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Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou 

mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou recebam 

instruções referentes à utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. 

As crianças devem ser supervisionadas de forma a garantir que não utilizam este aparelho para brincar. 
 

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outro lixo doméstico, dentro da 

UE. Para prevenir qualquer tipo de agressão ao meio ambiente e à saúde humana devido à 

eliminação de resíduos sem controlo, deve-se recorrer a uma reciclagem responsável para ajudar 

à reutilização sustentável dos materiais. Para entregar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas 

de recolha e devolução ou contacte com o vendedor onde o produto foi adquirido. Que podem 

proporcionar ao produto uma reciclagem segura para o meio ambiente. 

 

R290: 3 



Significado dos símbolos 
 
 
 

PERIGO 

ADVERTÊNCIA 

CUIDADO 

AVISO 

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, 

resulta em morte ou lesões graves. 
 

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, 

pode resultar em morte ou lesões graves. 
 

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, 

pode em lesões menores ou moderadas. 
 

Indica informações importantes mas não relacionadas com 

perigos para assinalar riscos de danos de propriedade. 

 
Indica um perigo ao qual poderia ser atribuída a palavra 
AVISO ou CUIDADO. 

 

 
 
 
 

Cláusulas de exceção 
 

O fabricante não assumirá a responsabilidade quando ocorrer perda 

de propriedade ou ferimentos causados pelas seguintes razões. 

1. Danificar o produto devido à utilização indevida ou incorreta do produto 
 

2. Alterar, modificar, efetuar a manutenção ou utilizar o produto com outro 

equipamento sem respeitar o manual de instruções do fabricante; 

3. Após verificação, o defeito do produto é causado diretamente por gás corrosivo; 
 

4. Após verificação, os defeitos são causados pela utilização indevida durante o 

transporte do produto; 

5. Utilizar, reparar, efetuar a manutenção do equipamento sem respeitar o manual 

de instruções ou regulamentos relacionados; 

6. Após verificação, o problema ou conflito é causado pela especificação de qualidade 

ou pelo desempenho de partes e componentes produzidos por outros fabricantes; 

7. Os danos são causados por desastres naturais, ambientes com más 

condições ou motivos de força maior. 
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Aparelho abastecido com gás inflamável R290. 
 

 
Antes de instalar e utilizar o aparelho, leia primeiro o manual do proprietário.  

Antes de instalar o aparelho, leia primeiro o manual de instalação.  

Antes de reparar o aparelho, leia primeiro o manual de assistência. 

Refrigerante 
• Para concretizar a função do equipamento de ar condicionado, existe um refrigerante 

especial a circular no sistema. O refrigerante utilizado é o fluoreto R290, que é sujeito a 
limpeza especial. O refrigerante é inflamável e inodoro. Para além disso, pode provocar 
explosões em determinadas condições. 

• Comparativamente aos refrigerantes comuns, o R290 é um refrigerante não poluente, não 
provocando danos na ozonosfera. A influência no efeito de estufa também é menor. O 
R290 tem características termodinâmicas muito boas, o que permite obter uma eficiência 
energética muito elevada. Assim, os equipamentos exigem um abastecimento menor. 

• Consulte a placa de identificação para obter a quantidade de carregamento de R290. 

ADVERTÊNCIA 
• Aparelho abastecido com gás inflamável R290. 

• O aparelho deve ser instalado, utilizado e armazenado numa divisão com uma área útil: 

Modelo   Min. área útil (m2) 

ADP-07FX-A3 4 

ADP-09FX-A3 11 

• O aparelho deve ser armazenado numa divisão onde não existam fontes de ignição em funcionamento 
contínuo. (Por exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor 
elétrico em funcionamento). O aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada, onde o 
tamanho da divisão corresponda à área da divisão especificada para funcionamento. 

• O aparelho deve ser armazenado de forma a evitar a ocorrência de danos mecânicos. 

• As condutas ligadas a um aparelho não devem conter nenhuma fonte de ignição. 

• Mantenha quaisquer aberturas de ventilação necessárias livres de obstruções. 

• Não perfure nem queime. 

• Tenha em atenção que os refrigerantes podem não conter odor. 

• Não utilize meios para acelerar o descongelamento ou efetuar limpeza para além dos 
recomendados pelo fabricante. 

• A assistência deve ser apenas realizada como recomendado pelo 
fabricante. Caso seja necessário efetuar alguma reparação, contacte o 
Centro de assistência autorizado mais próximo. Quaisquer reparações 
efetuadas por pessoal sem formação podem ser perigosas. 

• Devem cumprir-se os regulamentos de gases nacionais.  

• Leia o manual do especialista. 
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Aviso de segurança 
 

 

 
● Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por 

pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 
falta de experiência e conhecimento, se estiverem supervisionadas ou 
receberem as instruções referentes à utilização do aparelho de forma 
segura e compreendam os perigos implicados. A limpeza e a 
manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. 
As crianças não devem brincar com o aparelho. 

● Antes do funcionamento, confirme se as especificações de alimentação 
correspondem às que se encontram na placa de identificação. 

● Antes de proceder à limpeza ou manutenção do ar condicionado, 
desligue-o e retire a ficha de alimentação. 

● Certifique-se de que o cabo de alimentação não foi prensado por 
objetos rígidos. 

● Não puxe nem arraste o cabo de alimentação para puxar a ficha de 
alimentação ou para deslocar o ar condicionado. 

● Não insira nem puxe a ficha de alimentação com mãos molhadas. 
● Utilize a alimentação de ligação à terra. Certifique-se de que a ligação 

à terra é fiável. 
● Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo 

fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoal igualmente 
qualificado, de forma a evitar perigo. 

● Se ocorrer uma condição anómala (p. ex.: cheiro a queimado), 
desligue imediatamente a alimentação e, em seguida, contacte o 
revendedor local. 

● Quando não existir alguém a prestar atenção ao equipamento, 
desligue-o e retire a ficha de alimentação ou desligue a alimentação. 

● Não molhe nem aplique água no ar condicionado. Caso contrário, pode 
provocar um curto-circuito ou danificar o ar condicionado. 

● Em caso de utilização do tubo de drenagem, a temperatura ambiente 
não deve ser inferior a 0 °C. Caso contrário, ocorrem fugas de água 
para o ar condicionado. 

● É proibido o funcionamento de equipamentos de aquecimento em 
torno do ar condicionado. 

● É proibido utilizar o equipamento na casa de banho ou na divisão da lavandaria. 
● Afaste de fontes de calor e de objetos inflamáveis e explosivos. 
● Não é permitida a utilização do equipamento por parte de crianças e 

pessoas com deficiência sem supervisão. 
● Evite que as crianças brinquem ou subam para cima do ar condicionado. 
● Não coloque nem pendure objetos que gotejem sobre o ar condicionado. 
● Não repare nem desmonte o ar condicionado sozinho. 
● É proibido inserir qualquer objeto no ar condicionado. 
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Aviso de segurança 
 

 

● Não utilize uma extensão. 
● Não deixe que os resíduos se acumulem na conduta de ar. Se 

existirem resíduos na conduta de ar, contacte profissionais para 
resolverem a situação. 

 

 

Ambiente de funcionamento 
 

● O ar condicionado deve funcionar dentro do intervalo de temperatura: 
16 °C ~ 35 °C. 

● O aparelho destina-se a ser utilizado apenas em interiores. 
● O aparelho deve ser posicionado de forma a que a tomada esteja acessível. 
● Este ar condicionado destina-se a uma utilização em ambiente familiar 

e não de indústria comercial. 
● O espaço reservado em torno do ar condicionado deve ser, no mínimo, 

de 12″ (30 cm). 
● Não utilize o ar condicionado em ambientes húmidos. 
● Mantenha a entrada e a saída de ar limpas e desimpedidas. 
● Durante o funcionamento, feche as portas e janelas para melhorar o 

efeito de refrigeração. 
● Coloque o ar condicionado num piso suave e plano durante o 

funcionamento para evitar o ruído e a vibração. 
● Este ar condicionado está equipado com rodízios. Os rodízios devem 

deslizar num piso suave e plano. 
● É proibido inclinar ou inverter o ar condicionado. Em caso de anomalia, 

desligue imediatamente a alimentação e contacte o revendedor. 
● Evite a exposição à luz solar direta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nota: 

Os gráficos neste manual são apenas para referência. Consulte os produtos 

reais para obter detalhes específicos. 
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Introdução ao funcionamento do painel de controlo  

 

 

 

 

 
 
 

Painel de controlo 

Lâmina de guia 

Lâmina de oscilação 

Rodízios 

Gancho para fixação do  
cabo de alimentação 

Ficha do cabo de 
alimentação 

Filtro 

Entrada de ar 

Junta A 

Tubo de descarga de calor 

Junta B+C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comando à distância 
 
 
 

AVISO: 

O tubo de descarga de calor e os outros acessórios de instalação não podem ser eliminados. 
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Introdução ao funcionamento do painel de controlo  

 

 

Nome do painel de controlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionamento do painel de controlo 
 

 
• Depois de ligar a alimentação, o ar condicionado emite um som. Após este 

passo, pode acionar o ar condicionado através do painel de controlo. 
• Com o equipamento ligado, sempre que premir o botão no painel de controlo, 

o ar condicionado emite um som. Entretanto, o indicador correspondente no 
painel de controlo acende-se de forma brilhante. 

• Com o equipamento desligado, o tubo nixie duplo 8 no painel de controlo não 
é apresentado. 

• Com o equipamento ligado, o tubo nixie duplo 8 no painel de controlo 
apresenta a temperatura de referência no modo de refrigeração. No entanto, 
não é apresentada nos outros modos. 

 
Botão ON/OFF (Ativação/Desativação) 

 

Premir este botão liga ou desliga o ar condicionado. 

 
Botão + / - 

 

No modo de refrigeração, prima o botão "+" ou "-" para aumentar ou diminuir a 
temperatura de referência em 1 °C. O intervalo da temperatura de referência é de 16 °C a 
30 °C. No modo automático, de desumidificação ou de ventoinha, este botão é inválido. 

Tubo nixie duplo 8 

Botão + / - Indicador do modo de refrigeração 

Indicador do modo de 

desumidificação 

Indicador do modo de ventoinha 

Indicador de 

velocidade da 

ventoinha 
Botão Wifi 

Botão FAN (Ventoinha) 

Botão MODE (Modo) 

Botão TIMER (Temporizador) 

Botão ON/OFF (Ativação/Desativação) 
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Introdução ao funcionamento do painel de controlo  

 

3 Botão MODE (Modo) 
 

Prima este botão e o modo circulará de acordo com a sequência abaixo: 

 
 
 

COOL (Refrigeração): neste modo, o indicador do modo de refrigeração 

acende-se de forma brilhante. O tubo nixie duplo 8 

apresenta a temperatura de referência. O intervalo de 

configuração da temperatura é de 16 °C~30 °C. 

DRY (Desumidificação): neste modo, o indicador do modo de desumidificação 

acende-se de forma brilhante. O tubo nixie duplo 8 não 

apresenta qualquer item. 

FAN (Ventoinha): neste modo, o ar condicionado aciona a apenas a ventoinha. O 
indicador de ventoinha acende-se de forma brilhante. 

O tubo nixie duplo 8 não apresenta qualquer item. 
 

4 Botão FAN (Ventoinha) 
 

Prima este botão e a velocidade da ventoinha circula como "velocidade baixa → 
velocidade média → velocidade alta → ventoinha automática → velocidade baixa". 

 

5 Temporizador 

Prima o botão TIMER (temporizador) para entrar no modo de configuração do 
temporizador. Neste modo, prima o botão "+" ou "-" para ajustar a configuração do 
temporizador. A configuração do temporizador aumenta ou diminui 0,5 (meia) hora, ao 
premir o botão "+" ou "-" no período de 10 horas, enquanto a configuração do temporizador 
aumenta ou diminui 1 hora, ao premir o botão "+" ou "-" para além de 10 horas. 

Após a conclusão da configuração do temporizador, o equipamento apresenta a 
temperatura se não for realizada nenhuma operação durante 5 segundos. Se a 
função de temporizador for iniciada, o indicador superior mantém o estado de 
apresentação. Outros não são apresentados. No modo de temporizador, prima 
novamente o botão TIMER (temporizador) para cancelar o modo de temporizador. 

6 Botão WiFi 

Depois de ligar o equipamento, prima o botão WiFi para ligar ou desligar a função 

WiFi. Prima sem soltar o botão durante 10 s para reconfigurar a função WiFi. 

FAN (Ventoinha) 

DRY (Desumidificação) COOL (Refrigeração) 
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Botões do comando à distância 
 
 
 

Botão ON/OFF (Ativação/Desativação) 

Botão MODE (Modo) 

Botão + / - 

Botão SWING (Oscilação) 

Botão FAN (Ventoinha) 

Botão SLEEP (Repouso) 

Botão TIMER (Temporizador) 

Botão HEALTH (Saúde) 

Botão WiFi 

 

 
 

Descrição dos ícones do ecrã de apresentação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
AVISO: " " Este é um comando à distância geral. Apenas alguns modelos dispõem desta função. 

Consulte os modelos atuais. 

 

 
 

Ecrã do tipo de temperatura 

: Temp. referência 

: Temp. ambiente exterior 

: Temp. ambiente interior 

Modo Turbo 
Definir velocidade 

da ventoinha 

Modo automático  

Modo de refrigeração  

Modo de desumidificação  

Modo de ventoinha 

Modo de aquecimento 

Modo de funcionamento 

Enviar sinal 

Child lock (Bloqueio 
infantil)  
Função Health (Saúde) 

Funcionamento da ventilação 

Função de aquecimento de 8 °C 
Temperatura de referência 

Sleep mode (Modo de repouso) 

Função de iluminação 
Função I feel (Sinto) 

X-fan mode  
(Modo de ventoinha X) Horário definido 

TIMER ON/TIMER OFF (Temporizador 
ativado/Temporizador desativado) 

Up & down swing (Oscilação vertical) 
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Descrição dos botões do comando à distância  

 

 

Nota: 
● Este é um comando à distância de utilização geral, que pode ser utilizado em 

ares condicionados com várias funções. Para algumas funções que o aparelho 
não tenha, premir o botão correspondente no comando à distância vai manter 
o estado original de funcionamento do equipamento. 

 

1 Botão ON/OFF (Ativação/Desativação) 

Prima este botão para ligar o equipamento. Prima novamente este botão para desligar 
o equipamento. 
 

2 Botão MODE (Modo) 

Prima este botão sucessivamente para ativar o modo de funcionamento desejado. 
O indicador correspondente acenderá. 

 

 

 

 

 

• Automático: neste modo, o equipamento funciona de forma automática de acordo com as 
configurações de fábrica. Nesse caso, a temperatura de referência não pode ser ajustada. 

• Refrigeração: neste modo, o ar condicionado funciona no modo de refrigeração. O 
indicador de refrigeração acenderá. Prima o botão "Fan Speed" (Velocidade da 
ventoinha) para ajustar a velocidade da ventoinha. 

• Desumidificação: neste modo, o aparelho funciona com a ventoinha a baixa 
velocidade para desumidificação e o indicador correspondente está aceso. No modo 
de desumidificação, a velocidade da ventoinha não pode ser ajustada. 

• Apenas ventoinha: neste modo, o ar condicionado não arrefece nem aquece, apenas 
sopra vento. O indicador da ventoinha acenderá. Prima o botão "Fan Speed" 
(Velocidade da ventoinha) para ajustar a velocidade da ventoinha. 

• Aquecimento: neste modo, o ar condicionado funciona no modo de aquecimento. 
Prima o botão "Fan Speed" (Velocidade da ventoinha) para ajustar a velocidade da 
ventoinha. (O equipamento apenas de refrigeração não receberá o sinal do modo de 
aquecimento. Se definir o modo de aquecimento com o comando à distância, premir o 
botão ON/OFF (Ativação/Desativação) não ligará o equipamento). 

 

3 Botão + / - 

• Premir o botão "+" ou "-" uma vez aumenta ou diminui a temperatura de referência em 
1 °F (°C). Mantenha premido o botão "+" ou "-" durante 2 s, para alterar rapidamente a 
temperatura de referência no comando à distância. 
Solte o botão quando alcançar a temperatura de referência desejada. 

• No estado de configuração do temporizador, cada vez que premir o botão "+" ou "-", o 
tempo aumenta ou diminui 0,5 (meia) hora. Mantenha premido o botão "+" ou "-", após 
2 s, o tempo apresentado no tubo nixie duplo 8 alterará rapidamente. Solte o botão até 
que o tempo de referência seja atingido. 

Auto- 

mático 
Apenas 

ventoinha Aquecimento 
Desumi- 

dificaçã

o 

Refrige- 

ração 
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Descrição dos botões do comando à distância  

 

 

4 Botão SWING (Oscilação) 

Prima este botão para ativar ou desativar a oscilação. 
 

5 Botão FAN (Ventoinha) 

Este botão é utilizado para a configuração da velocidade da ventoinha na sequência de 
AUTO (Automático), , , até , regressando novamente ao modo automático. 

 
 
 
 
 

 
 

NOTA: existem 3 velocidades para a velocidade da ventoinha deste modelo. 
 

6 Botão SLEEP (Repouso) 

Prima este botão para entrar no modo de funcionamento SLEEP (Repouso). 

Prima-o novamente para cancelar esta função. Esta função está disponível em 

COOL (Refrigeração), HEAT (Aquecimento) (apenas para modelos com função 

de aquecimento) para manter a temperatura mais confortável para si. 

 

7 Botão TIMER (Temporizador) 

No estado ON (Ligado), prima este botão para desativar o temporizador. No 

estado OFF (Desligado), prima este botão para ativar o temporizador. 

Prima este botão uma vez e os carateres da HORA ON (OFF) piscam para serem 

indicados. Entretanto, prima o botão "+" ou o botão "-" para ajustar a configuração do 

temporizador (o tempo mudará rapidamente se premir o botão "+" ou "-"). O intervalo de 

configuração do tempo é de 0,5 a 24 horas. Prima este botão novamente para confirmar a 

configuração do temporizador e os carateres da HORA ON (OFF) param de piscar. 

Se os carateres estiverem a piscar mas não tiver premido o botão do temporizador, o 

estado de configuração do temporizador desaparecerá após 5 s. Se o temporizador 

for confirmado, prima este botão novamente para cancelar o temporizador. 
 

8 Botão HEALTH (Saúde). 

Prima este botão para ativar e desativar as funções saudáveis e de expulsão nos 

ecrãs LCD " ". Prima o botão pela segunda vez para iniciar as funções saudáveis e 

de expulsão simultaneamente; o LCD apresenta " " e " ". Prima este botão pela 
terceira vez para desativar as funções saudáveis e de expulsão simultaneamente. 

Prima o botão pela quarta vez para iniciar a função saudável; o LCD apresenta " ". 
Prima este botão novamente para repetir a operação acima. 

● Esta função é aplicável apenas a alguns modelos. 
  

Auto- 

mático 

Velocidade 

3 

Velocidade 

2 

Velocidade 

1 
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Descrição dos botões do comando à distância  

 

 
 

9 Botão WiFi 

Prima o botão "WiFi" para ligar ou desligar a função WiFi. Se a função WiFi 

estiver ativada, o ícone "WiFi" é apresentado no comando à distância; com o 

equipamento desligado, prima os botões "MODE" (Modo) e "WiFi" em simultâneo 

durante 1 s para que o módulo WiFi restaure as configurações de fábrica. 

● Esta função encontra-se disponível apenas em alguns modelos. 

 

Descrição das funções para combinação de botões 
 

Função de alternância de apresentação da temperatura 
Com o equipamento OFF (Desativado), prima em simultâneo os botões 

"MODE" (Modo) e "-" para alternar entre °C e °F. 

Função de iluminação 
Com o equipamento ligado ou desligado, pode premir os botões "+" e "FAN" 

(Ventoinha) simultaneamente para ligar ou desligar a lâmpada e enviar o código. 

Depois de energizada, a lâmpada fica ligada por predefinição. 

 

Substituição das pilhas do comando à distância 
 

1. Prima a parte traseira do comando à distância 

assinalada com " ", conforme indicado na 

figura e, em seguida, retire a tampa da caixa 

das pilhas na direção da seta. 

2. Substitua duas pilhas 7# (AAA 1,5 V) e certifique-se 

de que a posição dos polos "+" e "-" está correta. 

3. Volte a colocar a tampa da caixa das pilhas. 
 

AVISO 

● A distância entre o emissor do sinal e a janela recetora não deve ser 

superior a 8 m e não devem existir obstáculos entre ambos. 

● Como o sinal pode sofrer interferências em divisões onde existam lâmpadas 

fluorescentes eletrónicas, lâmpadas fluorescentes de conversão ou telefones 
sem fios, aproxime-se do ar condicionado quando utilizar o comando à distância. 

● Substitua pilhas novas do mesmo modelo quando for necessário proceder à substituição. 

● Quando não utilizar o comando à distância durante um longo período de 

tempo, retire as pilhas. 

emissor de sinal pilha 

reinstalar 

remover 

Tampa da caixa das pilhas 
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Limpeza e manutenção  

 

 
 

Atenção: 
● Antes de limpar o ar condicionado, desligue o equipamento e desligue a 

alimentação. Caso contrário, provocar choque elétrico. 

● Não lave o ar condicionado com água. Caso contrário, provocar choque elétrico. 

● Não utilize líquidos voláteis (como diluente ou gás) para limpar o ar 

condicionado. Caso contrário, pode danificar o aspeto do ar condicionado.  
 

Limpe o revestimento exterior e a grelha 
 

 

Limpeza do revestimento exterior: 

Se existir pó na superfície do revestimento exterior, utilize um pano 

suave para o limpar. Se o revestimento exterior estiver muito sujo  

(p. ex., com gordura), utilize um detergente neutro para o limpar. 
 

Limpeza da grelha: Utilize um produto de limpeza ou uma 
escova suave para a limpar. 

 

 
Limpe o filtro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Instale o filtro 
Depois de o filtro ter sido limpo 
e seco, volte a instalá-lo bem. 

Retire o filtro 

 

Limpe o filtro 
Se o filtro estiver bastante sujo 
(com gordura, por exemplo), 
utilize água quente a 40 °C com 
detergente neutro para o limpar 
e, em seguida, coloque-o num 
local coberto para secar. 

 

AVISO 

• O filtro deve ser limpo de três em três meses. Caso exista muito pó no 
ambiente de utilização, pode aumentar a frequência de limpeza. 

• Não seque o filtro com fogo nem com um secador de cabelo. Caso 
contrário, pode ficar deformado ou incendiar-se. 
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Limpeza e manutenção  

 

 

Limpe o tubo de descarga de calor 
 

Remova o tubo de descarga de calor do ar condicionado, limpe-o, seque-o e volte a 
colocá-lo. (Para o método de instalação e remoção, consulte as instruções de 
"Instalação e desmontagem do tubo de descarga de calor"). 

 

Verificação antes da época de utilização 
 

1. Verifique se as entradas e as saídas de ar estão bloqueadas. 

2. Verifique se a ficha e a tomada estão em boas condições. 

3. Verifique se o filtro está limpo. 

4. Verifique se existem pilhas instaladas no comando à distância. 

5. Verifique se a junta, o suporte da janela e o tubo de descarga de calor estão 
instalados com firmeza. 

6. Verifique se o tubo de descarga de calor está danificado. 

 
Verificação depois da época de utilização 

 

1. Desligue a alimentação. 

2. Limpe o filtro e o revestimento exterior. 

3. Remova o pó e quaisquer outros resíduos do ar condicionado. 

4. Elimine água acumulada no chassis (consulte a secção "Método de drenagem" 
para obter mais detalhes). 

5. Verifique se o suporte da janela está danificado ou não. Caso esteja danificado, 
contacte o revendedor. 

 
Armazenamento por longos períodos de tempo 

 
Caso não utilize o ar condicionado por um longo período de tempo, efetue a 

manutenção indicada nos passos seguintes para obter um bom desempenho: 

● Certifique-se de que não existe água acumulada no chassis e de que o tubo 
de descarga está desmontado. 

● Puxe a ficha e enrole o cabo de alimentação. 
● Limpe o ar condicionado e embale-o bem para impedir o aparecimento de pó. 

 
Aviso para recuperação 

 

● Vários materiais de embalagem são recicláveis. Coloque-os no contentor de 
reciclagem mais próximo. 

● Caso pretenda deitar fora o ar condicionado, contacte a divisão local ou o 
centro de assistência mais próximo para obter informações sobre o método 
de eliminação correto. 
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Análise de avarias  

 

 

Verifique os itens abaixo antes de solicitar manutenção. Se ainda assim não for 
possível eliminar a avaria, contacte o revendedor local ou profissionais qualificados. 

 
Fenómeno Resolução de problemas Solução 

 
 
O ar condicionado 
não funciona 

• Falha de energia? • Aguarde após a recuperação de 
energia. 

• A ficha está solta? • Volte a inserir a ficha. 

• O interruptor de ar disparou ou 
existe um fusível queimado? 

• Solicite a um profissional que substitua 
o interruptor de ar ou o fusível. 

• Existe uma avaria no circuito? • Solicite a um profissional que 
substitua o circuito. 

• O equipamento foi reiniciado depois 
de parar imediatamente? 

• Aguarde 3 minutos e, em seguida, 
ligue novamente o equipamento. 

 

Fenómeno Resolução de problemas Solução 

 
 
Má refrigeração 
(aquecimento) 

• A alimentação é demasiado 
baixa? 

• Aguarde pela recuperação da 
tensão. 

• O filtro de ar está demasiado sujo? • Limpe o filtro de ar. 

• A temperatura de referência é 
adequada? 

• Ajuste a temperatura. 

• A porta e a janela estão 
fechadas? 

• Feche a porta e a janela. 

 

Fenómeno Resolução de problemas Solução 

 
 
O ar condicionado 
não consegue 
receber o sinal do 
comando à 
distância ou o 
comando à 
distância perdeu 
capacidade de 
deteção. 

• O equipamento sofreu 
interferências graves (como 
pressão estática, tensão instável)? 

• Retire a ficha. Insira a ficha 
depois de cerca de 3 minutos e, 
em seguida, ligue o equipamento. 

• O comando à distância está 
dentro do intervalo de receção? 

• O intervalo de receção do 
comando à distância é de 8 m. 
Não exceda este intervalo. 

• Está bloqueado por obstáculos? • Remova os obstáculos. 

• A capacidade de deteção do 
comando à distância é baixa? 

• Verifique as pilhas do comando à 
distância. Se a alimentação 
estiver baixa, substitua as pilhas. 

• Existe uma lâmpada fluorescente 
na divisão? 

• Desloque o comando à distância 
para perto do ar condicionado. 

• Desligue a lâmpada fluorescente 
e tente novamente. 
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Análise de avarias  

 

 
Fenómeno Resolução de problemas Solução 

Não é expelido ar do 
ar condicionado 

• A saída ou a entrada de ar está 
bloqueada? 

• Elimine os obstáculos. 

• No modo de aquecimento, a temperatura 
atinge a temperatura de referência? 

• O equipamento deixa de expelir ar depois 
de atingir a temperatura de referência. 

• O modo de aquecimento foi iniciado 
agora? 

• Para evitar o ar frio, o ar condicionado 
demora algum tempo a arrancar. Trata-
se de um fenómeno normal. 

• O evaporador foi descongelado? 
(verifique ao puxar o filtro) 

• É um fenómeno normal. O ar 
condicionado está a descongelar. 
Depois do descongelar, o equipamento 
retoma o funcionamento. 

 

Fenómeno Resolução de problemas Solução 

A temperatura de 
referência não pode 
ser ajustada. 

• O equipamento funciona no Auto 
mode (Modo automático)? 

• A temperatura não pode ser 
ajustada no modo automático. 

• A temperatura pretendida excede o 
intervalo de configuração de 
temperatura? 

• Intervalo de configuração da 
temperatura: 16 °C~30 °C 

 

Fenómeno Resolução de problemas Solução 

Existe um odor 
estranho 

• Existe uma fonte de odor estranho 
no ambiente, como cheiro de 
mobília, cigarros, etc. 

• Elimine a fonte de odor estranho. 

• Limpe o filtro. 

 

Fenómeno Resolução de problemas Solução 

Ouve-se um som 
anormal durante o 
funcionamento 

• O equipamento sofre interferências 
de raios, de rádio, etc.? 

• Desligue a alimentação, ligue-a 
novamente e, em seguida, ligue 
novamente o equipamento. 

 

Fenómeno Resolução de problemas Solução 

É possível ouvir o 
som de fluxos de 
água  

• O equipamento foi ligado ou 
desligado agora? 

• Existe um som de fluxo de refrigerante 
no interior do ar condicionado, que é um 
fenómeno normal. 

 

Fenómeno Resolução de problemas Solução 

É possível ouvir o 
som de "PAPA" 

• O equipamento foi ligado ou 
desligado agora? 

• A expansão ou a retração por calor 
do painel devido à alteração da 
temperatura, pode provocar um 
som de fricção. 
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Análise de avarias 
 

Código de anomalia 
 

CÓDIGO  

DE ERRO 
Resolução de problemas 

 

 
F0 

 
Entre em contacto com profissionais qualificados para obter assistência. 

 

F1 
 

Entre em contacto com profissionais qualificados para obter assistência. 

 

F2 
 
Entre em contacto com profissionais qualificados para obter assistência. 

 
F4 

 

 
Entre em contacto com profissionais qualificados para obter assistência. 

 

 
E8 

1.Verifique se o equipamento se encontra num ambiente 

com temperatura excessiva e elevada humidade; se a 

temperatura ambiente for demasiado elevada, desligue o 

equipamento e volte a ligá-lo depois de a temperatura 

ambiente baixar para valores abaixo de 35C. 

2. Verifique se o evaporador e o condensador estão 

bloqueados por alguns objetos; caso estejam, retire os 

objetos, desligue o equipamento e volte a ligá-lo. 

3. Caso a avaria persista, contacte o nosso centro de 

assistência pós-venda. 

 
 

H3 

 
H8 

1. Retire a água que está no interior do chassis. 
2. Se o erro "H8" persistir, contacte um profissional para 
efetuar a manutenção do equipamento. 

 

 

• Caso ocorra o seguinte fenómeno, desligue o ar condicionado e a alimentação 

imediatamente e, em seguida, contacte o revendedor imediatamente. 
→ O cabo de alimentação está em sobreaquecimento ou danificado. 
→ Som incomum durante o funcionamento. 
→ Odor estranho. 
→ Fuga de água. 

• Não repare nem modifique o ar condicionado sozinho. 

• Se utilizar o ar condicionado em condições fora do comum, pode causar 

avarias, choques elétricos ou incêndios. 

ADVERTÊNCIA 
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Precauções na instalação 
 

Atenção: 

● Respeite todas as normas e regulamentações. 

● Não utilize cabos de alimentação danificados ou inadequados. 

● Tenha cuidado durante a instalação e a manutenção. É proibida uma utilização 

incorreta de modo a evitar choques elétricos, morte e outros acidentes. 
 

Seleção do local de instalação 
 

Requisitos básicos 
Instalar o equipamento nos seguintes locais pode causar um mau funcionamento. Se tal 
não for possível evitar, consulte o revendedor local: 
1. Local com fontes de forte calor, vapores, gás inflamável ou explosivo e objetos voláteis 

presentes no ar. 
2. Local com dispositivos de alta frequência (como máquinas de soldar e equipamentos médicos). 
3. Local perto da área costeira. 
4. Local com óleo ou fumo no ar. 
5. Local com gás sulfurado. 
6. Outros locais com circunstâncias especiais. 

Requisitos do ar condicionado 
1. A entrada de ar deve estar afastada de obstáculos e sem objetos perto da saída de ar. 

Caso contrário, a radiação do tubo de descarga de calor pode ser afetada. 
2. Selecione um local onde o ruído e o ar expelido, emitidos pelo equipamento exterior, 

não afetem as imediações. 
3. Mantenha a distância em relação a lâmpadas fluorescentes o melhor que puder. 
4.O aparelho não deve ser instalado em lavandarias. 

 

Requisitos para a ligação elétrica 

Medidas de segurança 
1. Deve cumprir os regulamentos de segurança elétrica quando instalar o equipamento. 

2. De acordo com os regulamentos de segurança locais, deve utilizar um circuito de 
alimentação adequado. 

3. Para aparelhos com fixações em Y, as instruções devem conter os seguintes itens. Se 

o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu 

agente de assistência ou por pessoal igualmente qualificado, de forma a evitar perigo. 

4. Ligue corretamente o cabo sob tensão, o cabo neutro e o cabo de ligação à terra da tomada. 

5. Certifique-se de que desliga a alimentação antes de realizar qualquer trabalho 

relacionado com eletricidade e segurança. 

6. Não ligue a alimentação antes de terminar a instalação. 

7. O ar condicionado é um aparelho elétrico de primeira classe. Deve ser devidamente ligado à 

terra por profissionais, com dispositivos de ligação à terra especializados. Certifique-se de 

que está sempre bem ligado à terra, uma vez que pode causar choque elétrico. 

8. O cabo amarelo e verde ou o cabo verde no condicionador é o cabo de ligação à terra, 

que não pode ser utilizado para outras finalidades. 

9. A resistência de ligação à terra deve cumprir os regulamentos de segurança elétrica nacionais. 
10. O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos de cablagem nacionais. 
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Preparação antes da instalação 
 

Nota: verifique se os acessórios estão disponíveis antes da instalação. 
 

 

junta A tubo de descarga 

de calor 
junta B junta C 

gancho do cabo 

de alimentação parafuso 
comando à 

distância 

tampão de borracha aro do cano 
cano de drenagem 

pilha (AAA 1,5V) 

manual de 

utilizador 

Ferramentas necessárias 

para a instalação 

chave de fendas em estrela chave de fendas reta serra 

lápis tesoura fita métrica 

arruela 
arruela de 

pressão 
fixador da janela Esponja B Esponja A estrutura da janela 

suporte proteção 

contra a chuva 
Grade de proteção parafuso porca parafuso 

clipe do cano 

Acessórios opcionais Nota: alguns modelos não contêm os  

seguintes acessórios. 

Adaptador 

Lista de acessórios 
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Instalar os ganchos do cabo  
de alimentação 

 

• Monte os ganchos do cabo de alimentação na parte traseira do equipamento 
com parafusos (a direção dos ganchos do cabo de alimentação encontra-se na 
figura seguinte). 

 
a direção do gancho do cabo  
de alimentação é para cima 

 
 
 
 
 
 

gancho do cabo de alimentação 

 
 

parafuso 

 
 
 
 
 
 
 

a direção do gancho do cabo  
de alimentação é para baixo 

 
 
 

• Enrole o cabo de alimentação em torno dos ganchos do cabo de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remover a água recolhida  

 

tampão de borracha 

aro do cano 

clipe do cano de drenagem 

 

cano de drenagem  

aro do cano 

 

Há 2 maneiras de remover a água recolhida: 

 1  Utilize a opção de drenagem contínua do orifício inferior. 

Nota: ao utilizar a opção de drenagem contínua do orifício inferior, instale o cano 

de drenagem da seguinte forma antes da utilização, caso contrário, uma 
má drenagem afetará o funcionamento normal do equipamento. 

■ Instruções para instalação do cano de drenagem como indicado a seguir. 
1. Retire o tampão de borracha na porta de drenagem. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Fixe o clipe do cano de drenagem no lado direito da placa lateral traseira perto 

da porta de drenagem com um parafuso. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Coloque o cano de drenagem na porta de drenagem, aperte-o e, em 
seguida, prenda-o com o aro do cano. 

4. Coloque o tampão de borracha no outro lado do cano de drenagem, fixe-o com o aro 
do cano e, em seguida, fixe-o no clipe do cano de drenagem. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

cano pluvial 
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porta de drenagem 

porta de drenagem 
clipe do cano de drenagem 

parafuso 

vmonroset
Nota adhesiva
In Cooling, Heating and Dry mode



Remover a água recolhida 
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■ Efetue a drenagem da seguinte forma. 

1. No Cool mode (Modo de refrigeração) ou Dry mode (Modo de desumidificação), 
a água de condensação é drenada para o chassis. 

2. Quando o chassis está cheio de água, o sinal sonoro emite 8 sons e "H8" é 

apresentado para lembrar o utilizador que deve esvaziar a água. O equipamento 

será desligado 2 minutos depois e todos os botões são inválidos. 

Para esvaziar o chassis, siga as instruções indicadas abaixo. 

• Desligue o equipamento e retire-o da tomada elétrica. 

• Utilize um recipiente pequeno ou desloque o equipamento para um local 
adequado para esvaziar a água. 

• Remova o cano de drenagem do clipe e retire o tampão de borracha no cano 

de drenagem para esvaziar a água. 

• Esvazie a água para um recipiente pequeno ou para um local adequado. 

• Quando terminar a drenagem, reinstale a tampa de drenagem. 

• Prima o botão ON/OFF (Ativação/Desativação) para reiniciar o equipamento. 



Remover a água recolhida 
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 2  Utilize a opção de drenagem contínua do orifício central 

Nota: a água pode ser esvaziada automaticamente para um ponto de drenagem no chão, 

através da instalação de uma mangueira com diâmetro interno de 14 mm (não incluída). 

1. Retire a tampa de drenagem contínua 1 rodando-a para a esquerda e, em seguida, 

remova o vedante de borracha 2 do bocal. 

 
 

2. Fixe o conector de drenagem (incluído na 

embalagem) ao bocal, rodando-o para a direita. 

3. Insira a mangueira de drenagem 

no conector de drenagem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATENÇÃO: 

Quando utilizar a função de drenagem contínua do orifício central, coloque o 

equipamento portátil numa superfície nivelada e certifique-se de que a mangueira do 

jardim não tem qualquer obstrução e está orientada para baixo. Colocar o equipamento 

portátil numa superfície desnivelada ou instalar a mangueira de forma desadequada 

pode resultar na acumulação de água no chassis e provocar o desligamento do 

equipamento. Se ocorrer desligamento, esvazie a água do chassis e verifique a 

localização do equipamento portátil e da mangueira para os configurar devidamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vmonroset
Nota adhesiva
Only in Cooling and Dry mode
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Instalação numa janela de guilhotina dupla  

 

 

 

(Nota: se a largura interna da janela for inferior a 20,5” (520 mm), remova o 

painel de ajuste do painel da janela e, em seguida, corte o painel da janela para 

que este tenha a mesma largura que a janela). 

 

 

 

 

 

 

1. Instale o clipe traseiro — aponte o clipe traseiro (superior) em direção ao clipe 

traseiro (inferior), fixe-os juntos, prima o fecho com força para dentro da 

ranhura. 

 

 

 

 

 

 
 

2. Prenda a junta B+C no lado interior do painel da janela, seguindo a direção da seta. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Fixe a grade de proteção na junta B+C com parafusos. 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. Fixe o suporte na parte exterior do painel da janela com as porcas, a arruela 

de pressão, a arruela e o parafuso. 
 

 
 

Grade de proteção 

parafusos 

painel de ajuste 

corte 

painel da janela 

conector traseiro 

(inferior) 

fecho 

conector traseiro 

(superior) 

lado interior 

junta B+C 

painel da janela 
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Instalação numa janela de guilhotina dupla  

 

< 20,5" corte 

Painel de ajuste 

Painel da janela 

Calha da janela 

Encaixe do painel da janela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fixe a proteção contra a chuva no suporte com as porcas, a arruela de pressão, a 
arruela e o parafuso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nota: a grade de proteção, o suporte, a proteção contra a chuva, a porca, o parafuso, a arruela de 

pressão e a arruela são acessórios opcionais; alguns modelos não contêm estes acessórios. 
 

6. Corte a esponja B no comprimento adequado e prenda-a no caixilho da janela. 
 

 
 

 
 
 
 

7. Fixe o painel da janela na respetiva calha. 
 

7.1 Se a largura interna da janela for inferior a 20,5" (520 mm). 

O painel da janela não pode ser instalado em janelas com uma largura inferior a 

20,5" (520 mm). (1) Remova o painel de ajuste do painel da janela e corte o painel 

na mesma largura que a janela. 

(2) Abra o caixilho e coloque o painel da janela na respetiva calha.  

(3) Fixe o painel da janela na respetiva calha com parafusos. 
 
 
 
 
 
 
 

suporte 

porca 

arruela de 

pressão 

parafuso arruela 

proteção contra a chuva 
porca 

arruela de pressão 

parafusos 

arruela 

esponja B (adesivo) 
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Instalação numa janela de guilhotina dupla  

 

 

7.2 Se a largura interior da janela se encontrar entre 20,5" (520 mm) e 37,4" (950 mm), 

inclusive. 
(1) Abra o caixilho e coloque o painel da janela na respetiva calha. 
(2) Deslize o painel de ajuste para se adaptar à largura da calha da janela. 
(3) Fixe o painel da janela na respetiva calha com parafusos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3 Se a largura interior da janela se encontrar entre 37,4" (950 mm) e 56,7" (1440 

mm), inclusive. 
(1) Fixe o painel de extensão ao painel de ajuste. 
(2) Abra o caixilho e coloque o painel da janela na respetiva calha. (3) Deslize 
os painéis de ajuste e de extensão para se adequarem à largura da calha da 
janela. 
(4) Fixe o painel da janela na respetiva calha com parafusos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Corte a esponja B no comprimento adequado e prenda-a no painel da janela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

20,5"~ 37,4" 

parafusos 

Encaixe do painel da 

janela 

Painel de ajuste  

Painel de ajuste  

37,4"~ 56,7" 

parafusos 
Encaixe do painel da 

janela 

Painel de ajuste  

Painel de extensão  

esponja B  

(tipo adesivo) 



25 

Instalação numa janela de guilhotina dupla  

 

 

9. Feche o caixilho da janela de forma segura contra o painel da janela. 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Corte a esponja A no comprimento adequado e sele a folga entre a parte 

superior do caixilho da janela interior e exterior. 

11. Fixe a janela interior com o suporte da janela e o parafuso, para que não 

possa deslizar na vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalação numa janela de correr 
 

1. Instale o clipe traseiro — aponte o clipe traseiro (superior) em direção ao clipe 

traseiro (inferior), fixe-os juntos, prima o fecho com força para dentro da ranhura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Prenda a junta B+C no lado interior do painel da janela, seguindo a direção da seta. 
 
 
 
 
 
 

caixilho da 

janela 
janela exterior 

janela de madeira 

janela interior 

esponja A 

suporte da janela 

janela de 

plástico 

conector traseiro (inferior) 

fecho 

conector traseiro 

(superior) 

lado interior 

junta B+C 

painel da janela 
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Instalação numa janela de correr  

 

 

3. Fixe a grade de proteção na junta B+C com parafusos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fixe o suporte na parte exterior do painel da janela com as porcas, a arruela de 
pressão, a arruela e o parafuso. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Fixe a proteção contra a chuva no suporte com as porcas, a arruela de pressão, a 
arruela e o parafuso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nota: a grade de proteção, o suporte, a proteção contra a chuva, a porca, o 

parafuso, a arruela de pressão e a arruela são acessórios opcionais; alguns 

modelos não contêm estes acessórios. 

 

Grade de proteção 

parafusos 

Porca 
Parafuso 

arruela 

Arruela de pressão 

Porca 

Parafusos 

arruela 

Arruela de 

pressão 

Proteção contra 

a chuva 
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Instalação numa janela de correr  

 

 

6. Corte a esponja B no comprimento adequado e prenda-a na calha da janela. 
 

 
 

 
 
 

7. Instale o painel da janela na respetiva calha. 
 

7.1 Se a altura interna da janela for inferior a 20,5" (520 mm). 

O painel da janela não pode ser instalado em janelas com uma altura inferior a 

20,5" (520 mm).  

(1) Remova o painel de ajuste do painel da janela e corte o painel na mesma 

largura que a janela. 

(2) Abra o caixilho e coloque o painel da janela na respetiva calha.  

(3) Fixe o painel da janela na respetiva calha com parafusos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 Se a largura interior da janela se encontrar entre 20,5" (520 mm) e 37,4"  
(950 mm), inclusive. 

(1) Abra o caixilho e coloque o painel da janela na respetiva calha.  

(2) Deslize o painel de ajuste para se adaptar à altura da calha da janela. 

(3) Fixe o painel da janela na respetiva calha com parafusos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

esponja B (adesivo) 

< 20,5" 

Corte 

Encaixe do painel  

da janela 

Painel de ajuste  

Painel da 
janela  

20,5"-37,4" 

Parafusos 

Encaixe do 
painel da janela 

Painel de ajuste  

Painel de 
ajuste  
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Instalação numa janela de correr  

 

 
7.3 Se a largura interior da janela se encontrar entre 37,4" (950 mm) e 56,7" 

(1440 mm), inclusive. 

(1) Fixe o painel de extensão ao painel de ajuste. 

(2) Abra o caixilho e coloque o painel da janela na respetiva calha. (3) Deslize os 

painéis de ajuste e de extensão para se adequarem à altura da calha da janela. 

(4) Fixe o painel da janela na respetiva calha com parafusos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Corte a esponja B no comprimento adequado e prenda-a no painel da janela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Feche a janela de forma segura contra o painel da janela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,4"-56,7" 

Parafusos 

Encaixe do painel da janela 

Painel de extensão  

Painel de ajuste  

 

esponja B (adesivo) 



29 

Instalação numa janela de correr  

 

 

10. Corte a esponja A no comprimento adequado e sele a folga entre o lado 

esquerdo do caixilho da janela interior e exterior. 

 

11. Fixe a janela interior com o suporte da janela e o parafuso, para que não 

possa deslizar na horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

caixilho 

da janela janela exterior 

janela de madeira 

janela interior 

esponja A suporte da janela 

janela de plástico 
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Instalação e desmontagem do tubo de descarga de calor  

 

 
 

Instale o tubo de descarga de calor 
 

1. Rode a junta A no sentido dos ponteiros do relógio no tubo de descarga de calor. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Instale o outro lado do tubo de descarga de calor no sentido dos ponteiros do 
relógio no subconjunto da grade de proteção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Insira a junta A do 

tubo de descarga 

de calor (o lado 

com "TOP" (Cima) 

está virado para 

cima) na ranhura 

até ouvir um som. 
 
 
 

 

 

sentido dos 
ponteiros do relógio 

tubo de descarga  

de calor 
Junta A 

 

Junta A 

tubo de descarga  

de calor 
sentido dos 
ponteiros do 

relógio 

ranhura 

fecho 
o lado com "TOP" (Cima)  

está virado para cima 
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Instalação e desmontagem do tubo de descarga decalor  

 

 
 

Nota sobre a instalação do tubo de descarga de calor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correto correto 
 
 
 
 

correto 
 

 
errado 

 
 
 
 

• O comprimento do tubo de descarga de calor é inferior a 1 m. É recomendável 
utilizar este tubo com um comprimento tão curto quanto possível. 

• Na instalação, o tubo de descarga de calor deve ser tão plano quanto possível. 
Não prolongue o tubo nem o ligue a qualquer outro tubo de descarga de calor. 
  

De modo a melhorar a eficiência da refrigeração, o tubo de descarga de calor deve ser o mais 

curto possível e plano, sem qualquer curva, para assegurar uma descarga de calor fluida. 
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Instalação e desmontagem do tubo de descarga decalor 

 

 32 

 
 
 
 
 
 

• A instalação correta é a mostrada na figura (quando efetuar a instalação na 
parede, a altura em relação ao chão não deve ser superior a 130 cm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A instalação incorreta é apresentada na figura seguinte (se o tubo estiver 
demasiado dobrado, é muito provável que provoque uma avaria). 

 
 

Desmonte o tubo de descarga de calor 
 

1. Remova a junta B: 

remova a junta B da junta C.

2. Remova a junta A: 

Prima o fecho e levante a junta 

A para cima para a remover. 

 

 

 

 
 

desmontar 

fecho 

para cima 

junta A 

junta B+C 
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Teste de  
funcionamento 
● Ligue a alimentação e, em seguida, prima o botão ON/OFF 

(Ativação/Desativação) no comando à distância para iniciar o equipamento. 

● Prima o botão de modo para selecionar as funções auto (automático), cooling 

(refrigeração), drying (desumidificação), fan (ventoinha) ou heating 

(aquecimento) e, em seguida, verifique se o equipamento funciona normalmente. 

● Se a temperatura ambiente for inferior a 16 °C, o equipamento não pode 
funcionar no modo de refrigeração. 

 

Diagrama esquemático  
do sistema elétrico 
O diagrama esquemático do sistema elétrico está sujeito a alterações sem aviso 
prévio. Consulte o correspondente ao equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

QUADRO 

PRINCIPAL 

SENSOR TEMP. 
AMBIENTE 

SENSOR TEMP. 
AMBIENTE 

SENSOR TEMP. 
TUBO SAÍDA 

PLACA 
RECETORA 

ALIMENTAÇÃO 

MOTOR DA 
VENTOINHA 

MOTOR DE ÁGUA 

INTERRUPTOR DE 

NÍVEL DE ÁGUA 

MÓDULO WIFI 

PLACA DO ECRÃ 
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Requisito de aptidão do pessoal de manutenção (as reparações apenas devem 
ser efetuadas por especialistas). 

a. Qualquer pessoa que realize trabalhos no sistema de refrigeração deve possuir a 
certificação válida concedida por uma organização com autoridade e a qualificação para 
trabalhos no sistema de refrigeração reconhecida por esta indústria. 

b. Apenas pode ser reparado pelo método sugerido pelo fabricante do equipamento. 

Caso seja necessário outro técnico para efetuar a manutenção e reparação do aparelho, este 
deve ser supervisionado por uma pessoa que possua a qualificação para utilizar refrigerante 
inflamável.  

Trabalhos de preparação de segurança antes da instalação 
A segurança deve ser inspecionada antes de efetuar a manutenção dos aparelhos com 

refrigerante inflamável para reduzir o perigo inflamável ao mínimo. 
Os trabalhos devem ser realizados num procedimento controlado para minimizar o risco 
da presença de um gás ou vapor inflamável durante a realização dos trabalhos. Deteção 
de refrigerantes inflamáveis 

Em nenhuma circunstância devem ser utilizadas potenciais fontes de ignição na procura 

ou deteção de fugas de refrigerante. Não deve ser utilizado um maçarico de haleto (ou 
qualquer outro 

detetor que utilize chamas). Verificação do ambiente 

• Todo o pessoal de manutenção e outros que trabalhem na área local devem ter 

conhecimento da natureza do trabalho a ser realizado. O trabalho em espaços reduzidos 
deve ser evitado. A área em volta do local de trabalho deve ser delimitada. Certifique-se de 
que as condições na área foram tornadas seguras pelo controlo de material inflamável. 

• A área deve ser verificada com o detetor de refrigerante adequado, antes e durante os 
trabalhos, para garantir que o técnico está consciente de atmosferas potencialmente tóxicas 
ou inflamáveis. Certifique-se de que o equipamento de deteção de fugas utilizado é 
adequado para utilização com todos os refrigerantes aplicáveis, ou seja, antifaíscas, vedado 
adequadamente ou intrinsecamente seguro. 

• Nenhuma pessoa que realize trabalhos relacionados com sistemas de refrigeração, que 
envolvam a exposição de qualquer tubagem, deve utilizar quaisquer fontes de ignição de tal 
forma que possa resultar em riscos de incêndio ou explosão. Todas as possíveis fontes de 
ignição, incluindo fumar cigarros, devem ser mantidas a uma distância suficiente do local de 
instalação, reparação, remoção e eliminação, durante as quais o refrigerante pode ser 
possivelmente libertado para o espaço adjacente. 
Antes da realização dos trabalhos, a área em volta do equipamento deve ser inspecionada 
de forma a garantir que não existem perigos inflamáveis ou riscos de ignição. Serão 
apresentados sinais de "Proibido Fumar". 

• Se forem realizados trabalhos a quente no equipamento de refrigeração ou partes 
associadas, deve estar disponível à mão um equipamento de extinção de incêndios 
adequado. Tenha um extintor de CO2 ou de pó seco ao lado da área de carregamento. 

• Certifique-se de que a área está ao ar livre ou adequadamente ventilada antes de aceder 
ao sistema ou realizar quaisquer trabalhos a quente. Deve existir um grau de ventilação 
durante o período no qual o trabalho é realizado. A ventilação deve dispersar em segurança 
quaisquer refrigerantes libertados e, de preferência, expeli-los externamente para a 
atmosfera. 
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Verificação do equipamento de refrigeração 

Quando os componentes elétricos estão em carregamento, devem ser adequados à 
finalidade e à especificação correta. A manutenção e as diretrizes de assistência do 
fabricante devem ser sempre seguidas. Caso tenha alguma dúvida, consulte o 
departamento técnico do fabricante para assistência. 

As seguintes verificações devem ser aplicadas às instalações que utilizem refrigerantes inflamáveis:  

• A carga de refrigerante real está de acordo com o tamanho da divisão na qual os 

componentes do refrigerante são instalados; 

• As saídas e o equipamento de ventilação estão a funcionar adequadamente e não estão 
obstruídos. Se estiver a ser utilizado um circuito de refrigeração indireto, deve-se verificar o 
circuito secundário quanto à presença de refrigerante; 

• As marcas no equipamento continuam visíveis e legíveis. As marcas e sinalização 
ilegíveis devem ser corrigidas; 

• O tubo ou componentes de refrigeração estão instalados numa posição onde é 
improvável serem expostos a qualquer substância que pode corroer os componentes que 
contêm refrigerante, a menos que os componentes sejam fabricados em materiais 
inerentemente resistentes à corrosão ou devidamente protegidos contra a corrosão. 

Verificação dos dispositivos elétricos 
A reparação e a manutenção de componentes elétricos devem incluir as verificações de 

segurança iniciais e os procedimentos de inspeção dos componentes. Caso exista uma 
avaria que possa comprometer a segurança, nenhuma fonte de alimentação elétrica deve 
ser ligada ao circuito, até ser tratada de modo satisfatório. Se a avaria não puder ser 
corrigida imediatamente, mas for necessário continuar o funcionamento, deve ser utilizada 
uma solução temporária adequada. Esta situação deve ser comunicada ao proprietário do 
equipamento, para que todas as partes estejam informadas. 

As verificações de segurança iniciais devem incluir: 

• Certificar-se que os condensadores estão descarregados: isto deve ser realizado de 
uma forma segura, para evitar a possibilidade de faíscas; 

• Certificar-se de que nenhum componente elétrico nem cablagem sob tensão estão 
expostos durante o carregamento, recolha ou purga do sistema; 

• Certificar-se que existe continuidade da ligação à terra. 

Reparações aos componentes vedados 
Durante as reparações aos componentes vedados, todas as fontes de alimentação 

elétrica devem ser desligadas do equipamento que será trabalhado antes de remover 
quaisquer tampas vedadas, etc. Caso seja absolutamente necessário ter uma fonte de 
alimentação elétrica ligada ao equipamento durante a assistência, uma forma de deteção de 
fugas de funcionamento contínuo deve ser localizada no ponto mais crítico, para avisar 
acerca de situações potencialmente perigosas. 

Deve prestar especial atenção ao seguinte para garantir que ao trabalhar em componentes 
elétricos, a estrutura não é alterada de tal forma que o nível de proteção é afetado. Isto deve 
incluir danos aos cabos, número excessivo de ligações, terminais não feitos para a 
especificação original, dano nas vedações, instalação incorreta de empanques, etc. 
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• Certifique-se de que o aparelho está instalado corretamente. 

• Certifique-se de que as vedações ou materiais de vedação não foram degradados de tal 
forma que já não sirvam para o efeito de evitar a penetração de atmosferas inflamáveis. As 
peças de substituição devem estar de acordo com as especificações do fabricante. 

NOTA: a utilização de vedante de silicone pode inibir a eficácia de alguns tipos de 
equipamento de deteção de fugas. Os componentes intrinsecamente seguros não precisam 
de ser isolados antes da realização de trabalhos nos mesmos. 

Cablagem 
Verifique se a cablagem não estará sujeita a desgaste, corrosão, pressão excessiva, 

vibração, extremidades afiadas ou outros efeitos ambientais adversos. A verificação deve ter 
em conta os efeitos do envelhecimento ou vibração contínua de fontes tais como 
compressores ou ventoinhas. 

Métodos de deteção de fugas 
Os seguintes métodos de deteção de fugas são considerados aceitáveis por todos os 

sistemas de refrigerante. Os detetores de fugas eletrónicos podem ser utilizados para 
detetar fugas de refrigerante, mas, no caso de refrigerantes inflamáveis, a sensibilidade 
pode não ser adequada ou pode necessitar de recalibração. 

(O equipamento de deteção deve ser calibrado numa área livre de refrigerantes). Certifique-se de 
que o detetor não é uma potencial fonte de ignição e é adequado para o refrigerante utilizado. 

O equipamento de deteção de fugas deve estar configurado a uma percentagem do LII do 
refrigerante e deve ser calibrado para o refrigerante utilizado com a percentagem adequada 
de gás (máximo de 25%) confirmada. 

Os fluidos de deteção de fugas são adequados para utilização com a maioria dos 
refrigerantes, mas a utilização de detergentes com cloro deve ser evitada, pois o cloro pode 
reagir com o refrigerante e corroer a tubagem em cobre. 

Se existir a suspeita de fugas, todas as chamas devem ser removidas/extintas. 

Caso seja encontrada uma fuga de refrigerante que necessite de brasagem, todo o 
refrigerante deve ser recolhido do sistema, ou isolado (por meio de válvulas de corte) numa 
parte do sistema, afastada da fuga. Para aparelhos com refrigerantes inflamáveis, o azoto 
livre de oxigénio (OFN) deve então ser purgado pelo sistema antes e durante o 
processo de brasagem. 

Remoção e evacuação 
Ao aceder ao circuito de refrigerante para realizar reparações – ou para outros fins – 

devem ser utilizados procedimentos convencionais. No entanto, para os refrigerantes 
inflamáveis, é importante que a prática recomendada seja seguida, visto que se deve 
considerar a inflamabilidade. O seguinte procedimento deve ser respeitado: 

• remova o refrigerante; 

• purgue o circuito com gás inerte; 

• evacue; 

• purgue novamente com gás inerte; 

• abra o circuito através de corte ou brasagem. 
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A carga de refrigerante deve ser recolhida para os cilindros de recuperação corretos. 

Para aparelhos com refrigerantes inflamáveis, o sistema deve ser "escoado" com OFN (azoto livre de 
oxigénio) para tornar o equipamento seguro. Poderá ser necessário repetir este processo várias 
vezes. Não deve ser utilizado ar comprimido ou oxigénio para purgar sistemas de refrigerante. 

Para aparelhos com refrigerantes inflamáveis, o escoamento deve ser alcançado através 

da quebra de vácuo no sistema com OFN (azoto livre de oxigénio) e pelo enchimento 
contínuo até a pressão de funcionamento ser alcançada e, em seguida, ventilar para a 
atmosfera e, por fim, provocar um vácuo. Este processo deve ser repetido até que não 
exista refrigerante no sistema. 
Quando a carga final de OFN (azoto livre de oxigénio) for utilizada, o sistema deve ser 
ventilado até à pressão atmosférica, para permitir que o trabalho seja realizado. Esta 
operação é absolutamente vital caso sejam realizadas operações de brasagem na tubagem. 

Certifique-se de que a saída para a bomba de vácuo não está perto de quaisquer fontes 
de ignição e de que existe ventilação. 

Procedimentos de carregamento 
Para além dos procedimentos de carregamento convencionais, os seguintes requisitos 
devem ser seguidos. 

- Certifique-se de que a contaminação de diferentes refrigerantes não ocorre ao utilizar o 
equipamento de carregamento. As mangueiras ou linhas devem ser o mais curtas 
possível, para minimizar a quantidade de refrigerante contido nelas. 

- Os cilindros devem ser mantidos na vertical. 

- Certifique-se que o sistema de refrigeração está ligado à terra antes de carregar o sistema 
com refrigerante. 

- Identifique o sistema quando o carregamento estiver completo (se já não estiver). 

- Deve ser tomado o máximo cuidado para não transbordar o sistema de refrigeração. 

Antes de recarregar o sistema, este deve ser testado quanto à pressão com o gás de 
purga adequado. O sistema deve ser testado quanto a fugas após a conclusão do 
carregamento mas antes da colocação em funcionamento. 
Um teste de fugas posterior deve ser realizado antes de abandonar o local. 

Desativação 
Antes de realizar este procedimento, é essencial que o técnico esteja completamente familiarizado 

com o equipamento e todos os seus detalhes. É uma boa prática recomendada que todos os 
refrigerantes sejam recolhidos com segurança. Antes da realização da tarefa, uma amostra de óleo e 
refrigerante deve ser tirada, caso seja necessária a análise antes da reutilização do refrigerante recolhido. 
É essencial que a corrente elétrica esteja disponível antes da tarefa ser iniciada. 

a) Familiarize-se com o equipamento e o seu funcionamento. 

b) Isole o sistema eletricamente. 

c) Antes de tentar este procedimento, certifique-se de que: 

• o equipamento de manuseamento mecânico está disponível, se necessário, para 
manusear os cilindros de refrigerante; 

• todo o equipamento de proteção pessoal está disponível e a ser utilizado corretamente;  

• o processo de recolha é supervisionado em todos os momentos por uma pessoa qualificada;  

• o equipamento de recolha e os cilindros estão em conformidade com os padrões adequados. 

d) Se possível, recolha o refrigerante do sistema. 
e) Se o vácuo não for possível, faça um coletor para que o refrigerante possa ser 

removido a partir de várias partes do sistema. 
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f) Certifique-se de que o cilindro está situado nas balanças antes de ocorrer a recolha. 

g) Ligue a máquina de recolha e utilize-a de acordo com as instruções do fabricante.  

h) Não encha demasiado os cilindros. (Não superior a 80% do volume do líquido de carga). 
i) Não exceda a pressão máxima de trabalho do cilindro, mesmo temporariamente. 

j) Quando os cilindros estiverem corretamente atestados e o processo estiver concluído, 
certifique-se de que os cilindros e o equipamento são removidos do local prontamente e todas 
as válvulas de isolamento no equipamento são fechadas. 

k) O refrigerante recolhido não deve ser carregado para outro sistema de refrigeração, a 
menos que tenha sido limpo e verificado. 

Identificação 

O equipamento deve ser identificado, indicando que foi desativado e o refrigerante foi 
extraído. A identificação deve estar datada e assinada. Para aparelhos com refrigerantes 
inflamáveis, certifique-se de que existem etiquetas no equipamento que indiquem que este 
contém refrigerante inflamável. 

Recolha 
Quando remover o refrigerante de um sistema, quer para assistência ou desativação, é 

uma boa prática recomendada que todos os refrigerantes sejam removidos com segurança. 

Ao transferir o refrigerante para os cilindros, certifique-se de que apenas são utilizados 
cilindros de recolha de refrigerante adequados. Certifique-se de que o número correto de 
cilindros para a carga total do sistema está disponível. Todos os cilindros a serem utilizados 
estão determinados para a recolha de refrigerante e identificados para esse refrigerante (ou 
seja, cilindros especiais para a recolha de refrigerante). Os cilindros devem estar equipados 
com válvulas de alívio da pressão e válvulas de corte associadas em bom estado de 
funcionamento. Os cilindros de recolha vazios são evacuados e, se possível, arrefecidos 
antes de a recolha acontecer. 

O equipamento de recolha deve estar em boas condições de funcionamento com um 
conjunto de instruções que dizem respeito ao equipamento respetivo e deve ser adequado à 
recolha de todos os refrigerantes adequados incluindo, quando aplicável, refrigerantes 
inflamáveis. Para além disso, um conjunto de balanças calibradas deve estar disponível e em 
boas condições de funcionamento. As mangueiras devem ser complementadas com 
acoplamentos de desengate sem fugas e em bom estado. Antes da utilização da máquina de 
recolha, verifique se esta está em condições de funcionamento satisfatórias, foi devidamente 
conservada e que quaisquer componentes elétricos associados estão vedados para evitar a 
ignição em caso de libertação de refrigerante. Consulte o fabricante em caso de dúvida. 

O refrigerante recolhido deve ser devolvido ao fornecedor de refrigerante no cilindro de 
recolha correto e a nota de transferência de resíduos relevante deve ser marcada. Não 
misture os refrigerantes nos equipamentos de recolha e, em particular, nos cilindros. 

Se os compressores ou óleos do compressor tiverem de ser removidos, certifique-se de 

que foram evacuados para um nível aceitável para assegurar que o refrigerante inflamável 
não permanece no lubrificante. O processo de evacuação deve ser realizado antes de 
devolver o compressor aos fornecedores. Deve ser utilizado apenas aquecimento elétrico na 
estrutura do compressor para acelerar este processo. Quando o óleo é drenado de um 
sistema, esta operação deve ser realizada com segurança. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


