INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO DO
AR-CONDICIONADO

AJUSTAR TEMPERATURA (ºC)
AUTO
VENTILAÇÃO
FRIO
ALTO
SECAR
MÉDIO
AQUECER
BAIXO
AJUSTE
LIGAR/DESLIGAR
MODO
LIMPAR
VELOCIDADE
SUSPENSÃO
SAÚDE
FORTE
GIRAR
SENSAÇÃO
POEIRA
À PROVA DE
TELA
TIMER
FUNGO

● Leia atentamente estas "instruções" para poder utilizar o
ar-condicionado de forma segura e correta.
● Cuide bem das "instruções" para que possam ser
consultadas a qualquer momento.
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Instruções da tela LCD
TRANSMITIR
DIGITAL
LIGAR/DESLIGAR
AJUSTE AMBIENTE
FUNCIONAMENTO
MODO
FUNCIONAMENTO
MODO
VELOCIDADE
TIMER
LIGAR
DESLIGAR
TIMER
SENSAÇÃO

3 Tela LIGAR/DESLIGAR:
4 quando o controle remoto estiver nesse estado, o LCD será
exibido ou não.
Tela digital:
No estado de funcionamento normal, ela exibe a
temperatura ajustada. Enquanto a função de sensação é
iniciada, ela exibe a temperatura ambiente e, no estado do
modo timer, exibe a configuração do timer.
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Apenas as unidades de resfriamento não têm a função de aquecimento ou
aquecimento elétrico. Quando o controle remoto passa para estes botões de
função, as unidades não apresentarão tal efeito.
* Favor não ligar o controle remoto nestes botões.
Nota: A imagem é do controle remoto geral, ela contém quase todos os botões de
função. Eles podem ser ligeiramente diferentes do material relacionado (depende
do modelo).
1. Botão LIGAR/DESLIGAR:
Você pode ligar ou desligar o ar-condicionado pressionando este botão.
2. Botão "VELOCIDADE"
Você pode selecionar a velocidade do ventilador como se segue:
Baixa Média Alta Auto
3. Botão "FORTE"
Somente no estado do modo de resfriamento ou aquecimento, pressione este
botão; a velocidade do ventilador é ajustada para forte automaticamente e o LCD
exibe "ventilador alto" e a função "forte" é iniciada para alcançar o maior
resfriamento ou aquecimento.
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4. Botão "SENSAÇÃO"

Quando ele exibe o botão "SENSAÇÃO":
Ao pressionar este botão pode-se definir a função de sensação.
A LCD mostra a temperatura ambiente real quando a função está configurada e
mostra a temperatura de ajuste quando a função é cancelada. Esta função é
inválida quando o aparelho está no modo Ventilação.
5. Botão "SAÚDE"

Você pode ligar ou desligar a função "SAÚDE" pressionando este botão. De acordo
com a temperatura ambiente, o ar-condicionado pode funcionar de forma
inteligente e escolher a velocidade de forma automática. Ele pode criar um
ambiente confortável automaticamente para obter a temperatura mais adequada
para o corpo.
6. Botão "TIMER"
Configurando a hora do timer para "LIGAR":
a. Quando o controle remoto está no estado desligado, pressione o botão
"TIMER", a tela LCD exibe "TIMER" e o tempo do timer, sendo que a faixa de
tempo de configuração é de 0,5 h a 24 h.
b. Você pode pressionar o botão ''Δ" ou " " para ajustar o tempo do timer,
cada toque será ajustado para aumentar ou reduzir 0,5 h antes de 10 horas
atrás e, depois de dez horas o tempo ajustado será aumentado ou reduzido
de 1 h por cada pressionamento, para ativar o timer necessário.
c. Pressione o botão "TIMER" novamente, para ajustar o timer na função.
d. Você pode ajustar outra função para garantir o estado adequado após ligar
o ar-condicionado (incluindo modo, temperatura, oscilação, velocidade do
ventilador, etc.). O LCD exibirá todas as configurações e as manterá; quando
o timer atingir o tempo ajustado, o ar-condicionado estará funcionando de
acordo com o ajuste automaticamente.
Configurando o tempo do timer para "DESLIGAR":
a. Quando o controle remoto está no estado ligado, pressione o botão
"TIMER", a tela LCD exibe "TIMER DESLIGADO" e o tempo do timer, sendo
que a faixa de tempo de ajuste é de 0,5 h a 24 h.
b. Você pode pressionar o botão ''Δ" ou " " para ajustar o tempo do timer,
cada toque será ajustado para aumentar ou reduzir em 0,5 h antes de 10
horas atrás; depois de dez horas, o tempo ajustado irá aumentar ou reduzir
em 1 h por cada pressionamento, para ativar o timer necessário.
c. Pressione o botão "TIMER" novamente, para ajustar a função timer
desligado.
7. Botão "TELA"
Você pode deixar a tela LCD funcionando ou não, pressionando este botão.
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8. Botão "Δ" ou " "
Pressione o botão "+" ou "-", você pode ajustar a faixa de temperatura de 16 ºC a
32ºC, a tela mudará quando você tocar no botão.
9. Botão "LIMPAR"
a. Quando o controle remoto está no estado desligado, pressione o botão
"limpar", as aletas de orientação do vento mudam para as posições iniciais
de resfriamento e o A/C executa a função "limpar" com duração máxima de
35 minutos. O objetivo desta função é limpar a poeira e secar a água interna
do evaporador e evitar que o evaporador fique mofado devido à deposição
de água e exalando um cheiro estranho.
b. Depois de definir a função "limpar", pressione o botão "limpar" novamente
para cancelar a função "limpar" ou pressione o botão "LIGA/DESLIGA" para
cancelar a função "limpar" e iniciar o A/C.
c. A função de limpeza será interrompida após 35 minutos de funcionamento
sem qualquer operação.
Nota: a função "limpar" pode ser ajustada em paralelo com a função "iniciar
timer"; neste caso, a função "iniciar timer" será executada após a função
''limpar''.
10. Botão "MODO"
Quando ativado, permite que você selecione um modo de operação diferente; após
cada pressionamento, o modo de operação será alterado. Ele exibe o seguinte no
visor.
AUTO RESFRIAR

SECAR AQUECER

VENTILAR

AUTO

Comentário: o tipo de vento frio não tem função de aquecimento.
11. Botão "SUSPENSÃO"
1. Ao pressionar o botão SUSPENSÃO, a luz indicadora de suspensão da
unidade interior fica intermitente.
2. Após o ajuste do modo suspensão, a operação de resfriamento permite que
a temperatura ajustada aumente 1ºC após 1 hora e outro 1ºC
automaticamente após 1 hora.
3. Após o ajuste do modo suspensão, a operação de aquecimento permite que
a temperatura ajustada aumente 2ºC após 1 hora e outros 2ºC
automaticamente após 1 hora.
4. O ar-condicionado funciona no modo suspensão por 7 horas e para
automaticamente.
Comentário: pressione o botão MODO ou LIGA/DESLIGA; assim, o controle
remoto limpa o modo de suspensão a seguir.
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12. Botão "GIRAR"
Pressione este botão, as palhetas de direção horizontal do vento podem girar
automaticamente; quando você tem a direção de giro vertical desejada,
pressione-a novamente, as palhetas de direção horizontal do vento serão paradas
na situação de sua escolha.
13. Botão "POEIRA"
Este botão é inválido.
14. Botão “À PROVA DE FUNGO"
Este A/C tem as funções especiais, secar e antimofo, que têm duas seleções "sim"
ou "não". Esta função é controlada pelo controle remoto nos modos de
resfriamento, secar e automático (resfriamento e secagem), sendo que as barras
orientadoras horizontais de vento estão na posição inicial para resfriamento. O A/C
funciona no modo de aquecimento (o A/C somente de refrigeração só funciona no
modo de ventilador) e o ventilador interno funciona durante três minutos com
vento fraco antes de parar. O objetivo desta função é secar a água interna do
evaporador e evitar que o evaporador fique mofado devido à deposição de água e
exalando um cheiro estranho.
Nota:
1. Essa função não foi ajustada na fábrica. Você pode ajustar e cancelar esta
função se quiser. O método de ajuste é: no status "desligar" do A/C e do
controle remoto, aponte o controle remoto para o A/C e pressione
continuamente o botão “À PROVA DE FUNGOS" uma vez; o alarme soará
cinco vezes novamente após cinco bipes, indicando que esta função está
pronta. Caso esta função tenha sido ajustada, a menos que todo o A/C
esteja desligado ou a função seja cancelada manualmente, o A/C terá essa
função como padrão;
2. Para cancelar esta função: 1.Desligue o A/C por completo; 2. No status
"desligar" do A/C e do controle remoto, aponte o controle remoto para o
A/C e pressione continuamente o botão “À PROVA DE FUNGO" uma vez; o
alarme soará três vezes novamente após cinco bipes, indicando que esta
função foi cancelada.
3. Quando esta função está ligada, sugere-se não reiniciar o A/C antes de
parar completamente;
4. Esta função não será executada em caso de parada pelo tempo ou parada
de suspensão.
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Uso
Trocar pilhas

1. Deslize a tampa de acordo com o sentido indicado pela ponta da seta.
2. Insira duas pilhas novas (AAA), posicione as pilhas nos pólos elétricos
corretos (+ e -).
3. Reponha a tampa.

Modo de operação automática
1. Pressione o botão MODO, selecione o modo de operação automática.
2. Pressione o botão VELOCIDADE, você pode selecionar a velocidade do
ventilador. Você pode selecionar a velocidade do ventilador como BAIXA,
MÉDIA, ALTA, AUTO.
3. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR; o indicador de operação está ligado e o
ar-condicionado começa a operar no modo automático. Pressione o botão
novamente, o ar-condicionado para.

Modo operação Refrigeração/Aquecimento (O tipo de vento frio não
tem função de aquecimento)
1. Pressione o botão MODO, selecione o modo de operação Refrigeração ou
Aquecimento.
2. Pressione o botão "Δ" ou " ", ajuste a temperatura, a temperatura pode
ser ajustada de grau em grau de 16 até 32°C.
3. Pressione o botão VELOCIDADE, você pode selecionar a velocidade do
ventilador. Você pode selecionar a velocidade do ventilador como BAIXA,
MÉDIA, ALTA, AUTO.
4. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR, o indicador de operação está ligado, o
ar-condicionado começa a operar no modo automático. Pressione o botão
novamente, o ar-condicionado para.
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Modo de operação Ventilação
1. Pressione o botão MODO, selecione o modo de operação Refrigeração ou
Aquecimento.
2. Pressione o botão VELOCIDADE, você pode selecionar a velocidade do
ventilador. Você pode selecionar a velocidade como BAIXA, MÉDIA, ALTA.
3. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR, o indicador de operação está ligado, o
ar-condicionado começa a operar no modo automático. Pressione o botão
novamente, o ar-condicionado para.
Nota: No modo de operação de circulação, ajustar a temperatura não tem efeito.

Modo de operação Secagem
1. Pressione o botão MODO, selecione o modo de operação Secar.
2. Pressione o botão "Δ" ou " "; ajuste a temperatura, a temperatura pode
ser ajustada numa faixa de grau em grau, de 16 até 32°C.
3. Pressione o botão VELOCIDADE, você pode selecionar a velocidade do
ventilador. Você pode selecionar a velocidade do ventilador como BAIXA,
MÉDIA, ALTA, AUTO.
4. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR, o indicador de operação está ligado, o
ar-condicionado começa a operar no modo automático. Pressione o botão
novamente, o ar-condicionado para.

Função iluminação noturna do Controle remoto (somente os
controles remotos com essa função podem ser usados)
Para o uso conveniente do controle remoto na escuridão sem qualquer iluminação,
este controle remoto tem luz de fundo azul e botões luminosos. Não importa o
botão que você pressionar, a luz de fundo irá acenderá imediatamente uma luz
suave para que seja fácil de operar o controle remoto. Se você não operar o
controlador dentro de 10 segundos, a luz de fundo desaparecerá automaticamente.
Nota:
Todas as figuras acima são exibidas após o controle remoto ser inicialmente
energizado ou reenergizado após o desligamento. Nas operações reais, a tela do
controle remoto exibe apenas os itens relacionados.
Como este manual apresenta funções para todo o controle remoto, talvez você
pressione um botão sem qualquer reação; neste caso, o ar-condicionado que você
comprou não tem essa função.
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Atenção
1.
2.
3.
4.
5.

Aponte o controle remoto para o receptor no ar-condicionado.
O controle remoto deve distar até 8 metros do receptor.
Sem obstáculos entre o controle remoto e o receptor.
Não deixe cair nem jogue o controle remoto.
Não coloque o controle remoto sob luz solar forte ou instalações de
aquecimento e outras fontes de calor.
6. Use duas pilhas AAA, não use pilhas recarregáveis.
7. Retire as pilhas do controle remoto antes de interromper o uso por
muito tempo.
8. Quando o ruído do sinal de transmissão não puder ser ouvido na
unidade interna ou o símbolo da transmissão na tela não iluminar, as
pilhas precisam ser substituídas.
9. Se ocorrer um fenômeno de reinicialização ao pressionar o botão do
controle remoto, o sinal elétrico está deficiente e pilhas novas
precisam ser inseridas.
10. As pilhas descarregadas devem ser descartadas corretamente.
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