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Leia este manual com atenção antes de operar o seu ar condicionado. 
Guarde este manual para referência futura.

AR CONDICIONADO TIPO EMBALADO
MANUAL DE INSTRUÇÕES E FUNCIONAMENTO
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Painel de display

Peças e Funções
Unidade Interior Unidade Exterior

Controlo Remoto

Parte de fora do Controlo Remoto

 SAÍDA

 ENTRADA MANGUEIRA DE DRENAGEM

1. BOTÃO FAN SPEED
Utilizado para selecionar a
velocidade da ventoinha:
LOW, MED, HI, AUTO

2. Botão SWING ESQ./DIR.
3. Botão DRY

Utilizado para definir o
funcionamento da secagem

4.
Botão HEAT
Utilizado para definir o
funcionamento do aquecimento.
(Unidades só com arrefecimento
não têm displays nem funções
relacionadas com o aquecimento.)
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5. Botão COOL
Utilizado para definir o
funcionamento do
arrefecimento.

6. Botão QUIET
7. Display do estado de

cada função
8. Display de modo de

funcionamento
9. Dispositivo final de envio de

sinal
10. Display de envio de sinal

11. TEMP display
12. FAN SPEED display

Swing cima/baixo display
swing esq./dir. display

13. TIMER ON display
TIMER OFF display
CLOCK display

14. Botão ON / OFF
15. Botão TEMP

Utilizado para alterar a
temperatura definida

16. Botão SWING
CIMA/BAIXO

17. Botão ECO
Função de poupança
de energia

SAÍDA FRONTAL

PAINEL DE CONTROLO

ENTRADA TRASEIRA
(CONTÉM FILTRO DE AR E 
REDE DE PROTEÇÃO DE FIOS)

PLACA DECORATIVA ESQUERDA 
E DIREITA SUPERIOR

PLACA DECORATIVA 
ESQUERDA E 

DIREITA INFERIOR

LIGAÇÃO DA TUBAGEM E 
DA CABLAGEM ELÉCTRICA

O
O

O

AUTO
AUTO

TEMP

ECO
IFP

SMART 
display

COOL display

AMBIENT TEMP & 
SET TEMP display

SLEEP display

TIMER ON/OFF 
display

CHILD LOCK display

DRY display

FAN display

HEAT display

FRESH 
display
PM2.5 
display

HEALTH 
display
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Funcionamento

Carregar a Bateria

Definir o Relógio

Colocar as pilhas como na ilustração. 2 pilhas 
R-03, Chave de reposição (cilindro); confirme a 
polaridade "+"/"-";

Colocar a bateria e voltar a colocar a tampa.

Premir o botão CLOCK

Premir “+” ou “-” para 
definir a hora certa.

Cada vez que é premido 
aumenta ou diminui 1 min. Se 
mantiver premido, a hora 
muda mais rapidamente.

Após confirmar a hora, prima 
CONFIRM, "AM" e "PM" páram 
de piscar e o relógio começa a 
funcionar.

Nota:
A distância entre a cabeça transmissora de sinal e o 
receptor deve ser no máximo de 7m sem obstáculos. 
Quando a lâmpada fluorescente de arranque electrónico 
ou o telefone sem fios estiver instalado na mesma sala do 
receptor, este pode interferir na recepção dos sinais, por 
isso a distância para a unidade interior deve ser menor.
O visor cheio ou o visor obscuro durante o funcionamento 
indicam que as pilhas estão gastas. Troque as pilhas.
Se o controlo remoto não funcionar normalmente, remova 
as pilhas e recarregue alguns minutos depois.

Lado de dentro do comando
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18. Botão CODE
Utilizado para selecionar
CODE A ou B. Ao premir
uma vez, A ou B será
indicado no LCD. Por favor
selecione A sem
explicações especiais.

19. Botão RESET
Quando o controlo remoto
não funciona
correctamente, utilize um
objecto afiado para premir
este botão e restaurar o
comando.

20.Botão I NQUIRE
Informa a temperatura
ambiente externa e a
potência de
funcionamento da
máquina.

 (Por exemplo, quando o 
painel indica "01", a potência 
é de 100W, quando indica 
"02", é de 200W, e assim 
sucessivamente)

21. Botão POWER
22. Botão LIGHT

Controla a luz e o brilho
da placa de LED de
display interior

23. BOTÃO HEALTH AIRFLOW
24. Botão HEALTH
25. Botão SMART

Utilizado para
definir o modo
SMART

26. Botão SLEEP
27. Botão de função de

aquecimento especial
10 ºC :aquecimento
de 10 graus (valor
para RS)

28. Botão CHILDLOCK

Ao premir, os outros
botões não funcionam.
Premir novamente para
cancelar o bloqueio
parental.

29. Botão FRESH
30. Botão TIMER ON/OFF
31. Botão HOUR

utilizado para alterar a
hora ou o temporizador

32. Botão CANCELAR/
CONFIRMAR
Utilizado para definir o
relógio e o temporizador

33. Botão CLOCK

Remover a tampa da bateria

1

2

3

1

2

3

PM
AM

QUIET

SMART SLEEP

10

LIGHT
CHILD
 LOCK

FRESH

Dica:
Remover as pilhas caso a unidade não seja utilizada 
por muito tempo. Se houver qualquer indicação após 
retirá-las, basta pressionar a tecla de reset.
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AM ou PM pisca

Confirmar a hora.
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Modo QUIET Modos COOL, HEAT e DRY

Modo QUIET

Iniciar unidade.

Escolher modo de funcionamento.

Modo COOL (Arrefecimento)

Pode usar esta função quando o silêncio é necessário para 
descansar ou ler

A indicação     é mostrada cada vez que o botão é 

premido. O ar condicionado inicia o funcionamento do 

modo POWER. No modo SOFT, a velocidade do ventilador 

adopta automaticamente a baixa velocidade do modo de 

ventilação AUTO.

desaparece e a operação pára.Prima o botão SOFT novamente,

Funcionamento

1.No modo DRY, quando a temperatura ambiente se
torna inferior a +2 ºC, a unidade funcionará
intermitentemente na velocidade LOW
independentemente da configuração FAN (Ventoinha).

2. O controlo remoto pode memorizar cada estado da
operação. Ao iniciar da próxima vez, basta premir o
botão ON/OFF e a unidade será executada no estado
anterior.

AM

QUIET

FAN
SPEED

ECO

SOFT

.

QUIET

QUIET

1

2
AM

QUIET

FAN
SPEED

ECO

.

Modo HEAT (Aquecimento)

Modo DRY (Secagem)
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A unidade começará a funcionar 
para alcançar a temperatura 
indicada no LCD.

COOL/DRY :

Premir o botão           indica, de 
cada vez que é premido, a 
direção de ar no display do 
controlo remoto de acordo com 
os modos de funcionamento 
diferentes:

Modo FAN (Ventoinha)

LOW MED HI AUTO

Premir o botão FAN SPEED. Cada vez que é 
premido, a velocidade da ventoinha muda da 
seguinte forma:

A unidade funcionará com a velocidade de ventoinha 
selecionada.

Premir o botão TEMP
Cada vez que o botão é 
premido, a temperatura 
aumenta 1ºC.
Cada vez que o botão é 
premido, a temperatura 
diminui 1ºC.

Funcionamento

É aconselhável não manter por muito tempo a asa 
horizontal na posição mais baixa nos modos COOL 
ou DRY ou pode ocorrer condensação de água.
Com o fluxo de ar frio a apontar para baixo no modo 
COOL, ajustar o fluxo de ar horizontalmente 
proporciona uma melhor circulação de ar.

A temperatura pode ser aumentada ou diminuida por 
incrementos de 1ºC pelo controlo remoto, mas o 
alcance de definição de temperatura do ar 
condicionado é de 16ºC a 30ºC. Por exemplo, quando 
o controlo remoto indica uma temperatura de 16ºC ou
30ºC, a definição de temperatura não se altera e 
mantém-se nos 16ºC ou 30ºC, independentemente da 
Definição de Temperatura.

1

2

AM

QUIET

ECOFAN
SPEED

. .

1

2

AM

QUIET

ECOFAN
SPEED

. HEAT :

SMART :

Estado inicial

Estado inicial

Cada vez que premir o botão  , o controlo 
remoto indica o seguinte:
controlo remoto:

Quando a humidade for elevada, pode ocorrer 
condensação de água  na saída de ar se todas as 
grelhas verticais estiverem ajustadas para a esquerda 
ou para a direita.

Direção do fluxo de ar para 
cima e para baixo

Direção do fluxo de ar para a esquerda e 
para a direita
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O gerador de íons de água do 
ar condicionado pode gerar 
muitos aniões, equilibrar a 
quantidade de posições e de 
aniões no ar, matar bactérias e 
acelerar o sedimento de poeira 
na sala e limpar o ar na sala.

Ao premir o botão health airflow novamente, as grelhas 
de entrada e saída do ar condicionado abrem-se, e a 
unidade começa a funcionar à condição antes de 
definir a função health airflow. Após parar, a grelha de 
saída fecha automaticamente.

Aviso:
Não puxar a grelha de saída à mão ou esta pode 
funcionar incorrectamente. Se a grelha não funcionar 
apropriadamente, pare durante um minuto e volte a 
iniciar com o controlo remoto.
O controlo remoto memoriza o estado de cada 
operação. Ao iniciar na próxima vez, basta premir o 
botão ON/OFF e a unidade volta a executar o estado 
anterior.

Definir a função 
health airflow (saúde 
e fluxo de ar)

Cancelar a função 
health airflow.

Premir o botão 
HEALTH

Premir o botão HEALTH duas vezes 
faz com que a operação pare.

Cada vez que premir,     é indicado.
O ar condicionado inicia a função 
Health de aniões.

Operation

Quando o motor da ventoinha interna está a 
funcionar, tem a função de processo saudável. 
(Está disponível em qualquer modo) Quando o 
ventilador da unidade interior não funciona, a 
lâmpada de saúde acende-se, mas o gerador de 
aniões não liberta aniões.

Modo HEALTH Modo HEALTH AIRFLOW

AM

SMAR T SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

QUIET

AM

SMAR T SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

QUIET

Ao premir novamente o botão 
health airflow,      aparece no 
display. Evite a exposição directa 
ao fluxo de ar

5

(Esta função não está 
disponível neste modelo)

Ao premir o botão health airflow,
        aparece no display. Evite 
ficar exposto directamente ao 
fluxo de ar.

Nota:
1. Após definir a função de health airflow, a posição
das grelhas de entrada e saída fica fixa.
2. No modo de aquecimento, deve escolher o modo
3. No modo de arrefecimento, deve escolher o modo
4. Nos modos de arrefecimento e secagem, utilizar o
ar condicionado durante muito tempo em condições 
de muita humidade cria um fenómeno de queda de 
gotas de água na grelha de saída.
5. Selecione a direção apropriada da ventoinha
consoante as condições actuais.
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Ajustar o relógio correctamente antes de iniciar o modo 
TIMER (temporizador). Pode fazer a unidade iniciar ou 
parar automaticamente nos seguintes horários: Antes de 
acordar pela manhã, quando voltar a casa ou depois de 
adormecer.

Modo POWER

Pode utilizar esta função 

quando precisar de 

arrefecimento rápido.

Selecione o modo de 
funcionamento desejado.

Definição de tempo.

TIMER ON. 

Controlo Remoto: “TIMER ON”

TIMER OFF. 

Controlo Remoto: “TIMER OFF”

“ON” ou “OFF”

TIMER ON  OFF / TIMER ON  OFF
Premir o botão TIMER ON para confirmar. Seguir o 
mesmo procedimento em "Definir tempo para TIMER 
OFF"
Controlo remoto: TIMER ON  OFF
Premir o botão TIMER ON para 
confirmar. Seguir o mesmo procedimento 
em "Definir tempo para TIMER OFF"
Controlo remoto: TIMER ON  OFF

Cada vez que o botão é premido, 
o ajuste do tempo aumenta ou
diminui 1 minuto. Se mantiver 
premido, aumenta rapidamente. 
Pode ajustar até 24 horas.

Defina o

Defina o

Cada é vez que é premido,           é mostrado e o ar 

condicionado inicia o modo POWER.

No modo COOL, a ventoinha assume automaticamente a 

alta velocidade do modo AUTO:

Ao premir o botão POWER novamente,          
desaparece e a operação pára.

Modo POWER Modo TIMER

AUTOPOWER

AM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

QUIET

Dica:
Durante a operação POWER, no modo COOL 
rápido, a sala indicará uma distribuição de 
temperatura não homogénea.

Para cancelar o modo TIMER basta pressionar o 
botão CANCEL várias vezes até ao TIMER.

3

QUIET

1

TIMER ON
AM

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

1

2

Funcionamento

6
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irá piscar.

irá piscar.

Confirmar a definição.

Após definir o tempo, premir CONFIRM para confirmar.

no controlo remoto pára de piscar.
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Antes de ir para a cama, pode premir o botão SLEEP e a 
unidade entra no modo SLEEP, garantindo um sono 
descansado.

 A unidade funciona durante mais 3 horas e depois 
pára. A temperatura é mais baixa que a definição de 
temperatura para que a temperatura ambiente não 
seja demasiado alta durante o sono.

Apróx. 6hrs

Def. Temp.

Baixa 2 ºC

Baixa 2 ºC

Unid. pára

Sobe 1 ºC

3 hrs 
Sobe 1 ºC

Sobe 1 ºC

Definição Temp.

Modo COOL, DRY

Em modo HEAT

Unidade pára

1 hr

1 hr

1 hr

3 hrs

1 hr

A operação 
SLEEP inicia.

O modo 
SLEEP inicia

A operação 
SLEEP pára.

O modo SLEEP 
pára

Premir o 
botão SLEEP

Modo de funcionamento

1. Nos modos COOL e DRY

1 hora após o início do modo 
SLEEP, a temperatura sobe 1ºC 
em relação à definição de 
temperatura ambiente. Depois 
de mais 1 hora, a temperatura 
aumenta mais 1ºC. A unidade 
funcionará por mais 6 horas até 
que a temperatura seja maior 
que a temperatura definida, 
para que a temperatura 
ambiente não seja demasiado 
baixa para o seu sono.

2. No modo HEAT (aquecimento)

1 hora após o início do modo SLEEP, a temperatura 
desce 2ºC abaixo da temperatura definida. Após mais 
1 hora, a temperatura diminui mais 2 C. Depois de 
mais 3 horas, a a temperatura aumenta mais 1ºC.

3. No modo SMART

A unidade funciona no modo sleep correspondente ao 
modo de funcionamento selecionado automaticamente.

4. Quando a função de sono silencioso é ajustada para
 8 horas, o tempo de sono silencioso não pode ser 
ajustado. Quando a função TIMER está programada, a 
função de suspensão silenciosa não pode ser 
configurada. Depois da função SLEEP estar 
configurada, se o utilizar reiniciar a função TIMER, a 
função SLEEP será cancelada; A máquina fica no 
estado de sincronização, se os dois modos estiverem 
configurados ao mesmo tempo, qualquer um dos seus 
tempos de operação é terminado em primeiro lugar, a 
unidade pára automaticamente e o outro modo é 
cancelado.
Função de retoma após corte de energia

Se a unidade for iniciada pela primeira vez, o 
compressor não começa a funcionar até passarem 3 
minutos. Quando a energia for retomada após o corte, 
a unidade funciona automaticamente, e passados 3 
minutos o compressor começa a funcionar.

Nota de retoma após corte de energia

Premir o botão sleep dez vez em cinco segundos para 
entrar na função após ouvir quatro sons. Premir o botão 
sleep dez vezes em cinco segundos e deixar esta função 
após ouvir dois sons.

SLEEP Confortável

Funcionamento

AUTO

AM

QUIET

SMART SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH
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Uma tecla pode dar-lhe uma sala 
confortável!
A unidade de ar condicionado 
pode analisar a temperatura 
interior e a humidade e fazer o 
ajuste em conformidade.

SMART início

ou  SMART pára

Prima o botão ON/OFF e a 
unidade inicia. Prima o botão 
SMART e "  " é indicado no 
controlo remoto. O painel de 
display do ar condicionado fica 
BRANCO:

Ajuste automático da temperatura ambiente com 
economia de energia.

Nos modos de arrefecimento, aquecimento e 
desumidificação, prima a tecla smart para entrar na 
função inteligente. No modo de funcionamento smart, 
quando o ar condicionado está em execução, 
seleciona automaticamente o modo de arrefecimento, 
aquecimento, desumidificação ou sopro. Quando a 
função smart está em execução, prima 
"arrefecimento", "aquecimento" ou "desumidificação" 
para mudar para o outro modo e sair da função smart.

A função de poupança de energia só funciona nos 
modos de arrefecimento, aquecimento ou 
desumidificação, Após a função de poupança de energia 
estar definida, prima as teclas sharp, mute, sleep ou 
smart para sair da função de poupança de energia.

Depois de definir a poupança de energia, a máquina 
anfitriã ajusta automaticamente a temperatura definida e 
controla automaticamente a comutação do compressor, o 
que pode ser inconsistente com a definição do utilizador.

A função de poupança de energia é mais eficaz 
depois do ar condicionado funcionar por algum 
tempo (mais de 2 horas)

SMART FRESH
SMART Defrost
SMART FAN SPEED
SMART FAN HEALTH
SMART DRY
SMART SOFT
SMART Control temperature

Modo SMART Modo ECO

QUIET

SMAR T SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

SMAR T

AUT O

AM

SMAR T

ECO

AM

FAN
SPEED

ECO

QUIET

Prima o botão ECONOMY e " ECO " 

é indicado no controlo remoto e a 

unidade corre em modo ECONOMY.

Prima o botão ECONOMY 

novamente, ECONOMY desaparece 

e o funcionamento pára.

Funcionamento

Po
rt
ug

uê
s



Escape o ar viciado da sala e inspire ar fresco.
(Esta função não está disponível neste modelo)

Pressione o botão FRESH e            é 
indicado no controlo remoto e a placa 
de display ar condicionado fica VERDE 
e a operação da função de mudança 
para ar fresco começa. Nota: Como 
este modelo não tem unidade de ar 
fresco instalada, não há alteração no 
estado da operação.

Ao premir duas vezes, o display         
desaparece e a função de mudança 
para ar fresco é cancelada.

Limpeza do Filtro de Ar
1.

2.

Modo FRESH Para utilização inteligente do Ar Condicionado

Funcionamento

AM

SMAR T SLEEP

LIGHT CHILD
 LOCK

FRESH

QUIET

Nota:

Se a unidade não instalou o motor eléctrico de mudança 

para ar fresco, a função de troca para ar fresco não está 

disponível.

Uma vez a
cada 2 sem.

9

Utilize um aspirador de pó para 
remover a poeira ou lave o filtro com 
água. Após a lavagem, seque 
completamente o filtro à sombra.

3.Colocar o filtro correctamente

Abrir a grelha de 
entrada e tirar o filtro

Limpar o filtro

4.Fechar a grelha de entrada

Nota: Quando limpar o filtro, retire o 
módulo RCD e não o limpe com água. 
Remova o pó com uma escova macia.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO WIFI

l

 l
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CE
Todos os produtos estão em conformidade com a 
seguinte disposição europeia:

- Directiva de baixa tensão 2006/95/EC
- Compatibilidade electromagnética 2004/108/CE 
ROHS
Os produtos cumprem os requisitos da Directiva 
2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 
sobre a Restrição do Uso de Certas Substâncias 
Perigosas em Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
(Directiva EU RoHS)
WEEE

REQUISITOS DE ELIMINAÇÃO:
O seu produto de ar condicionado está marcado 
com este símbolo. Isto significa que os produtos 
elétricos e eletrôóicos não devem ser misturados 
com lixo doméstico não classificado. Não tente 
desmontar o sistema sozinho: a desmontagem do

REGULAMENTO EUROPEU DE 
CONFORMIDADE DOS MODELOS

1
1+2= kg

R410A
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa 
abrangidos pelo Protocolo de Quioto. Não ventilar para a 
atmosfera. Tipo de refrigerante: R410A
GWP* valor: 1975
GWP=potencial de aquecimento global
Preencher tinta indelével,

  1    a carga de refrigerante de fábrica do produto
  2    a quantidade de refrigerante adicional carregada no campo e
  1+2  a carga total de refrigerante
no rótulo de carga de refrigerante fornecido com o produto.
O rótulo preenchido deve ser colado na proximidade da porta de 
carga do produto (por exemplo, no interior da tampa do valor de 
paragem).
A contém gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo 
Protocolo de Quioto
B carga de refrigerante de fábrica do produto: ver placa de 
identificação da unidade 
C quantidade de refrigerante adicional carregada no campo
D carga total de refrigerante
E unidade exterior
F cilindro refrigerante e colector para carga

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
SOBRE O REFRIGERANTE USADO

De acordo com a Directiva 2012/19/UE do Parlamento 
Europeu, informamos o consumidor sobre as exigências de 
colocação dos produtos eléctricos e electrónicos.

sistema de ar condicionado, o tratamento do refrigerante, do 
óleo e de outras peças devem ser efectuados por um técnico 
qualificado de acordo com a legislação local e nacional 
pertinente. Os aparelhos de ar condicionado devem ser tratados 
numa instalação de tratamento especializada para reutilização, 
reciclagem e recuperação. Ao garantir que este produto é 
eliminado correctamente, ajuda a prevenir potenciais 
consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde 
humana. Entre em contacto com o técnico ou com a autoridade 
local para obter mais informações. A bateria deve ser removida 
do controle remoto e colocada separadamente de acordo com a 
legislação local e nacional.

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

10
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Manual de Instalação do Ar Condicionado Ambiente

Chave de torque
(17mm, 22mm, 26mm)
Cortador de tubos
Ferramenta de alargamento
Faca
Fita métrica
Mandril

Driver
Pinça
Serrote
Broca de furo
Chave inglesa (17,19 e 
26mm)
Detector de fuga de gás ou 
solução de sabão e água

Ferramentas necessárias para a instalação Fonte de Alimentação
Antes de inserir a alimentação no receptáculo, verifique se a 
tensão não tem falhas.
A fonte de alimentação é a mesma que a indicada na placa de 
identificação correspondente. Instale um circuito de derivação 
exclusivo para a alimentação.
Deve ser montado um receptáculo a uma distância a que o cabo 
de alimentação possa ser alcançado. Não estenda o cabo 
cortando-o.Seleção do local de instalação

Acessórios
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- Lugar onde seja fácil direcionar o tubo de 
chuva e a tubagem exterior.
- Colocar longe de fontes de calor e com pouca 
luz solar directa.
- Lugar onde o ar frio e quente possam ser 
distribuídos igualmente pela sala. 
- Colocar perto de tomada de alimentação. 
- Deixar espaço suficiente ao redor da unidade.
- Lugar robusto que não crie vibrações, onde o 
corpo possa ser suportado.

Seleção do local de instalação:
- Lugar forte o suficiente para suportar a unidade e não 
criar vibrações e ruídos.
- Lugar onde o vento e o ruído não incomodem os 
vizinhos.
- Lugar protegido da chuva e da luz solar directa, 
ventilado ou que permita instalar uma proteção.
- Lugar com espaço suficiente para um fluxo de ar suave.

Seleção do tubo

Peças opcionais para a tubagem

Nesta unidade, os tubos de líquido e de gás devem ser 
isolados uma vez que ficam com temperaturas baixas 
durante o funcionamento.
Utilizar peças opcionais para o conjunto de tubagem 
ou tubos cobertos com material de isolamento 
equivalente.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Instalação da unidade interior

Instalação da unidade exterior

No. Forma QTD
1 Prevenir queda de peças 1
2 Pilha seca 2
3 Tubo de drenagem 1
4 Suporte 1
5 3
6 Conjunto de parafusos 1
7 Tampa do furo de parede 1
8 Ficha do produto 1
9 Manual do utilizador 1

10 Cartão de introdução Wi-Fi 1
11 Etiq. consumo de energia 1
12 Controlo remoto 1

Marca       Nome da peça

Fita adesiva

Clipe de tubo

Mangueira de ligação

Material de isolamento

Massa

Mangueira de drenagem

Tubo líquido
Tubo de gás

Cusão
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ESQ. TRÁS

DIR.

Disposição das direções das tubagens

10

mc
51

~

mais d
e 60cm

mais de 60cm

mais
 de

Não obstruir

mais de

mais de

Desenho de Instalação das Unidades Interior e Exterior 
Os modelos adoptam refrigerante sem HFC R410A

Sujeito ao produto adquirido, a imagem acima é 
apenas para referência.

Unidade Interior 
1. Fazer um Buraco na Parede e Encaixar a Tampa do Buraco de Tubagem

Lado exterior 

Grossura da 

parede

Lado interior
Buraco na 

parede 

70mm

(Secção do buraco na parede2. Ligação da Tubagem da unidade interior

De acordo com o método de tubagem, ligue a tubagem da unidade interna com a união da tubagem de ligação, organize a tubagem de 
acordo com a posição do furo na parede e aperte a mangueira de drenagem, ligando o cabo eléctrico e a tubagem junto com a fita de 
polietileno.
Insira a tubagem ligada, ligando o cabo eléctrico e a mangueira de drenagem através do buraco na parede para ligar à unidade exterior.

1. Remover as placas decorativas esquerda e direita para baixo, removendo o parafuso assente e 
puxando-as para a frente.
2. Remover a placa decorativa traseira removendo os dois parafusos na parte superior do meio.
3. Remover a placa decorativa dianteira removendo os quatro parafusos assentes.
4. Remover a tampa da caixa eléctrica removendo todos os parafusos da caixa elétrica e levantando-as. 
Verá então a caixa eléctrica como indicado na imagem.

Disposição de tubagem e tubo de drenagem

Cortar, com um martelo ou uma serra, a tampa para a tubagem de acordo com a 
direção da tubagem

a unid. interior

mais d
e 200cm

mais de 30cm

Posição do buraco na parede

Fazer um buraco na parede

O buraco na parede deve ser feito consoante o local 
de instalação e a direção da tubagem (ver desenhos 
de instalação).

Fazer um buraco de 70x70 de diâmetro, com um 
pequeno deslize em direção ao exterior.
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Tubo de cobre

Material de isolamento

Mangueira de drenagem

Ligação de cabo eléctrico para 
unidade interior e exterior

Disposição da mangueira de drenagem
A mangueira de drenagem deve ser colocada no seu lugar.
Deve criar um deslize ao colocar a mangueira de drenagem. Evite dobrar a mangueira para cima e para baixo.
Se a humidade for elevada, o tubo de drenagem (especialmente na sala e na unidade interior) deve ser coberto com material 
de isolamento. 12



Ligar o cabo eléctrico exterior/interior

Ao ligar o cabo após instalar a unidade interior
1.

2.

Inserir o cabo a partir da parte de trás da unidade, e de seguida, puxá-lo para fora na parte da frente.

1PH,230V~,
50Hz

L N

L    N

Fonte de alimentação

on-off especial

(Os componentes na linha com pontos 
são preparados pelo utilizador)

mais de  A

1

Interior

Exterior

2(L)

Ao ligar o cabo antes de instalar a unidade interior

Soltar os parafusos e inserir completamente as pontas do cabo no bloco de terminais e apertar os parafusos. 
Puxar ligeiramente o cabo para certificar que os cabos estão correctamente inseridos e apertados.
Após a ligação do cabo, nunca deixar de prender o cabo ligado com a tampa da cablagem.

Nota: Ao ligar o cabo, confirme cuidadosamente o número de terminais das unidades interior e exterior. .
Se a cablagem não estiver correcta, não é possível um bom funcionamento e pode causar avarias.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu 
técnico de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante.

Se o fusível na placa de PC estiver fundido, mude-o com o tipo T.3.15A/250V.
.O método de cablagem deve estar em linha com o padrão de cablagem local.

1.

2.

3.

4. Após a instalação, a ficha de alimentação deve ser alcançada facilmente.

5. Deve ser incorporado um disjuntor na cablagem. O disjuntor deve ser um interruptor do 
todos os pólos, e a distância entre os seus dois contactos não deve ser menor de 3mm.

Indoor unit

Retirar a tampa da cablagem
Remover a tampa do terminal na caixa eléctrica da unidade interna e, de 
seguida, retirar a tampa da cablagem removendo os parafusos.

Inserir a partir do cabo exterior da sala para o lado esquerdo do buraco 
na parede, onde já esteve o tubo.
Puxar o cabo na parte frontal e ligar o cabo com um loop.

20

1(N) 3(C)

Cablagem de ligação:
VDE, não inferior a 4*0.75mm2

cabo de alimentação:
 VDE, não inferior a 3*2.5mm2

Instalar de acordo com o Desenho para a Instalação das Unidades Interior e Exterior

●

●
●

Instalação da Unidade Exterior

Meia união         Porca de 
alargamento

A fixação forçada sem uma centralização cuidada 
pode danificar as roscas e causar fugas de gás.

Diâmetro do tubo (ǿ)
Lado líquido6.35mm(1/4") 18N.m

Lado líquido/gás9.52mm(3/8") 42 N.m
Lado gás 12.7mm(1/2") 55N.m

1

Ligação dos tubos2

Unidade Exterior

 Unidade Exterior

Unidade exterior

Unidade interior

A

B

A

B

Unidade interior

Armadilha de óleo

CUIDADO

Elevação Máx●
Caso a elevação A seja mais●
de 5m, deve haver armadilhas 
de óleo a cada 5~7m
Comp. Máx●
Caso o comprimento do tubo B 
seja superior a 10m, o refrigerante 
deve ser carregado de acordo 
com 50g/m.

●

Amax=15m

Bmax=25m

1

Unidade Exterior

Unidade exterior

Unidade exterior

Unidade interior

A

B

Po
rt
ug

uê
s

Fonte de alimentação

Para dobrar um tubo, arredonde o maior largo possível para não 
esmagar o tubo. O raio de curvatura deve ser de 30 a 40 mm ou maior.
Ligar primeiro o tubo do lado do gás facilita o trabalho.
O tubo de ligação é especializado para o R410A.

Torque de aperto

Lado gás 15.88mm(5/8") 60 N.m
Chave inglesa     Chave de torque

Cuidado para não deixar entrar no tubo matérias como resíduos de areias, etc.

13



●

●

Desapertar os parafusos do bloco de terminais, inserir completamente as fichas 
no bloco de terminais e voltar a apertar os parafusos.
Inserir o cabo de acordo com o número do terminal no compartimento.
Se a cablagem não estiver correcta, pode impedir o bom funcionamento ou 
avariar o controlo.

●

Fixar o cabo com um grampo.●

Ligação3

Se o cotovelo de drenagem for 
utilizado, por favor fixe a bomba de 
calor como na figura

●

1. Desapertar a tampa da porta de serviço da válvula de 3 vias, a tampa da haste 
da válvula para a válvula de 2 vias e 3 vias, ligar a porta de serviço na projeção 
da mangueira de carga (baixo) ao manómetro. De seguida, ligar a projeção da 
mangueira de carga (centro) ao manómetro da bomba de vácuo.

2. Abrir a alavanca em baixo no manómetro, operar a bomba de vácuo. Se os movimentos de 
escala da gaus (baixo) atingirem a condição de vácuo num momento, verifique 1. novamente.

Vacuumize for over 15min.And check the level gauge which should read -0.1MPa3.
Fazer vácuo durante mais de 15min e verificar o manómetro, que deve ler -0.1MPa 

(76 cm Hg) no lado de pressão inferior. Após a concluir o vácuo, feche a manivela 
'Lo' no manómetro para parar a bomba de vácuo. Verificar o estado da escala e 
mantê-la por 1-2min. Se a escala voltar atrás apesar do aperto, fazer novamente o 
alargamento, voltar ao início de 3.

Ligar o Cotovelo de Drenagem4

Método de purga: Utilizar a bomba de vácuo5

4.Abra a haste da válvula para a válvula de 2 vias num ângulo anti-horário de 90 graus. 
Após 6 segundos, feche a válvula de 2 vias e faça a inspeção de fugas de gás.

Sem fugas de gás?5.

6.

Em caso de fuga de gás, aperte as peças da ligação do tubo. Se 
a fuga parar, prossiga para o passo 6.

Se não parar a fuga de gás, descarregar todo o refrigerante da porta de 
serviço. Depois de voltar a fazer o alargamento e o vácuo, encher com o 

refrigerante prescrito na garrafa de gás.

     

    Depois de colocar as tampas, verifique se há fugas de gás ao redor das tampas.

7.

8.

  Abrir

Manómetro (para R410A) 
Junta anti-contracorrente

Válvula de 3 vias lado líquido

Válvula de 2 vias lado do gás

Tubo(para R410A) Bomba de vácuo (para R410A)   Fechar

Tampa da haste da válvula

Tampa da haste da válvula

Tampa da porta de serviço

Passo 1 Passo 2

Passo 3

Passo 7
.

Passo 6Passo 4

●

●

CUIDADO

● A fonte de alimentação deve ser utilizada apenas no ar condicionado. (Sobre I0A)
Caso instale o ar condicionado num local húmido, instale um disjuntor de fuga à 
terra.
Para instalação noutros locais, utilizar um disjuntor o mais longe possível.

●

●

● O corte de tubos é feito com um cortador de tubos e as rebarbas devem ser removidas.

Após inserir a porca de alargamento é feito o trabalho de alargamento.●

1 Instalação da Fonte de Alimentação

2 Corte e alargamento da tubagem

Operação de alargamento 1. Cortar o tubo 2.Remover as rebarbas

3.Inserir a porca de 
alargamento

Ferramenta p/ R410A Ferramenta de alargamento convencional
Tipo de engate Tipo de engate (rígido) Tipo de porca de asa (tipo Imperial)

A 0~0.5mm 1.0~1.5mm 1.5~2.0mm

4.Alargar o tubo

Inclinado  Danificado   Rachado Parcial Demasiado fora

Correcto Incorrecto

Existem fugas de gás na ligação dos tubos?
Há isolamento térmico na ligação da tubagem?
Os cabos de ligação do interior ao exterior estão firmemente 
inseridos no bloco de terminais?
A cablagem de ligação do interior e do exterior estão fixadas 
apropriadamente?
A drenagem é feita de forma segura?
A ligação de terra está ligada de forma segura?
A unidade interior está bem fixada?
A tensão da fonte de alimentação respeita o código?
Há algum ruído?
A lâmpada está normalmente acesa?
O arrefecimento e o aquecimento (quando na bomba de calor) 
são realizados normalmente?
O funcionamento do regulador da temperatura ambiente é 
normal?

Verificação da Instalação e Teste de Funcionamento■

■

Abrir 90O

Válvula de 3 vias Válvula de 3 vias

Passo 5 Válvula de 3 vias
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Retirar a mangueira de carga da porta de serviço, abrir as válvulas de 2 vias e 3 
vias. Girar a haste da válvula no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até 
bater ligeiramente.
Para evitar fugas de gás, girar a tampa da porta de serviço, a tampa da haste da 
válvula para a válvula de 2 vias e 3-voas um pouco mais que o ponto onde o torque 
aumenta de repente.

Válvula de 2 vias

Válvula de 3 vias

Válvula de 2 vias

Se houver fuga de refrigerante do ar condicionador, é necessário 
descarregar todo o refrigerante. Primeiro faça vácuo, depois carregue o ar 
condicionado com o refrigerante líquido de acordo com a quantidade 
marcada na placa de identificação.
Não permitir que entrem outros meios de arrefecimento ou ar  no sistema 
de arrefecimento de circulação senão o especificado (R410A), caso 
contrário, a anormal pressão no sistema pode fazê-lo quebrar e causar 
lesões.

Por favor, explique aos nossos clientes como seguir o 
manual de instruções.

Itens a verificar no Teste

Válvula de 2 viasVálvula de 2 vias

Colocar a marca de verificação       nas caixas



Não parar ou iniciar o 
funcionamento desligando 
a ficha de alimentação e 
semelhantes.

2.Não instalar em local onde haja possibilidade de fugas de 
gás inflamável perto da unidade.

3.Não expor a unidade a 
vapor ou vapor de óleo.

Precauções

Por favor contacte o vendedor/serviço para fazer a instalação.
Não tente instalar o aparelho de ar condicionado sozinho porque a instalação 
inadequada pode causar choques eléctricos, incêndios, fugas de água.

Ligar o fio de terra.

Terra

AVISO
Quando encontrar anomalias (como cheiro a 
queimado), desligar imediatamente o botão de 
operação e contactar o vendedor.

OFF

Utilizar uma 
fonte de 
alimentação 
com um 
disjuntor

APLICAÇÃO 
RIGOROSA

Ligar totalmente o cabo de 
alimentação à tomada.

Utilizar a tensão apropriada.

Não utilizar o cabo de 
alimentação enrolado.

Tenha cuidado para não danificar 
o cabo de alimentação.

1.Não usar o cabo de alimentação 
estendido ou ligado a meio

APLICAÇÃO 
RIGOROSA

APLICAÇÃO 
RIGOROSA PROIBIÇÃO

PROIBIÇÃO PROIBIÇÃO

PROIBIÇÃO

Não apontar o fluxo de ar 
directamente às pessoas, 
especialmente crianças e idosos.

Não tentar reparar ou 
montar sozinho.

Não utilizar com o propósito de 
armazenar comida, obras de arte, 
equipamento de precisão, cultivo ou 
procriação.

CUIDADO
Apanhe ar fresco ocasionalmente, 
especialmente quando aparelhos a gás 
estiverem a funcionar ao mesmo tempo.

PROIBIÇÃO
APLICAÇÃO 
RIGOROSA

Não mexer no interruptor com 
as mãos molhadas.

PROIBIÇÃO

PROIBIÇÃO

PROIBIÇÃO PROIBIÇÃO

PROIBIÇÃO

Não instalar a unidade perto de lareiras 
ou outros aparelhos de aquecimento.

Verificar o bom estado do 
suporte de instalação

Não deitar água em cima da 
unidade para a limpar

PROIBIÇÃO

Não colocar animais ou plantas 
no alcance directo do fluxo de ar

Não colocar objectos em cima da 
unidade nem subir para cima dela.

Não colocar vasos de flores ou 
recipientes de água em cima da 
unidade.

Não inserir objectos na entrada 
nem na saída.

PROIBIÇÃO

PROIBIÇÃO

PROIBIÇÃO

APLICAÇÃO 
RIGOROSA

Verificar a instalação 
correcta da drenagem

AVISO

15
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Resolução de ProblemasLimpeza da unidade

A máquina é adaptável na seguinte situação

Fenómeno Causa ou pontos de verificação

Arrefecimento 
ou aquecimento 
insuficientes

O filtro de ar está sujo? Normalmente deve ser limpo a cada 15 dias.
Existem obstáculos antes da entrada ou da saída?
A temperatura está definida correctamente?
Há portas ou janelas abertas?
Há luz solar directa através da janela durante o modo de 
arrefecimento? (utilize uma cortina)
Existem demasiadas fontes de calor ou pessoas na sala durante o 
modo de arrefecimento?
A direção da asa horizontal é a correcta?
Deve ser mantida na horizontal ou para cima durante o modo de 
arrefecimento, e horizontal ou para baixo durante o aquecimento.

Fuga de água O filtro de ar está sujo; A unidade está inclinada.

Ouve-se 
borbulhar ou 
bater

Durante a operação da unidade ou a parar, pode-se ouvir 
borbulhar ou bater. Nos primeiros 2-3 minutos após o arranque da 
unidade, este ruído é mais perceptível (Este ruído é gerado pelo 
refrigerante a flui no sistema.)

Ouvem-se 
estalidos 

Durante a operação da unidade, podem-se ouvir estalidos. Estes 
ruídos são criados pela expansão ou pelo encolhimento da caixa 
devido a alterações de temperatura.

Criam-se 
cheiros

Isso ocorre porque o sistema faz circular cheiros do ar interior, 
como o cheiro de móveis, tintas, cigarros.

Sopra névoa 
ou vapor

Nos modos COOL (arrefecimento) ou DRY (secagem), a unidade 
pode soprar névoa. Isto acontece devido ao arrefecimento 
repentino do ar interior.

O modo COOL 
muda para o 
modo FAN de 
forma automática

Para evitar a formação de gelo no permutador de calor da unidade 
interior, o aparelho de ar condicionado por vezes muda para o modo 
FAN, mas volta imediatamente ao modo COOL.

O sistema não 
reinicia 
imediatamente

Quando a unidade pára, não reinicia imediatamente a unidade até 
passarem 3 minutos de forma a proteger o sistema. Quando desliga 
a ficha eléctrica e a volta a ligar, o circuito de proteção funciona 
durante 3 minutos para proteger o ar condicionado.

No modo HEAT 
(aquecimento), a 
unidade exterior 
cria água ou vapor

Isto acontece porque o gelo do permutador de calor da unidade 
exterior está a derreter (no modo COOL).

O motor da 
ventoinha da 
unidade interior  
trabalha mesmo 
quando o modo 
HEAT pára

Para remover o calor restante, o motor da ventoinha da 
unidade interior continua a funcionar durante algum tempo 
após parar a operação de aquecimento.

No modo DRY não 
é possível mudar a 
velocidade da 
ventoinha

No modo DRY, quando a temperatura ambiente se torna inferior a 
+2ºC a unidade funciona intermitentemente na velocidade LOW 
independentemente da configuração FAN.

Nenhuma das 
unidades 
funciona

Verifique a alimentação eléctrica: certifique-se que a tensão nominal está a ser 
fornecida. Verifique se o disjuntor de corrente diferencial disparou (certifique-se 
de desligar a fonte de alimentação e entre em contacto com a estação de serviço 
imediatamente.)

A temperatura 
indicada no 
painel de 
controlo é 
diferente da 
que o utilizador 
detecta

Tendo em consideração a diferença de temperatura na sala,
o ar condicionado compensa automaticamente a temperatura de 
forma a proporcionar maior conforto, por isso é um fenómeno 
normal.

Arrefeci-
mento

Interior Máximo:D.B/W.B

Máximo:D.B/W.B

Mínimo:D.B/W.B

Exterior

Interior

Exterior
Aqueci-
mento

32oC/23oC

oC/1 oC

43 C/26 C

Máximo:D.B/W.B 27oC/- oC

2

MANUTENÇÃO

Desligar o interruptor de alimentação
Não mexer com as mãos molhadas
Não limpar com água quente ou solvente

Limpar o filtro

Usar água ou aspirador para tirar o pó. 
Se estiver muito sujo, limpar com 
detergente ou água com sabão neutro.
Enxaguar com água fresca, secar o filtro 
e voltar a montar.

Cuidado:
Não lavar o filtro com água acima dos 
40º para não o danificar.
Limpar o filtro com cuidado.

Limpar a unidade interior (exterior):
Limpar com um pano quente ou detergente neutro e 
depois limpar a humidade com um pano seco. Não 
utilizar água muito quente (acima dos 40ºC), o que 
pode causar descoloração ou deformação. Não 
utilizar pesticidas ou outros detergentes químicos.
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