
AR CONDICIONADO - SPLIT

Manual de Instalação
e Usuário

IMPORTANTE:
Leia atentamente este manual antes de instalar ou operar 
com o aparelho de ar condicionado. Certifique-se que guarda 
este manual para referência futura.
Verifique os modelos aplicáveis, dados técnicos, F-GAS e 
informações do fabricante do "Manual do Proprietário - Ficha 
de Produto" na embalagem da unidade externa.
(Apenas produtos da União Europeia).
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Precauções de segurança 1

CUIDADO

 

CUIDADO

 
AVISO

ESTE SIMBOLO INDICA QUE AO IGNORAR O MANUAL PODERA CAUSAR DADOS GRAVES

ESTE SIMBOLO INDICA QUE AO IGNORAR O MANUAL PODERA CAUSAR DANOS 
A SI OU AO EQUIPAMENTO

1. Peça a um revendedor autorizado para instalar o seu ar condicionado. A instalação inade-
quada pode causar vazamento de água, choque elétrico ou incêndio.
2. A garantia será anulada se a unidade não for instalada por profissionais.
3. Se surgir uma situação anormal (como cheiro a queimado), desligue a fonte de alimentação 
e chame o seu revendedor para instruções para evitar choque elétrico, incêndio ou lesão.
4. NÃO deixe a unidade interior ou o controlo remoto ficarem molhados. Pode causar choque 
elétrico ou incêndio.
5. NÃO insira dedos, hastes ou outros objetos na entrada ou saída de ar. Isso pode causar
ferimento, já que o ventilador pode estar a girar a altas velocidades.
6. NÃO use spray’s inflamáveis, como spray de cabelo, laca ou tinta perto da unidade. Isso pode
causar incêndio ou combustão.
7. O aparelho deve ser armazenado de forma a evitar danos mecânicos.
8. Cumprimento das regulamentações nacionais do gás.
9. Leia atentamente as precauções de segurança antes da instalação.
10. Em certos ambientes funcionais, como cozinhas, salas de servidores, etc., o uso de
unidades de ar condicionado são altamente recomendadas.
11. Somente técnicos treinados e certificados devem instalar, reparar e fazer a manutenção
da unidade.
12. A instalação incorreta pode resultar em choque elétrico, curto-circuito, vazamentos, 
incêndio ou outros danos no equipamento e bens pessoais.
13. Siga rigorosamente as instruções de instalação apresentadas neste manual.
14. Antes de instalar a unidade, considere ventos fortes, tufões e terremotos que possam afetar 
a sua unidade e localize-a em conformidade. Não fazer isso pode causar falha no equipamento.

Ler antes de instalar
Instalacoes que ignorem as instrucoes podem causar danos graves.
Os danos podem ser de origem SERIA ou GRAVE

Este simbolo indica que nunca deve avancar com a accao indicada
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CUIDADO

15.  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 compreenderem os perigos envolvido. As crianças não devem brincar com o 
aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças.
16. Não use meios para acelerar o processo de descongelamento ou para limpar, além 
daqueles recomendados pelo fabricante.
17.   As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
(Exigência do padrão IEC)
18. Se o cabo de alimentação estiver danificado,  deve ser substituído pelo fabricante, 
ou por um profissional qualificado, a fim de evitar um risco.
19. O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais.
20.Um dispositivo de desconexão de todos os polos que tenha pelo menos 3mm de folga em 
todos os pólos e tenha uma corrente de fuga que pode exceder 10mA, o dispositivo de 
corrente residual (RCD) com corrente residual nominal não superior a 30mA e desconexão 
devem ser incorporados fiação elétrica de acordo com as regras de fiação.
21. A desconexão do aparelho deve ser incorporada com um dispositivo de desconexão de 
todos os pólos na fiação de acordo com as regras de fiação.
22. Qualquer pessoa que trabalhe com circuitos refrigerantes deve possuir um certificado 
válido de uma autoridade de avaliação credenciada pela indústria, que autoriza sua 
competência para lidar com fluidos refrigerantes com segurança, reconhecida pelo setor.
23. A manutenção só deve ser executada conforme recomendado pelo fabricante do 
equipamento.
24. Manutenção e reparo que requereiram a assistência de outros profissionais especializados
devem ser realizadas sob a supervisão da pessoa competente no uso de refrigerantes 
inflamáveis.
25.O aparelho deve ser armazenado de forma a evitar danos mecânicos. 
26. Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções.
27. Não ligue a energia até que todo o trabalho esteja concluído.
28. Ao mover ou reposicionar o ar condicionado, consulte técnicos experientes para 
desconexão e reinstalação da unidade.

 AVISOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
1. Desligue o dispositivo e tire da antes de limpá-lo. Não fazer isso pode causar 
choque elétrico.
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Para unidades que possuam um aquecedor elétrico auxiliar, não instale a unidade a menos 
de 1 metro de qualquer material combustível.
Não instale a unidade num local que possa estar exposto a vazamentos de gás combustível. 
Muita exposição à água pode causar curto-circuito nos componentes elétricos. Não use o
seu ar condicionado em salas como uma casa de banho ou lavandaria.

   
 

 
1.  o produto deve ser devidamente aterrado no momento da instalação, ou pode ocorrer choque 

elétrico.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Instale a tubulação de drenagem, de acordo com as instruções neste manual. Drenagem 
imprópria pode causar infiltrações na sua casa/ propriedade.
NÃO toque na saída de ar enquanto a suspensão estiver em movimento. Os dedos podem 
ser “apanhados” ou a unidade pode-se partir.
NÃO inspecione a unidade sozinho. Peça a um profissional para realizar a inspeção.
Para evitar a deterioração do produto, não use o ar condicionado para fins de preservação
(armazenamento de alimentos, plantas, animais, obras de arte, etc.).
NÃO opere o ar condicionado com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico.
NÃO coloque itens que possam ser afetados por danos causados   pela umidade sob a 
unidade interna.
A condensação pode ocorrer em uma humidade relativa de 80%.
NÃO exponha os aparelhos que produzem calor ou ar frio sob a unidade interna.
Isso pode causar combustão incompleta ou deformação da unidade devido ao calor.
Após longos períodos de uso, verifique a unidade interna para ver se alguma coisa está 
danificada. Se a unidade interior estiver danificada, pode cair e causar ferimentos.

 CUIDADO

NOTA: Para os ar condicionados e bombas de calor, com potência de refrigeração acima de 
12 kW, consulte as informações técnicas especificas.

 AVISOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
2. Não limpe o ar condicionado com quantidades excessivas de água.
3. Não limpe o ar condicionado com agentes de limpeza combustíveis, podem causar
deformação. Desligue o aparelho e tire da fiche antes de limpá-lo. Não fazer isso pode 
causar choque elétrico.

AVISOS ELÉCTRICOS
1. Use apenas o cabo especificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser 
substituído pelo fabricante ou por um profissional certificado.
2. Mantenha a tomada/ficha de energia limpa. Remova qualquer sujidade que se acumule sobre 
ou ao redor da tomada e ficha. Fichas sujas podem causar choque elétrico.
3. Não puxe o cabo de alimentação para desconectar a unidade. Segure a ficha firmemente e 
puxe-o da tomada. Puxar diretamente o cabo pode danificá-lo, o que pode causar incêndio ou 
choque elétrico.
4. Não use um cabo de extensão, estenda manualmente o cabo de alimentação. Não conecte 
outros aparelhos à mesma tomada que o ar condicionado. Conexões elétricas deficientes, 
isolamento insuficiente e tensão insuficiente podem causar danos.
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13. Se o ar condicionado for utilizado em conjunto com outros dispositivos de aquecimento, 
ventile completamente a divisão para evitar deficiência de oxigénio.
14. NÃO suba ou coloque objetos em cima da unidade externa.
15. NÃO ligue o ar condicionado ao usar inseticidas fumigantes. Os produtos químicos podem
tornar-se riscos para aqueles que são hipersensíveis a produtos químicos.
16. NÃO deixe as crianças brincarem com o ar condicionado.

 CUIDADO

Cuidados para usar os refrigerante R32 / R290

1. Instalação (espaço)
- Que a instalação da canalização seja mantida a um mínimo.
- Essa tubulação deve ser protegida contra danos físicos.
- Que a conformidade com as regulamentações nacionais de gás seja observada.
- As conexões mecânicas devem ser acessíveis para fins de manutenção.
- Nos casos que exijam ventilação mecânica, as aberturas de ventilação devem ser mantidas
sem obstrução.
- O descarte do produto utilizado, basear-se nos regulamentos nacionais, devidamente 
processados.  -O aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada.
-Espaços onde os tubos de refrigerante devem estar em conformidade com as 
regulamentações nacionais de gás
2. Manutenção
- Qualquer pessoa que trabalhe com circuitos de refrigerantes possuir um certificado de 
uma autoridade de avaliação credenciada pela indústria, que autoriza sua competência para
manusear fluidos refrigerantes com segurança, de acordo com uma especificação de 
avaliação reconhecida pelo setor.
- O serviço só deve ser executado conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. 
Manutenção e reparação que requerem a assistência de outro profissional deve ser feita sob 
a supervisão da pessoa competente no uso de refrigerantes inflamáveis.
3. Não use meios para acelerar o processo de descongelamento ou para limpar, além 
daqueles recomendados pelo fabricante.
4. O aparelho deve ser armazenado sem estar continuamente em funcionamento com 
fontes de ignição (por exemplo: aparelho a gás em funcionamento ou aquecedor elétrico 
em funcionamento)
5. Não fure ou queime.
6. Esteja ciente de que refrigerantes podem não conter odor.
7. Tome cuidado para que materiais estranhos (óleo, água, etc.) não entrem na tubulação. 
Além disso, ao armazenar a tubulação, feche a abertura com segurança, beliscando, 
colando, etc.
Para unidades interiores, utilize o conjunto de juntas R32 sem arestas apenas quando ligar 
a unidade interior e
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CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

Este símbolo mostra que deve ter como referência ao manual de instalação.

Este símbolo mostra que as informações estão disponíveis, no manual do
usuário ou manual de instalação.

Este símbolo mostra que este aparelho usa um refrigerante amovível. Se o 
refrigerante vazar e for exposto a uma fonte de ignição externa, existe o risco.

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

AVISO

CUIDADO

Explicação dos símbolos exibidos na unidade interior ou exterior (aplicável a unidades somente com
 refrigerante R32 / R290):

Nota sobre os gases fluorados

1. Esta unidade de ar condicionado contém gases fluorados com efeito de estufa. Para obter 
informações específicas sobre o tipo de gás e a quantidade, consulte o rótulo relevante na própria 
unidade ou o “Manual do Proprietário - Ficha do Produto” na embalagem da unidade exterior. (Apenas 
produtos da União Europeia).
2. A instalação, manutenção, e reparo desta unidade devem ser realizados por um técnico certificado.
3. A desinstalação e a reciclagem do produto devem ser realizadas por um técnico certificado.
4. Para equipamentos que contenham gases de efeito estufa uorinados em quantidades de 5 toneladas 
de CO2 equivalente ou superior, mas inferior a 50 toneladas de equivalente CO2, se o sistema apresentar
sistema de detecção instalado, ele deve ser verificado quanto a vazamentos pelo menos a cada 24 
meses.
5. Quando a unidade é verificada quanto a vazamentos, o registro adequado de todos os controles é
recomendado.

Quantidade de refrigerante a 
ser carregada (kg)

Instalação máxima
altura (m)

Área mínima
(m²)

≤2.048 1.8m 4

≤2.048 0.6m 35

2.048-3.0 1.8m 8

2.048-3.0 0.6m 80

>3.0 1.8m 9
>3.0

Model
(Btu/h)

≤30000

≤30000

30000-48000

30000-48000

>48000
>48000 0.6m 80

 Cautions for using R32/R290 refrigerant

 

ligar a tubagem (quando ligar em interiores). O uso de tubos, porcas que não sejam 
específicas, pode causar mau funcionamento do produto, ruptura de tubulação ou ferimentos 
devido à alta pressão interna do ciclo de refrigerante causada por qualquer ar residual.
8. O aparelho deve ser instalado, operado e armazenado numa sala com área de piso maior 
que X m2 (consulte o formulário a seguir). O aparelho não deve ser instalado em um espaço 
não ventilado, se esse espaço for menor que X m2 (consulte a seguinte forma).
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Peças da unidade interior e principais funções 2
Peças da Unidade

Entrada de ar

Saída de ar

Fig. 2.1

Condições de funcionamento

Use o sistema sob as seguintes temperaturas para uma operação segura e eficaz. Se o ar condicionado
for usado em diferentes condições, poderá funcionar mal ou ficar menos eficiente.

Painel Display

Modo Arrefecimento Modo Aquecimento Modo DRY 

Temp. do espaço 17°C - 32°C (63°F - 90°F) 0°C - 30°C (32°F - 86°F) 10°C - 32°C(50°F - 90°F)

Temperatura
exterior

0°C - 50°C (32°F - 122°F)

-15°C - 30°C(5°F - 86°F)

0°C - 50°C (32°F - 122°F)

 0°C - 52°C(32°F - 126°F)
(Para modelos tropicais 
especiais)

 0°C - 52°C(32°F - 126°F)

-15°C - 50°C (5°F - 122°F)
(Para modelos com baixa temp. 
sistemas de refrigeração.)

PARA UNIDADES EXT.
COM AQUECEDOR 
ELÉTRICO AUXILIAR
Quando a temperatura exterior 
estiver abaixo de 0 ° C (32 ° F), é 
altamente recomendável manter 
a unidade conectada a todo 
momento para garantir um bom 
desempenho contínuo.

t��Inverter Split 

Temp. Interior 17°-32°C (63°-90°F)  O°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

Temperatura 
Exterior

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 

 18°-43°C (64°-109°F) -7°-43°C (19°-109°F) 
(modelos de arrefecimento a baixa temperatura)

18°-52°C (64°-126°F)
(Para modelos tropicais especiais)

18°-52°C (64°-126°F) 
(Para modelos tropicais especiais)

t���Velocidade fixa

Modo Arrefecimento Modo Aquecimento Modo DRY 

(Para modelos tropicais 
especiais)
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Features

Indoor U
nit 

Parts And  

Configuração Padrão
Quando o ar condicionado reiniciar após uma 
falha de energia, pode ser padronizado para as 
configurações de fábrica (modo AUTO, ventilador 
AUTO, 24 ° C (76 ° F)). Este pode causar 
inconsistências no controle remoto e no painel 
da unidade. Use o seu controle remoto para 
atualizar o status.

Reiniciação Automática (alguns modelos)
Em caso de falha de energia, o sistema irá parar 
imediatamente. Para reiniciar a unidade, pressione 
o botão ON / OFF no controlo remoto. Se o sistema 
tiver uma função de reiniciação automática, a 
unidade será reiniciada usando as mesmas 
configurações.

Dicas para economizar energia
t�    NÃO coloque a unidade em níveis excessivos de temperatura.

   Enquanto arrefece, feche as cortinas para evitar a luz direta do sol.
   Portas e janelas devem ser mantidas fechadas para manter o ar frio ou quente no espaço.
   NÃO coloque objetos perto da entrada e saída de ar da unidade.
   Defina um temporizador e use o modo SLEEP / ECONOMY embutido, se aplicável.
   Se não planear usar a unidade por um longo período de tempo, tire as pilhas do controlo remoto.
   Limpe o filtro de ar a cada duas semanas.

 
t�

t�

t�  
t�

t�

t�

Louver Angle Memory Function (alguns modelos)

Alguns modelos são projetados com uma função 
de memória de ângulo de abertura. Quando a 
unidade reiniciar após uma falha de energia, o 
ângulo das varetas horizontais retornará 
automaticamente à posição anterior. O ângulo 
da vareta horizontal não deve ser muito pequeno, 
pois a condensação pode se formar e pingar na 
máquina. Para redefinir o defletor, pressione o 
botão manual, que redefinirá as configurações.

Fechar as cortinas durante o aquecimento 
também ajuda a manter o calor.

Portas e janelas devem ser mantidas 
fechadas.

Sistema de Detecção de Vazamento de Refrigerante 
(alguns modelos)

No caso de vazamento de refrigerante, a tela LCD 
exibirá “EC” e a luz indicadora do LED ficará acesa.

Para uma explicação detalhada de cada função, 
consulte o Manual do Controlo Remoto.
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Manual de Operações 3
O painel de exibição na unidade interior pode ser usado para operar na unidade caso o controlo
remoto estiver fora do lugar ou esteja sem bateria.

Temp da sala / 
Definir Temp / 
Definir exibição 
do temporizador

Display de operação 
da velocidade do 
ventilador

Operação Auto

Operação Arrefecimento

Operação Dry

Operação Aquecimento

Operação Ventilador

Fluxo de ar vertical

Fluxo de ar horizontal

Ar indirecto

Quando o recurso de Wi-Fi

está ativado (alguns modelos)

Função de aquecimento elétrico (alguns modelos)

Bloqueado

1 Botão MODE: Pressione este botão para selecionar o modo de operação apropriado. Cada vez que o 
botão é pressionado, o modo de operação é deslocado na direção da seta:
   

Butões de Operação

Os indicadores acendem para sinalizar as seguintes configurações do modo:
Auto: Escolhe automaticamente o modo de operação detectando a diferença entre a temperatura 
ambiente real e a temperatura ajustada no controlo remoto. A velocidade do ventilador é controlada 
automaticamente.
COOL: Permite que aproveite o efeito de resfriamento na sua temperatura de ajuste preferida (faixa 
de temperatura: 17 ° C a 30 ° C).
DRY: Permite ajustar a temperatura desejada na velocidade média do ventilador, o que proporciona 
um ambiente desumidificado (faixa de temperatura: 17 ° C ~ 30 ° C). No modo DRY, não é possível 
selecionar a velocidade do ventilador e o modo de suspensão.
HEAT: Permite a operação de aquecimento (somente para modelos de arrefecimento e aquecimento, 
faixa de ajuste de temperatura: 17 ° C a 30 ° C).
FAN ONLY: Permite a operação do ventilador sem arrefecimento ou aquecimento. No entanto, a 
temperatura de ajuste não é exibida e não é possível que o usuário ajuste a temperatura definida.

AUTO         COOL         DRY          HEAT(para modelos de arref. e aquec.)          FAN ONLY 

4

6

5

1

2

3

3.
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2 Evite o botão:
1. Em qualquer modo de inicialização, pressione o botão para ativar a função.
2. Pressione “     ”, “       ”, “      ” feche esta função.

3 Botão de energia: a operação começa quando este botão é pressionado e pára quando é 
pressionado novamente.

4 Botão do ventilador: Este botão é usado para selecionar a velocidade desejada do ventilador. Cada 
vez que carregar neste botão, a velocidade do ventilador é alterada na seguinte sequência:

5 Botão Swing:
1. Este botão é usado para definir o fluxo de ar horizontal e vertical.
2. Cada vez que o botão de direção de ar é pressionado, as configurações mudam da seguinte forma:
   

6 Butão

 LOW         MED         HIGH         AUTO

Velocidade do ventilador:

Selecione a velocidade do ventilador LOW e as zonas  1 a 2 serão iluminadas.
Selecione a velocidade do ventilador MED e as zonas 1 a 4 serão iluminadas.
Selecione a velocidade do ventilador HIGH e as zonas 1 ~ 6 acenderão.
Selecione a velocidade do ventilador AUTO e as zonas 1 a 7 e “AU” acenderá.
Nota: Ao usar o controle remoto para escolher vento forte, a velocidade do vento de 1 a 7 acenderá.

Set vertical  airflow→ Cancel vertical  airflow→ Set horizontal airflow→ Cancel horizontal airflow
→ Set simultaneous vertical and horizontal airflow→ Cancel simultaneous vertical and
horizontal airflow→ Set horizontal airflow.

AVISO: Movimentar manualmente as direções de fluxo de ar horizontal e vertical pode danificar o 
ar condicionado.

1. No modo Test Running, pressione "    " "    " para poder verificar o código de falha interno, externo.

Quando ocorre uma falha, E0, E1, E3, E4, E5, Eb, EC, E10, F1, F2, F5, P10, P11, P12, P15, P13, P14, P9. 
(apenas para o tipo de velocidade fixa)

Em outros estados, pressione o "   " e "   " para ajustar a temperatura dentro de um intervalo de
 17 ° C ~ 30 ° C, para terminar nos 17 ° C pressione os ajustes para baixo e a temperatura definida 
não muda mais; Pressione para cima e a temperatura é novamente ajustada até aos 30 ° C e já 
não se modifica.
Definir a temperatura, só é possível pressionando para cima e para baixo.

2.

1     2           4            6      7     
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RECURSO DE BLOQUEIO: 
O recurso de bloqueio é ativado mantendo pressionados os botões de velocidade e balanço do ventilador 
simultaneamente por um período de um segundo.
Este recurso está disponível quando a unidade está ligada ou desligada. A primeira vez que estes botões 
são pressionados, a unidade bloqueia e todos os outros botões da unidade são desativados (exceto o 
botão de desbloqueio). Por favor, note que o controlo remoto ainda pode ser usado quando a unidade 
está bloqueada. Pressione o botão do painel e o ícone de bloqueio piscará por 5 segundos a 1HZ / SW, 
quando esses botões forem pressionados novamente, a unidade será desbloqueada.

NOTA:

CARACTERÍSTICA Wireless (alguns modelos):
1. O indicador de  Wireless aparece quando o roteador já está conectado.
2. O indicador Wireless desaparece quando o roteador não está conectado.
3. O indicador Wireless desaparece quando o módulo sem fio não pode ser conectado durante dez 
minutos.

As condições experimentais da operação mostraram a temperatura de T1, se a temperatura é 
inferior a -15 ° C ou - 19 ° C, exibe a temperatura de -15 ° C ou - 19 ° C.
As condições experimentais da operação mostraram a  temperatura de T4, se a temperatura 
for inferior a - 19 ° C, mostra a temperatura para - 19 ° C.
A condição de operação experimental, T1, T4 mostrou que a temperatura mais alta é de 50 ° C 
ou 70 ° C. No modo de teste, a falha do sensor pode ser detectada.

Função de Comissionamento: Pressione "    " e "    " por um segundo para abrir o teste, a tecla é válida 
em qualquer modo quando é ligado. A primeira vez, pressione este botão para entrar no estado de 
execução do teste. Execute o teste por 30 minutos, pressione este botão novamente, gire-o e saia da 
condição de execução do teste. A tecla de modo, a tecla de velocidade do ventilador e a tecla de função 
auxiliar não são válidas. Pressione para cima e para baixo para selecionar exibir (T1), a temperatura
externa (ao ar livre) e o código de proteção e mostre "nA" quando não houver falha ou proteção.

NOTA: O indicador Wireless é exibido por 15 segundos para a primeira conexão.

Configuração da rede AP:
Pressione o botão do visor digital no controlo remoto sete vezes ou mais, o módulo sem fio entrará no 
modo AP. Um longo sinal sonoro será ouvido e o indicador de Wireless será aceso rapidamente, o que 
significa que o usuário pode fazer a próxima configuração - escolher a ligação  que pretende.

Função de aquecimento elétrico (alguns modelos):
Quando o ar condicionado muda para o modo de aquecimento, o recurso de aquecimento elétrico é 
ativado automaticamente. Pode ser parado ou iniciado novamente pelo controlo remoto.

NOTA: Esta função só pode ser ativada pelo controlo remoto.
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Precauções de segurança
t� Entre em contacto com um técnico

autorizado para reparo ou manutenção. 
Reparos e manutenção inadequados podem 
causar vazamento de água, choque elétrico
ou incêndio, e podem anular a garantia. 

t� NÃO substitua um fusível queimado por um 
fusível que tenha uma taxa de amperagem 
maior ou menor, pois isso pode danificar o 
circuito ou causar danos elétricos.

 

t� Certifique-se de que a mangueira de 
drenagem está configurada de acordo com 
as instruções. Não o fazer pode causar 
danos graves.

t� Certifique-se de que todos os fios estão 
conectados corretamente. Não conectar os 
fios de acordo com as instruções pode 
resultar em choque elétrico ou incêndio.

Manutenção da unidade

  Antes da limpeza e manutenção
do equipamento

t� Desligue sempre o ar condicionado e 
desconecte a fonte de alimentação antes 
de limpar ou fazer manutenção.
NÃO use produtos químicos ou panos 
quimicamente tratados para limpar a 
unidade.
NÃO use benzeno, diluente, pó de 
polimento ou outros solventes para limpar 
a unidade. Podem causar rachas ou 
deformações na superfície do plástico.
NÃO lave a unidade com água corrente.
Causa perigo elétrico.
 NÃO use água com temperatura superior 
a 40 ° C (104 ° F) para limpar o painel 
frontal. Pode fazer com que o painel se 
deforme ou perca a cor.
Limpe a unidade com um pano húmido e 
detergente neutro. Seque a unidade com 
um pano seco.

t�  

t�
 

t�
 

t�
 

t�

Como limpar o filtro de ar
O filtro evita que poeiras e outras partículas entrem 
na unidade interior. A acumulação de poeiras pode 
reduzir a eficiência do ar condicionado. Para uma 
melhor eficiência, limpe o filtro de ar a cada duas 
semanas no mínimo. Substitua o filtro por um novo 
se ele estiver muito entupido e não puder ser limpo.

 AVISO: NÃO REMOVA OU LIMPE O 
FILTRO SOZINHO

Remover e limpar o filtro pode ser perigoso. 
A remoção e manutenção devem ser 
realizadas por um técnico certificado.

NOTA: Em residências com animais, deve
ser prevenido que o animal bloqueie o fluxo 
de ar.

Cuidados e manutenção 4

Limpeza do filtro localizado na parte inferior da
unidade:

Agarre à esquerda e à direita na parte inferior onde está
o filtro e coloque a mão para puxar. Retire e coloque a 
tela do filtro limpa e seca à sombra.

 

 

Fig. 4.1
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6. Lave o filtro com água limpa e deixe-o secar 
ao ar. NÃO deixe o filtro secar sob luz solar direta.

7. Reinstale o filtro.

Reparar  Fugas de Refrigerante

AVISO
t� Se o refrigerante vazar, desligue o 

equipamento e todos os dispositivos de 
aquecimento, ventile a sala e chame seu 
revendedor imediatamente. O refrigerante 
é tóxico e inflamável. NÃO use o ar 
condicionado até que a fuga seja reparada.
Quando o ar condicionado é instalado
em pequenas salas, medidas devem ser
tomadas para evitar que a concentração 
de refrigerante exceda o limite de 
segurança em caso de fuga de refrigerante.
O refrigerante concentrado causa uma 
grave ameaça à saúde e segurança.    

Sistema de Detecção de Fuga de Refrigerante 
(alguns modelos)

Em caso de fuga de refrigerante, a tela LCD exibirá 
“EC” e a luz indicadora do LED ficará acesa.

Preparação para períodos de não utilização

4. Remova o filtro de ar.
5. Limpe o filtro de ar, aspirando a superfície ou 
lavando-a em água morna com detergente neutro.

A. Se estiver a usar um aspirador, o lado da entrada
deve estar voltado para o vácuo.

Fig. 4.2

B. Se estiver a usar água, o lado da entrada 
deve estar voltado para baixo e longe do 
fluxo de água.

Fig. 4.3

1. Remova os obstáculos que bloqueiam as aberturas 
da unidade interior e exterior.
2. Limpe o filtro de ar e a grelha frontal da unidade 
interior. Reinstale o filtro de ar limpo e seco na posição 
original.
3. Ligue o interruptor principal pelo menos 12 horas 
antes de operar com a unidade.

Armazenamento da unidade enquanto não 
estiver em uso:
1. Execute o aparelho no modo VENTILAÇÃO durante 
12 horas numa sala quente para secá-lo e evitar o mofo.
2. Desligue o aparelho e desconecte-o.
3. Limpe o filtro de ar de acordo com as instruções da 
seção anterior. Reinstale o filtro limpo e seco antes de 
guardá-lo.
4. Remova as baterias do controlo remoto.
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CUIDADO
Se ocorrer uma das seguintes condições, desligue a fonte de alimentação imediatamente e 
entre em contacto com o revendedor para obter mais assistência.

t� A luz de operação continua a piscar rapidamente após a unidade ter sido reiniciada. 
Os botões do controlo remoto não funcionam.
A unidade dispara continuamente fusíveis ou disjuntores.
Um objeto estranho ou água entrou no ar condicionado.
Outras situações anormais

t�
t
t�
t�

Problemas comuns
Os seguintes “problemas” não são de mau funcionamento e na maioria das situações não serão 
necessários reparos.

Problema Possíveis causas

A unidade não liga 
ao pressionar o 
botão ON / OFF

A unidade possui um recurso de proteção de 3 minutos que evita que a unidade 
seja sobrecarregada. A unidade não pode ser reiniciada dentro de três minutos 
após ser desligada.

A unidade muda 
do modo COOL 
para o modo FAN

A unidade muda sua configuração para evitar a formação de gelo na unidade. 
Quando a temperatura aumenta, a unidade começa a funcionar novamente.

A unidade interior
emite névoa branca

Em regiões húmidas, uma grande diferença de temperatura entre o ar do espaço
 e o ar condicionado pode causar névoa branca.

Ambas as unidades 
interior e exterior emi-
tem névoa branca

Quando a unidade reiniciar no modo HEAT após o descongelamento, poderá ser 
emitida uma névoa branca devido à humidade gerada pelo processo de 
descongelamento.

A unidade interior 
faz ruídos

Um som de rangido é ouvido quando o sistema está desligado ou no modo COOL. 
O ruído também é ouvido quando a bomba de drenagem (opcional) está em operação.
Um rangido pode ocorrer após a execução da unidade no modo HEAT devido à 
expansão e contração das peças plásticas da unidade.

Problema/solução 5

Tanto a unidade 
interior como a 
exterior produzem 
ruídos

Um som de assobio baixo pode ocorrer durante a operação. Isso é normal e é 
causado pelo fluxo de gás refrigerante através das unidades internior e exterior.
Um som de assobio baixo pode ser ouvido quando o sistema inicia, acaba de parar 
de funcionar ou está a descongelar. Este ruído é normal e é causado pelo gás 
refrigerante parar ou mudar de direção.

A unidade exterior 
faz ruídos 

A unidade fará sons diferentes com base no modo de operação atual.

A temperatura ajustada foi atingida.



Problema Possíveis causas
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Poeiras emitidas pela 
unidade interna ou 
externa

A unidade pode acumular poeira durante longos períodos de não utilização, que 
serão emitidas quando a unidade for ligada. Isso pode ser evitado cobrindo a 
unidade durante longos períodos de inatividade.

A unidade emite
mau odor  

A unidade pode absorver odores do ambiente (como móveis, cozinha, cigarros, 
etc.) que serão emitidos durante as operações.
Os filtros da unidade devem ser limpos.

O ventilador da 
unidade exterior
não funciona

Durante a operação, a velocidade do ventilador é controlada para optimizar a 
operação do produto.

Quando ocorrerem problemas, verifique os seguintes pontos antes de entrar em contato com uma empresa de reparos.

Problema Possíveis causas Solução

A unidade
não funciona

Falha de energia Espere que a energia seja reposta
O interruptor de energia está off Ligue-o
 O fusível está queimado Substitua o fusivel
Sem baterias no comando Polha pilhas novas no comando
A proteção de 3 minutos da unidade 
foi ativada

Aguarde três minutos depois de reiniciar a unidade

Mau 
desempenho 
de refrigeração 

O ajuste de temperatura pode ser 
mais alto que a temperatura ambiente Baixe a configuração de temperatura

O permutador na unidade interior ou
 exterior está sujo Limpe o permutador

O filtro de ar está sujo Limpe o filtro de acordo com as intruções

A entrada ou saída de ar de qualquer 
das unidades está bloqueado

Desligue a máquina e remova o que está a 
obstruir.

Janelas ou portas estão abertas Mantenha as portas e janelas fechadas quando 
a unidade está em funcionamento

Calor excessivo gerado por luz solar Feche as janelas e cortinas durante
períodos de calor elevado

Baixo nível de refrigerante devido a 
fuga ou uso a longo prazo

Verifique se há fugas, sele novamente se 
necessário

A unidade
tem
paragens
frequentes

Há muito ou pouco refrigerante no 
sistema 

Verifique se há fugas e recarregue o sistema
com refrigerante

Há ar, gás incompativel ou material 
estranho no sistema de refrigeração.

Evacue e recarregue o sistema com
refrigerante

Circuitos bloqueados
Determine qual o circuito bloqueado e substitua
o equipamento com defeito

Compressor partido Substitua o compressor
A tensão está muito alta ou baixa Instale um manostato para regular a tensão

Desempenho
Mau no
Aquecimento 

A temperatura exterior é menor
de 7 ° C (44,5 ° F)

Verifique se há fugas e recarregue o sistema
com refrigerante

O ar frio entra pelas portas
e janelas Feche/ isole bem janelas e portas.

Baixo nível de refrigerante devido a 
fuga ou uso a longo prazo

Verifique se há fugas sele novamente se 
necessário e recarregue o refrigerante
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Códigos de ERRO

t��Inverter Split 

8

Número Causa  Cód. 
de Erro

1 Erro Interno EEPROM E0
2 Falha de comunicação interna e externa E  1
3

4

A velocidade do ventilador não está a funcionar correctamente E3

5

Sensor de temperatura com problemas no circuito ou curto-circuito E4

6

E5

9

10

E
E

15

17

16

Placa de exibição e falha de comunicação do controlo principal

18

19

20

21

22

23

24

Proteção de tensão alta / baixa

Proteção contra superaquecimento do compressor

Protecção externa da temperatura baixa 

Erro no compressor

Proteção da Pressão Alta / Baixa  do Compressor

Erro do sensor IGBT

Sensor de temperatura da bobina do evaporador está com erro no circuito ou 
curto-circuito

7

12

13

14

11

Mau funcionamento na deteção de fugas de gás refrigerante

Mau funcionamento na comunicação entre duas unidades internas (para modelo iguais)

Outro mau funcionamento em modelos iguais

EC
E8
E9

f1
f2
f3
f4
f5

f6
p0
p  1
p2
p3
p4
p6
p7

f0Proteção contra sobrecarga de corrente

Circuito do sensor de temperatura ambiente aberto ou curto-circuito

Erro no sensor de temperatura do tubo de condensadados

Erro no sensor de temperatura ar 

Erro Externo EEPROM

Avaria na velocidade do ventilador 

Erro no sensor T2b 

Proteção do módulo IPM inverter

Mau funcionamento da unidade externa
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Número Causa  Cód
de erro

1 Erro da EEPROM E0
2 Falha de comunicação interna e externa E  1
3

4

Falha no ventilador E3

5

Erro no sensor T1 E4

6

E5

9

Baixa pressão no compressor

10

E

15

17

16

Placa de exibição e falha de comunicação do controlo principal

18

19 Geada

Erro no senso T2

7

Erro no sensor T4

Erro no sensor T3

Proteção do evaporador fechada para o compressor (temperaturas altas ou baixas)

Compressor de proteção de condensador

12

13 Proteção de baixa tensão do compressor

Está a quecer o vento frio do ventilador interno

14

 Proteção contra sobrecarga de corrente do compressor

11

Fuga de refrigerante EC

Proteção de alta pressão do compressor

Compressor de alta temperatura fechado

f  1
f2

f5

E10

Falha de energia

P10
P9

P12
P1  1

p13
P14
p15
  F

t���Velocidade fixa
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Acessórios 6
O sistema de ar condicionado vem com os seguintes acessórios. Use todas as peças de instalação e 
acessórios para instalar o ar condicionado. A instalação incorreta pode resultar em vazamento de água, 
choque elétrico e falha de equipamento.

Nome Forma Quantidade

Instalação
Unidade Interior Parafuso 3.9×25 2

Anilha 2

Bucha 1

Acessórios
Refrigeração

Isolamento acústico / 
bainha (alguns modelos)

2

Acessórios
Tubo de esgoto 

Manga de drenagem 
(alguns modelos)

1

Fita (alguns modelos) 2

Junta de drenagem
(alguns modelos)

1

Anel de vedação 
(alguns modelos)

1

Instalação
Acessórios
(alguns modelos)

Cabos de conexão 1

Putty 1

Malha resistente

Parafuso auto-roscante ST3.9×12 

1

Controlo remoto
(alguns modelos)

1

1

2

1

1

1

1

1

2

Controlo remoto

Parafuso de fixação para suporte 
do controlo remoto ST2.9 x 10

Suporte do controlo remoto

Bateria/pilhas

Manual de usuário

Manual de instalação
Tubagem - refrigerante 
(opcional)

Ilustrações do controlo remoto
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Instalação  7

L N

1 2 3

45
MC MC

6

7

Instalação da uni. Interior
(Page 22)

Ordem de instalação

Instalação da uni. Exterior
(Page 26)

Instalação do tubo de drenagem
(Page 29)

Evacuação do sistema de 
refrigeração (Page 35)

Conexão de fios
(Page 33)

Conexão de tub. de refrigerante
(Page 30)

Executação de testes
(Page 37)
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Unidade Interior

Fig. 8.1

1
7
8

 9
10

2
3

4

5

6

Instalação da Unidade Interior 8

Saída de ar
Painel de operações
Grelha de controlo de fluxo de ar horizontal
Grelha de controlo de fluxo de ar vertical
Entrada de ar (2 lados)

Tubos de drenagem e de ventilação
Conexão do cabo
Conexão de tubos
Porta para tub. de refrigerante
Saída de ar

Unidade Interior Unidade Exterior

Nota sobre as ilustrações
As ilustrações neste manual são para fins explicativos. A forma real da sua unidade interna 
pode ser um pouco diferente. A forma real deve prevalecer.

5

6
7

 8
9

10
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Fig. 8.2 Fig. 8.3

Instruções de Instalação da Unidade Interior     

Antes da Instalção
Antes de Instalar a unidade interior, verifique na
chapa do produto para confirmar que  o modelo
da unidade interior coicide com o da unidade 
exterior.

 

Passo1: Seleccione o local da instalação
Antes de instalar a unidade interior, deve
escolher um local apropriado. Os seguintes
são padrões que o ajudarão a escolher um
local apropriado para a unidade:

Uma instalação eficar responde aos
seguintes critérios:
� Boa circulação de ar
� Drenagem conveniente
� Posicionado de forma a que o som não

incomode outras pessoas.

� Firme e sólido - o local não deve vibrar.
� Suficientemente forte para aguentar o peso

da unidade.
� Posicionado pelo menos a 1 m de outros

aparelhos electrónicos.

NÃO instale a unidade nas seguintes loca-
lizações:

 

 Perto de uma fonte de aquecimento ou
sistema de combustão de gás

 Perto de intens inflamáveis como
cortinados e roupa

 Perto de algum obstáculo que possa bloquear
a saída de ar.

 Perto da porta de saida
 Num local exposto à luz solar.

NOTA SOBRE O BURACO DA PAREDE:
Caso não haja tubo fixo para refrigeração:

Veja o seguinte diagrama para ter a certeza de
que a distância da parede e tecto é a correcta:

Dimensões da unidade interior

30cm (11.8in) ou mais

5cm (2in) 
ou mais

200cm (78.7in) 
ou mais

50cm (19.7in) 
   ou mais

50cm (19.7in) 
  ou mais

455mm/17.9”629mm/24.8”

19
35

m
m

/7
6.

2”

456mm/18.0‘’

Ao escolher um local, esteja ciente de que
você deve deixar um espaço amplo para o buraco 
na parede (veja o passo “Perfurar o orifício da 
parede tubulação conectiva ”) para o cabo de 
sinal e tubulação de refrigerante que conecta o 
unidades interiores e exteriores. A posição 
padrão para a tubulação é o lado direito da
a unidade interna (enquanto estiver de frente 
para a unidade).
No entanto, a unidade permite colocar a tuba-
gem para a esquerda ou para a direita.
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Fig. 8.5

Fig. 8.4

Passo 2: Retirar o painel de operações e 
separar o filtro

1. Abra a embalagem e retire a UI. Remova a
fita protectora e todos os componentes.

buracos de parafusos de fixação

Air-inlet Grid

2. Abra as duas caixas para guardar o sistema
de controlo remoto localizado nos dois lados
da unidade. De seguida desaparafuse o 
painel de operações.

3. Utilize ambas as mãos para gentilmente
retirar a parte de cima do painel de controlo
De seguida levante e retire todos os terminais
de fios que o conectam.

4. Retire os dois parafusos da frente do filtro.
5. Utilize ambas as mãos para gentilmente

retirar os lados do filtro e retire-o da unidade.
Puxe o filtro para cima para retirar.

6. Por favor retire a grelha de entrada de ar
antes de conectar os cabos e  fios.
Primeiro retire os parafusos da tampa. Depois
os parafusos da grelha de entrada de ar e retire
a grelha por fim. 

7. Remova todos os acessórios colocados
dentro da cavidade inferior da unidade interna.
Verifique se todos os acessórios correspondem
aos encontrados em “Diagramas de instalação
e acessórios”, conforme mostrado na página
anterior.

Passo3: Remova os elementos de fixação de rolo
(apenas nos modelos selecionados)

1. Verifique  se o rolo no interior da unidade 
nãotem qualquer fixador a prender e 
retire o adesivo de aviso.

2. Remova os fixadores do rolo de acordo com as
indicações do adesivo.

1. Meça a posição dos buracos de instalação.

2. Coloque parafusos M8 na unidade enquan
toesta está no chão (a quantidade de parafusos
depende do numero de buracos no chassis.)
(fig 8.5)

3. Levante a unidade interior para que os buraco
spara a instalação encaixem nos parafusos e
aperte estes últimos.

8.

Passo4: Fixação da UI para que esta não
caia.

• Retire a pelicula protectora e meça
correctamente.

• Use os parafusos de auto-roscantes para
fixar a cunha de protecção à tampa supe-
rior da UI

• Aperte bem a outra extermidade da cunha
à parede usando parafusos auto-roscantes.

Se for necessário suporte adicional para
evitar que a unidade caia, uma cunha
protetora pode ser instalada. O procedimento
de instalação para esta cunha é o seguinte:

CUIDADO

(Fig. 8.4)   

Passo 5. Instalando a Malha à Prova de Roedores

1. Remova a malha à prova de roedores de metal da 
tubulação encontrada na unidade, batendo suave-
mente nela.
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Fig. 8.9

Fig. 8.8

Fig. 8.7

drenagem

cabos electricos
tubo de refrigeração

NOTA

Fig. 8.6

2.

Coloque a placa na unidade e segure firmemente.3.

Use a faca para abrir um pequeno buraco,
seguindo as marcações na placa à prova de
roidores. (ver Fig. 8.6)  

refrigerante/drenagem
buraco do tubo

refrigerante/drenagem
buraco do tuboφ

φ67

57.4

Posição do tubo/ fio na parte de trás.

Posição de tubos/furações na base

Refrigerant/drain
Pipe hole

primeiro remova o metal

Aperte a tela à volta do buraco

tela à prova de ratos 

Markings

 ATENÇÃO

Indoor U
nit 

Installation

Passo 6. Tubulação e Ligação

Em seguida, prenda a placa à prova de ruídos no furo
1. Coloque a tubulação de conexão no chão. Coloque 
a mangueira de drenagem, o tubo de refrigerante e 
toda a fiação elétrica (certificando-se de que ambas 
as extremidades estejam dispostas corretamente) ao 
lado da tubulação.
2. Usando a mangueira de drenagem como guia, 
meça e ajuste o comprimento dos fios de baixa 
tensão, fios de alta tensão, qualquer outros fios 
elécrticos e tubulação de refrigerante. Use braçadei-
ras para fixá-las inicialmente no lugar.
3. Organize a tubulação de forma que a mangueira 
de drenagem esteja na parte inferior, a tubulação de 
conexão esteja no meio e os fios eléctricos na parte 
superior.
4. Use fita adesiva de vinil para começar a envolver a 
tubulação. Comece a enrolar a fita na extremidade 
inferior da mangueira de drenagem e certifique-se 
de que os conectores estejam bem presos.
Posições de tubos / furações nos dois lados

φ67

Os fios electricos, a mangueira de drenagem e
tubo de refrigerante deve sair da ligação num
local adequado. Toda ligação deve ser mutuamente
conectado, uniformemente aplicado de forma 
estéticamente agradavel.

• Apenas modelos com função de ventilação 
contêm condutas de ventilação.
• A quantidade e o tipo de  fios electricos usados 
pode variar de acordo com o modelo específico.
• As extremidades da conduta de ventilação e dfios 
electricos são diferentes, por favor, verifique 
cuidadosamente antes de começar a ligar.

Passo 7: Aplicar a massa de vedação e instalar a tampa 
do orifício da parede

1. Arrume a tubulação já acondicionada.
2. Aplique uniformemente a massa vedante nos 
espaços entre a tubulação e a parede, depois pressione 
a massa com firmeza.
3. Puxe a tampa do orifício da parede para abri-la. 
Depois de apertar firmemente à tubulação, empurre-a 
no orifício na parede para prendê-la firmemente para 
concluir a instalação.



e Pag 26 f

Instalação da Unidade Exterior

Instruções de Instalação da Unidade Exterior

                       

   Fig. 9.1  
Fig. 9.2Passo2: Instale unidade exterior

Fixe a unidade exterior com parafusos de
ancoragem (M10)

>60cm / 23.6”

fixe com parafusos

Fig. 9.3

9

�√

�√

�√

�√

�√

�√

�√

�√

�√

�√

�√

ATENÇÃO

Passo 1: selecione o local de instalação.
A unidade externa deve ser instalada no local 
que atenda aos seguintes requisitos:
Coloque a unidade externa o mais perto 
possível do interior da unidade quanto 
possível.
Assegure-se de que haja espaço suficiente para
instalação e manutenção.
A entrada e a saída de ar não devem ser
obstruído ou exposto ao vento forte.
Certifique-se de que a localização da unidade 
não será
A área de instalação deve estar seca e bem 
ventilada.
Deve haver espaço suficiente para instalar os 
tubos e cabos de conexão e acessá-los para 
manutenção.

A área deve estar livre de gases combustíveis e 
produtos químicos.
O comprimento do tubo entre a unidade 
exterior e interior não pode exceder o compri-
mento máximo permitido do tubo.
Se possível, NÃO instale a unidade onde ela 
esteja exposta à luz solar direta.
Se possível, verifique se a unidade está local-
izada longe da propriedade de seus vizinhos, 
para que o ruído da unidade não os perturbe. 
Se o local estiver exposto a ventos fortes (por
exemplo: perto de um litoral), a unidade deve 
ser colocada contra a parede para protegê-la 
do vento. Se necessário, use um toldo.
(Ver Fig. 9.1 e 9.2)
Instale as unidades internas e externas, cabos e 
fios a pelo menos 1 metro de televisões ou 
rádios para evitar distorção estática ou de 
imagem. Dependendo das ondas de rádio, 
uma distância de 1 metro pode não ser sufici-
ente para eliminar toda a interferência.

vento forte

vento forte

vento forte

• Certifique-se de remover quaisquer obstácu-
los que possam bloquear a circulação de ar.

• Certifique-se de consultar as especificações 
de comprimento para garantir que haja espaço 
suficiente para instalação e manutenção.
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Fig. 9.5

DIMENSÕES DA UNIDADE INTERIOR

LINHAS DE SERIE DE INSTALAÇÃO

L ≤ H
L ≤ 1/2H

L A
25 cm / 9.8” ou mais

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” ou mais

L > H não pode ser instalada

   Relação entre  H, A e L 
                         são as seguintes:

B

A

D

As dimensões de montagem variam entre diferentes unidades 
externas. O diâmetro da cabeça do parafuso de fixação deve 
ser superior a 12 mm.

W H D A B
952 1333 415 634 404

900 1170 350 590 378

Fig. 9.3

M

N

P

30 
cm
 / 1
2”
 fro
m b
ack
 wa
ll 

  
 

60
 c
m
 / 
24
”
 a
bo
ve

30 cm / 12” on left

30 cm / 12”on right

200
 cm
 / 7
9”
 in 
fron
t

W

H

DIMENSÕES DA UE. (mm) DIMENSÃO DE MONTAGEM (MM)
W H D A B

681 434 285 460 292

700 550 275 450 260

300
333

363

420

555
554

702

810

770
800

845

946

487
514

540

673

298
340

350

403

Fig. 9.4

W

H

A

BD

DIMENSÕES DA UE. (mm) DIMENSÃO DE MONTAGEM (MM)

DIMENSÕES DA UE. (mm) DIMENSÃO DE MONTAGEM (MM)

A distância mínima entre a unidade exterior e as 
paredes descritas no guia de instalação não se 
aplica a salas hermeticamente fechadas. 
Certifique-se de manter a unidade desobstruída 
em pelo menos duas das três direções (M, N, P) 
(Ver Fig. 9.5)
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Instalação da juntas de drenagem

Selo

Junta de drenagem

(A) (B)

Orificio da bandeja base de
unidade exterior

Selo

Fig. 9.7

Notas no furo de perfuração na parede
Deve fazer um furo na parede para a tubulação
de refrigerante e o cabo de sinal que conectará as
unidades interna e externa.
1.  Determine a localização do furo da parede com

base na localização da unidade externa.
2.  Usando uma broca de núcleo de 65 mm (2,5 pol),

faça um furo na unidade.

3.  Coloque o manguito de parede protetora no
buraco. Isso protege as bordas do furo e ajudará
a vedá-lo quando você concluir o processo de
 instalação.

Fig. 9.6

L

H

300 cm / 1
18”   o

u mais

A

60 cm / 2
3.6” 

      
ou mais

150 cm / 5
9” 

      
ou mais

25 cm / 9.8” 

  ou mais
25 cm / 9.8” 

     ou mais

Se a junta de drenagem vier com uma vedação de borracha 
(consulte a Fig. 9.7 - A), faça o seguinte:

1. Determine a localização do orifício da parede com base na 
localização da unidade exterior. 2. Usando uma broca de 65 
mm (2,5 pol.), Faça um furo panela da unidade.
OBSERVAÇÃO: Ao perfurar o orifício da parede, certifique-se 
de evitar fios, encanamentos e outros
2. Insira a junta de drenagem no orifício da base na parede.
3. Gire a junta de drenagem em 90 ° até que encaixe no 
lugar de frente para a frente da unidade. componentes 
sensíveis.
4. Conecte uma extensão de mangueira de drenagem (não 
incluída) à junta de drenagem para redirecionar a água da 
unidade durante o modo de aquecimento.

Se a junta de drenagem não vier com uma vedação de 
borracha (consulte a Fig. 9.7 - B), faça o seguinte:
1. Insira a junta de drenagem no orifício da base da unidade. 
A junta de drenagem irá clicar no lugar.
2. Conecte uma extensão de mangueira de drenagem (não 
incluída) à junta de drenagem para redirecionar a água da 
unidade durante o modo de aquecimento.

NOTA: Certifique-se de que a água seja drenada para um 
local seguro, onde não cause danos causados pela água 
ou risco de escorregamento.

OBSERVAÇÃO: Ao perfurar o orifício da parede, 
certifique-se de evitar fios, encanamentos e 
outros
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NOTA SOBRE TUBOS DE COMPRA

Instalação de tubos de Drenagem

Fig. 10.1

Instalação de tubos de drenagem 10

Parede

Interiorexterior

≈ 0.5~1cm 
/ 0.2~0.4 inch 

 

Fig. 10.2

Tubo de Drenagem 

Tubo de drenagem

Cola

banda de protecção

do tubo

ATENÇÃO

O cano de drenagem é usado para drenar a água da 
unidade. A instalação incorreta pode causar danos à 
unidade e à propriedade.

NOTA: A saída do tubo de drenagem deve estar pelo 
menos 5 cm (1,9 ”) acima do solo. Se tocar no chão, a 
unidade pode ficar bloqueada e funcionar mal. Se você 
descarregar a água diretamente em um esgoto, 
certifique-se de que o dreno tenha um tubo U ou S para 
capturar odores que poderiam voltar para a casa.

7. Passe a mangueira de drenagem pelo orifício da 
parede. Certifique-se de que a água seja drenada para um 
local seguro, onde não cause danos causados pela água 
ou risco de escorregamento.

Esta instalação requer um tubo de polietileno (diâmetro 
externo = 3.7-3.9cm, diâmetro interno = 3.2cm), que 
pode ser obtido na sua loja de ferragens local ou no seu 
revendedor.

NOTA: Ao perfurar o orifício da parede, certifique-se de 
evitar fios, encanamentos e outros componentes 
sensíveis.

• Isole todas as tubulações para evitar a condensação, o 
que poderia causar danos à água.
• Se o cano de drenagem estiver dobrado ou instalado
incorretamente, a água pode vazar e causar
mau funcionamento do interruptor do nível de água.
• No modo HEAT, a unidade externa
descarregar a água. Certifique-se de que a mangueira de 
drenagem seja colocada em uma área apropriada para 
evitar danos causados pela água e escorregamentos 
devido à água de drenagem congelada.
• NÃO puxe o tubo de drenagem com força, pois isso 
pode causar a desconexão.

1. Certifique-se de que o tubo de drenagem esteja 
conectado ao lado externo para baixo.
2. O tubo de plástico rígido de cloreto de polivinilo 
(PVC) (diâmetro externo de 26 mm) vendido no 
mercado é adequado para o tubo de drenagem 
flexível anexo.
3. Por favor, conecte o Tubo de Drenagem Suave 
com o Tubo de Drenagem e fixe-o com a cinta; Se 
tiver que conectar o tubo de drenagem dentro de 
casa, para evitar a condensação causada pela 
entrada de ar, você deve cobrir o tubo com material 
de isolamento térmico (polietileno com gravidade 
específica de 0,03, pelo menos 9 mm de espessura) 
e usar cola para fixar isto.

4. Após a conexão do tubo de drenagem, verifique 
se a água é drenada do tubo de forma eficiente e se 
não há vazamentos.
5. O tubo de refrigerante e o tubo de drenagem 
devem ser isolados termicamente para evitar a 
condensação e a queda de água mais tarde.
6. Usando uma broca de núcleo de 65 mm (2,5 pol.), 
Faça um furo na parede. Certifique-se de que o 
orifício seja perfurado com um ligeiro ângulo 
descendente, de modo a que a extremidade exterior 
do orifício seja inferior à extremidade interior em 
cerca de 1 cm (0,4 ”). Isso garantirá a drenagem 
apropriada da água (veja a Fig. 10.2). Coloque o 
punho de parede protetora no buraco para proteger 
as bordas do furo e ajudará a vedá-lo quando 
concluir o processo de instalação.
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Conexão de Tubos de Refrigeração

Precauções de Segurança

11

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO DO TUBO REFRIGERANTE

Oblique Rough Warped
90°

Fig. 11.1

Tubo

Escareador

Ponta de baixo

Fig. 11.2

AVISO

ATENÇÃO

ATENÇÃO

NÃO deforme o tubo durante o corte. Tenha cuidado 
para não danificar, entalhar ou deformar o tubo durante 
o corte. Isso reduzirá drasticamente a eficiência de 
aquecimento da unidade.

• Toda a tubulação de campo deve ser preenchida 
por um técnico licenciado e deve cumprir
os regulamentos locais e nacionais.
• Quando o condicionador de ar é instalado em 
uma pequena sala, medidas devem ser tomadas 
para
Impeça que a concentração de refrigerante na 
sala exceda o limite de segurança no caso de 
vazamento de refrigerante. Se o refrigerante 
vazar e sua concentração exceder seu limite 
adequado, podem ocorrer riscos devido à falta de 
oxigênio.
• Ao instalar o sistema de refrigeração, certifique-
se de que o ar, poeira, umidade ou
substâncias não entram no circuito refrigerante. A 
contaminação no sistema pode causar baixa 
capacidade operacional, alta pressão no ciclo de 
refrigeração, explosão ou ferimentos.
• Ventile a área imediatamente se houver vaza-
mento de refrigerante durante a instalação. O gás 
refrigerante vazado é tóxico e inflamável. 
Certifique-se de que não haja vazamento de 
refrigerante após concluir o trabalho de instala-
ção.

Passo 1: cortar tubos
Ao preparar tubos de refrigerante, tome cuidado 
extra para cortá-los e alargá-los adequadamente. 
Isso garantirá uma operação eficiente e minimizará 
a necessidade de manutenção futura.
1. Meça a distância entre as unidades interna e 
externa.
2. Usando um cortador de tubos, corte o tubo um 
pouco mais que a distância medida.

Passo 2: remova as rebarbas.
As rebarbas podem afetar a vedação hermética da 
conexão da tubulação de refrigerante. Eles devem 
ser completamente removidos.
1. Segure o tubo em um ângulo para baixo para 
evitar que as rebarbas caiam no tubo.
2. Usando uma ferramenta alargadora ou rebarba-
dora, remova todas as rebarbas da seção de corte 
do tubo.

1. Certifique-se de que o tubo esteja cortado em um 
ângulo perfeito de 90 °. Consulte a Fig. 7.1 para 
exemplos de cortes ruins.

• O tubo de ramificação deve ser instalado horizon-
talmente. Um ângulo de mais de 10 ° pode causar 
um mau funcionamento.
• NÃO instale o tubo de conexão até
Ambas as unidades interior e exterior foram
instalado.
• Isole ambas as tubulações de gás e líquido
evitar vazamento de água.
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Porca de alargamento

tubo de cobre

Fig. 11.3

Flare form

Pipe

Fig. 11.4

Table 11.1:E Extenção de tubagem de alargamento

tubagem unidade
interior

Porca de
alargamento

Tubo

Fig. 11.6

Calibre
tuboe Torque de 

aperto

dimensão de alargz. (A) 
(Unit: mm/Inch)

forma de
alargamento

Min. Max .

Ø 6.4

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

A

Fig. 11.5

Ø 9.5

Ø 12.7

Ø 15.9

Ø 19.1

Ø 22

65-67 N.m 
(663-683 kgf.cm) 23.2/0.91 23.7/0.93

75-85N.m 
(765-867 kgf.cm) 26.4/1.04 26.9/1.06

18-20 N.m 
(183-204 kgf.cm)

8.4/0.33 8.7/0.34

25-26 N.m 
(255-265 kgf.cm)

13.2/0.52 13.5/0.53

35-36 N.m 
(357-367 kgf.cm)

16.2/0.64 16.5/0.65

45-47 N.m 
(459-480 kgf.cm)

19.2/0.76 19.7/0.78

Passo3: extremidades do tubo de flare
A queima adequada é essencial para obter um selo 
hermético.
1. Depois de remover as rebarbas do tubo de corte, 
sele as extremidades com fita de PVC para evitar 
que materiais estranhos entrem no tubo.
2. Bainha o tubo com material isolante.
3. Coloque as porcas de alargamento nas duas 
extremidades do tubo. Certifique-se de que eles 
estão voltados para a direita direção, porque você 
não pode colocá-los ou mudar de direção após a 
queima. Veja a Fig. 11.3

8. Remova a ferramenta de alargamento e inspecione 
o terminal para verificar o acabamento.

Passo4: Conexão de tubos
6. Coloque a ferramenta de queima no formulário.
7. Gire a manopla da ferramenta de alargamento no 
sentido horário até que o tubo esteja totalmente 
queimado. Alargue o tubo de acordo com as dimen-
sões mostradas na tabela 11.1.

4. Remova a fita de PVC das extremidades do tubo 
quando estiver pronto para realizar o trabalho de 
queima.
5. Aperte a forma de alargamento na extremidade 
do tubo. A extremidade do tubo deve se estender 
além da forma de alargamento.

6. Coloque a ferramenta de queima no formulário.
7. Gire a manopla da ferramenta de alargamento no 
sentido horário até que o tubo esteja totalmente 
queimado. Alargue o tubo de acordo com as dimen-
sões mostradas na tabela 11.1.

3. Aperte a porca de alargamento o mais firme-
mente possível à mão.
4. Usando uma chave inglesa, segure a porca na 
tubulação da unidade.
5. Enquanto segura firmemente a porca, use uma 
chave dinamométrica para apertar a porca de 
alargamento de acordo com os valores de torque na 
tabela 11.1.

NOTA: Use uma chave inglesa e uma chave dinamo-
métrica ao conectar ou desconectar tubos de / para 
a unidade.
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Fig. 11.7

DOBRAR O TUBO COM OS POLEGARES

min-radius 10cm (3.9”)

Fig. 11.8

• Certifique-se de envolver o isolamento em torno da 
tubulação. O contato direto com a tubulação nua pode 
resultar em queimaduras ou congelamento.
• Certifique-se de que o tubo esteja conectado correta-
mente. O aperto excessivo pode danificar a boca da 
campânula e o aperto pode causar vazamentos.

Cuidadosamente dobre a tubulação no meio de acordo 
com o diagrama abaixo. NÃO dobre a tubulação mais de 
90 ° ou mais de 3 vezes.

NOTA: NÃO entrelaça o cabo de sinal com outros fios. Ao 
agrupar esses itens, não entrelace ou cruze o cabo de 
sinal com qualquer outro cabeamento.

7. Passe esta tubulação pela parede e conecte-a à 
unidade externa.
8. Isole toda a tubulação, incluindo as válvulas da 
unidade externa.
9. Abra as válvulas de paragem da unidade exterior 
para iniciar o fluxo do refrigerante entre a unidade 
interior e exterior.

Certifique-se de que não haja vazamento de 
refrigerante após concluir o trabalho de instalação.
Se houver vazamento de refrigerante, ventile a área 
imediatamente e evacue o sistema (consulte a 
seção de Evacuação do Ar deste manual).

6. Depois de ligar os tubos de cobre à unidade interior, 
enrole o cabo de alimentação, o cabo de sinal e a 
tubagem juntamente com a fita de ligação.

ATENÇÃO

NOTAS

ATENÇÃO



VERIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES

Fios

Precauções de Segurança

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

FIOS DA UNIDADE EXTERIOR

Antes de executar qualquer trabalho elétrico
ou de fiação, desligue a energia principal do sistema.

Corrente Nominal
do Aparelho (A)

 
AWG

≤ 7 18

7 - 13 16

13 - 18 14

18 - 25 12

25 - 30 10

12
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AVISO

 ATENÇÃO

 ATENÇÃO

Siga estas instruções para evitar distorção quando o 
compressor iniciar:
• A unidade deve estar conectada à tomada principal. 
Normalmente, a fonte de alimentação deve
tem uma impedância de saída baixa de 32 ohms.
• Nenhum outro equipamento deve estar conectado
para o mesmo circuito de energia.
• As informações sobre energia da unidade podem ser 
encontradas no adesivo de classificação do produto.

A placa de circuito do ar condicionado (PCB) é prote-
gida com um fusível para fornecer proteção contra 
sobrecorrente. As especificações do fusível estão 
impressas na placa de circuito, como:
Unidade interior: T5A / 250VAC, T10A / 250VAC. 
(aplicável para unidade adota somente refrigerante 
R32 ou R290)
Unidade exterior: T20A / 250VAC (para <24000Btu/h 
unidade), T30A / 250VAC (para> 24000Btu/h unidade)

1. Prepare o cabo para conexão
uma. Você deve primeiro escolher o tamanho correto 
do cabo antes de prepará-lo para conexão. Certifique-
se de usar cabos H07RN-F.

Tabela 12.1: Área Transversal Mínima de Cabos de 
Potência e Sinal na América do Norte.

Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação 
antes de trabalhar na unidade.
Toda a fiação elétrica deve ser feita de acordo com as 
regulamentações locais e nacionais.
A fiação elétrica deve ser feita por um técnico 
qualificado. Conexões impróprias pode causar mau 
funcionamento elétrico, ferimentos e fogo.
Um circuito independente e tomada única deve ser 
usado para esta unidade. NÃO conecte outro 
eletrodoméstico ou carregador na mesma tomada.Se a 
capacidade do circuito elétrico não for suficiente ou se 
houver um defeito no trabalho elétrico, isso pode 
causar choques, incêndio, danos à unidade e à 
propriedade.
Ligue o cabo de alimentação aos terminais e aperte-o 
com um grampo. Uma conexão insegura pode causar 
incêndio.
Certifique-se de que toda a fiação seja feita 
corretamente e que a tampa da placa de controle 
esteja instalado. Não fazer isso pode causar 
superaquecimento nos pontos de conexão, fogo, e 
choque elétrico.
Certifique-se de que a conexão da fonte principal feita 
através de um interruptor que desconecta todos os 
pólos, com folga de contato de pelo menos 3 mm 
(0,118 pol.).
NÃO modifique o comprimento do cabo de 
alimentação nem use um cabo de extensão.

• Conecte os fios externos antes de conectar os fios 
internos.
• Certifique-se de aterrar a unidade. O fio terra deve 
estar longe de gás canos, canos de água, pára-raios, 
telefone ou outros fios de aterramento. Um 
aterramento inadequado pode causar choque elétrico.
• NÃO conecte a unidade com a fonte de alimentação 
até que toda a fiação e tubulação esteja concluído.
• Certifique-se de não cruzar sua fiação elétrica com sua 
fiação de sinal, como isso pode causar distorção e 
interferência.
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Tampa

Fig. 12.1

FIOS DA UNIDADE INTERIORTabela 12.2: Outras regiões do Mundo
Corrente Nominal
do Aparelho (A)

 Área de seção transversal
nominal (mm2)

≤ 6 0.75
6 - 10 1
10 - 16 1.5
16 - 25 2.5
25- 32 4
32 - 45 6

ATENÇÃO

b. Utilizando decapadores de fios, retire a capa de 
borracha de ambas as extremidades do cabo de sinal 
para revelar aproximadamente 15 cm (5,9 ”) de fio.
c. Retire o isolamento das extremidades.
d. Usando um prensador de arame, prenda as alças nas 
extremidades.

1. Prepare o cabo para conexão
uma. Usando strippers de fio, tire a jaqueta de 
borracha de ambas as extremidades do cabo de 
sinal para revelar cerca de 15 cm (5,9 ”) do fio.
b. Retire o isolamento das extremidades do
fios.
c. Usando um prensador de arame, prenda os 
terminais à extremidade dos fios.
2. Solte o parafuso na tampa da caixa de controle 
elétrico e remova a tampa.
3. Conecte os terminais em u aos restantes
Combine as cores / etiquetas dos fios com as 
etiquetas no bloco de terminais, parafuse 
firmemente o terminal de cada fio ao terminal 
correspondente. Consulte o número de série e o 
diagrama de fiação localizado na tampa da caixa 
de controle elétrico.

4. Aperte o cabo com o grampo do cabo. O cabo 
não deve estar solto nem puxar os lugs.

5. Volte a colocar a tampa da caixa elétrica.

NOTA: Ao conectar os fios, siga rigorosamente o 
diagrama de fiação encontrado dentro da tampa da 
caixa elétrica.

• Ao conectar os fios, siga rigorosamente o diagrama 
de fiação.
• O circuito refrigerante pode ficar muito quente. 
Mantenha o cabo de interconexão longe do tubo de 
cobre.

2. Remova a tampa elétrica da unidade externa. (Veja a 
Fig. 12.1)

3. Conecte os terminais aos terminais
Combine as cores / rótulos dos fios com as 
etiquetas no bloco de terminais. Enrosque 
firmemente o terminal de cada fio em seu terminal 
correspondente.
4. Aperte o cabo com o grampo do cabo.
5. Isole os fios não utilizados com fita isolante.
Mantenha os fios longe de qualquer elétrica ou 
metal
partes.
6.Volte a colocar a tampa da caixa de controle 
elétrico.
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SAIDA DE AR

Precauções de segurança

Instruções de Evacuação 

Calibre Manifold 
Medidor de Composito

-76cmHg

Valvula de Baixa Pressao

Valvula de Baixa Pressao

Valvula de alta pressao

Mangueira de Carga Mangueira de carga

Bomba de Vacuum

Medidor Pressao

Fig. 13.1

Porca de alargamento

Tampa

Corpo da Valvula
Sistema de valvula

Fig. 13.2

ABRIR VÁLVULAS DELICADAMENTE

13

ATENÇÃO
• Utilize uma bomba de vácuo com um 
manómetro inferior a -0.1MPa e uma descarga 
de ar capacidade acima de 40L / min.
• A unidade exterior não precisa de aspiração.
NÃO abra o gás da unidade externa e
válvulas de retenção de líquido.
• Assegure-se de que o medidor composto 
indica -0.1MPa ou abaixo após 2 horas. Se 
depois três horas de operação e a leitura do 
medidor ainda está acima de -0.1MPa, 
verifique se há vazamento de gás ou água 
dentro do tubo. Se não houver vazamento, 
realize outra evacuação por 1 ou 2 horas.
• NÃO use gás refrigerante para evacuar o 
sistema.

NOTA: Se não houver mudança na pressão do sistema, 
desparafuse a tampa da válvula compactada (válvula de 
alta pressão). Se houver uma mudança na pressão do 
sistema, pode haver um vazamento de gás.

Ao abrir as hastes da válvula, gire a chave 
sextavada até que ela atinja a tampa. NÃO 
tente forçar a válvula a abrir mais.
12. Aperte as tampas das válvulas manualmente e 
aperte-as com a ferramenta adequada.

4. Ligue a bomba de vácuo para evacuar o sistema.
5. Execute o vácuo por pelo menos 15 minutos ou até 
que o medidor de umidade leia -76cmHG (-1x105Pa).
6. Feche o lado de baixa pressão do manômetro e 
desligue a bomba de vácuo.
7. Aguarde 5 minutos e verifique se não houve 
alteração na pressão do sistema.

8. Insira a chave hexagonal na válvula compactada 
(válvula de alta pressão) e abra a válvula girando a 
chave em 1/4 de volta no sentido anti-horário. Ouça o 
gás para sair do sistema e feche a válvula após 5 
segundos.

9. Observe o manómetro por um minuto para 
certificar-se de que não haja mudança na pressão. O 
manómetro deve ler um pouco acima da pressão 
atmosférica.
10. Remova a mangueira de carga da porta de serviço. 
11. Utilizando a chave sextavada, abra totalmente o
válvulas de alta pressão e baixa pressão.

Antes de usar o manômetro múltiplo e a bomba de 
vácuo, leia os manuais de operação para se 
familiarizar com a maneira correta de usá-los.

1. Conecte a mangueira de carga do manômetro na 
porta de serviço na válvula de baixa pressão da 
unidade externa.
2. Conecte outra mangueira de carga do 
manômetro à bomba de vácuo.
3. Abra o lado de baixa pressão do manômetro. 
Mantenha o lado de alta pressão fechado.
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NOTA AO ADICIONAR REFRIGERANTE

ATENÇÃO

DIÂMETRO DO TUBO LIQUIDO

R32 :
(orificio do tubo na unidade interior):  

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)x 
12g(0.13oZ)/m(ft)  

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)x 
24g(0.26oZ)/m(ft)  

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)x 
40g(0.42oZ)/m(ft) 

φ6.35(1/4”) φ9.52(3/8”) φ12.7(1/2”) 

R22 
(orificio do tubo na unidade interior): 

R22 
(orificio do tubo na unidade interior): 

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)x 
30g  (0.32oZ)/m(ft)  

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo))x 
65g(0.69oZ)/m(ft)  

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)x 
115g(1.23oZ)/m(ft) 

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo) 
x15g(0.16oZ)/m(ft)

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)
x30(0.32oZ)/m(ft) 

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)
x60g(0.64oZ)/m(ft)

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo) 
x65g(0.69oZ)/m(ft)

R410A:
(orificio do tubo na unidade interior): 

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)
x30g(0.32oZ)/m(ft) 

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)
x65g(0.69oZ)/m(ft) 

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo) 
x115g(1.23oZ)/m(ft) 

R410A:
(orificio do tubo na unidade interior): 

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo)
x15g(0.16oZ)/m(ft) 

(Comprimento total do
tubo - comprimento
padrão do tubo) 
x30g(0.32oZ)/m(ft) 

O carregamento do refrigerante deve ser realizado após a fiação, aspiração e teste de vazamento. NÃO exceda 
a quantidade máxima permitida de refrigerante ou sobrecarregue o sistema.
Fazer isso pode danificar a unidade ou afetar o funcionamento dela.
Carregar com substâncias inadequadas pode causar explosões ou acidentes. Certifique-se de que o 
refrigerante adequado seja usado.
Os recipientes de refrigerante devem ser abertos lentamente. Use sempre equipamento de proteção ao 
carregar o sistema.

NÃO misture tipos de refrigerantes.
Para o modelo de refrigerante R290 ou R32, certifique-se de que as condições dentro da área foram protegidas 
pelo controle de material inflamável quando o refrigerante foi adicionado ao condicionador de ar.

Alguns sistemas exigem carga adicional, dependendo do comprimento do tubo. O comprimento padrão do 
tubo varia de acordo com os regulamentos locais. Por exemplo, na América do Norte, o comprimento padrão 
do tubo é de 7,5 m (25 '). Em outras áreas, o comprimento padrão do tubo é de 5 m (16'). O refrigerante 
adicional a ser carregado pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
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Antes do Teste

Instruções do teste

TESTE 14

ATENÇÃO
Não executar o teste pode resultar em danos à unidade, 
danos à propriedade ou ferimentos pessoais.

NOTA: Se a unidade não funciona ou não funciona de 
acordo com as suas expectativas,
Consulte a seção de solução de problemas do Manual 
do Proprietário antes de ligar para o atendimento ao 
cliente.

f. Verifique se o sistema de drenagem está 
desimpedido e drenando suavemente.
g. Certifique-se de que não haja vibração ou ruído 
anormal durante a operação.
Para a unidade externa
uma. Verifique se o sistema de refrigeração está
vazando.
b. Certifique-se de que não há vibração ou
ruído anormal durante a operação.
c. Garanta o vento, o ruído e a água
gerado pela unidade não perturbe o seu
vizinhos ou representam um risco para a 
segurança.
6 Teste de drenagem
a. Certifique-se de que o cano de escoamento flua 
suavemente. Novos edifícios devem realizar este 
teste antes de terminar o teto.
b. Remova a tampa de teste. Adicione 2.000ml de
água para o tanque através do tubo anexado.
c. Ligue o interruptor principal e ligue o ar 
condicionado no modo COOL.
d. Ouça o som da bomba de drenagem para ver 
se faz algum ruído incomum.
e. Verifique se a água está descarregada. Pode 
levar até um minuto antes que a unidade comece 
a drenar, dependendo do cano de drenagem.
f. Certifique-se de que não haja vazamentos em 
nenhuma das tubulações.
g. Pare o ar condicionado. Desligue o interruptor 
principal e reinstale a tampa de teste.

Um teste deve ser executado após todo o sistema ter 
sido completamente instalado. Confirme os seguintes 
pontos antes de executar o teste:
a) As unidades interior e exterior estão devidamente 
instaladas.
b) A tubulação e a fiação estão conectadas 
corretamente.
c) Garantir que não haja obstáculos perto do
entrada e saída da unidade que pode causar
mau desempenho ou mau funcionamento do produto.
d) O sistema de refrigeração não vaza.
e) O sistema de drenagem é desimpedido e
drenando para um local seguro.
f ) O isolamento térmico está devidamente instalado.
g) Os fios de aterramento estão conectados 
corretamente.
h) O comprimento da tubulação e o
capacidade de armazenamento refrigerante foram
gravado.
i) A voltagem de energia é a voltagem correta
para o ar condicionado.

1. Abra as válvulas de retenção de líquido e gás.
2. Ligue o interruptor de alimentação principal e 
aguarde unidade para aquecer.
3. Defina o ar condicionado para o modo COOL.
4. Para a unidade interior uma. Assegure-se de que o 
controle remoto e seus botões trabalhe corretamente.
b. Certifique-se de que as persianas se movem 
corretamente e ser alterado usando o controle 
remoto.
c. Verifique novamente para ver se o quarto
a temperatura está sendo registrada corretamente.
d. Assegure os indicadores no controle remoto
controle e o painel de exibição no interior unidade 
funciona corretamente.
e. Garantir os botões manuais no interior unidade 
funciona corretamente.
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REGRAS EUROPEIAS DE RECICLAGEM 15
Usuários em países europeus podem ser obrigados a descartar adequadamente esta unidade. Este 
aparelho contém refrigerante e outros materiais potencialmente perigosos. Ao descartar este aparelho, 
a lei exige coleta e tratamento especiais. NÃO descarte este produto como lixo doméstico ou lixo 
municipal indiferenciado.
Ao descartar este aparelho, você tem as seguintes opções:
• Descarte o aparelho na instalação de coleta de lixo eletrônico municipal.
• Ao comprar um novo aparelho, o revendedor receberá gratuitamente o aparelho antigo.
• O fabricante também levará de volta o aparelho antigo gratuitamente.
• Venda o aparelho para revendedores certificados de sucata.

NOTA: A eliminação deste aparelho na floresta ou em outros ambientes naturais põe em perigo a 
sua saúde e é prejudicial ao meio ambiente. Substâncias perigosas podem vazar para o lençol 
freático e entrar na cadeia alimentar.
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16INFORMAÇÕES DE SERVIÇO
(Requesito apenas para unidades adaptadas a gás R32/R290)

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
As obras devem ser realizadas 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 pessoal de manutenção e outros que trabalhem na área local devem ser instruídos sobre a 
natureza do trabalho que está sendo executado. trabalho em calcário confinado 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 é adequado para uso com refrigerantes 
inflamáveis, ou seja, sem faíscas, adequadamente vedados ou intrinsecamente seguros.
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. Ter um extintor 
de incêndio a seco ou com CO2 próximo da 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 
quaisquer 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 haja
Não há riscos inflamáveis   ou riscos de ignição. Sinais NÃO FUMAR devem ser exibidos.
7. área ventilada
Certifique-se de que a área esteja aberta ou que tenha ventilado adequadamente antes de entrar no 
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 
refrigerante 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 
o correto
especificação. Em todos os momentos, as orientações do fabricante, manutenção e serviço 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:
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O tamanho da carga está de acordo com o tamanho da sala dentro do qual as partes contendo 
refrigerante estão instaladas;
- as máquinas e saídas de ventilação estão operando adequadamente e não estão obstruídas;
- se um circuito indireto de refrigeração está sendo usado, os circuitos secundários devem ser 
verificados
para a presença de refrigerante; a marcação no equipamento continua visível e legível.
- a marcação e os sinais ilegíveis devem ser corrigidos;
- tubo de refrigeração ou componentes são instalados em uma posição onde é improvável que sejam
expostos a qualquer substância que possa corroer componentes contendo refrigerante, a
- os componentes são construídos de materiais que são inerentemente resistentes a serem
- corroídos ou estão adequadamente protegidos contra estarem tão corroídos.
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 
segurança, nenhuma alimentação elétrica deve ser conectada ao circuito até que seja satisfatoriamente 
resolvida. Se a falha não puder ser corrigida imediatamente, mas é necessário continuar a operação, e 
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 
possibilidade de faíscas
- que não há componentes elétricos e fiação expostos durante a carga, recuperação ou purga do 
sistema;
- que há continuidade da ligação da terra. 10. Reparos em componentes selados
10.1 Durante reparos em componentes vedados, todos os suprimentos elétricos devem ser 
desconectados 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.
10.2 Atenção especial deve ser dada ao seguinte para assegurar que, ao trabalhar com componentes 
elétricos, o invólucro não seja alterado de tal forma que o nível de proteção seja afetado.
Isso deve incluir danos aos cabos, número excessivo de conexões, terminais não feitos de acordo com 
as especificações originais, danos aos vedantes, encaixe incorreto das 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 não 
sirvam mais
a finalidade de impedir a entrada de atmosferas inflamáveis. 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 instrinsicamente seguros não precisam ser isolados antes de trabalhar 
neles.
11. Reparo em 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 intrinsecamente 
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.
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12. Cabeamento
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.
13. 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.
14. Métodos de detecção de vazamentos
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). 
Certifique-se de que o detector não seja uma fonte potencial de ignição e é adequado para o 
refrigerante. O equipamento de detecção de vazamentos deve ser ajustado em uma porcentagem do 
LFL do refrigerante 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 ou extintas. Se um 
vazamento de refrigernat
é encontrado que requer 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.
15. Remoção e evacuação
Ao entrar no circuito refrigerante para fazer reparos de qualquer outra finalidade, procedimentos 
convencionais devem ser usados. 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;
     purgar o circuito com gas inerte;
     evacuar;
     purgar novamente com gas 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 brasagem no 
tubo forem realizadas.
Certifique-se de que a tomada da bomba de vácuo não esteja fechada a nenhuma fonte de ignição
é ventilação disponível.

z
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z
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16. Procedimentos de cobrança
Além dos procedimentos de cobrança convencionais, os seguintes requisitos devem ser seguidos:
    Assegure-se de que a contaminação de refrigerantes diferentes não ocorra ao usar
equipamento. Mangueiras ou linhas devem ser o mais curtas possível para minimizar a quantidade de
refrigerante contido neles.
    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).
    Muito 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
vazamento testado após a conclusão do carregamento, mas antes do comissionamento. Um teste de 
vazamento de acompanhamento deve ser realizado antes de sair do local.
17. Desmantelamento
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 
refrigerantes sejam recuperados com segurança. Antes da tarefa que está sendo executada, 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) isolar sistema eletricamente
c) Antes de tentar o procedimento, certifique-se de que:
    Os equipamentos de manuseio mecânico estão disponíveis, se necessário, para o manuseio de 
cilindros de refrigerante; Todos os equipamentos de proteção pessoal estão disponíveis e sendo usados 
  corretamente;
   o processo de recuperação é sempre supervisionado por uma pessoa competente;
O equipamento de recuperação e os 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
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 concluído, certifique-se
os cilindros e o equipamento são removidos do local prontamente e todas as válvulas de isolamento
no equipamento estão fechadas.
k) O refrigerante recuperado não deve ser carregado em outro sistema de refrigeração, a menos
foi limpo e verificado.
18. Rotulagem
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.
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19. Recuperação
Ao remover o refrigerante de um sistema, seja para serviço ou descomissionamento, recomenda-se 
uma boa prática que todos os refrigerantes sejam removidos com segurança.
Ao transferir refrigerante para cilindros, certifique-se de que somente cilindros de recuperação de 
refrigerante apropriados sejam empregados. Certifique-se de que os números corretos de cilindros 
para manter a carga total do sistema estejam disponíveis. Todos os cilindros a serem utilizados são 
designados para o refrigerante recuperado e rotulados para esse refrigerante (isto é, cilindros especiais 
para a recuperação 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, verifique se ela está funcionando 
satisfatoriamente, se foi adequadamente mantida e se todos os componentes elétricos associados 
estão vedados para evitar a ignição no caso de uma liberação de refrigerante. 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 evacuação deve ser realizado antes de reorientar o compressor para os 
fornecedores. Somente aquecimento elétrico ao corpo do compressor deve ser empregado para 
acelerar este processo. Quando o óleo é drenado de um sistema, ele deve ser executado com 
segurança.

20. Transporte, marcação e armazenamento de unidades
1. Transporte de equipamento contendo refrigerantes inflamáveis. Cumprimento das regras de 
transporte.
2. Marcação do equipamento usando sinais Conformidade com os regulamentos locais
3. Descarte de equipamentos usando refrigerantes inflamáveis   Conformidade com os regulamentos 
nacionais
4. Armazenamento de equipamentos / eletrodomésticos
O armazenamento do equipamento deve estar de acordo com as instruções do fabricante.
5. Armazenamento de equipamento embalado (não vendido)
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.

z

z

z

z

z



CF001UI-GDDA
16122200002669

           20180528

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria 
do produto. Consulte a agência de vendas ou fabricante para detalhes. Quaisquer 
atualizações do manual serão enviadas ao site do serviço, verifique a versão mais 
recente.


