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Regras da casa

- Não são permitidas festas.
- É proibido fazer barulho entre as 22h e as 9h.
- As crianças com menos de 10 anos devem 
estar sempre acompanhadas por um adulto, 
na piscina e no jardim.

- Não são permitidos copos e louça no deck 
da piscina.

- É proibido fumar dentro da casa.
- Os fogareiros devem ser limpos depois de 
utilizados.

- Pensos higiénicos, tampões, toalhitas e fraldas 
deverão ser colocados no lixo do wc e nunca 
na sanita.

- O uso da casa e da piscina está limitado aos 
hóspedes especificados na reserva.

Contactos

Morada 
Rua da Boavista n.º 34 
9630-241 S. António Nordestinho

Telefone
Neusa: +351 916 824 222
Marina: +351 966 246 439

Grelhador e lenha

O grelhador e a lenha para a salamandra 
encontram-se no depósito atrás da piscina.

Internet / Wifi

Network: camellia2
Password: sinensis2

Em caso de perca de sinal por favor contacte 
a Neusa (+351 916 824 222).

Telefone

O telefone está localizado na lavandaria e 
apenas permite a realização de chamadas 
para o nº de emergência 112.

Check-in

Check-in a partir das 15h00
Check-out até às 12h00
(O check-in e o check-out poderão ser flexíveis 
em função da disponibilidade das casas).

Lixo

Como, quando e onde vazar o lixo:
Deverá acondicionar os seus resíduos em 
sacos de lixo bem fechados e depositá-los nos 
contentores que se encontram na entrada do 
edifício.
O lixo indiferenciado deverá ser depositado 
às terças e sextas, o papel às quarta-feiras, 
plástico às quintas, e vidro às sextas.

Lavandaria

A máquina de lavar roupa e a máquina de 
secar estão localizadas na lavandaria, no anexo 
exterior.

Gaveta dos talheres

A gaveta dos talheres fica situada por baixo da 
placa vitrocerâmica.
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Supermercado

Casa Cheia - Lomba da Fazenda - 4 km  
(9-18h / Fecha ao domingo)

Frescos & Cº. - R. Dos Clerigos 2,  
Nordeste - 9,5 km

Continente - Ribeira Grande - 34 km

Farmácia

Farmácia Misericordia  
- R. Dos Clerigos 2, Nordeste - 9,5 km

ATM

Estrada Regional 19, 9630-103 Lomba da 
Fazenda - 4 km

Bomba gasolina

Feteira Grande - 5 km (7-20h)

Serviços de emergência

Para serviços de emergência (ambulância, 
polícia, bombeiros) ligue 112.

Linha Saúde 24 
808 242 424

Disponibiliza aconselhamento e 
encaminhamento em situação de doença e 
medicação.

Em caso de incêndio

Extintor de incêndio e manta de incêndios 
encontram-se na sala e na cozinha. Saia do 
edifício o mais rápido possível. Garanta que 
todos os hóspedes saem também. Depois de 
ligar para o 112, contacte a Neusa.

Contactos úteis

Polícia (+351) 296480112
Largo da Choca
Nordeste

Centro de Saúde (+351) 296480090
Estrada Regional n.º 7/F
Nordeste

Farmácia (+351) 296488276
Praça Da República N.º 12
Nordeste

Bombeiros
Rua do Topo
Nordeste

Câmara Municipal do Nordeste  
(+351) 296 488 060
Praça de República
Nordeste

Turismo (+351) 296488320
Rua António Alves de Oliveira
Nordeste
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Cardoso - Lomba da Fazenda - 4 km  
(296 486 138)
Cantinho do Cais - São Brás, Porto Formoso  
- 20 km (296 442 631)
Maré Cheia - Porto Formoso (fish soup)  
- 24 km (296 446 625)
Amaral - Porto Formoso (fish) - 24 km
(296 442 258)
Tony’s - Furnas (Furnas “cozido”) - 27 km
(296 584 290)
Associação Agrícola de São Miguel - Ribeira 
Grande (Bife) - 37 km (296 490 001)

Culinária dos Açores

Peixe: Dourado, Peixe Porco, Boca Negra, 
Enchareu, Atum
Marisco: Lapas / Cracas / Cavacos
Culinária: Polvo guisado / Bife à regional  
/ Cozido das Furnas / Queijo fresco com massa 
de pimentão / Ananás dos Açores  
com morcela / Bolo lêvedo
Doçaria: Queijadas da Vila / Queijadas da 
Graciosa

Locais de interesse  
nas imediações 

Parque da Ribeira dos Caldeirões - 6 km
Pico Bartolomeu - 16 km
Serra da Tronqueira - 18 km
Centro Ambiental do Priolo - 15 km
Fábrica de chá da Gorreana - 19 km
Fábrica de chá de Porto Formoso - 21 km
Museu do Tabaco da Maia - 22km
Lagoa das Furnas - 31 km
Parque Terra Nostra - 27 km
Caldeira Velha - 34 km
Ponta da Madrugada  
(Assistir ao nascer do sol) - 17 km

Trilhos nas imediações

Borda da Ladeira - Descendo da casa para o 
miradouro, voltando à direita antes do 3º muro, 
há um carreiro que desce até ao mar (foto na 
página seguinte) - 200m
Pico da Vara - 5 km
Lomba da Fazenda - 6 km
Lombas D’El Rey - 7 km
Padrão das Alminhas - 10 km
Viola Beach - 16 km
Moinhos da Ribeira Funda - 16 km

Praias

Piscinas da Foz da Ribeira Guilherme 
(Nordeste) - 8 km
Praia da Foz das Coelhas (Salga) - 10 km
Praia da Viola - 18 km
Praia dos Moinhos - 24 km
Praia do Areal de Santa Bárbara - 34 km 
(surf)



O mar por baixo da Antiga Fábrica de Chá
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F Boletim de alojamento

Todos os alojamentos de curta 
duração em Portugal são obrigados 
a comunicar presença e identidade 
de todos os hóspedes ao Serviço de 
Imigração e Fronteiras de Portugal 
(SEF).
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English - �

Remote Control
You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.

1 Television Standby button.
2  Selects the TV mode 

directly.
3  Number buttons for direct 

channel access
4  One/Two-digit channel 

selection
5 +: Volume increase
 -: Volume decrease
6  Temporary sound switch-

off
7  Electronic Program Guide 

(EPG) display
8  Use to quickly select 

frequently used functions.
9  Use to see information on 

the current broadcast
0  Colour buttons: Use these 

buttons in the Channel list 
and WISELINK, etc. 

@  Press to select the optional 
display and sound modes 
for sports, cinema and 
games.

#  Use these buttons in the 
DMA, WISELINK and 
Anynet+. 
( : This remote can be 
used to control recording 
on Samsung recorders 
with the Anynet+ feature)

$  Available source selection
% Previous channel
^  P  : Next channel  

P  : Previous channel
&  Displays the main on-

screen menu
*  This function enables you 

to view and play photo 
and music files from an 
external device.

(  Returns to the previous 
menu

)   Control the cursor in the 
menu

a Exit the on-screen menu
b  Use this when connecting 

a SAMSUNG DMA 
(Digital Media Adapter) 
device through an HDMI 
interface and switching 
to DMA mode. (The DMA 
button is optional.) For 
more information on the 
operating procedures, 
refer to the user manual 
of the DMA. This button 
is available when 
“Anynet+(HDMI-CEC)” is 
“On” (see page 70)

c Picture size selection
d Digital subtitle display
e  It display “Channel List” on 

the screen. 

Teletext Functions
2  Exit from the teletext 

display
7 Teletext store
8 Teletext size selection
9 Teletext reveal
0 Fastext topic selection
!  Alternately select Teletext, 

Double, or Mix.
$  Teletext mode selection 

(LIST/FLOF)
% Teletext sub page
^ P  : Teletext next page
 P  :  Teletext previous 

page
& Teletext index
( Teletext hold
a Teletext cancel

The performance of the remote control may be affected by bright light.➣

BN68-01409L-00Eng.indb   7 2008-08-14   �� 8:39:41

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine
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Máquina de lavar loiça
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Máquina de lavar loiça
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Placa Vitrocerâmica
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Exibição do Interface  

 

Peças e Funções 
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•  Se utilizar a unidade de Ar Fresco, a temp. definida não 
pode ser ajustada. Se não existir nenhuma definição de 
Central/Bloqueio, a temp. será fixa a 18°C (64°F) para 
arrefecimento e 22°C (72°F) para aquecimento. A tecla de 
Cima/Baixo não é exibida no estado normal, mas é exibida e 
funciona para a definição do temporizador, selecção de 
função, alteração de unidade durante pesquisa de defeito, 
alteração de parâmetros na verificação de parâmetros, 
definição de nº de unidade, ajuste de tempo de suspensão, 
etc. 

 
24 horas; pressione  uma vez para diminuir um minuto. 
Mantenha pressionado: diminui 2 minutos se pressionar 
durante 1 segundo e diminui 10 minutos se pressionar durante 
5 segundos. O tempo vai diminuir em 10 minutos de cada vez a 
cada 10 segundos. Vice-versa. Pressione  para confirmar 
ou irá regressar ao estado anterior automaticamente em 10s. 
 

 
Pressione esta tecla para alterar o modo. Para mais 
informações, consulte a definição de modo. 
Nota: Se estiver a utilizar a unidade de Ar Fresco, irá circular 
pelos 3 modos padrão: 
arrefecimento→aquecimento→ventoínha→arrefecimento. 

Peças e Funções 
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Tecla  

 
ON / OFF 

 
Tecla de ajuste de temperatura, relógio, temporizador, 
suspensão, compensação de temp. e poupança de energia; 
tecla de pedido para parâmetros detalhados e mau 
funcionamento; tecla para alternar entre funções. 
A precisão de ajuste da temperatura é de 0.5°C (1°F). Se o 
modo de poupança de energia não estiver definido, o alcance 
de ajuste é de 16°C (60°F) a 30°C (86°F). Se o modo de 
poupança de energia estiver definido, o limite de temperatura 
mais baixo do arrefecimento/secagem e o limite de temperatura 
mais alto de aquecimento são decididos pela definição do chip. 
A definição por defeito da temperatura de 
arrefecimento/secagem é de 23°C (74°F), e a de aquecimento 
é de 26°C (78°F). 
Nota: 
• Se o interruptor Sw2 estiver "on", exibe a temp. ambiente, 

mesmo quando o aparelho estiver desligado. Quando ligar, 
a alteração de modo e ajuste de temp., o ícone SET pisca e 
exibe a temp. definida estaticamente. De seguida exibe a 
temp. ambiente e o ícone ROOM após 3 segundos. 
Se estiver no modo de poupança de energia e 
compensação de temp., o ajuste é realizado a 1°C (1°F) de 
cada vez. 

Peças e Funções 
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Pressione esta tecla e a velocidade da ventoínha será alterada 
na seguinte sequência: (Baixo)→

 (Médio)   
(Alto)→ (Auto) →  (Baixo) 

Nota: A ventoínha automática será alterada na seguinte 
sequência: 

 
Pressione esta tecla e a velocidade da ventoínha será alterada 
na seguinte sequência (só válido para alguns modelos): 

 
Circulação de ventoínha automática: 

 
Não existe ventoínha automática no modo de ventoínha; O 
ícone de ventoínha irá piscar quando ajustar a velocidade da 
mesma. É exibida sem piscar após o ajuste. 

→ → 
→ 

(Brisa) → (Baixo)  → 
(Médio) →  

 (Alto) → (Super) → 
(Auto) → (Brisa) 

(Brisa) → (Baixo)  → 

(Médio) →  

 (Alto) → (Super) 
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Nota: Se estiver a utilizar a unidade de Ar Fresco, a ventoínha 
irá executar no modo de ventoínha auto e não pode ser 
ajustada. Se pressionar a tecla FAN, o ícone de ventoínha e 
FFFF no canto superior direito irão piscar para indicar que a 
velocidade não pode ser ajustada e irá parar de piscar após 3s. 
A velocidade da ventoínha da unidade de ar Fresco será 
controlada automaticamente pela unidade interior e o controlo 
com fio irá exibir sempre a ventoínha automática. 

Time 
Temporizador ON, Temporizador OFF, Temporizador ON/OFF. 

SET 
Pressione esta tecla para entrar nas definições de função. Se 
estiver a utilizar o modelo de quatro modos, pressione a tecla 
Set durante 5s para entrar na definição de função. 
1. Pressione  para seleccionar as funções na seguinte 
sequência:  (Só quando a oscilação Esquerda/Direita for 
disponível) →  (Só quando a oscilação Cima/Baixo for 
disponível)→ →    (função de ventilação) →  (função 
reservada) →  (Quando tiver de limpar o filtro, este ícone 
envolve circulação) →   (o segundo 8 de 88.8 na área de 
exibição de temp. que exibe A; só disponível para alguns 
modelos)→  (o segundo 8 de 88.8 na área de exibição de 
temp. que exibe B; só disponível para alguns modelos)→ 
 (sensor de movimento; só disponível para alguns modelos) 
→Função de aquecimento de 10°C (esta função só funciona no 
modo de aquecimento; só disponível para alguns modelos) → 
subida de fluxo de ar saudável (Só disponível para alguns 
modelos) → descida de fluxo de ar saudável (Só disponível 
para alguns modelos) 

Peças e Funções 
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Ícone  
 

 
Relógio; definição/pesquisa de parâmetros; 
exibição de defeito; definição de modo. 

 

Temporizador ON/OFF: Suspensão; 
definição/pesquisa de parâmetros; exibição de 
defeito. 

 

Exibição de temp. ROOM/SET e humidade; cada 
passo é de 0.5°C (1°F). Por exemplo, se a temp. 
for de 25°C (77°F), irá exibir 25.0°C (77°F). 
Função de exibição de humidade está 
reservada. 

 

Poupança de Energia. Este ícone só será 
exibido quando a função de poupança de 
energia estiver definida. 

 Limpeza de filtro. 

 

Bloqueio Parental. Este ícone só será exibido 
quando a função de bloqueio parental estiver 
definida. 

 
Bloqueio/Central 

 
Sensor de Movimento (Só disponível para 
alguns modelos). 

 
Oscilação Esquerda/Direita. Este ícone é exibido 
no modo de oscilação e não é exibido quando o 
modo de oscilação não está seleccionado. 

 

Oscilação Cima/Baixo. Este ícone é exibido no 
modo de oscilação e não é exibido quando o 
modo de oscilação não está seleccionado. 

Peças e Funções 
 

6 

2. Pressione  para seleccionar as funções na seguinte 
sequência: descida de fluxo de ar saudável (Só disponível para 
alguns modelos) → subida de fluxo de ar saudável (Só 
disponível para alguns modelos) →Função de aquecimento de 
10°C (esta função só funciona no modo de aquecimento; só 
disponível para alguns modelos) →  (sensor de movimento; 
só disponível para alguns modelos) →  (o segundo 8 de 
88.8 na área de exibição de temp. que exibe B; só disponível 
para alguns modelos) →  (o segundo 8 de 88.8 na área de 
exibição de temp. que exibe A; só disponível para alguns 
modelos) →   (Quando tiver de limpar o filtro, este ícone 
envolve circulação) →  (função reservada) →  (função de 
ventilação) →      →  (Só quando a direcção Cima/Baixo 
for disponível) →  (Só quando a oscilação Esquerda/Direita 
for disponível) 
3. Pressione  para confirmar a função seleccionada. Se já 
existir alguma função seleccionada, pressione  para 
cancelar esta função. 
Nota: A oscilação Esquerda/Direita  só é válida após o 
interruptor dip estar definido. O ícone de filtro  é mostrado 
quando este necessitar de ser limpo. 

Peças e Funções 
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Suspensão. Este ícone é exibido quando a definição 
de suspensão está seleccionada, e o tempo de 
suspensão restante é exibido por  

 

Ventilação de Pedido de Calor. Este ícone é exibido 
quando a definição de ventilação de pedido de calor 
está selecionada. 

 

Aquecimento Eléctrico. Este ícone é exibido quando 
o aquecimento eléctrico é definido no controlo com 
fio DC. 

 
Modo Inteligente. 

 
Modo de Arrefecimento. 

 
Modo de 
Aquecimento. 

 
Modo de Ventoínha.  

Modo de 
Secagem. 

 

Velocidade de 
Ventoínha de Brisa (Só 
disponível para alguns 
modelos). 

 
Velocidade de 
Ventoínha Baixa. 

 
Velocidade de 
Ventoínha Média. 

 
Velocidade de 
Ventoínha Alta. 

 
Velocidade de 
Ventoínha Super (Só 
disponível para alguns 
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modelos). 
Se a velocidade de ventoínha estiver definida para ventoínha 
automática, irá alterar na sequência seguinte: Brisa (Só 
disponível para alguns modelos) →Baixo→Médio→Alto→Super 
Só disponível para alguns modelos). O ícone AUTO irá exibir 
simultaneamente. 

Operação 
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Diferença entre a Função do Controlo com Fio 
Servo e Mestre 
Item de 
comparação 

Controle com 
fio mestre Controle com fio servo 

Função 

Todas as 
funções 
estão 
disponíveis 

1. ON/OFF, Modo, Velocidade de 
Ventoínha, Definição de Temp, 
Oscilação, Poupança de Energia, 
Função de relógio, Função de 
Ventilação de Pedido de Calor, 
Definição de Modo, Protecção de 
Ecrã e Bloqueio Parental estão 
disponíveis. 
2. Cancelar o ícone de limpeza 
de filtro 
3. Pesquisa de parâmetros 
detalhados e código de defeito 

Inicialização  
(1) O controlo com fio irá exibir todos os ícones após ligar ou 
reiniciar, e de seguida entra no processo de inicialização. O 
controlo irá exibir a seguinte sequência:  (canto 
superior esquerdo) →   (canto superior direito) →  
  →  (canto superior esquerdo). O LED verde pisca 
sempre até a inicialização terminar. 

Operação 
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Interpretação de Interruptor Dip (para AC)  
Interruptor 

DIP 
Estado 
On/Off Função Definição 

padrão 

Sw1 
On Controle com fio servo 

Off 
Off Controle com fio mestre 

Sw2 
On Exibição de temp. 

ambiente on 
Off 

Off Exibição de temp. 
ambiente off 

Sw3 
On Recolha de temp. ambiente 

de PCB interior 
Off 

Off Recolha de temp. ambiente 
de controlo com fio 

Sw4 
On Memória não volátil 

inválida Off 
Off Memória não volátil válida 

Sw5 
On Protocolo antigo 

Off 
Off Auto adaptação 

Sw6 
On Reservado 

Off 
Off Reservado 

Sw7 
On 

Modelo com oscilação 
Cima/Baixo e 

Esquerda/Direita Off 

Off Modelo com oscilação 
Cima/Baixo 

Sw8 
On Unidade de ar fresco  

Off Off Unidade geral 

Operação 
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(2) Se o controlo com fio não conseguir comunicar com o PCB 
interior após ligar, a inicialização será terminada em 4 minutos. 
De seguida, pode verificar o defeito de comunicação na função 
de pesquisa de defeitos. 

Protecção de Ecrã  
(1) Quando estiver desligado e sem protecção de ecrã, 
mantenha  e  pressionados durante 5s para definir o 
tempo de protecção de ecrã, que será mostrado após o 88 
estático superior direito. Pressione a tecla Cima/Baixo para 
ajustar o tempo de protecção de ecrã e pressione  para 
confirmar.  
(2) O tempo de protecção de ecrã deve ser 0s (a luz de fundo 
está sempre ligada), 15s, 30s, 60s. O valor por defeito é de 
15s. Se não for a primeira vez que liga o aparelho, irá exibir o 
tempo de protecção de ecrã ajustado na última utilização. 
(3) Quando alterar o tempo de protecção de ecrã, pressione a 
tecla ON/OFF para sair do menu desta função e irá recuperar o 
tempo de protecção antes o ajuste e reiniciar a unidade. 
Nota: 
Quando controlar a unidade de Ar Fresco, o controlo de 
interface principal não irá exibir a tecla Cima/Baixo no estado 
normal. Quando estiver na definição da protecção de ecrã, 
pressione a tecla Time para exibir a tecla Cima/Baixo no 
interface principal, e pressione as teclas Time e Baixo 
simultaneamente para entrar na definição de tempo de 
protecção de ecrã. 
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Função de Relógio  
(1) É utilizado o sistema de 24 horas, e a primeira vez que ligar 
a unidade irá iniciar às 12:00.  

(2) Quando ligar o controlo com fio pela primeira vez, será 
exibido   no interface do controlo com fio. A hora pode 
ser definida dentro de 10s. Ao mesmo tempo, o ícone de 
relógio  e os minutos irão piscar, indicando que pode ajustar 
a hora actual.  

(3) Pressione a tecla Time durante 5s para entrar na função de 
definição do relógio. Irá exibir  quando ligar pela 
primeira vez (se não for a primeira vez que liga, o tempo do 
relógio é a hora memorizada). O ícone do relógio e minutos irão 
piscar, indicando que pode ajustar a hora actual.  

(4) Pressione a tecla Time para alterar entre a hora e o minuto. 
Quando terminar o ajuste, pressione a tecla Set para confirmar. 

(5) Durante o ajuste da hora, se não existir nenhuma operação 
durante 10s, vai sair do menu e restaurar o estado anterior. 
(6) Durante o ajuste da hora, pressione a tecla ON/OFF para 
sair da função de definição do relógio e executar a operação de 
on/off ao mesmo tempo. 
(7) Quando ligar as funções de temporizador ou suspensão, a 
hora do relógio não pode ser ajustada. Se pressionar a tecla 
Time durante 5s para entrar no ajuste de relógio, o ícone de 
relógio e hora vão piscar indicando que a hora não pode ser 
ajustada. 
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① a posição de hora ou minuto está a piscar; pressione  
para ajustar o temporizador. Mantenha pressionado para 
acelerar a velocidade de ajuste e  para confirmar a 
definição. 
② O controlo vai decidir a ordem do temporizador on ou off. 
Utilize a seta para mostrar a ordem. Primeiro ON, depois OFF: 
ON→OFF. Primeiro OFF, depois ON: ON ←OFF. 
③  O botão ON/OFF não afecta as definições do temporizador. 
Quando estiver desligado, a tecla Time não funciona. 

 

Cancelar a Definição do Temporizador  
(1) De não existir nenhuma operação com a tecla Time durante 
10s, esta definição será cancelada e o temporizador irá 
regressar ao estado anterior. 
(2) Pressione a tecla Time até o ícone do temporizador 
desaparecer e este será cancelado. 
(3) Relação dos outros botões quando o temporizador está 
definido. 

Pressione a tecla  ou  para sair da definição actual. 
Pressione novamente para utilizar a função correspondente. 
Pressione  (ON/OFF) para sair da definição de temporizador 
e ON/OFF directamente. Se existir um temporizador anterior, o 
controlo com fio irá operar seguindo a definição anterior. 
Senão, o controlo com fio não terá operação de temporizador. 
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Função de Temporizador  
(1) Definição de modo do temporizador: Temporizador ON, 
Temporizador OFF, Temporizador ON/OFF. 

(2) Padrão: Temporizador ON , Temporizador OFF 

. 

(3) Precisão: A precisão de tempo é de 1 minuto. O relógio do 
temporizador baseia-se na hora do relógio actual; o ajuste é o 
mesmo que a hora do relógio. 

(4) Pressione a tecla Time, e a sequência das funções do 
temporizador é a seguinte:  

, ON e a posição de Hora está a piscar→ 

, ON e a posição de Minuto está a piscar→ 

, OFF e a posição de Hora está a piscar→ 

, OFF e a posição de Minuto está a piscar→ 

, ON e a posição de Hora está a piscar→ 

, ON e a posição de Minuto está a piscar→ 

, OFF e a posição de Hora está a piscar→ 

, OFF e a posição de Minuto está a piscar→o ícone 
de temporizador desaparece. 
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Oscilação  
(1) Se Sw5 estiver ligado, unicamente a oscilação Cima/Baixo 
estará envolvida na circulação. Aqui, Sw7 estará inválido. 
(2) Se Sw5 estiver desligado, o tipo de oscilação pode ser 
definido por Sw7. Quando Sw7 estiver desligado, unicamente a 
oscilação Cima/Baixo estará disponível. Quando ligar Sw7, as 
oscilações Cima/Baixo e Esquerda/Direita estão disponíveis. 
Unicamente a oscilação Cima/Baixo é o padrão. 
① Se Sw7 estiver desligado (padrão): unicamente a oscilação 
Cima/Baixo está disponível. 
Pressione a tecla SET para entrar na circulação de funções. O 
ícone de oscilação Cima/Baixo pisca, e pressione a tecla SET 
novamente para confirmar; o ícone de oscilação pára de piscar. 
Se a função de oscilação estiver definida, realize a operação 
acima para cancelar. 
② Se Sw7 estiver ligado: As oscilações Cima/Baixo e 
Esquerda/Direita estão disponíveis. 
Pressione a tecla SET para entrar na circulação de funções. O 
ícone de oscilação Esquerda/Direita pisca. Pressione a tecla 
Cima/Baixo para entrar na oscilação Cima/Baixo e o ícone 
correspondente pisca. Pressione a tecla SET novamente 
quando o ícone de oscilação estiver a piscar para confirmar; de 
seguida o ícone pára de piscar. Se a função de oscilação 
estiver definida, realize a operação acima para cancelar. 
③ Se estiver ligado ao controlo com fio servo, o código dip Sw7 
dos controlos com fio mestre e servo devem ser definidos de 
forma igual e devem corresponder à unidade de controlo com 
fio actual. 
(3) Se Sw5 estiver desligado, alguns modelos podem adaptar 
automaticamente a definição de oscilação e controlo de ângulo, 
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① Se o ângulo da oscilação Cima/Baixo puder ser ajustada: 
Pressione a tecla SET para entrar na sequência de funções; o 
ícone de oscilação Cima/Baixo irá piscar. Pressione a tecla 
SET novamente; o ângulo de oscilação vai piscar (se for ligado 
pela primeira vez, o ângulo padrão será diferente de acordo 
com os diferentes modos; se não for a primeira vez, o ângulo 
da oscilação será exibido como a última vez). Agora, o ângulo 
de oscilação pode ser ajustado com a tecla Cima/Baixo (no 
modo inteligente, o ângulo está na posição 1; pressione a tecla 
cima para oscilação automática, e pressione a tecla baixo para 
a posição 2). Quando pressionar a tecla Cima/Baixo para 
ajustar o ângulo, se não existir nenhuma operação durante 10s, 
vai existir ajuste de ângulo e sequência de funções. O interface 
exibe o último ângulo. Se desejar definir outras funções como 
suspensão, pressione a tecla SET novamente para entrar na 
sequência de funções. 
② Se o ângulo da oscilação Cima/Baixo e Esquerda/Direita 
puder ser ajustada: 
Pressione a tecla SET para entrar na sequência de funções e o 
ícone de oscilação Esquerda/Direita irá piscar. Agora, 
pressione a tecla Cima/Baixo para alterar para o ícone de 
oscilação Cima/Baixo a piscar. Quando o ícone de oscilação 
Esquerda/Direita piscar, pressione a tecla SET novamente e o 
ângulo de oscilação Esquerda/Direita vai piscar (se ligado pela 
primeira vez, o ângulo padrão está na posição 1, a posição 
média do ícone de oscilação Esquerda/Direita; se não for a 
primeira vez, o ângulo será exibido como a última vez). 
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Função de subida/descida de fluxo de ar 
saudável (Unicamente disponível para alguns 
modelos)  
(1) A função pode ser definida através do controlo com fio ou 
controlo remoto. 
(2) Sequência de função é a seguinte: 

 (Só quando a oscilação Esquerda/Direita for disponível) →  
(Só quando a oscilação Cima/Baixo for disponível)→ →

(função de ventilação) →  (função reservada) →  
(Quando tiver de limpar o filtro, este ícone envolve circulação) 
→  (o segundo 8 de 88.8 na área de exibição de temp. que 
exibe A; só disponível para alguns modelos)→  (o segundo 8 
de 88.8 na área de exibição de temp. que exibe B; só 
disponível para alguns modelos)→  ((sensor de movimento; 
só disponível para alguns modelos) →Função de aquecimento 
de 10°C (esta função só funciona no modo de aquecimento; só 
disponível para alguns modelos) → subida de fluxo de ar 
saudável (Só disponível para alguns modelos) → descida de 
fluxo de ar saudável (Só disponível para alguns modelos) 

(3) A função é válida só quando o ângulo da oscilação 
Cima/Baixo puder ser definido.  

(4) A função de subida/descida de fluxo de ar saudável não 
pode ser definida ao mesmo tempo. Quando a última é 
definida, a primeira será cancelada automaticamente.  
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(4) Pressione a tecla Fan ou Mode para sair da função de 
oscilação, sem envio de ordem. Quando a tecla Fan ou Mode 
for pressionada novamente, será enviada uma ordem. Se o 
ângulo actual for confirmado, pressione a tecla SET para sair 
da função de oscilação. No processo de ajuste, se não 
pressionar nenhuma tecla durante 10s, irá sair da função de 
oscilação, e o ângulo de oscilação irá executar o ângulo final 
ajustado. No processo de ajuste, pressione a tecla ON/OFF 
para desligar o controlo com fio directamente e o ângulo de 
oscilação é o último ângulo ajustado. 
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(5) Depois de a função ser definida, o ângulo da oscilação 
Cima/Baixo ou Esquerda/Direita pode ser ajustado 
normalmente no interface principal. Pressione a tecla SET para 
entrar nas definições de função. Quando o ícone de oscilação 
Cima/Baixo piscar, pressione a tecla SET e a posição 1 do 
ângulo de oscilação vai piscar. Pressione a tecla Cima/Baixo 
para ajustar o ângulo. Quando o ângulo de oscilação ajustado 
for realizado, a subida/descida de fluxo de ar saudável é 
cancelada simultaneamente. 

Suspensão  
(1) Pressione a tecla para entrar na função. Pressione  
para o ícone de suspensão “ ” piscar. O tempo de suspensão 
será exibido por   que se situa no canto superior 
direito. Pressione a tecla Time para entrar nas definições de 
hora. Os ícones “OFF” e suspensão estão a piscar. Pressione 

 para ajustar o tempo de suspensão em 0.5h de cada 
vez. O alcance do tempo de suspensão é de 0.5h a 72h. Após 
o ajuste, pressione a tecla novamente para confirmar a 
operação. Os ícones “OFF” e suspensão param de piscar.  

(2) Enquanto o ícone de suspensão estiver a piscar, pressione 
a tecla  em vez da tecla  para o controlo com fio 
regressar à operação do estado de suspensão anterior. Se 
existir definição de suspensão, cancela; senão, entra na 
operação de definição.  

(3) Se desligar durante a suspensão, a última é cancelada ao 
mesmo tempo; o ecrã não se liga quando voltar a ligar o 
aparelho. Tem de voltar a definir se tiver algum requisito. 
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(4) No modo de suspensão ou estado de modificação, se não 
existir operação dentro de 10 segundos, irá manter o estado 
anterior, e a definição ou modificação não ficará válida. 

(5) No estado de definição de suspensão ou temporizador, irá 
exibir o tempo definido respectivamente; quando definir 
simultaneamente, irá exibir a hora executada anterior. Quando 
o temporizador for desligado primeiro, a função de suspensão é 
cancelada e quando a suspensão é executada primeiro, o 
temporizador irá funcionar a seguir. 

(6) No estado de definição de função, pressione a tecla  
ou  para sair. 

(7) O tempo de suspensão e temporizador não devem ser 
definidos ao mesmo tempo. 
(8) Quando definir a função de suspensão, pressione a tecla 
ON/OFF para sair da definição e desligar a unidade. 

Função de Ventilação de Pedido de Calor  
(1)Pressione a tecla (1)  para entrar na definição de 
função. Pressione  até alcançar o ícone de ventilação de 
pedido de calor "  " e este irá piscar. Pressione a tecla  
novamente para confirmar a operação. A operação acima pode 
cancelar a função de ventilação de pedido de calor caso esta 
esteja definida. 
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Função de Humidade (Só disponível para 
alguns modelos). 
(1) Pressione a tecla de mode para alterar para o modo de 
secagem, e a humidade será exibida na área de exibição de 
temp. A tecla Cima/Baixo é a tecla de ajuste de humidade. 

Poupança de Energia  
(1) Pressione a tecla  para entrar na definição de função. 
Pressione  para escolher a poupança de energia. 
Pressione a tecla  novamente para confirmar a operação e 
exibir o ícone de poupança de energia . Se a função de 
poupança de energia já estiver definida, a operação acima 
cancela-a. 
(2) O parâmetro por defeito da poupança de energia é de 23ºC 
(74ºF) (o limite de temp. mais baixo do modo de arrefecimento 
e secagem) e 26°C (78°F) (o limite de temp. mais alto do modo 
de aquecimento). O alcance de ajuste de temp. é de 23°C-30°C 
(74°F-80°F) no modo de arrefecimento e secagem. O alcance 
de ajuste de temp.é 16°C-26°C (60°F-78°F) no modo de 
aquecimento. Se a função de poupança de energia estiver 
definida, as unidades interiores vão funcionar na temperatura 
por defeito. 
Nota: A unidade de Ar Fresco não tem função de poupança de 
energia. 
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(2) Depois de defiir a função de ventilação de pedido de calor, 
altere o modo do controlo com fio. A função é mantida e será 
memorizada quando a memória não volátil estiver disponível. 

Alterar entre Fahrenheit e Celsius  
(1) Se a temperatura actual for exibida em Celsius, a temp. 
definida deve ser ajustada para 30ºC em cada modo (quando a 
função de poupança de energia estiver definida, o modo de 
aquecimento será o valor limite máximo da função). Pressione 
a tecla  durante 15s para alterar para Fahrenheit. O 
interface exibe 86ºF (quando a função de poupança de energia 
estiver definida, o valor limite mais alto de Fahrenheit será 
exibido). 
(2) Se a temp. actual for exibida em Fahrenheit, a temp. 
definida deve ser ajustada para 60ºC em cada modo (quando a 
função de poupança de energia estiver definida, o modo de 
arrefecimento/secagem será o valor limite mínimo da função). 
Pressione a tecla  durante 15s para alterar para Celsius. O 
interface exibe 16ºF (quando a função de poupança de energia 
estiver definida, o valor limite mais baixo de  
Celsius será exibido). 
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Limpeza de filtro  
Quando o ícone de limpeza de filtro  for exibido, o ícone 
será exibido na sequência de função. Se o ícone de limpeza de 
filtro estiver a piscar, pressione a tecla  para o desligar. 
 

Função de Aquecimento 10ºC (Só disponível 
para alguns modelos). 
(1) Esta função é válida na sequência de função unicamente no 
modo de aquecimento. 
(2) Para o modelo de quatro modos, pressione a tecla SET 
durante 5s para entrar na definição de função. Quando alterar 
para a função de aquecimento 10ºC, 10ºC irá piscar na área de 
exibição de temp. Pressione a tecla SET para confirmar e 10ºC 
irá parar de piscar. 
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Limpeza de filtro  
Quando o ícone de limpeza de filtro  for exibido, o ícone 
será exibido na sequência de função. Se o ícone de limpeza de 
filtro estiver a piscar, pressione a tecla  para o desligar. 
 

Função de Aquecimento 10ºC (Só disponível 
para alguns modelos). 
(1) Esta função é válida na sequência de função unicamente no 
modo de aquecimento. 
(2) Para o modelo de quatro modos, pressione a tecla SET 
durante 5s para entrar na definição de função. Quando alterar 
para a função de aquecimento 10ºC, 10ºC irá piscar na área de 
exibição de temp. Pressione a tecla SET para confirmar e 10ºC 
irá parar de piscar. 
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Sensor de Movimento (Só disponível para 
alguns modelos). 
(1) Pressione a tecla Set durante 5s para entrar na circulação 
de função e pressione a tecla Cima/Baixo para alterar para  
(o segundo 8 de 88.8 da área de exibição de temp. exibe A) → 

 (o segundo 8 de 88.8 da área de exibição de temp. exibe B) 
→ (sensor de movimento). 

(2) ① Depois do sensor de movimento A ser definido, a letra A 
desaparece com a temp. ambiente/temp. definida a ser exibida. 
O ícone de sensor de movimento é exibido sem piscar. 
② Depois do sensor de movimento A ser definido, a letra B 
desaparece com a temp. ambiente/temp. definida a ser exibida. 
O ícone de sensor de movimento pisca na frequência fixa. 
③ Depois do sensor de movimento ser definido, o ícone do 
mesmo é exibido durante 2s e desaparece durante 2s para ter 
efeito de respiração. 

Definição de Modo (Só disponível para alguns 
modelos). 
(1) Quando desligado e não estiver no estado de poupança de 
energia, pressione a tecla Mode durante 5s para exibir 8 
segmentos no canto superior esquerdo da circulação do modo 
actual. Valor por defeito é 0. Pressione a tecla Cima/Baixo para 
alterar entre 0, 1, 2 e 3 e pressione a tecla Set para confirmar o 
valor. Irá seguir a circulação de modo alterar após ligar a 
unidade novamente. 
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Função de Quatro Modos (Só disponível para 
alguns modelos). 
(1) Quando ligar pela primeira vez, os ícones de quatro modos 
e a oscilação Cima/Baixo serão exibidos. Os números 1, 2, 3 e 
4 perto da oscilação referem-se aos diferentes deflectores de 
vento (se o deflector de vento estiver na posição 1, a oscilação 
Cima/Baixo fica no ângulo definido pelo deflector da posição 1. 
Entretanto o número 1 perto da oscilação Cima/Baixo será 
exibido. Se for seleccionado com os quatro modos controlados 
ao mesmo tempo, os números 1, 2, 3 e 4 perto da oscilação 
Cima/Baixo são exibidos ao mesmo tempo). A tecla set só pode 
alterar entre os quatro deflectores de vento. Utilize a tecla 
Cima/Baixo para definir o ângulo do deflector de vento actual. 
(2) Circulação do deflector de vento: 
deflectores de quatro modos controlados ao mesmo 
tempo→deflector de quatro modos 1→deflector de quatro 
modos 2→deflector de quatro modos 3→deflector de quatro 
modos4→deflectores de quatro modos controlados ao mesmo 
tempo.  
(3) Se não for a primeira vez que utiliza, pressione a tecla Set e 
a definição de deflector definida da última vez vai piscar. 
Entretanto o ângulo desta definição de deflector da última vez 
será exibido sem piscar e juntamente com o número de 
deflectores de vento perto da oscilação Cima/Baixo.  
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Modo de valor diferente correspondente. 
0-------------[Inteligente] [Aquecimento] [Secagem] 
[Arrefecimento] [Ventoínha] 
1-------------[Aquecimento] [Secagem] [Arrefecimento] 
[Ventoínha] 
2-------------[Secagem] [Arrefecimento] [Ventoínha] 
3-------------[Aquecimento] [Secagem] [Arrefecimento] 
[Ventoínha] 
(2) A intersecção da circulação de modo definida pelo controlo 
com fio e a unidade interior é válida.  
(3) A unidade de Ar Fresco pode executar a definição de 

modo. Executa a intersecção com os três modos da unidade de 
Ar Fresco (arrefecimento/aquecimento/ventoínha).  
(4) Os modos das unidades interiores podem ser 
pesquisados/alterados pela função de definições avançadas 
após o controlo com fio ser ligado; válido para alguns modelos. 
(5) Definido como o seguinte (Só disponível para alguns 
modelos). 
Pressione a tecla Set e Cima durante 5s para entrar no estado 
de definições avançadas. A função A da área de exibição de 
temp. é exibida sem piscar. Pressione a tecla Fan para alterar 
para a função B. O código de função 01 é exibido na área do 
relógio a piscar. A informação específica da área de tempo é 
exibida sem piscar e pode ser alterar dentro do alcance de 00-
03 com a tecla Cima/Baixo. Pressione a tecla Set para 
confirmar e o código de função 01 da área de relógio é exibida 
sem piscar. A informação específica na área de tempo é 
exibida sem piscar indicante que pode ser alterada. Pressione 
a tecla Cima/Baixo para alterar o conteúdo e pressione a tecla 
Set para confirmar. 
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Exibição de Defeitos  
(1) Quando não estiver em modo de poupança de energia, 
pressione a tecla  durante 10 segundos para verificar 
todas as unidades interiores com defeito no grupo. O nº de 
unidades é exibido atrás dos dois pontos superiores esquerdos; 
os defeitos actuais são exibidos antes dos dois pontos 
superiores direitos e o histórico de defeitos situa-se atrás dos 
dois pontos. 
(2) O nº de unidades é exibido em decimais e os defeitos em 
hexadecimais. 
(3) Todos os números hexadecimais dos defeitos estão em 
maiúsculas. Mas b e d estão em minúsculas para não se 
confundirem com 8. 
(4) Se não existir nenhum defeito, é exibido "--" antes dos 
pontos direitos; se não existir histórico de defeitos, é exibido "--" 
antes dos pontos direitos. 
(5) Pressione a tecla  para sair do estado de verificação 
de defeitos. A informação de relógio e temporizador é exibida. 
(6) Limpeza de registos de defeitos: Mantenha pressionada a 
tecla  durante 10 segundos, e os defeitos são exibidos. 
Pressione a tecla  novamente durante 5 segundos para 
limpar os defeitos e histórico em todas as unidades. 
(7) Pressione   para escolher o nº de unidade. 
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Verificação de Parâmetros  
(1) Mantenha  pressionada durante 5 segundos (se estiver 
no modelo de quatro modos, pressione durante 10 segundos) 
para entrar na verificação de parâmetros. O nº de unidades é 
exibido na área 88 do relógio enquanto o tipo de dados é 
exibido na área 88 do temporizador. O nº de unidades é exibido 
nos primeiros dois campos "88" do relógio enquanto o tipo de 
dados é exibido nos primeiros dois campos "88" do 
temporizador. O tipo de dados inclui A, b, C, d, E e F. Os dados 
actuais são exibidos atrás do tipo de dados.  Por exemplo, a 
temp. ambiente da unidade 00 é de 16 graus; “00    A  16” será 
então exibido. Pressione  para escolher entre os 
diferentes tipos de dados A, b, C, d, E e F. 

Dados Significado de tipo Sistema 

A Sensor interior temp. Tai Valor actual, sist. 
decimal 

b Sensor interior temp. Tc1 Valor actual, sist. 
decimal 

C Sensor interior temp. Tc2 Valor actual, sist. 
decimal 

d Unidade interior entrada 
PMV/2 

Valor actual, sist. 
decimal 

E Endereço de unidade 
interior 

Valor actual, sist. 
hexadecimal 

F Endereço de unidade 
interior central 

Valor actual, sis. 
hexadecimal  
       

(2) No estado de verificação de parâmetros, pressione a tecla 
 para alterar o endereço de nº de unidade do grupo. Operação 
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Bloqueio Parental  
(1) A função de bloqueio parental pode ser utilizada para 
prevenir operação não desejada. Todas as teclas são 
bloqueadas após pressionar  e  ao mesmo tempo 
durante 5 segundos. O ícone de bloqueio parental  é exibido 
no interface. Vai sair de todas as definições e manter o estado 
anterior. Nenhuma tecla funciona, incluindo "ON/OFF". 
(2) O ecrã é desbloqueado quando pressionar  e  ao 
mesmo tempo durante 5 segundos. O ícone de bloqueio 
parental desaparece e as teclas voltam a funcionar. 
Nota: 
Quando controlar a unidade de Ar Fresco, o controlo de 
interface principal não irá exibir a tecla Cima/Baixo no estado 
normal. Quando estiver na definição de bloqueio parental, 
pressione a tecla Time para exibir a tecla Cima/Baixo no 
interface principal, e pressione as teclas Set e Baixo 
simultaneamente durante 5 segundos para entrar na definição 
bloqueio parental. Depois de definir o bloqueio parental, a tecla 
Cima/Baixo continua em exibição para conveniência do 
cancelamento do bloqueio. 
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Definição de Nº de Unidade  
(1) Digitar: Pressione a tecla  durante 10 segundos (se 
estiver no modelo de quatro modos, pressione durante 15 
segundos) para entrar na definição/verificação de nº de 
unidade. 
(2) A definição está disponível quando o endereço de 
comunicação entre a unidade interior e exterior estiver a piscar. 
Se o interruptor dip da unidade interior definir o endereço, 
utilize  para ajustar dentro do alcance de 0-3F. Se o 
interruptor dip interior não definir o endereço, o endereço de 
comunicação entre as unidades interior e exterior não pisca, e 
só pode ser verificado. 
(3) O endereço do controlo com fio é exibido antes dos dois 
pontos do relógio no canto superior esquerdo, com o alcance 
de 0 a 15 e exibido no sistema decimal. 
(4) O endereço de comunicação entre a unidade interior e 
exterior é exibido no canto superior esquerdo. O valor por 
defeito é o endereço da unidade actual. Seleccione outras 
unidades interiores através de .  
(5) O endereço central é exibido no canto superior direito e não 
pode ser editado. 
(6) Pressione a tecla    para confirmar a definição antes 
de alterar o endereço de comunicação da unidade interior. Se 
pressionar outras teclas ou não existir operação dentro de 10 
segundos, vai sair automaticamente e manter a definição 
anterior. Se pressionar a tecla  ou , vai sair e a 
definição actual é inválida. Se pressionar "ON/OFF", 
liga/desliga a unidade e a definição actual é inválida. 
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Verificação de Grau de Pressão Estática e 
Função de Ajuste 
(1) Quando estiver ligado e não estiver na poupança de 
energia, pressione as teclas Fan + Set durante 5s para entrar 
no estado de ajuste de grau de pressão estática para o ícone 
da mesma piscar e o grau de pressão estática actual ser 
exibido. Pressione a tecla  para alterar o grau de pressão 
estática, e pressione a tecla Set para confirmar.  
(2) O nº de unidades será exibido pelos dois segmentos de 8 
após os dois pontos no canto superior esquerdo, e o grau de 
pressão estática é exibido pelos dois segmentos 8 após os dois 
pontos no canto superior direito. Pressione a tecla Time para 
alterar o nº de unidade. 
(3) O nº de unidade é exibido em decimais de 00-15. A pressão 
estática é exibida em decimais de 01-04. 
(4) No estado de verificação e ajuste, se não existir protecção 
de ecrã, pressione a tecla ON/OFF para sair do estado actual e 
ligar/desligar a unidade, e os valores alterados não serão 
guardados. 
(5) A pressão estática é o valor verificado com memória não 
volátil inválida. 
(6) O número de grau de pressão estática das unidades 
interiores e o grau de pressão estática executado pelas 
unidades interiores podem ser verificados/alterados com o 
controlo com fio (só válidos para alguns modelos). 
(7) O número do grau de pressão estática e o grau de pressão 
estática podem também ser verificados/alterados no interface 
de definições avançadas (só válidos para alguns modelos). 
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(2) No modo de aquecimento 16°C (60°F), mantenha 
pressionada a tecla   durante 5 segundos para definir os 
parâmetros de poupança de energia no modo de aquecimento. 
Este parâmetro de poupança de energia de aquecimento pisca 
atrás dos dois pontos superiores direitos. O valor por defeitos é 
de 26°C (78°F). Esta temperatura de aquecimento alvo mais 
alta pode ser ajustada com . Depois de definir, pressione 
a tecla  para confirmar e sair. 

(3) O parâmetro de poupança de energia será válido após o 
ícone e de poupança de energia aparecer  . 

Memória Não Volátil  
(1) Defina a memória não volátil válida ou inválida através do 
interruptor dip Sw4. 
(2) Informação memorizada: Modo, Velocidade de Ventoínha, 
Definição de Temp., Estado de Oscilação, Ventilação de 
Pedido de Calor. 
(3) Se o temporizador ou suspensão estiverem definidos, 
ficarão desligados após electrificado novamente; vai memorizar 
todos os estados antes da falha de energia excepto o estado 
ON/OFF. 
(4) Para manutenção simples, independentemente se a 
memória não volátil está válida ou não o registo de defeitos 
será memorizado. 
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Comunicação com o Controlo Central 

(1) O controlo exibe  para mostrar o modo de controlo central 
após receber sinal do controlo central da unidade interior; 

(2) Quando  aparecer sem piscar, todas as teclas menos 
"ON/OFF" do controlo com fio são inválidas. O ícone central 
desaparece se não existir sinal de controlo central da unidade 
interior. 

(3) Quando receber sinal de bloqueio da unidade interior,  é 
exibido sem piscar e todas as teclas são inválidas. 
(4) No estado central ou bloqueio, a poupança de energia é 
inválida; pressione qualquer tecla para ligar o ecrã. 
(5) No estado central ou de bloqueio, a verificação de defeitos, 
verificação de parâmetros deunidade interior e bloqueio 
parental são válidos. 

Definição de Parâmetros de Poupança de 
Energia 
(1) No modo de arrefecimento 30°C (86°F), mantenha 
pressionada a tecla  durante 5 segundos para definir os 
parâmetros de poupança de energia no modo de 
arrefecimento. Este parâmetro de poupança de energia de 
arrefecimento pisca atrás dos dois pontos superiores 
esquerdos. O valor por defeitos é de 23°C (74°F). Esta 
temperatura de arrefecimento alvo mais baixa pode ser 
ajustada com . Depois de definir, pressione a tecla  
para confirmar e sair. 
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Defeito de Comunicação do Controlo Com Fio 
Se não existir comunicação entre o controlo com fio e a 
unidade interior durante 4 minutos, vai exibir o código de erro 
"07" quando verificar o defeito. 

Defeito de Sensor  
Se o interruptor dip for definido para recolher a temp. ambiente 
do controlo com fio e o sensor não funcionar normalmente, irá 
exibir o código de erro "01" quando verificar o defeito. 

Definição de Compensação de Temp.  
(1) No estado OFF, mantenha pressionada a tecla  durante 
5 segundos, e o valor de compensação de temp. actual é 
exibido no canto superior direito do ecrã a piscar. "00" é o valor 
de defeito. 

(2) No sistema celsius, o valor de compensação ambiente é -
04~+04°C, e no sistema fahrenheit é -07~+07°F. Este valor 
pode ser ajustado pressionando . 

(3) Depois de ajustar, pressione a tecla  para confirmar a 
definição. 

(4) O valor de compensação é utilizado para a temp. ambiente.  

(5) O valor de compensação é unicamente válido no estado de 
recolha de temp. ambiente do controlo com fio. 
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Arrefecimento/Aquecimento Forçado  
(1) Com o modo de arrefecimento desligado, mantenha a tecla 
"ON/OFF" pressionada durante 10 segundos para entrar na 
função de arrefecimento forçada e o ícone de modo de 
arrefecimento é exibido no interface. "LL" pisca na área de 
temp. ao mesmo tempo. Pressione a tecla "ON/OFF" para 
desligar e sair do arrefecimento forçado. 
(2) Com o modo de aquecimento desligado, mantenha a tecla 
"ON/OFF" pressionada durante 10 segundos para entrar na 
função de aquecimento forçada e o ícone de modo de 
aquecimento é exibido no interface. "HH" pisca na área de 
temp. ao mesmo tempo. Pressione a tecla "ON/OFF" para 
desligar e sair do aquecimento forçado.  
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C. Dois controlos com fio controlam uma unidade interior. O 
controlo com fio ligado à unidade interior é o meste, e o 
outro é o servo. Controlo com fio mestre e unidade interior; 
controlos com fio mestre e servo são todos ligados através 
de 3 fios polares. 

Fiação de comunicação  
Comprimento de fiação de 

comunicação (m/ft) Dimensões da fiação 

< 100m/328ft 0.3mm2x fio de 3-núcleos 
protegidos(22AWG,3 fios) 

≥100m/328ft e <200m/656ft 0.5mm2x fio 3-núcleos 
protegidos(20AWG,3 fios) 

≥200m/656ft e <300m/984ft 0.75mm2x fio 3-núcleos 
protegidos (18AWG,3 fios) 

≥300m/984ft  e 
<400m/1312ft 

1.25mm2x fio 3-núcleos 
protegidos  (16AWG,3 fios) 

≥400m/1312ft e 
<500m/1640ft 

2mm2x fio 3-núcleos 
protegidos(14AWG,3 fios) 

* Um lado da folha protegida do fio de comunicação deve ser 
aterrado. 
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Ligações do Controlo Com Fio 
 

 
Existem três métodos para ligar o controlo com fio com as 
unidades interiores. 
A. Um controlo com fio pode controlar um máx. de 16 conjuntos 

de unidades interiores, e 3 peças de fios polares devem ser 
ligados ao controlo e unidade mestre (unidade interior ligada 
com controlo com fio directamente). Os outros ligam á 
unidade mestre através de 2 fios polares. 

B. Um controlo com fio controla uma unidade interior e a 
unidade interior liga-se ao controlo com fio através de 3 fios 
polares. 

Interior 
1 

Interior 2 Interior N Interior 
15 Controlo com 

Fio Controlo com 
Fio Controlo com 

Fio Controlo com 
Fio 

Interior 16 (unidade 
mestre) Controlo com Fio 

Interior 
1 

Interior 
1 Controlo com 

Fio Controlo com 
Fio Controlo com 

Fio 

Controlo com 
Fio Controlo com 

Fio Controlo com 
Fio 

Fio polar Fio polar 
Fiação do controlo 
com fio, polar. 

Fio polar 
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C NOTE

• When the drying machine runs and 
the child lock is active, it beeps twice 
when the program selection knob is 
turned. If the child lock is deactivated 
without returning the program selection 
knob to its previous position, program 
will terminate due to the change in the 
program selection knob position.

5.9 Changing the program after it is 
started
You can change the program you selected to 
dry your laundry with a different program after 
the drying machine starts running
• For instance, select Extra Dry program 

by turning the On/Off/Program selection 
knob to select Extra Dry instead of Iron 
Dry.

• Press the Start/Stand-by button to start 
the program.

Adding and removing clothes during 
stand-by
If you want to add or remove clothes to/from 
the drying machine after the drying program 
starts:
• Press the Start/Stand-by button to put 

the drying machine in Stand-by state. The 
drying operation stops.

• Open the loading door while in Stand-
by state, and close the door after you 
remove or add laundry.

• Press the Start/Stand-by button to start 
the program.

C NOTE

• Adding laundry after the drying operation 
starts may cause the dried laundry inside 
the machine to mix with wet laundry and 
leave the laundry damp at the end of 
operation.

C NOTE

• Adding or removing laundry during drying 
may be repeated as many times as you 
wish. But this operation continuously 
interrupts the drying operation, and thus 
increases program duration and energy 
consumption. So, it is recommended to 
add laundry before the program starts.

• If a new program is selected by turning 
the program selection knob while the 
drying machine is in stand-by, the 
running program terminates.

WARNING! 

• Do not touch the inner surface of the 
drum while adding or removing clothes 
during a continuing program. The drum 
surface is hot.

5.10 Cancelling the program
If you want to cancel the program and 
terminate the drying operation for any reason 
after the drying machine starts running, turn 
the On/Off/Cancel knob, the program will be 
cancelled.

A WARNING!

• The inside of the drying machine shall 
be extremely hot when you cancel the 
program during machine operation, so 
run the refresh program to allow it to cool 
down.

5.11 End of program
When the program ends, the Last/Anti-Wrinkle 
and Fibre Filter Cleaning  Warning LEDs on 
the program follow up indicator will illuminate.
Loading door may be opened and the dryer 
machine becomes ready for another run.
Bring the On/Off/Program selection knob to 
On/Off position to turn the drying machine off. 

C NOTE

• If the laundry is not removed after the 
program is completed, the wrinkle 
prevention function activates for 2 hours 
to prevent the laundry inside the machine 
to get wrinkled. The program tumbles 
the laundry with 10-minute intervals to 
prevent them from wrinkling. 
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A equipa da Antiga Fábrica de Chá 
deseja-lhe uma boa estadia.


