funcionamento
em modo SLEEP

A unidade
desliga-se

Sobe 1OC

em modo SLEEP

No modo CALOR

Inicio do funcionamento
em modo SLEEP

Fim do funcionamento

1h

1h

3 h

3 h

Sobe 1OC

Temp. Definida

Baixa 2OC

A unidade
desliga-se

Baixa 2OC

No modo HEAT
Uma hora depois do início do modo SLEEP, a temperatura 
tornar-se-á 2ºC mais baixa do que a temperatura estipulada. 
Após mais 1 hora, a temperatura diminui mais 2ºC. Após 
mais 3 horas a temperatura aumenta 1ºC. A unidade 
funcionará durante mais 3 horas e depois pára. A 
temperatura é mais baixa do que a temperatura estipulada 
para que a temperatura da sala não seja demasiado alta 
durante o seu sono.

No modo FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO
Uma hora depois do modo SLEEP dar início, a temperatura
tornar-se-á 1ºC mais alta do que a temperatura pretendida. 
Uma hora depois a temperatura aumenta mais 1ºC. A 
unidade funcionará durante mais 6 horas e depois pára. 
A temperatura é mais alta do que a temperatura pretendida 
para que a temperatura da sala não seja demasiado baixa 
durante o seu sono.

MODO DE FUNCIONAMENTO

No Modo AUTO
A unidade funciona num modo SLEEP correspondente 
adaptado para o modo de funcionamento automaticamente 
seleccionado

Iniciação da unidade
Prima a tecla ON/OFF

Iniciação da unidade
Prima a tecla ON/OFF
Seleccione o modo de funcionamento:
Botão COOL: Modo de arrefecimento
Botão HEAT: Modo de aquecimento
Botão DRY: Modo de desumificação
Selecção da Temperatura
Pressione o botão "TEMP+" ou "TEMP-"
TEMP+   Cada vez que pressionar este botão, a temp. 

TEMP-    Cada vez que pressionar este botão, a temp. 

escolhida irá subir 1ºC; se mantiver o botão pressionado   
a temp. escolhida irá aumentar rapidamente.

escolhida irá descer 1ºC, se mantiver o botão pressionado 
a temp. escolhida irá descer rapidamente.
Seleccione a temperatura desejada.

Ajuste a velocidade do ventilador
Pressione o botão FAN. A velocidade será alterada da seguinte 
forma: Controlo remoto: 

Circulação do 
display

ALTABAIXA MÉDIA AUTO

Modo de 
funcionamento

Controlo 
Remoto Notas

O ar condicionado está a funcionar com a velocidade do 
ventilador que é exibida no display.
Quando o ventilador (FAN) é definido para AUTO, o ar 
condicionado ajusta automaticamente a velocidade do 
ventilador, de acordo com a temperatura da divisão.

No modo AUTO, o ar condicionado irá seleccionar 
automaticamente aquecimento ou arrefecimento, consoante a 
temperatura ambiente. Quando o ventilador está definido para 
auto, o ar condicionado ajusta automaticamente a velocidade 
de ventilação de acordo com a temp. ambiente.

No modo DRY, quando a teperatura ambiente fica mais baixa 
do que a temperatura definida +2ºC, a unidade irá funcionar 
intermitentemente em velocidade BAIXA , independentemente 
das definições de ventilação.

No modo HEAT, o ar quente será expelido após um curto 
período de tempo, devido à função de prevenção de correntes 
de ar frio. Quando o ventilador está definido para AUTO, o ar 
condicionado ajusta automaticamente a velocidade de 
ventilação, de acordo com a temperatura ambiente.

No mode de funcionamento FAN, a unidade não irá operar no 
modo COOL ou HEAT, mas apenas no modo FAN. O modo 
AUTO não está disponível no modo FAN e a  definição de temp. 
está desactivada. No modo FAN, o funcionamento SLEEP não 
está disponível.

Pressione o botão            para aceder às opções 
adicionais, quando o painel mostrar irá piscar.
Quando piscar, pressione           para introduzir o modo 
SLEEP (dormir).
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Funcionamento
Funcionamento On/Off do Timer No Modo FAN

A função SLEEP não está disponível.

Seleccione a mudança de velocidade do ar enquanto dorme
Se a velocidade do ar for alta ou média antes de ir dormir, 
seleccione a redução da velocidade para baixa depois de 
dormir. 
Se for baixa, não mude.

NOTA: Quando a função TIMER está seleccionada, não é 
possível sekeccionar a a função SLEEP. Após seleccionar o 
modo SLEEP, se o utilizador reiniciar a função TIMER, a 
função SLEEP será cancelada; o aparelho ficará definido no 
estado de TIMER ON.

Após ligar a unidade, seleccione o modo desejado.
Pressione o botão TIMER para mudar para o modo TIMER. 
Sempre que o botão é pressionado, o display muda do 
seguinte modo:

APAGADO

Depois seleccione o modo TIMER desejado (TIMER ON ou 
TIMER OFF. O "ON" ou "OFF" começarão a piscar.

Pressione o botão para definir a hora
Pressione o botão de cada vez que quiser aumentar a 
hora.  A definição da hora nas primeiras 12 horas é feita 
de 0,5 horas de cada vez, e após essas 12 horas, 1 
hora de cada vez.
Pressione o botão de cada vez que quiser diminuir a 
hora.  A definição da hora nas primeiras 12 horas é feita 
de 0,5 horas de cada vez, e após essas 12 horas, 1 
hora de cada vez.

Confirme as definições do TIMER
Após ajustar a hora, pressione o botão           e confirme 
que os botões ON ou OFF já não piscam. 
Cancelar as definições TIMER
Pressione o botão TIMER várias vezes até o modo TIMER 
desaparecer.
Dicas: Após substituir as baterias ou uma falha de energia 
suceda, o tempo estipulado terá de ser desligado. O 
comando remoto possui uma função de memória, quando 
usar o modo Timer da próxima vez, o botão SET depois de 
seleccionar o modo desejado se o tempo estipulado for 
semelhantepressione ao anterior

Funcionamento POWER/QUIET

Quando necessita de aquecimento ou arrefecimento rápido, 
pode usar esta função. Pressione o botão      para aceder às 
funções adicionais; quando o painel mostrar irá piscar. 
Pressione            para activar a função POWER. Para cancelar a 
função, por favor pressione novamente as funções adicionais e o 
botão para CANCEL.

Pode usar esta função quando precisa de silêncio para ler ou 
descansar. Pressione o botão QUIET; o controlo remoto irá 
mostrar        e depois irá entrar em modo QUIET. Pressione 
novamente QUIET para cancelar este modo.

NOTA: 
Durante o funcionamento em modo POWER, no 
arrefecimento (COOL) ou aquecimento (HEAT) rápido, a 
divisão irá demontrar uma distribuição não homogénea da 
temperatura. 
Períodos longos no modo QUIET causarão um efeito de 
temperatura nem muito quente nem muito fria.

Ajuste da Direcção do Fluxo de Ar
Status do display do fluxo de ar

Estado inicial

Ajuste do Fluxo de Ar para a esquerda ou direita
Pressione o botão          para seleccionar as funções 
auxiliares; o LCD irá mostrar           no painel; pressione 
para confirmar. Seleccione o ajuste do fluxo de ar para a 
esquerda ou para a direita pressionando o botão SWING  
para ajustar o ângulo do fluxo de ar.

NOTA: As posições      e       não existem no modelo 

AP**KS1ERA.

Função Fluxo de Ar Saudável

Pressione          para iniciar
Defina as condições de conforto para o funcionamento
Definição de funcionamento saudável do fluxo de ar
Pressione o botão            para aceder às funções 
adicionais; Pressione continuamente e a localização das 
grelhas irá circular no painel nas três configurações abaixo; 
para escolher a direcção que pretende, pressione o botão 
          para confirmar.

Fluxo de ar
saudável
para cima

Fluxo de ar
saudável
para baixo

Posição 
actual

Cancelar a função do fluxo de ar saudável 
Pressione o botão           para aceder às funções extra; 
pressione o botão continuamente e e a localização das 
grelhas irá circular no painel nas três configurações acima; 
seguidamente pressione           para cancelar.
Aviso: Não direccione manualmente a grelha. Caso contrário, 
a grelha não irá funcionar correctamente. Se a grelha  não 
funcionar correctamente, desligue durante 1 minuto e depois 
volte a ligar, ajustando-a através do controlo remoto.
Nota: 
Após definir a função de fluxo de ar saudável, a posição da 
grelha fica fixa.
No aquecimento, é preferível seleccionar o modo
No arrefecimento, é preferível seleccionar o modo
No arrefecimento e desumidificação, usar o ar condicionado 
durante um longo período sob humidade do ar elevada pode 
causar a condensação de água na grelha.



Mantenha uma temperatura apropriada na divisão

Demasiado quente ou demasiado fria é prejusicial à sua 
saúde  e irá aumentar o consumo de energia.

���(���
�(�

�9�� �9���+
�+

'3 '��

�

Poupança de energia

O Filtro de Ar deve ser limpo regularmente

Se o filtro de ar estiver obstruido, isso irá provocar um défice 
na eficácia do arrefecimento ou aquecimento, maior consumo 
de energia e poderão ocorrer problemas. No arrefecimento, 
pode escorrer água para fora da unidade 

Utilize o Temporizador de forma eficaz

Poderá usar o modo TIMER (temporizador) para manter uma 
temperatura ambiente confortável na divisão quando acorda 
ou quando chega da rua.

Ajuste correctamente o fluxo de arEvite luz solar directa ou fluxo de ar



Não pulverize a unidade com insecticida ou com tintaNão salpique água directamente na unidade interior

Isto irá causar danos ou mesmo incêndio

Isto pode ser
muito perigoso

Desligue a fonte de alimentação Não toque com as mãos molhadas Não lave com água quente ou solvente 
para fazer limpeza da unidade
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Manutenção

Retire o filtro a partir de cima, conforme indicado na Fig.

Lave com água limpa e volte a instalar depois de seco

Limpeza do Filtro de Ar

utilize água ou um aspirador para fazer a limpeza. Se estiver 
extremamente sujo, lave com detergente neutro ou saponária. 

Não use água quente acima dos 40ºC, pois pode causar danos no 
filtro de ar. Limpe o filtro de ar cuidadosamente. 

Precauções-

Após manutenção sazonal

Antes da manutenção sazonal

Limpe com um pano quente e húmido ou com detergente neutro e, seguidamente, seque-o com um pano macio.
Se o ar condicionado estiver muito sujo, limpe com um pano embebido em detergente neutro e, seguidamente, limpe o 
detergente com água limpa.
Não use água quente acima dos 40ºC, pois deforma e provoca descoloração do aparelho.
Não use insecticida insecticidas ou outros detergentes com químicos.

Limpeza das unidades interior e exterior

Deixe a unidade funcionar no modo FAN (ventilador) durante meio dia, com bom tempo, para 
secar completamente o interior da unidade.
Desligue a unidade e desligue a tomada. Caso contrário, poderá ocorrer consumo de energia, 
mesmo quando a unidade está parada.
Limpe o filtro de ar bem como a unidade interior, e cubra a parte exterior da unidade até finalizar 
as limpezas.

Verifique se existem obstáculos na saída e entrada de ar das unidades interior e exterior, os 
quais reduzem a eficácia da unidade.
Não se esqueça de voltar a colocar o filtro no lugar após a limpeza. O pó entrará na unidade 
causando danos e outras avarias caso a unidade esteja a funcionar sem o filtro de ar.
Para proteger o compressor no início do funcionamento, por favor ligue à tomada 12 horas antes 
de pôr a unidade em funcionamento. Para além disso, mantenha a tomada ligada durante toda a 
estação.
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Resolução de Problemas
As questões seguintes não são problemas

Sons de água a correr não 
são um problema

Ouvem-se estalidos

São gerados cheiros

Durante o funcionamento a 
unidade interior emite uma 
névoa branca

No modo de desumificação, a 
velocidade de ventilação ou a saída 
de ar não podem ser alteradas

Durante o funcionamento no modo 
de aquecimento, água ou 
vapor são projectados
para fora da unidade
 interior

Durante o início do funcionamento da unidade ou paragem, pode 
ocorrer ouvir-se o som de assobio ou um borbulhar. Este som é 
gerado pelo fluxo do refrigerante na unidade.
Durante o funcionamento podem ouvir-se estalidos. Este som é gerado 
pela expansão ou contracção do revestimento devido às alterações de 
temperatura.

Isto sucede porque o sistema faz circular na unidade os cheiros 
do ar presentes na divisão, tais como o fumo de cigarro ou tinta.

Quando a unidade se encontra em funcionamento em locais como 
restaurantes, onde existem vapores densos dos óleos alimentares, 
esta situação pode ocorrer.

Para prevenir a acumulação de geada no permutador de calor interno, a 
unidade mudará para o modo FAN por um tempo, e depois voltará à função 
de arrefecimento.

Embora o botão ON/OFF esteja no ON, a 
unidade não retoma o arrefecimento, 
desumificação ou aquecimento 3 minutos após 
a paragem. Isto sucede devido à protecção de 
segurança de 3 minutos.

Isto ocorre quando a geada acumulada na unidade exterior é 
removida.
(durante a operação de degelo)

Após a paragem da unidade, a ventoinha interior continuará em 
funcionamento até que a unidade interior arrefeça.

Não inicia?

Durante o arrefecimento, a unidade 
muda para o modo de ventilação

A unidade não reinicia após paragem

Aguarde 3 minutos

A unidade irá reduzir a velocidade da ventilação repetida e 
automaticamente, caso a temperatura da divisão estiver 
demasiado baixa no modo de funcionamento de desumificação.

Durante o funcionamento no modo de 
aquecimento, a ventoinha interior não pára, 
mesmo quando a unidade está parada



Antes de solicitar os serviços de assistência, verifique primeiro a sua unidade    de acordo com os seguintes pontos:

Se a unidade continuar a não funcionar correctamente após verificar esta lista, ou ocorrerem outros problemas, desligue 
imediatamente e contacte o seu revendedor.
   Os fusíveis ou o disjuntor disparam.
   A água flui para fora da unidade no modo de arrefecimento/desumificação.
   O funcionamento não é o normal e ouvem-se ruídos.
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Resolução de Problemas

As operações de controlo estão 
ajustadas conforme o 
especificado?

�As grelhas horizontais estão para cima (no modo de 
aquecimento)?

Arrefecimento e aquecimento insuficiente

Existem portas e janelas abertas?

Existem alguns objectos a obstruir a 
entrada ou a saída de ar?

���(��
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A luz solar incide directamente na divisão?

Arrefecimento insufuciente

Demasiadas pessoas na mesma
 divisão?

O interruptor não 
está ligado no ON

O ar condicionado não inicia

O disjuntor de fugas de corrente está 
ligado?

Isto é muito perigoso; por favor 
desligue a tomada imediatamente e 
contacte o seu revendedor.

Falha de 
corrente?

O interruptor está ligado?

O filtro de ar está demasiado sujo?

Existem outras fontes de calor 
inesperadas na divisão?



Quando ocorre uma avaria, a ventilação da unidade interior deixa de funcionar. O método de verificação do código 

da avaria é o seguinte:

Diagnóstico
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Resolução de Problemas

Avaria

Avaria na Temperatura Te 
Avaria na Temperatura Ta
Avaria na Temperatura Ts
Avaria na Temperatura Td
Avaria no interruptor de alta pressão
Avaria no interruptor de baixa pressão
Protecção de baixa pressão (falta de R410A)
Avaria no EEPROM exterior
Avaria na comunicação entre o interior e o exterior
Protecção do compressor de sobrecorrente entre fases/
fases incorrectas
Protecção de baixa tensão do compressor
Anomalia no motor DC exterior
Anomalia no sensor da temp. de descarga exterior
Anomalia na válvula de 4 vias reversa no modo de aquec.
Prot. voltagem da fonte de alimen. demasiado alta/baixa
Anomalia no sensor do ambiente interior
Anomalia no sensor da serpentina interior

Display LED
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���As avarias interiores, apenas serão indicadas no LED ON do receptor remoto em funcionamento.
A� As avarias exteriores, apenas serão indicadas no LED do temporizador e no LED em fucionamento. O LED do 
temporizador do receptor remoto indica o lugar das dezenas e o LED em funcionamento o lugar das unidades. O LED 
do temporizador irá piscar primeiro (flash) e 2 segundos depois o LED em funcionamento irá também piscar. Após isso, 
4 segundos depois, irão piscar à vez. Os tempos dos flashes são iguais ao código da avaria exterior. 
�� Para obter mais detalhes sobre avarias na unidade exterior, por favor consulte a lista de resolução de problemas      
da unidade exterior.

Avaria no EEPROM interior
Protecção interior anti-congelamento
Falha na comunicação entre o interior e o exterior
Falha na comunicação entre o controlador eléctrico
Proteção de sobrecarga do modo de aquecimento
Anomalia no sistema de drenagem
Nenhum sinal de entrada de passagem por zero
Avaria na falta de fase
Avaria na serpentina auxiliar
Avaria na funcionamento dos modos da unid. interior
Outras avarias na conversão da frequência da unid. ext.
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Ligações das Unidades Interior & Exterior
A figura da instalação refere-se ao����� !�"#�$!%

M
ais

 d
e 
��
��


Mais de ���

Mais de ���
�

Mais de ���

Direcção do 
tubo

Traseira

Dta.

Fundo

Esq.



Ferramentas Necessárias Acessórios de Instalação
Os seguintes acessórios devem ser fornecidos no local

Antes da Instalação

Instalação da Unidade Exterior

Tente trazer a embalagem da unidade até ao local da instalação.
Quando for impossível trazer a embalagem, desembale a unidade, tendo cuidado para 
não a danificar. Envolva-a com nylon, etc.
Após desembalar, certifique-se que coloca a unidade com a parte da frente virada 
para cima
Quando entregar, não segure nas partes de plástico, tais como as grelhas de entrada 
e saída de ar, etc.

Selecção do local de instalação da unidade exterior
Local suficiente robusto para suportar o peso da unidade e que não 
cause vibração ou ruído.
Local onde a saída de ar e o ruído não causam distúrbios para os 
vizinhos.
Local onde será menos afectada pelos efeitos da chuva ou luz solar 
directa, e suficientemente ventilado ou com um corta-vento instalado.
Local com espaço suficiente para um fluxo de ar facilitado.

Fixar a Unidade Exterior
Fixe a unidade exterior usando um parafuso M10 para aparafusar ao 
chão de cimento horizontalmente
Se instalou a unidade na parede ou no topo de um telhado, o suporte 
deve ser fixo de forma segura, de forma a resistir a terramotos ou 
tempestades.
Use uma base de borracha durante a instalação para evitar a vibração 
da unidade.

Entrega
Voltado para 
cima

> ���

>��� >15cm

> ���

> ���
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Procedimentos de Instalação

Procedimentos de Instalação

Nome
Fita adesiva

Braçadeiras de tubagem

Mangueira de conexão

Material isolador

Massa

Tubo de drenagem

Preparação da Instalação

Unidade Exterior

1. Chave de fendas
2. Serra em arco
3. Broca de núcleo com 70mm diâmetro
4. Chave inglesa (diâm. 22, 36mm)
5. Chave inglesa (16, 18, 22, 36 mm)
6. Alicate de pressão (cortador de tubos)
7. Ferramenta de alargamento
8. Faca
9. Alicate de corte
10. Detector de fuga de gás ou saponária
11. Fita métrica
12. Escareador
13. Óleo refrigerante
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Procedimentos de Instalação Unidade Interior

Instale num local onde seja fácil instalar os tubos de drenagem e toda a tubulação exterior.
Instale num local afastado de fontes de calor e luz solar directa.
Instale num local onde o ar quente ou fresco possa ser fornecido uniformemente a todos 
os cantos da divisão
Instale perto de uma tomada. Deixe espaço suficiente à volta da unidade. Veja Fig. abaixo.

O furo na parede deverá ser decidido de acordo 
com o local de instalação e a direcção das 
tubagens. Veja a Fig. 

LADO INTERIOR LADO EXTERIOR
Furo

Espessura da 
parede0�

����0 ������
�A
��
0

0�
��

��
��

0���

Selecção do local de instalação da unidade exterior

Instalação da Unidade Interior
1. Posição do furo na parede

���
A7�����

Parafuso

Encaixes de metal

$�Secção transversal do furo na parede%

Prego de concreto

Furo para
montagem Painel inferior

Furo
�7������com
���	espessura

A��

���

0�
A�
A

$A
�A
%
$0
�%

�7���������
���espessura

Painel inferior

Faça um furo de 70mm de diâmetro com uma 
ligeira inclinação para o exterior. 
Instale a cobertura do buraco para as tubagens 
e vede tudo com massa após a instalação.

2. Fazer o furo na parede

Colocando a unidade na vertical, prenda os 
encaixes de metal da unidade com parafusos, e 
seguidamente fixe os encaixes de metal à 
parede com um prego de concreto, conforme 
demonstrado na figura à direita.

Adicionalmente, se pretender fixar a unidade 
mais firmemente, deverá fixar o painel inferior 
ao chão com parafusos de concreto, conforme 
demonstrado na figura à direita.

2. Fixar a Unidade Interior

Furo



O tubo de drenagem deve ser colocado para baixo.
Deverá existir um declive quando na disposição do tubo. Evite 
curvaturas para cima e para baixo no tubo.
Se a humidade for elevada, o tubo de drenagem, especialmente na 
divisão da instalação e na unidade interior) deve estar coberto com 
material isolador.

Unidade interor

Declive Correcto

Cima

Baixo
Incorrecto

Ligue o tubo de conexão e o tubo de saída e entrada de líquidos de acordo com os métodos de tubagem. 

Regime de Vácuo
Descarregue o ar da unidade interior e exterior através de um regime de vácuo.

Aperte todas as porcas dos tubos das unidades interior e exterior para assegurar que não têm fugas.
Sob condição do encerramento completo do centro da válvula das unidades interior e exterior (tanto do lado do gás 
como dos líquidos), desmonte a tampa da válvula de serviço. proceda ao vácuo através do através da boca de 
carga da válvula de serviço. 
Após realizar o regime de vácuo, aperte a válvula de serviço e desmonte a tampa das válvulas de bloqueio grande e 
pequena, depois desaperte o centro da válvula de bloqueio por completo e aperte as válvulas de bloqueio grande e 
pequena.

Corte da Tubagem e Alargamento
@�������
����������
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�
Ferramenta de 
alargamento
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Procedimentos de Instalação Ligações das Tubagens

Ligação das tubagens da Unidade Interior
3 Disposição da tubagem e do cano de drenagem

Corte, martele ou serre a tampa da tubagem de acordo com a 
direcção da tubagem.

De acordo com o método de tubagem, ligue a tubagem da unidade interior com a 
união do tubo de conexão. 
Alinhe a tubagem através do furo e junte o tubo de drenagem, ligando 
conjuntamente o cabo eléctrico e a tubagem com fita isoladora.
Insira o conjunto de fios e tubos pelo furo, conectando o cabo eléctrico e o tubo 
de drenagem à unidade exterior através do furo.

Material Isolador 

Tubo de Cobre
Tubo de drenagem
Cabo de conexão 
para as unidades 
interior e exterior

Aplique óleo de refrigeração na meia-união e na porca de alargamento. 
Para dobrar a tubagem, aplique uma curvatura tão larga quanto possível de forma a não partir o tubo.
Ao fazer as ligações de tubagem, segure os tubo pelo centro e enrosque a porca à mão, conforme a Fig.
Tenha cuidado para que materiais diversos, como grãos de areia, não entrem na tubagem.
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Diâm. Tubo
Tubo líquido
Tubo Gás

Dimensão � �
���L����$% �
���L�A�A$%

���A�$�4�M%
������$�4�M%

Torque de Partida 
�A�07����3� 
�0�A7�����3�

Correcto

Fino     Danificado     Fenda Parcial  

Incorrecto

Após abertura da grelha interior, irá ver uma caixa de controlo conforme 
demonstrada na figura. Remova a tampa antes da instalação eléctrica.

Método de Ligação

4 Disposição do Tubo de Drenagem

Ligações da Tubagem da Unidade Exterior

$�%
$A%

$�%

caixa de controlo
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,"+�6 ,"+�7 5"�2,5De fora 
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Procedimentos de Instalação Instalação Eléctrica

Nota:
A instalação eléctrica deverá ser feita por um técnico qualificado.
A tomada deverá ligar à unidade exterior.
Use apenas fios de cobre.
O cabo de conexão e o cabo de alimentação são auto-fornecidos.
O ar condicionado deverá usar uma linha exclusiva (acima de 30A)
Ao instalar o ar condicionado num local húmido, tente usar um disjuntor para prevenir fugas eléctricas.
Quando instalar em outros locais, use um disjuntor sempte que possível.
O disjuntor do ar condicionado deverá ser um interruptor geral (todos os pólos); e a distância entre os seus dois 
contactos não deve ser menor que 3mm.
Estes meios de desconexão devem estar instalados na rede fixa.

Ligações eléctricas da Unidade Interior
Insira o cabo no buraco da parede exterior, onde já existe tubagem.
Puxe-o para fora pela parte da frente
Desaperte os parafusos do terminal e insira o fim do cabo completamente 
na caixa de terminais e depois aperte firmemente.
Puxe o cabo suavemente para verificar se está apertado correctamente.
Volte a colocar a tampa no terminal.

Ligações eléctricas da Unidade Interior

Insira o cabo no buraco da parede exterior, onde já existe tubagem.
Puxe-o para fora pela parte da frente
Desaperte os parafusos do terminal e insira o fim do cabo completamente na 
caixa de terminais e depois aperte firmemente.
Puxe o cabo suavemente para verificar se está apertado correctamente.
Volte a colocar a tampa no terminal.

' 3'

Bloco de  
terminais

Fixador 
à mesa

Nota: 
Ao fazer as ligações eléctricas da Unidade Interior, verifique o número no bloco de terminais interior e exterior. Ligações 
eléctricas incorrectas podem danificar os controlos do ar condicionado ou causar avarias no funcionamento.

Bloco de terminais 
da Unidade 
Exterior

Bloco de terminais da 
Unidade Exterior

Fonte de Alimentação 9��5=AA�7A��IL=��5?
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2 3
Bloco de 
terminais da 
Unidade 
Exterior

Bloco de terminais 
da Unidade Interior

Fonte de Alimentação9 ���7���I=��3L=��5?
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O parâmetro do cabo de conexão é 5��#37���D�A��A

O parâmetro do cabo de alimentação deve ser superior a�5�0#37���D����A



Por favor, opere a unidade de acordo com este manual. 
Itens a verificar durante o Teste de Funcionamento. Por favor coloque um  "    "  nas "     "
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Procedimentos de Instalação Teste de Funcionamento

Existem fugas de gás?
Foi realizado o isolamento da conexão da tubagem?
Os fios eléctricos das unidades interior e exterior estão firmemente inseridos na caixa de terminais? 
As ligações eléctricas da unidade interior e exterior estão fixas de forma segura?
A drenagem foi realizada de forma segura?
A ligação à terra está feita de forma segura?
A voltagem da tomada está em conformidade com os regulamentos?
Existe presença de ruídos?
O display de controlo funciona correctamente?
A função de arrefecimento funciona correctamente?
O regulador da temperatura ambiente funciona correctamente?

INspecção da instalação e Teste de Funcionamento






