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O design e as especi�cações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Entre 
em contato com a agência de vendas ou fabricante para obter detalhes. Quaisquer atualizações do manual 
serão enviadas para o site do serviço, por favor, veri�que a versão do programa.

Antes de operar este produto, leia atentamente as instruções e guarde este manual para uso futuro.

MANUAL DO UTILIZADOR



CONTEÚDOSOBSERVAÇÃO SOCIAL
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Ao usar este desumidificador nos países europeus, as seguintes informações 
devem ser seguidas:

DESCARTE: Não descarte este produto como lixo municipal não selecionado. A 
coleta de tais resíduos separadamente para tratamento especial é necessária.
É proibido descartar este aparelho em lixo doméstico.
Para descarte, existem várias possibilidades:
A) O município estabeleceu sistemas de coleta, onde os resíduos eletrônicos 
podem
ser descartado, pelo menos, gratuitamente para o usuário.
B) Ao comprar um novo produto, o varejista receberá o produto antigo pelo 
menos
grátis.
C) O fabricante irá recuperar o antigo aparelho para o descarte pelo menos de 
forma gratuita para o usuário.
D) Como os produtos antigos contêm recursos valiosos, eles podem ser vendi-
dos a revendedores de sucata.
O descarte selvagem de resíduos em florestas e paisagens põe em risco sua 
saúde quando substâncias perigosas vazam para o lençol freático e entram na 
cadeia alimentar.
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Leia este manual
Dentro de você encontrará muitas dicas úteis sobre como usar e manter seu condiciona-
dor de ar corretamente. Apenas um pouco de cuidado preventivo da sua parte pode 
poupar muito tempo e dinheiro ao longo da vida do seu ar condicionado. Você encontrará 
muitas respostas para problemas comuns no gráfico de dicas de solução de problemas. 
Se você revisar primeiro nosso gráfico de dicas de solução de problemas, talvez não seja 
necessário solicitar o serviço.



Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se 
tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e com-
preender os perigos envolvido. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a 
manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. (seja aplicável para os 
países europeus)
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela 
sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o 
aparelho. (ser aplicável para outros países, exceto os países europeus)
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de 
serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um risco.
O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de cablagem.
O aparelho com aquecedor eléctrico deve ter pelo menos 1 metro de espaço para os materiais 
combustíveis.
Entre em contato com o técnico de serviço autorizado para reparo ou manutenção desta unidade.
Não use o soquete se estiver solto ou danificado.
Não opere seu ar condicionado em uma sala molhada, como um banheiro ou lavanderia.
Não use este produto para outras funções além das descritas neste manual de instruções.
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Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos.

Este símbolo indica a possibilidade ferimentos ou dani�car a unidade.

Signi�cados dos símbolos utilizados neste manual estão representados abaixo.

Faça sempre isto

Nunca faça isto
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Para evitar ferimentos ao usuário ou outras pessoas e danos materiais, as seguintes instruções devem 
ser seguidas. Operação incorreta devido a ignorar as instruções pode causar danos ou danos.
 
     A gravidade é classificada pelas seguintes indicações.

Não exceda a classificação da 
tomada ou do dispositivo de 
conexão.

Caso contrário, pode causar choque 
elétrico ou incêndio devido ao 
excesso de geração de calor.

Não cubra as aberturas de 
admissão ou escape com panos 
ou toalhas.

Cuidados devem ser tomados ao 
usar a unidade em uma sala 
com as seguintes pessoas:

Não use em áreas onde os 
produtos químicos são 
manuseados.

Sempre insira os filtros de 
forma segura. Limpe o filtro 
uma vez a cada duas semanas.

Se a água entrar na unidade, 
desligue a unidade e desconecte a 
energia, entre em contato com um 
técnico qualificado.

Não coloque vasos de 
flores ou outro recipiente 
de água em cima da 
unidade.

Nunca insira seu dedo ou outros 
objetos estranhos em grades ou 
aberturas. Tome especial 
cuidado para alertar as crianças 
sobre esses perigos.

Não coloque objetos pesados 
  sobre o cabo de alimentação e 
tome cuidado para que o cabo 
não seja comprimido.

Não suba ou sente-se na 
unidade.

A falta de fluxo de ar pode causar 
superaquecimento e incêndio.

Bebés, crianças, pessoas idosas e 
pessoas não sensíveis à umidade.

Isso causará a deterioração da unidade 
devido a produtos químicos e solventes 
dissolvidos no ar.

Pode causar choque elétrico ou 
falha do aparelho.

Pode causar choque elétrico ou 
falha do aparelho.

Pode causar choque elétrico ou 
falha do aparelho.

A operação sem filtros pode causar 
falhas.

Pode causar falha do aparelho ou 
acidente.

A água pode derramar dentro da 
unidade, causando falha no 
isolamento e choque elétrico ou 
incêndio.

Pode causar choque elétrico ou 
incêndio devido à geração de calor.

Pode causar choque elétrico ou 
incêndio.

Não opere ou pare a unidade 
inserindo ou retirando o plugue 
do cabo de alimentação.

Não danifique nem use um cabo 
de força não especificado.

Não modifique o comprimento do 
cabo de alimentação ou 
compartilhe a tomada com outros 
aparelhos
Pode causar choque elétrico ou 
incêndio devido à geração de calor.

Pode causar choque elétrico . Peças de plástico podem derreter e 
causar um incêndio.

Não insira ou retire da tomada 
com as mãos molhadas.

Não coloque a unidade perto de 
uma fonte de calor.

Desconecte da energia se sons 
estranhos, cheiro ou fumo 
vierem da mesma.

Isso pode causar incêndio e choque 
elétrico.t

Isso pode causar falha da máquina 
ou choque elétrico.

Isso pode causar choque elétrico ou 
ferimentos.

Você nunca deve tentar 
desmontar ou consertar a 
unidade sozinho.

Antes de instalar, limpar e 
reparar, desligue a energia e 
desconecte a unidade.

Nãu utlize a unidade em 
espaços muito pequenos.

Não coloque em sitios onde a 
água pode salpicar para a 
unidade.

Coloque a unidade num local 
estável e nivelado.

Não use a máquina perto de gás 
inflamável ou combustíveis, como 
gasolina, benzina, diluente, etc.

Isso pode causar uma explosão ou 
incêndio.

Pode gerar contaminação ou 
doenças.

Pode causar choque eléctrico..

Falta de ventilação pode resultar 
em sobreaquecimento e fogo.

Água pode entrar na unidade e 
gerar um curto-cicuito e fogo.

Se a unidade cair pode ficar 
danificada, entrar água e gerar 
choque eléctrico e fogo.

Não beba ou utilize a agua de 
drenagem do equipamento

Não retire o recipiente de agua da 
unidade em funcionamento
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Entre em contato com o instalador autorizado para a instalação desta unidade.
Se o ar condicionado for derrubado durante o uso, desligue a unidade e desconecte-a da fonte de 
alimentação principal imediatamente. Inspecione visualmente a unidade para garantir que não haja 
danos. Se você suspeitar que a unidade foi danificada, entre em contato com um técnico ou serviço 
de atendimento ao cliente para obter assistência.
Em uma tempestade, a energia deve ser cortada para evitar danos à máquina devido a raios.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não use este ventilador com nenhum dispositivo 
de controle de velocidade de estado sólido.
Não corra o cabo sob o carpete. Não cubra o cabo com tapetes, corredores ou revestimentos semel-
hantes. Não passe cabos sob móveis ou eletrodomésticos. Arrume o cabo longe da área de tráfego e 
onde não será tropeçado.
Não abra a unidade durante a operação.
Quando o filtro de ar tiver que ser removido, não toque nas partes metálicas da unidade.
Segure o plugue pela cabeça do plugue ao tirá-lo.
Informação Elétrica
A placa de identificação do fabricante está localizada no painel traseiro da unidade e contém dados 
elétricos e outros dados técnicos específicos para esta unidade.
Certifique-se de que a unidade esteja devidamente aterrada. Para minimizar os riscos de choque e 
incêndio, o aterramento adequado é importante. O cabo de alimentação é equipado com um plugue 
de aterramento de três pinos para proteção contra riscos de choque.
Sua unidade deve ser usada em um receptáculo de parede devidamente aterrado. Se o receptáculo 
de parede que você pretende usar não estiver adequadamente aterrado ou protegido por um fusível 
de retardo ou disjuntor (o fusível ou disjuntor necessário é determinado pela corrente máxima da 
unidade. A corrente máxima é indicada na placa de identificação localizada na unidade. ), tenha um 
eletricista qualificado para instalar o receptáculo apropriado.
Assegure-se de que o receptáculo esteja acessível após a instalação da unidade.
Não use cabos de extensão ou plugues adaptadores com esta unidade. No entanto, se for necessário 
usar um cabo de extensão, use somente um cabo de extensão de desumidificador aprovado 
(disponível na maioria das lojas de hardware locais).
Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais, sempre desconecte a fonte de alimentação da 
unidade, antes de instalar e / ou fazer manutenção.
Toda a fiação deve ser executada estritamente de acordo com o diagrama de fiação localizado no 
defletor intermediário da unidade (atrás do balde de água).
Tome nota das especificações do fusível
A placa de circuito da unidade (PCB) é projetada com um fusível para fornecer proteção contra 
sobrecorrente. As especificações do fusível estão impressas na placa de circuito, como: T 3.15A / 
250V (ou 350V), etc.

NOTA: Todas as imagens no manual são apenas para explicação. A forma atual da unidade que você 
comprou pode ser ligeiramente diferente, mas as operações e funções são as mesmas.
Nota sobre os gases fluorados
Os gases de efeito estufa fluorados estão contidos em equipamentos hermeticamente fechados. 
Para informações específicas sobre o tipo, a quantidade e o equivalente de CO2 em toneladas do gás 
fluorado com efeito de estufa (em alguns modelos), consulte o rótulo relevante na própria unidade.
-Instalação, manutenção, manutenção e reparo desta unidade deve ser realizada por um técnico 
certificado.
-Desinstalação e reciclagem de produtos devem ser realizadas por um técnico certificado.

Não use meios para acelerar o processo de descongelamento ou para limpar, além daqueles 
recomendados pelo fabricante.
O aparelho deve ser armazenado em uma sala sem operar continuamente fontes de ignição (por 
exemplo: chama aberta, um aparelho a gás operacional ou um aquecedor elétrico em operação).
Não fure ou queime.
Esteja ciente de que os refrigerantes podem não conter odor.
O aparelho deve ser instalado, operado e armazenado em uma sala com área de piso maior que 4 m2.
A conformidade com as regulamentações nacionais de gás deve ser observada.
Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções.
O aparelho deve ser armazenado de forma a evitar danos mecânicos.
Um aviso de que o aparelho deve ser armazenado em uma área bem ventilada, onde o tamanho da 
sala corresponde à área do quarto, conforme especificado para a operação.
Qualquer pessoa que esteja envolvida em trabalhar ou entrar em um circuito refrigerante deve 
possuir um certificado válido atual de uma autoridade de avaliação credenciada pela indústria, que 
autoriza sua competência para manusear refrigerantes com segurança, de acordo com uma especifi-
cação de avaliação reconhecida pelo setor.
A manutenção só deve ser executada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. 
Manutenção e reparo que requerem a assistência de outro pessoal qualificado devem ser realizados 
sob a supervisão da pessoa competente no uso de refrigerantes inflamáveis.

AVISO
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Materiais in�amáveis
(Apenas para R32/R290)
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Cuidado: Risco de incêndio NOTA IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL 
ANTES DE INSTALAR OU OPERAR O SEU NOVO 

APARELHO DE AR CONDICIONADO. CERTIFIQUE-SE DE 
SALVAR ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Este símbolo mostra que este aparelho utilizou um refrigerante in�amável. Se o refriger-
ante vazar e �car exposto a uma fonte de ignição externa, existe risco de incêndio.

Este símbolo mostra que o manual de operação deve ser lido com atenção.

Este símbolo mostra que um pessoal de serviço deve estar manuseando este equipamen-
to com referência ao manual de instalação.

Este símbolo mostra que as informações estão disponíveis, como o manual de operação 
ou o manual de instalação.



1.Transporte de equipamento contendo refrigerantes inflamáveis
Veja os regulamentos de transporte
2.Marking de equipamentos usando sinais
Veja os regulamentos locais
3.Disposição de equipamentos usando refrigerantes inflamáveis
Veja os regulamentos nacionais.
4.Armazenamento de equipamentos / eletrodomésticos
O armazenamento do equipamento deve estar de acordo com as instruções do fabricante.
5.Armazenamento de equipamentos embalados (não vendidos)
A proteção da embalagem de armazenamento deve ser construída de forma que danos mecânicos ao 
equipamento dentro da embalagem não causem vazamento da carga de refrigerante.
O número máximo de equipamentos que podem ser armazenados juntos será determinado por 
regulamentos locais.
6. Informações sobre manutenção
1) Cheques para a área
Antes de iniciar o trabalho em sistemas que contenham refrigerantes inflamáveis, são necessárias 
verificações de segurança para garantir que o risco de ignição seja minimizado. Para reparos no 
sistema de refrigeração, as seguintes precauções devem ser cumpridas antes de realizar o trabalho 
no sistema.
2) Procedimento de trabalho
O trabalho deve ser realizado sob um procedimento controlado, de modo a minimizar o risco de um 
gás ou vapor inflamável estar presente enquanto o trabalho está sendo realizado.
3) área de trabalho geral
Todo o pessoal de manutenção e outros que trabalhem na área local devem ser instruídos sobre a 
natureza do trabalho que está sendo realizado. O trabalho em espaços confinados deve ser evitado. A 
área ao redor do espaço de trabalho deve ser seccionada. Certifique-se de que as condições dentro da 
área foram protegidas pelo controle de material inflamável.
4) Verificar a presença de refrigerante
A área deve ser verificada com um detector de refrigerante apropriado antes e durante o trabalho,
para garantir que o técnico esteja ciente de atmosferas potencialmente inflamáveis. Certifique-se de 
que o equipamento de detecção de vazamento em uso seja adequado para uso com refrigerantes 
inflamáveis, ou seja, sem faíscas, adequadamente vedado ou intrinsecamente seguro.
5) Presença de extintor de incêndio
Se algum trabalho a quente tiver de ser realizado no equipamento de refrigeração ou em quaisquer 
peças associadas, deve haver equipamento de extinção de incêndio adequado à mão. Tenha um pó 
seco ou extintor de CO2 junto à área de carga.
6) Nenhuma fonte de ignição
Nenhuma pessoa realizando trabalho em relação a um sistema de refrigeração que envolva expor 
qualquer trabalho de tubulação que contenha ou contenha refrigerante inflamável deve usar quais-
quer fontes de ignição de tal maneira que possa levar ao risco de incêndio ou explosão. Todas as 
possíveis fontes de ignição, incluindo o consumo de cigarros, devem ser mantidas suficientemente 
longe do local de instalação, reparação, remoção e eliminação, durante o qual o refrigerante 
inflamável pode eventualmente ser libertado para o espaço circundante. Antes do trabalho, a área ao 
redor do equipamento deve ser inspecionada para garantir que não haja riscos inflamáveis   ou riscos 
de ignição. Proibido fumar
sinais devem ser exibidos.

7) área ventilada
Certifique-se de que a área esteja aberta ou que seja adequadamente ventilada antes de invadir o 
sistema ou realizar qualquer trabalho a quente. Um grau de ventilação deve continuar durante o 
período em que o trabalho é realizado. A ventilação deve dispersar com segurança qualquer refriger-
ante liberado e, de preferência, expelir externamente para a atmosfera.
8) Verificações para o equipamento de refrigeração
Onde os componentes elétricos estão sendo alterados, eles devem estar aptos para o propósito e para 
a especificação correta. Em todos os momentos, as diretrizes de manutenção e serviço do fabricante 
devem ser seguidas. Em caso de dúvida, consulte o departamento técnico do fabricante para obter 
assistência.
As seguintes verificações devem ser aplicadas a instalações que utilizam refrigerantes inflamáveis:
O tamanho da carga está de acordo com o tamanho da sala dentro do qual as partes contendo refrig-
erante estão instaladas;
As máquinas e saídas de ventilação estão operando adequadamente e não estão obstruídas;
Se um circuito indireto de refrigeração estiver sendo usado, o circuito secundário deve ser verificado 
quanto à presença de refrigerante;
A marcação no equipamento continua visível e legível. Marcações e sinais ilegíveis devem ser corrigi-
dos;
Tubos ou componentes de refrigeração são instalados em uma posição onde é improvável que sejam 
expostos a qualquer substância que possa corroer componentes contendo refrigerante, a menos que 
os componentes sejam construídos com materiais que sejam inerentemente resistentes à corrosão 
ou que estejam adequadamente protegidos contra corrosão.
9) Verificações para dispositivos elétricos
Reparos e manutenção de componentes elétricos devem incluir verificações de segurança iniciais e 
procedimentos de inspeção de componentes. Se existir uma falha que possa comprometer a segu-
rança, nenhuma alimentação elétrica deve ser conectada ao circuito até que seja satisfatoriamente 
resolvida. Se a falha não puder ser corrigida imediatamente, mas for necessário continuar a oper-
ação, uma solução temporária adequada deve ser usada. Isso deve ser informado ao proprietário do 
equipamento para que todas as partes sejam avisadas.
As verificações iniciais de segurança devem incluir:
Que os capacitores são descarregados: isso deve ser feito de maneira segura para evitar a possibili-
dade de faíscas;
Que não há componentes elétricos ao vivo e fiação são expostos durante o carregamento, recuperan-
do
ou purgar o sistema;
Que existe continuidade da ligação da terra.
7.Reparos para componentes selados
1) Durante reparos em componentes vedados, todos os suprimentos elétricos devem ser desconecta-
dos do equipamento sendo trabalhado antes de qualquer remoção de tampas seladas, etc. Se for 
absolutamente necessário ter um fornecimento elétrico ao equipamento durante a manutenção, 
então uma forma operacional permanente de A detecção de vazamentos deve estar localizada no 
ponto mais crítico para alertar sobre uma situação potencialmente perigosa.
2) Deve-se prestar atenção especial ao seguinte para garantir que, ao trabalhar com componentes 
elétricos, o invólucro não seja alterado de forma que o nível de proteção seja afetado.
Isto deve incluir danos aos cabos, número excessivo de conexões, terminais não
a especificação original, danos às vedações, montagem incorreta
de glândulas, etc.
Certifique-se de que o aparelho esteja montado de forma segura.
Assegure-se de que os selos ou materiais de vedação não tenham se degradado de tal forma que eles 
não sirvam mais ao propósito de
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impedindo a entrada de atmosferas inflamáveis. As peças de reposição devem estar de acordo com as 
especificações do fabricante.
NOTA: O uso de selante de silicone pode inibir a eficácia de alguns tipos de equipamentos de detecção 
de vazamentos. Componentes intrinsecamente seguros não precisam ser isolados antes de trabalhar 
neles. 8.Reparar a componentes intrinsecamente seguros
Não aplique cargas indutivas ou capacitivas permanentes ao circuito sem garantir que isso não 
exceda a tensão permitida e a corrente permitida para o equipamento em uso. Componentes intrinse-
camente seguros são os únicos tipos que podem ser trabalhados enquanto estão vivos na presença de 
uma atmosfera inflamável. O aparelho de teste deve estar na classificação correta. Substitua os 
componentes apenas por peças especificadas pelo fabricante. Outras partes podem resultar na 
ignição do refrigerante na atmosfera devido a um vazamento.
9.Cabo
Verifique se o cabeamento não estará sujeito a desgaste, corrosão, pressão excessiva, vibração, 
bordas afiadas ou qualquer outro efeito ambiental adverso. A verificação também deve levar em conta 
os efeitos do envelhecimento ou da vibração contínua de fontes como compressores ou ventiladores. 
10.Detecção de refrigerantes inflamáveis
Sob nenhuma circunstância as fontes potenciais de ignição devem ser usadas na busca ou detecção 
de vazamentos de refrigerante. Uma tocha de halogênio (ou qualquer outro detector usando uma 
chama aberta) não deve ser usada.
11. métodos de detecção de vazamento
Os seguintes métodos de detecção de vazamentos são considerados aceitáveis   para sistemas que 
contêm refrigerantes inflamáveis. Detectores eletrônicos de vazamento devem ser usados   para 
detectar refrigerantes inflamáveis, mas a sensibilidade pode não ser adequada, ou pode precisar de 
recalibração. (O equipamento de detecção deve ser calibrado em uma área livre de refrigerante). 
Verifique se o detector não é uma fonte potencial de ignição e é adequado para o refrigerante usado. O 
equipamento de detecção de vazamentos deve ser ajustado em uma porcentagem do LFL do refriger-
ante e deve ser calibrado para o refrigerante empregado e a porcentagem apropriada de gás (25% no 
máximo) é confirmada. Fluidos de detecção de vazamentos são adequados para uso com a maioria 
dos refrigerantes, mas o uso de detergentes contendo cloro deve ser evitado, pois o cloro pode reagir 
com o refrigerante e corroer o tubo de cobre. Se houver suspeita de vazamento, todas as chamas 
nuas deverão ser removidas / extintas. Se for encontrado um vazamento de refrigerante que exija 
brasagem, todo o refrigerante deve ser recuperado do sistema ou isolado (por meio de válvulas de 
fechamento) em uma parte do sistema remoto do vazamento. O nitrogênio livre de oxigênio (OFN) 
deve então ser purgado através do sistema antes e durante o processo de brasagem.
12. Remoção e evacuação
Ao entrar no circuito refrigerante para fazer reparos ou para qualquer outra finalidade, devem ser 
usados   procedimentos convencionais. No entanto, é importante que as melhores práticas sejam 
seguidas, uma vez que a inflamabilidade é uma consideração. O seguinte procedimento deve ser 
seguido:
Remova o refrigerante;
Purgue o circuito com gás inerte; Evacuar;
Purgue novamente com gás inerte;
Abra o circuito cortando ou brasagem.

A carga de refrigerante deve ser recuperada nos cilindros de recuperação corretos. O sistema deve 
ser lavado com OFN para tornar a unidade segura. Esse processo pode precisar ser repetido várias 
vezes. Ar comprimido ou oxigênio não devem ser usados   para esta tarefa.
A lavagem deve ser conseguida quebrando-se o vácuo no sistema com OFN e continuando a encher 
até que a pressão de trabalho seja alcançada, depois ventando para a atmosfera e finalmente puxando 
para baixo até um vácuo. Este processo deve ser repetido até que não haja refrigerante dentro do 
sistema. Quando a carga final de OFN é usada, o sistema deve ser ventilado até a pressão atmosférica 
para permitir que o trabalho ocorra. Esta operação é absolutamente vital se as operações de bras-
agem no tubo forem realizadas.
Certifique-se de que a tomada da bomba de vácuo não esteja próxima de fontes de ignição e que haja 
ventilação disponível.
13. Procedimentos de carregamento
Além dos procedimentos convencionais de carregamento, os seguintes requisitos devem ser segui-
dos. Assegure-se de que a contaminação de refrigerantes diferentes não ocorra ao usar o equipa-
mento de carregamento. Mangueiras ou linhas devem ser o mais curtas possível para minimizar a 
quantidade de refrigerante contida nelas.
Cilindros devem ser mantidos em pé.
Certifique-se de que o sistema de refrigeração esteja aterrado antes de carregar o sistema com 
refrigerante. Etiquete o sistema quando o carregamento estiver concluído (se já não estiver).
Extremo cuidado deve ser tomado para não sobrecarregar o sistema de refrigeração.
Antes de recarregar o sistema, ele deve ser testado sob pressão com OFN. O sistema deve ser testado 
quanto a vazamentos após o término do carregamento, mas antes do comissionamento. Um teste de 
vazamento de acompanhamento deve ser realizado antes de sair do local.
14. Descomissionamento
Antes de executar este procedimento, é essencial que o técnico esteja completamente familiarizado 
com o equipamento e todos os seus detalhes. Recomenda-se uma boa prática que todos os refriger-
antes sejam recuperados com segurança. Antes da tarefa ser realizada, uma amostra de óleo e 
refrigerante deve ser coletada caso seja necessária uma análise antes da reutilização do refrigerante 
recuperado. É essencial que a energia elétrica esteja disponível antes que a tarefa seja iniciada.
a) Familiarize-se com o equipamento e seu funcionamento.
b) Isole o sistema eletricamente.
c) Antes de tentar o procedimento, certifique-se de que:
Equipamentos de manuseio mecânico estão disponíveis, se necessário, para o manuseio de cilindros 
de refrigerante; Todo o equipamento de proteção pessoal está disponível e sendo usado correta-
mente;
O processo de recuperação é sempre supervisionado por uma pessoa competente;
Equipamentos de recuperação e cilindros estão em conformidade com os padrões apropriados.
d) Bombear o sistema de refrigerante, se possível.
e) Se o vácuo não for possível, faça um coletor para que o refrigerante possa ser removido de várias 
partes do sistema.
f) Certifique-se de que o cilindro esteja situado na balança antes que a recuperação ocorra.
g) Inicie a máquina de recuperação e opere de acordo com as instruções do fabricante.
h) Não encha demais os cilindros. (Não mais de 80% do volume de carga líquida).
i) Não exceda a pressão máxima de trabalho do cilindro, mesmo que temporariamente.
j) Quando os cilindros forem preenchidos corretamente e o processo completado, certifique-se de que 
os cilindros e

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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os equipamentos são removidos do local imediatamente e todas as válvulas de isolamento do equipa-
mento são fechadas.
k) O refrigerante recuperado não deve ser carregado em outro sistema de refrigeração, a menos que 
tenha sido limpo e verificado.
15.Labelling
O equipamento deve ser rotulado afirmando que foi desativado e esvaziado de refrigerante. O rótulo 
deve ser datado e assinado. Certifique-se de que existem etiquetas no equipamento informando que o 
equipamento contém refrigerante inflamável.
16.Recuperação
Ao remover o refrigerante de um sistema, seja para manutenção ou descomissionamento, recomen-
da-se uma boa prática que todos os refrigerantes sejam removidos com segurança.
Ao transferir o refrigerante para cilindros, certifique-se de que apenas cilindros de recuperação de 
refrigerante sejam empregados. Certifique-se de que o número correto de cilindros para manter a 
carga total do sistema esteja disponível. Todos os cilindros a serem utilizados são designados para o 
refrigerante recuperado e rotulados para esse refrigerante (isto é, cilindros especiais para a recuper-
ação de refrigerante). Os cilindros devem estar completos com válvula de alívio de pressão e válvulas 
de fechamento associadas em bom funcionamento. Cilindros de recuperação vazios são evacuados e, 
se possível, resfriados antes da recuperação ocorrer.
O equipamento de recuperação deve estar em boas condições de funcionamento com um conjunto de 
instruções relativas ao equipamento que está à mão e deve ser adequado para a recuperação de 
refrigerantes inflamáveis. Além disso, um conjunto de balanças calibradas deve estar disponível e em 
boas condições de funcionamento. As mangueiras devem estar completas com acoplamentos de 
desconexão sem vazamentos e em boas condições. Antes de usar a máquina de recuperação, veri-
fique se ela está funcionando satisfatoriamente, se foi adequadamente mantida e se todos os compo-
nentes elétricos associados estão vedados para evitar a ignição no caso de uma liberação de refriger-
ante. Consulte o fabricante em caso de dúvida.
O refrigerante recuperado deve ser devolvido ao fornecedor de refrigerante no cilindro de recuperação 
correto, e a respectiva Nota de Transferência de Resíduos arranjada. Não misture refrigerantes em 
unidades de recuperação e especialmente em cilindros. Se compressores ou óleos compressores 
precisarem ser removidos, certifique-se de que eles foram evacuados a um nível aceitável para 
garantir que o refrigerante inflamável não permaneça dentro do lubrificante. O processo de evac-
uação deve ser realizado antes de devolver o compressor aos fornecedores. Apenas aquecimento 
elétrico para o compressor
corpo deve ser empregado para acelerar este processo. Quando o óleo é drenado de um sistema, ele 
deve ser executado com segurança.
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NOTA: O painel de controlo pode variar de acordo com o modelo

Fig.1
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA CONTROLO DO DESUMIDIFICADOR

Luz Wireless

Luz
Temporizador

Luz indicadora
da velocidade

Luz indicadora
depósito cheio

Luz indicadora
de drenagem

Luz funcionamento
contínuo

Luz de desumidi�cação
inteligente

Luz de funcionamento

Paineis de copntrolo
Quando você pressiona o botão para alterar os 
modos de operação, a unidade emitirá um bipe 
para indicar que está mudando de modo.

Pressione para ligar e desligar o desumidificador.
NOTA: Quando o compressor arranca ou pára de 
funcionar, a unidade pode fazer uma voz alta, é 
normal.

Pressione para selecionar o modo de operação 
desejado de desumidificação, secador, desumidi-
ficação contínua e desumidificação inteligente.
NOTA: Os modos de secagem e desumidificação 
inteligente são opcionais.

 Conjunto de controle de umidade
O nível de humidade pode ser definido dentro de 
uma faixa de 35% de umidade relativa (UR) para 
85% de umidade relativa (UR) em incrementos de 
5%.
Para ar mais seco, pressione        o valor percen-
tual (%). Para ar mais humido, pressione         o 
valor percentual (%).
acolchoar e definir um tamanho menor para o 
teclado

Use os pads Up / Down para ajustar o início automático e
Tempo de parada automática de 0,0 a 24.

Pressione para iniciar o recurso Início automático e 
Parada automática, em conjunto com os blocos        e.

Pressione este pad por 3 segundos para iniciar o modo de 
conexão sem fio. O LED DISPLAY mostra 'AP' (neste 
momento a unidade desliga todas as outras funções) para 
indicar que você pode configurar a conexão sem fio. Se a 
conexão (roteador) for bem-sucedida em 8 minutos, a 
unidade sairá do modo de conexão sem fio automatica-
mente e o
o indicador acende e a unidade entra nas funções anteri-
ores. Se a conexão falhar em 8 minutos, a unidade sai do 
modo de conexão sem fio automaticamente.

Controlar a velocidade do ventilador. Pressione para 
selecionar a velocidade do ventilador em três etapas: 
baixa, média e alta. A luz indicadora de velocidade da 
ventoinha acende sob diferentes configurações de veloci-
dade da ventoinha. Mas quando selecionar a velocidade 
alta do ventilador, as luzes de velocidade baixa e média da 
ventoinha acendem.
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CONTROLO DO DESUMIDIFICADOR

       Display
Mostra o% de nível de umidade ajustado de 35% a 85% 
ou o tempo de início / parada automático (0 ~ 24) 
durante a configuração e mostra o nível de umidade% 
real (5% de precisão) em uma faixa de 30% RH (umidade 
relativa) para 90% de HR (umidade relativa).
Códigos de erro e códigos de proteção:
AS-Erro do módulo do sensor de umidade - Desconecte 
a unidade e conecte-a novamente. Se o erro se repetir, 
chame o serviço.

ES- Erro do sensor de temperatura - Desligue a unidade e
conecte-o novamente. Se o erro se repetir, chame o 
serviço.
P2- A caçamba está cheia ou a caçamba não está na 
posição correta-- Esvazie a caçamba e substitua-a na 
posição correta.

Modo secador (opcional)
A unidade pode fazer a função de desumidificação MAX 
quando está no modo Dryer. A velocidade do ventilador é 
fixada em alta velocidade do ventilador.

NOTA:
O modo Secador deve ser operado em uma sala fechada, 
não abra a porta e a janela.
Para fazer a desumidificação mais eficaz, primeiro 
desidrate as roupas molhadas.
Certifique-se de direcionar o fluxo de ar para as roupas 
molhadas (veja Fig. A). Para roupas molhadas grossas e 
pesadas, pode não obter a desumidificação mais eficaz.

CUIDADO
Não cubra a saída de ar da unidade com roupas. Pode 
causar calor excessivo, incêndio ou falha da unidade.
Não coloque as roupas molhadas na parte superior da 
unidade e não faça a água cair dentro da unidade. Pode 
causar choque elétrico, fuga ou falha da unidade.

Luz cheia de balde
Acende quando o recipiente já está vazio ou quando o 
balde é removido ou não é colocado na posição correta.

Desligamento automático
O desumidificador corta quando o balde estiver total-
mente vazio ou quando o balde for removido ou não for 
substituído na posição correta. Para alguns modelos, o 
motor do ventilador continuará operando por 30 segun-
dos.

Auto degelo
Quando o gelo se acumula nas bobinas do evaporador, o 
compressor irá desligar e o ventilador continuará a 
funcionar até que o gelo desapareça.
NOTA: Quando a operação de descongelação automática, 
a unidade pode fazer uma voz fluindo refrigerante, é 
normal.

Espere 3 minutos antes de retomar a operação
Depois que a unidade tiver parado, ela não poderá iniciar 
a operação nos primeiros 3 minutos. Isto é para proteger 
a unidade. A operação começará automaticamente após 3 
minutos.

Modo de desumidificação inteligente (opcional)
No modo de desumidificação inteligente, a unidade 
controlará automaticamente a umidade da sala em um 
intervalo confortável de 45% a 55%, de acordo com a 
temperatura ambiente. A função de ajuste de umidade 
será inválida.

Reinício Automático
Se a unidade quebrar inesperadamente devido ao corte 
de energia, ela reiniciará com a configuração de função 
anterior automaticamente quando a energia for retoma-
da.

CONTROLO DO DESUMIDIFICADOR
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Outras funções

 

Definir o temporizador
Pressione para iniciar o recurso Início automático ou 
Parada automática, em conjunto com os blocos e.
Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão do 
cronômetro para ativar a função AUTO STOP. Quando a 
unidade estiver desligada, pressione este botão para 
ativar o recurso AUTO START. Pressione ou segure o 
botão UPD para mudar o tempo Automático em incre-
mentos de 0,5 hora, até 10 horas e, em seguida, em 
incrementos de 1 hora até 24 horas. O controle contará 
o tempo restante até o início.
O tempo selecionado será registrado em 5 segundos e o 
sistema reverterá automaticamente para exibir a 
configuração de umidade anterior.
Ligar ou desligar a unidade a qualquer momento ou 
ajustar a configuração do temporizador para 0,0 cancela 
a função Auto Start ou Auto Stop.
Quando a janela de exibição LED exibir o código de P2, o 
recurso Auto Start ou Auto Stop também será cancela-
do.

!
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30~50cm 
30~50cm 

Fig.A

Roupa molhada

Permita 30~50cm de distancia
de roupa molhada tanto 
à esquerda como direita.

Saida de ar



NOTA: Todas as imagens no manual são apenas para explicação. A forma real da unidade que você 
comprou pode ser ligeiramente diferente, a forma real deve prevalecer. As operações e funções são 
as mesmas.

Um desumidificador operando em um porão terá pouco ou nenhum efeito na secagem de uma área de armazenamento 
adjacente fechada, como um armário, a menos que haja circulação adequada de ar para dentro e para fora da área.

Não use ao ar livre.
Este dehumidifer destina-se apenas a aplicações residenci-
ais internas. Este desumidificador não deve ser usado
para aplicações comerciais ou industriais.
Coloque o desumidificador em um piso liso e nivelado, forte 
o suficiente para suportar a unidade com um balde cheio de 
água.
Deixe pelo menos 20 cm de espaço de ar em todos os lados 
da unidade
para uma boa circulação de ar.
Coloque a unidade em uma área onde a temperatura não
caia abaixo de 5OC (41OF). As bobinas podem ficar cobertas 
com gelo a temperaturas abaixo de 5 ° C (41 ° F), o que pode 
reduzir o desempenho.
Coloque a unidade longe da máquina de secar roupa, 
aquecedor ou radiador. Use o aparelho para evitar danos 
causados pela umidade em qualquer lugar
ou objetos de valor são armazenados.
Use o desumidificador em um porão para ajudar a evitar
dano de umidade.
O desumidificador deve ser operado em uma área fechada 
para ser mais eficaz.
Feche todas as portas, janelas e outras aberturas externas 
do quarto.

Quando usar o desumidificador pela primeira vez, opere a 
unidade continuamente 24 horas.
Esta unidade foi projetada para operar com um ambiente de 
trabalho entre 5OC / 41OF e 32OC / 90OF, e entre 30% (RH) e 
80% (RH).
Se a unidade tiver sido desligada e precisar ser ligada 
novamente rapidamente, aguarde aproximadamente três 
minutos para que a operação correta seja retomada. Não 
conecte o desumidificador a uma tomada múltipla, que 
também está sendo usada para outros aparelhos elétricos.
Selecione um local adequado, certificando-se de que você 
tenha acesso fácil a uma tomada elétrica.
Ligue a unidade a uma tomada elétrica com ligação à terra.
Certifique-se de que o balde de água esteja corretamente 
instalado, caso contrário a unidade não funcionará correta-
mente.
NOTA: Quando a água no balde atingir um determinado nível, 
tenha cuidado para mover a máquina para evitar que caia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
FRONTAL

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
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20cm ou mais

cm ou mais

20cm ou mais
20cm ou mais

20cm ou mais
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Posição da unidade

Durante a utilização

Cabo de ligação electrica

Saída do tubo

Grelha de entrada de ar

Grelha de entrada de ar

 
Filtro de Ar (por detrás da grelha)

TRASEIRA

Grelha de insu�ação
Grelha de insu�ação

Roldanas

Fig.2

Fig.3

Depósito de água

Painel de controlo

Pega (ambos os lados)

Janela de nível de água

1

2
3
4
5

1

2

3

4

 

5

4

5

1
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1

2 3

Guardar o cabo electrico(Usad
osapenas para guardar)

6

Fig.4

Roldanas (Instale em quatro pontos na 
parte inferior da unidade)
Não force os rodízios a se moverem sobre 
o carpete, nem mova a unidade com água 
no balde. (A unidade pode tombar e 
derramar água.)
NOTA: Os rodízios são opcionais, alguns 
modelos sem.
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Fig.7

Fixe o tubo ao orifício
de drenagem

Remova a protecção
de borracha
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1. Retire um pouco o depósito

2. Segure em ambos os lados
com força e retire 
da unidade

3. Retire a água

Fig.5

Fig.6

Removendo a água coletada
Existem duas maneiras de remover a água coletada.
1. Use o balde

Quando o balde estiver cheio, a luz indicadora cheia
acende, o mostrador digital mostra P2.
Lentamente retire o balde. Segure as alças esquerda e 
direita com segurança e puxe-a com cuidado para não 
derramar água. Não coloque o balde no chão porque o 
fundo do balde é irregular. Caso contrário, o balde cairá e 
fará com que a água se derrame.
Deite fora a água e substitua o balde. O balde deve estar 
no lugar e seguramente assentado para o desumidifica-
dor operar.
A máquina retornará ao seu estado original quando o 
balde for substituído em sua posição correta.

Removendo a água coletada
2. drenagem contínua

A água pode ser esvaziada automaticamente em um dreno 
de piso, anexando a unidade com uma mangueira de água 
(não incluída).
Remova o bujão de borracha da saída da mangueira de 
drenagem posterior. Prenda uma mangueira de drenagem 
(ID = 13,5 mm) e leve-a até o dreno do piso ou uma 
instalação de drenagem adequada (ver Fig. 7).
Certifique-se de que a mangueira esteja firme, de modo 
que não haja vazamentos.
Direcione a mangueira em direção ao dreno, certifican-
do-se de que não haja dobras que parem o fluxo do 
aquecedor.
Coloque a extremidade da mangueira no dreno e certi-
fique-se de que a extremidade da mangueira esteja 
nivelada ou abaixada para permitir que a água flua 
suavemente. Nunca deixe isso acontecer.
Certifique-se de que a mangueira de água esteja mais 
baixa que a saída da mangueira de drenagem.
Selecione a configuração de umidade desejada e a veloci-
dade do ventilador na unidade para que a drenagem 
contínua seja iniciada.
NOTA: Quando o recurso de drenagem contínua não 
estiver sendo usado, remova a mangueira de drenagem da 
saída e reinstale o bujão de borracha.

Cuidados e limpeza do desumidificador Desligue o desumidi-
ficador e retire a ficha da tomada antes de limpar.
1. Limpe a grade e o estojo

Use água e detergente neutro. Não use lixívia
ou abrasivos.
Não espirre água diretamente na unidade principal. Isso 
pode causar choque elétrico, deterioração do isolamento 
ou ferrugem da unidade.
As grelhas de entrada e saída de ar ficam sujas facil-
mente, por isso utilize um acessório de aspiração ou 
escova para limpar.

2. Limpe o balde
A cada poucas semanas, limpe o balde para evitar o 
crescimento de mofo, bolor e bactérias. Encha parcial-
mente o balde com água limpa e adicione um pouco de 
detergente suave. Swish em torno do balde, esvazie e 
enxaguar.
NOTA: Não use uma máquina de lavar louça para limpar o 
balde. Depois de limpo, o balde deve estar no lugar e 
seguramente assentado para o desumidificador operar.

NOTAS:
Quando você remover o balde, não toque em nenhuma 
peça dentro da unidade. Isso pode danificar o produto. 
Certifique-se de empurrar o balde suavemente até a 
unidade. Bater o balde contra qualquer coisa ou não 
empurrá-lo com segurança pode fazer com que a unidade 
não funcione.
Quando você remove o balde, se houver água na unidade, 
você deve secá-lo.



3. Limpe o filtro de ar
O filtro de ar atrás da grade frontal deve ser verificado e 
limpo pelo menos a cada duas semanas ou mais frequen-
temente, se necessário.
NOTA: NÃO LAVAR OU COLOCAR O FILTRO EM UMA 
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA AUTOMÁTICA.

Remover:
Segure a aba no filtro e puxe-o para cima, em seguida, 
retire-o conforme mostrado na Fig.8.
Limpe o filtro com água morna e sabão. Enxágue e deixe 
o filtro secar antes de substituí-lo. Não limpe o filtro na 
máquina de lavar louça.

Anexar:
Insira o filtro de ar na unidade de baixo para cima. Veja a 
Fig.10.

CUIDADO:
NÃO opere o desumidificador sem filtro, pois sujeira e 
fiapos obstruirão o mesmo e reduzirão o desempenho.

Cuidados e limpeza do desumidificador
4. Quando não usar a unidade por longos períodos de tempo

Depois de desligar a unidade, espere um dia antes de 
esvaziar o balde.
Limpe a unidade principal, o balde de água e o filtro de 
ar.
Cubra a unidade com um saco de plástico.
Guarde a unidade na vertical em local seco e bem ventila-
do.

CUIDADO E MANUTENÇÃO
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Antes de chamar a asssitência Técnica, veri�que que:

Problema O que fazer:

A unidade não funciona

Faz muito barulho
a funcionar

Tubos estão a congelar

Água no chão

ES, AS o r P2  
appe ar in  the disp lay

These are error codes and protection codes. See the 
CONTROL P ADS ON THE DEHUMIDIFIER  section. 
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F ig. 8

F ig. 9

F ig. 10

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

OBSERVAÇÃO: O gabinete e a frente podem ser espanados com um 
pano sem óleo ou lavados com um pano umedecido em uma 
solução de água morna e detergente de louça líquido suave. 
Enxaguar bem e secar. Nunca use produtos de limpeza agressivos, 
cera ou polimento na parte frontal do gabinete. Certifique-se de 
espremer o excesso de água do pano antes de limpar os controles. 
O excesso de água nos controles pode causar
danos à unidade.

O desumidi�cador
não seca
como devia

Certifique-se de que o plugue do desumidificador esteja pressionado
completamente na tomada.
Verifique a caixa do fusível / disjuntor da casa.
O desumidificador atingiu o nível predefinido ou o intervalo está 
cheio.
Balde de água não está na posição correta.

O filtro de ar está entupido.
A unidade é inclinada em vez de vertical como deveria ser.
A superfície do piso não está nivelada.

Isto é normal. O desumidificador possui recurso de descongelamen-
to automático.

Estes são códigos de erro e códigos de proteção.
Veja a seção PAINEL DE CONTROLO DO DESUMIDIFICADOR

Não permitiu tempo suficiente para remover a umidade. 
Certifique-se de que não há cortinas, persianas ou móveis bloquean-
do a parte frontal ou traseira do desumidificador.
O controle de umidade pode não estar baixo o suficiente.
Verifique se todas as portas, janelas e outras aberturas estão bem 
fechadas.
A temperatura ambiente é muito baixa, abaixo de 5 ° C (41 ° F).
Há um aquecedor de querosene ou algo que libera vapor de água na 
sala.




