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Português

Precauções de segurança
Os sinais apresentados em seguida indicam que podem ocorrer ferimentos graves ou morte, se as precauções aqui descritas não forem respeitadas.

Leia, previamente, com atenção este manual para uma utilização correta e segura. 

 Não tente instalar o produto sozinho.

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E

UNIDADE DE SERPENTINA DE EXPANSÃO DIRETA PARA LOSSNAY
MODELOS:

Manual de funcionamento (Para o utilizador)

 AVISO

Proibido

Não ligue nem desligue a unidade quando tiver ocorrido uma fuga de gás inflamável. 
(Isso poderia provocar fogo ou uma explosão devido às faíscas libertadas a partir do contato 
elétrico.)
Abra as janelas para ventilar.

Não desmontar

Não modifique ou desmonte.
(Isso poderia provocar fogo, um choque elétrico ou danos.)

Não molhar

Não deite água na unidade nem no controlo remoto.
(Pode resultar num choque elétrico.)

Não tocar

Não introduza os dedos ou varetas nas aberturas de entrada e de saída de ar enquanto o 
produto estiver em funcionamento.
(Não respeitar este aviso pode resultar em ferimentos.)

Proibido 
mãos 

molhadas

Não utilize com as mãos molhadas. 
(Pode resultar num choque elétrico.)

Apenas R410A
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Precauções de segurança (continuação)

 ATENÇÃO

Proibido

Não o utilize num local onde fique exposto a temperaturas elevadas (40.° C ou mais), 
chamas desprotegidas ou em ambientes com gases. 
(Isso poderia provocar um incêndio.)
Ao instalar, mudar de sítio, ou proceder à manutenção da unidade, utilize apenas o 
refrigerante especificado (R410A) para carregar as linhas de refrigerante. Não o misture 
com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que não fica ar nas linhas.
Se o ar for misturado com o refrigerante, pode causar uma pressão alta anómala na linha 
do refrigerante, o que pode resultar numa explosão e outros perigos.
O uso de qualquer refrigerante diferente do especificado para o sistema causará uma 
falha mecânica, mau funcionamento do sistema ou avaria da unidade. No pior dos casos, 
isto pode comprometer seriamente a segurança do produto.
Não instale, por baixo da unidade, objetos que possam causar problemas no caso de se 
molharem.
(O entupimento do tubo de drenagem, provocado por poeira, humidade elevada (80 % ou 
superior) ou um funcionamento prolongado do aparelho de ar condicionado pode causar pingos 
de água e molhar ou sujar os objetos domésticos.)
No inverno, não utilize a unidade no modo de bypass durante o aquecimento.
(Isso pode fazer com que a água da condensação pingue e suje o teto.)
Não toque nos tubos do refrigerante com as mãos desprotegidas durante o funcionamento.
(Não respeitar este aviso pode resultar em ferimentos.)
Nunca use produtos químicos, como detergentes, durante a limpeza e manutenção.
(Não respeitar este aviso pode deformar ou rachar a unidade.)

As instruções
fornecidas têm

de ser seguidas.

Monte as peças corretamente e fixe-as bem depois da manutenção. 
(Se as peças caírem podem provocar ferimentos.)
Utilize luvas durante a manutenção. 
(Este trabalho pode provocar ferimentos.)
Se não pretende utilizar a unidade durante um longo período de tempo, certifique-se de 
que desliga o isolador da fonte de alimentação. 
(Isso poderia provocar um choque elétrico, fuga de energia ou fogo, como resultado da 
deterioração do isolamento.)
Depois fazer desinfeções com produtos químicos, ventile bem o compartimento para fazer 
desaparecer completamente os químicos e os gases emitidos, antes de ligar a unidade.
(Se os produtos químicos e os gases por eles emitidos ficarem agarrados ou penetrarem na 
unidade podem corroer ou deformar a unidade.)
Quando fizer desinfeções com químicos no compartimento onde se encontra a unidade, desligue 
a unidade e tape-a com um lençol para a proteger dos salpicos dos químicos utilizados.
(Se os químicos ou os gases por eles emitidos ficarem agarrados à unidade podem deformá-la. 
Os químicos também se espalham em todas as direções, o que é perigoso.)

 AVISO

As instruções
fornecidas têm

de ser seguidas.

Utilize a fonte de alimentação e tensão especificadas.
(Utilizar uma fonte de alimentação incorreta pode provocar fogo ou um choque elétrico.)
Antes de iniciar a manutenção, certifique-se de que o isolador da fonte de alimentação 
está desligado no painel de distribuição de energia.
(Se o isolador estiver ligado, pode provocar um choque elétrico ou ferimentos.)
Quando detetar condições anormais (cheiro a queimado ou outras), interrompa o 
funcionamento, desligue o isolador da fonte de alimentação no painel de distribuição de 
energia e consulte o seu revendedor. 
(Continuar a utilização nessas condições pode provocar um choque elétrico, incêndio ou danos.)
No caso de danos no cabo de alimentação, este deve ser substituído pelo fabricante, por 
um técnico de assistência ou por pessoas de qualificação semelhante, para evitar perigos.
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Nomes das peças

Permutador de calor

Bomba de condensados

Caixa de controlo 

Termístor do ar de fornecimento
(Apenas para o GUG-02 e 03SL-E)

Nota
•  A bomba de condensados funciona sempre no modo de arrefecimento e 

continua a funcionar, durante 6 minutos, depois da unidade parar.

As instruções
fornecidas têm

de ser seguidas.

Aviso relativo ao refrigerante (gás de fréon)
Se houver uma fuga de refrigerante e este entrar em contacto com chamas acesas, pode formar-
se um gás tóxico. Como este refrigerante é mais pesado do que a gravidade específica do ar, tem 
tendência a acumular-se no chão dos compartimentos. Isto pode provocar uma falta de oxigénio. 
Ação corretiva no caso de haver uma fuga do refrigerante
Se houver uma fuga do refrigerante, desligue o fogão e apague as chamas que estiverem acesas. 
Ventile bem o compartimento abrindo as portas e as janelas. Depois, contacte o concessionário. 
Evite instalar a unidade nos locais indicados a seguir
A instalação nos locais indicados pode corroer a unidade, provocar fugas de gás, prejudicar 
significativamente o funcionamento ou partir peças da unidade. 
- Locais onde possa haver fugas de gás inflamável
- Locais onde existam substâncias que afetem o equipamento, como gás à base de enxofre, 

gás à base de cloro, ácidos, alcalis
- Em veículos em movimento, como carros e barcos
- Locais onde esteja instalado equipamento que gere altas frequências
- Locais onde sejam utilizados com frequência vaporizadores especiais e cosméticos
- Locais onde existam grandes quantidades de pó e humidade
- Locais onde haja fuligem no ar
- Locais com grandes quantidades de sal, por exemplo, junto ao mar
- Locais em que a unidade exterior possa ficar bloqueada pela neve acumulada
- Locais em que voem faíscas, por exemplo, perto de chamas ou locais de soldadura

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, 
a menos que sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à 
utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que 
as crianças sejam supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. 
(Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e 
por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta 
de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido 
dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos 
envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de 
utilização não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.)

Precauções de segurança (continuação)

 ATENÇÃO
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Configuração do sistema

Padrão de sistema X [ um controlo remoto ]

Padrão de sistema Y [ dois controladores remotos ]

Padrão de sistema Z [ Interligado com a unidade interior City Multi (ligação M-NET) ]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unidade exterior
Unidade Lossnay

Alimentação elétrica

Controlo remoto Lossnay
(PZ-61DR-E)

Alimentação elétrica

Unidade de serpentina Dx

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unidade exterior
Unidade Lossnay

Alimentação elétrica

Controlo remoto Lossnay
(PZ-61DR-E, se necessário)Controlo remoto MA

(Se necessário)

Controlador de sistema M-NET
(Se necessário)

Unidade interior City Multi 
(Interligada com Lossnay)

Alimentação elétrica

Unidade de serpentina Dx

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unidade exterior
Unidade Lossnay

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica

Unidade de serpentina Dx

O controlo remoto dedicado para a unidade de 
serpentina Dx é designado “PZ-01RC” neste manual.
Não é o nome oficial do modelo.

[Controlo da temperatura de RA (Ar de retorno)]
O sistema da unidade Lossnay e da unidade de serpentina Dx está concebido para manter a temperatura do ar de retorno próxima da temperatura 
programada.

[Controlo da temperatura de SA (Ar de fornecimento)]
O sistema da unidade Lossnay e da unidade de serpentina Dx está concebido para manter a temperatura do ar de fornecimento próxima da 
temperatura programada.

* A temperatura programada deve ser a mesma ou estar próxima da temperatura programada do aparelho de ar condicionado.

Funções básicas do sistema

OA: Ar exterior
EA: Saída de ar

SA: Ar de fornecimento
RA: Ar de retorno



Por-5

Português

Configuração do sistema (continuação)
Funcionamento a partir de controladores remotos

Padrão de sistema X Padrão de sistema Y Padrão de sistema Z
LIGAR/DESLIGAR A partir do PZ-01RC A partir do PZ-01RC ou 

PZ-61DR-E *1
A partir de um dos controladores remotos ou quando 
a unidade interior é LIGADA/DESLIGADA *2

Modo de funcionamento 
[Aquecimento/Arrefecimento/Ventilação]

A partir do PZ-01RC A partir do PZ-01RC Só a partir do PZ-01RC *3

Definição de temperatura A partir do PZ-01RC A partir do PZ-01RC Só a partir do PZ-01RC *3
Velocidade de ventilação 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

Fixa em FS4 *4 Pode ser alterada a partir do 
PZ-61DR-E.

Pode ser alterada a partir do controlador de sistema 
M-NET, PZ-61DR-E ou do controlo remoto MA (para 
a unidade interior). As velocidades da ventilação 
selecionáveis dependem do modelo do controlo remoto.

Modo de ventilação 
[Recuperação de calor / Ignorar / Auto]

Fixa no modo automático *5 Pode ser alterada a partir do 
PZ-61DR-E.

Pode ser alterada a partir do controlador de 
sistema M-NET ou PZ-61DR-E.

Observações - - A unidade de serpentina Dx não pode ser monitorizada 
nem comandada pelo controlador de sistema M-NET.

*1: Se ligar ou desligar (ON/OFF) um dos dois controladores remotos, o outro controlador liga-se/desliga-se (ON/OFF), em sincronia.
*2: Se ligar ou desligar (ON/OFF) um dos três controladores remotos, os outros controladores ligam-se/desligam-se (ON/OFF), sincronizadamente.
 Da mesma forma, quando a unidade interior é ligada/desligada (ON/OFF), o sistema da unidade Lossnay e da unidade de serpentina Dx liga-

se/desliga-se (ON/OFF) sincronizadamente.
*3: Não pode ser controlada pelo controlador de sistema M-NET, nem pelo controlo remoto MA da unidade interior.
*4: As velocidades da ventilação podem ser alteradas pela entrada de 0-10VDC ou um contacto sem tensão e, se necessário, pode ser fixada na 

velocidade de ventilação 3.
*5: Nos modos de aquecimento e de ventilação, o modo de ventilação está definido para o modo de recuperação de calor.
 O modo de ventilação pode ser definido para o modo de bypass da ventilação através de um contacto sem tensão.

Funcionamento 
básico

Padrão de sistema X Padrão de sistema Y Estado da unidade

Controlo remoto da unidade 
de serpentina Dx (PZ-01RC)

Controlo remoto da unidade 
Lossnay (PZ-61DR-E)

Controlo remoto da unidade 
de serpentina Dx (PZ-01RC)

Unidade 
Lossnay Unidade de serpentina Dx

LIGADO LIGADO LIGADO

Aquecimento
Arrefecimento
Ventilação
Auto

A ventilar

Aquecimento e Arrefecimento: Termóstato 
ligado ou termóstato desligado 
dependendo das condições de temperatura
Ventoinha: Termóstato sempre 
desligado (só ventilação)
Auto: Só disponível em Temp. de 
controlo de A.R. (ar de retorno)

Programação 
da 
temperatura

Velocidade 
da ventoinha

Fixa na velocidade 4
(As velocidades da ventoinha 
podem ser alteradas pela 
entrada externa para a 
Lossnay e, se necessário, 
pode ser fixada na 
velocidade da ventoinha 3).

A funcionar 
na velocidade 
da ventoinha 
selecionada

Quando a unidade Lossnay passa 
para a velocidade da ventoinha 1 
ou 2 enquanto o termóstato está 
ligado, a unidade de serpentina Dx 
passa obrigatoriamente ao estado de 
termóstato desligado.

Modo de 
ventilação

Fixa no modo automático
(Durante os modos 
de aquecimento e de 
ventilação, o modo de 
ventilação é sempre o 
modo de recuperação de 
calor.)

A funcionar 
no modo de 
ventilação 
selecionado

A unidade de serpentina Dx pode 
ser mudada para termóstato ligado 
em qualquer modo de ventilação em 
função das condições de temperatura.

DESLIGADA DESLIGADA DESLIGADA

No padrão de sistema Z, as funções que podem ser utilizadas dependem do modelo dos controlos remotos.

Se ligar um dos dois controladores remotos, o outro 
controlador liga-se em sincronia.

Não pode ser alterado 
com o PZ-61DR-E.

Aquecimento/Arrefecimento/
Ventoinha/Auto

Não pode ser alterado 
com o PZ-61DR-E.

Velocidade da 
ventoinha 1, 2, 3 ou 4

Não pode ser alterado 
com o PZ-01RC.

Recuperação de calor/
Bypass/Auto

Não pode ser alterado 
com o PZ-01RC.

Se desligar um dos dois controladores remotos, o outro 
controlador desliga-se em sincronia.
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Controlo remoto (PZ-01RC)
1. Nomes e funções dos componentes do controlador

Visor O ecrã principal pode ser apresentado de dois modos diferentes: "Completo" e "Básico".
A predefinição é "Completo". 

Sab

Modo Temp.

Temp

Frio Temp. Sel.

Sab

Frio

Modo Temp.

Temp. Sel.
1

2

3

4

5

4

3

dcba0

6

8

1

9

7

e

5

2

Esta função não está disponível.
4 Velocidade da ventoinha

Surge enquanto a corrente está ligada (ON).

A temperatura predefinida é aqui apresentada.

Surge quando a operação ON/OFF é 
controlada centralmente.

A hora atual é aqui apresentada.

Surge quando os botões estão bloqueados.O modo de funcionamento da unidade de 
serpentina Dx aparece aqui.

Surge quando o modo de funcionamento é 
controlado centralmente.

c

2 Temperatura predefinida

6

01 Modo de funcionamento

7

Surge quando a função On/Off Temp. está 
ativada.

a

Surge quando o a temperatura predefinida é 
controlada centralmente.

8

Surge quando Prog. Semanal está ativada.
b

Surge quando o limite de temperatura 
predefinido está restringido.

e

As funções dos botões correspondentes são 
aqui apresentadas.

5 Guia de função do botão

Surge com a temperatura do compartimento.

d

3 Relógio

A temperatura ambiente atual é apresentada 
aqui.
Apague as temperaturas ambiente na 
programação inicial se o controlo da temp. 
de A.F. (Ar de fornecimento) estiver 
selecionado

Nota
• Para obter mais informações sobre como utilizar o PZ-61DR-E, 

consulte o manual de instruções do PZ-61DR-E.

9 Temperatura ambiente

Modo Completo

Modo Básico

* Todos os ícones são apresentados para obter uma explicação.

Botões de função

5

6

1234

7 8 9 0

Prima para LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) 
a unidade de serpentina Dx.

1  Botão ON/OFF

Esta lâmpada fica acesa a verde 
enquanto a unidade estiver a funcionar. 
Fica intermitente enquanto o controlo 
remoto está a ser iniciado ou quando 
ocorrer um erro.

Prima para guardar a definição.

Ecran principal: 
Prima para alterar o modo de funcionamento.

Menu principal: 
Prima para mover o cursor para baixo.

Prima para voltar ao ecrã anterior.

Ecran principal: 
Prima para diminuir a temperatura.

Menu principal: 
Prima para mover o cursor para cima.

Prima para chamar o Menu principal.

Ecran principal: 
Prima para aumentar a temperatura. 

Menu principal: 
Prima para voltar à página anterior.

Surgem as definições de operação.
Se a retroiluminação estiver desligada, 
liga-se se premir um botão qualquer e 
permanecerá acesa durante um 
determinado período de tempo consoante 
o ecrã. 

Ecran principal: Não disponível.
Menu principal: 
Prima para avançar para a página seguinte.

6 Lâmpada ON/OFF

2  Botão OK

7 Botão de função   F1

3  Botão VOLTAR

8 Botão de função   F2

4  Botão MENU                

9 Botão de função   F3

5 LCD Retroiluminado

0 Botão de função   F4

Sab

Temp

Temp. Sel.

Modo Temp.

Frio

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane·Louver·Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

As funções dos botões de função mudam 
consoante o ecrã. Consulte o guia de 
funções dos botões que aparece na parte 
inferior do LCD para saber quais as 
funções que desempenham num 
determinado ecrã.
Se o sistema for controlado centralmente, 
o guia da função do botão que 
corresponde ao botão bloqueado não 
aparece.

Ecran principal Menu principal

Guia de função
7 8 9 0 7 8 9 0

Interface do controlador

• Quando a retroiluminação estiver desligada, será ligada ao premir qualquer 
botão. No entanto, a função do botão não será executada. (Exceto o botão 
ON/OFF  )

• A maioria das definições (exceto ON/OFF, modo, temperatura) pode ser 
efetuada no ecrã Menu. 
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Controlo remoto (PZ-01RC) (continuação)
2. Programações iniciais
No Ecran principal, prima o botão “MENU”, selecione “Programação inicial” e efetue as definições do controlo remoto no ecrã que é apresentado.

· Principal/Secundário
· Relógio
· Ecran principal
· Contraste
· Detalhes do ecran
   -Relógio
   -Temperatura
   -Temp. espaço
   -Modo automático (Funcionamento automático de arrefecimento/aquecimento)
· Modo automático (Funcionamento automático de arrefecimento/aquecimento)
· Password de Administrador
· Selecção da linguagem

(1) Definição Principal/Secundário
* Mantenha como predefinição.
Não é permitido utilizar dois controlos remotos para ligar a uma unidade de 
serpentina Dx.

(2) Definição Relógio
A definição do relógio é necessária para o visor do relógio, programador 
semanal, a definição do temporizador e histórico de erros.
Certifique-se de que efetua a definição de relógio quando a unidade é 
utilizada pela primeira vez ou depois de não ser usada por um longo período 
de tempo.

(3) Definição Ecran principal
Utilize a tecla F3 ou F4 para selecionar o modo de visualização “Completo” 
ou “Básico”. (A predefinição é “Completo”.)

(4) Definição Detalhes do ecran do controlo remoto
Efetue as definições para os itens relacionados com o controlo remoto, 
como necessário.
Prima a tecla OK para guardar as alterações.
[1] Visualização do relógio

[2] Definição da unidade de temperatura

[3] Visualização da temperatura ambiente
Programe para “Não” o controlo de temp. de A.F. Consulte o manual de 
instalação.

[4]  Definição do visor do modo automático (funcionamento automático de 
arrefecimento/aquecimento) (Apenas controlo de temp. de A.R.).

(A predefinição de fábrica é “Sim”.)
·  Sim:  “AUTO FRIO” ou “AUTO CALOR” é apresentado durante o modo 

Auto (funcionamento automático de arrefecimento/aquecimento).
·  Não:  Apenas “AUTO" é apresentado durante o modo Auto (funcionamento 

automático de arrefecimento/aquecimento).

(5) Definição do modo automático (funcionamento automático de arrefecimento/
aquecimento) (Apenas controlo de temp. de A.R.)

· Sim:  O modo Auto (funcionamento automático de arrefecimento/
aquecimento) pode ser selecionado na definição do modo de 
funcionamento.

· Não:  O modo Auto (funcionamento automático de arrefecimento/
aquecimento) não pode ser selecionado na definição do modo de 
funcionamento.

(A predefinição de fábrica é “Sim”.)

(6) Definição da Password de Administrador
•  A password de administrador inicial é “0000”. Altere a password predefinida 

como necessário para evitar acessos não autorizados. Disponibilize a 
password aos utilizadores que dela necessitem.

•  Se se esquecer da sua password de administrador, pode repor a password 
predefinida “0000” mantendo premidas as teclas F1 e F2 em simultâneo 
durante três segundos no ecrã de definição da Password de Administrador.

•  A password de administrador é necessária para efetuar as definições dos 
seguintes itens.
· Definição de temporizador 
· Definição de programador semanal
· Definição de restrições

Seleccionar:
Cursor

Detalhes do ecran
Relógio
Temperatura
Temp. espaço
Modo auto

Mudar

Não  24h
°C / °F / 1°C
Sim / Não
Sim / Não
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Controlo remoto (PZ-01RC) (continuação)
3. Operações básicas

4. Resolução de problemas

Ícones do modo de funcionamento

Ligar e selecionar o modo de funcionamento

Definição da Temperatura predefinida

Funcionamento automático de aquecimento/arrefecimento

Prima o botão 1 (  ON/OFF  ). 
Prima o botão 7 (  F1  ) para percorrer os 
modos de funcionamento.

Modo de funcionamento Limite de temperatura predefinido
Frio (Controlo de temp. ar de fornecimento) 12 – 30 ºC (54 – 87 ºF)
Frio (Controlo de temp. ar de retorno) 19 – 30 ºC (67 – 87 ºF)
Calor 17 – 28 ºC (63 – 83 ºF)
Funcionamento automático de arrefecimento/aquecimento 19 – 28 ºC (67 – 83 ºF)
Vent Não pode ser definido

Frio Vent Auto Calor

Auto Frio Auto Calor

* Será aplicada preferencialmente a definição de restrição do limite 
da temperatura, se existente. Se o valor da definição exceder o 
limite, aparecerá uma mensagem "Limite de temperatura 
bloquedo".

1
2 O indicador luminoso ON/OFF e o LCD acendem-se.

F1

*1  O modo de funcionamento está disponível quando 
seleciona o controlo de temp. de A.R.

Frio Vent Calor

Prima o botão 8 (  F2  ) para baixar a temperatura predefinida. 
Prima o botão 9 (  F3  ) para aumentar a temperatura predefinida. 
* Premindo uma vez muda o valor em incrementos de 1ºC (1ºF).

Prima o botão 1 (  ON/OFF  ). 
Prima o botão 7 (  F1  ) para visualizar o modo 
de funcionamento "Auto".

1
2

F1

Quando a temperatura ambiente for superior à temperatura 
predefinida, a operação de arrefecimento inicia-se. 
Quando a temperatura ambiente for inferior à temperatura 
predefinida, a operação de aquecimento inicia-se.

* O modo de funcionamento atual ("Auto Frio" ou "Auto Calor") será apresentado depois de o modo ser determinado. 
  Se "Visualizar/não visualizar FRIO/CALOR durante o modo AUTO" tiver sido definido para "Não visualizar" quando efetuava as definições 

iniciais, será apresentada apenas a opção "Auto".

Quando ocorre um erro, surge o ecrã indicado a seguir.
Verifique o estado do erro, interrompa o funcionamento e consulte o seu concessionário.

F1 F2 F3 F4

Informação de erro
Código erro
Unidade     U Int
Endereço Ref   01   Unt#01
Modelo
Nº Série

ApagarPágina

Informação de erro
Contacto
Assist.
    Tel

ApagarPágina

Apagar erro:Tecla apagar

Apagar erro:Tecla apagar

Irão ser apresentados o código do erro, unidade do erro, endereço do 
refrigerante, nome do modelo da unidade e número de série.
O nome do modelo e o número de série irão aparecer apenas se as 
informações tiverem sido registadas.

Prima o botão 7 (  F1  ) ou 8 (  F2  )  para avançar para a página 
seguinte.

As informações de contacto (número de telefone do assistente) irão 
aparecer se as informações tiverem sido registadas.

intermitente

Auto (Funcionamento automático de 
arrefecimento/aquecimento)
  *1
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Controlo remoto (PZ-01RC) (continuação)

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

5. Temporizador e Prog. Semanal

6. Assistência

7. Outras

Temporizador

Prog. semanal

Definição da password de manutenção

As definições de Temporizador e Prog. Semanal podem ser efetuadas a 
partir do controlo remoto.
Prima o botão 4 ( MENU ) para  avançar para o menu Principal e mova 
o cursor para a definição pretendida utilizando o  botão 7 (  F1  ) ou 8 
(  F2  ). 

As seguintes funções NÃO estão disponíveis.
(1) No menu principal (prima o botão 4 (MENU), surge o menu principal.)

• “Vane Louver Vent (Lossnay)”
• “Função turbo”
• “Modo silêncio - U. Ext.” 
• No menu “Poupança energética”, a função “Horário” NÃO está 

disponível.
• “Informação de filtro”
• “Manutenção”
•  No menu “Assistência” ,  as funções “Teste da bomba de 

condensados” e “Check” NÃO estão disponíveis, à exceção de 
“Solicitar código” na função “Check”.

• On/Off Temp
As horas para a operação de LIGAR/DESLIGAR podem ser 
definidas em incrementos de 5 minutos.

• Auto-Off temporizador
A hora de desligar automático pode ser definida para um valor 
compreendido entre 30 e 240, em incrementos de 10 minutos.

• A password de administrador inicial é "9999". Altere a password 
predefinida como necessário para evitar acessos não 
autorizados. Disponibilize a password aos utilizadores que dela 
necessitem.

• Caso se esqueça da sua password de administrador, pode 
inicializar a password para a password predefinida "9999" 
mantendo premidos os botões F1 e F2 em simultâneo durante 
três segundos no ecrã de definição da password de manutenção.

É possível definir horas para a operação de LIGAR/DESLIGAR 
para o período de uma semana.
Podem ser definidos, por dia, um máximo de oito padrões de 
funcionamento.

Nota
• O Manual de instruções do controlo remoto PZ-01RC tem 

basicamente o mesmo conteúdo do que o do PAR-31MAA.
Quando necessário, consulte o anexo do Manual de instruções do 
PAR-31MAA.

Nota;
• Consulte o quadro abaixo para obter informações sobre as 

funções do temporizador e do programador semanal.
Temporizador 

e Prog. 
Semanal

PZ-01RC PZ-61DR-E Controlador de 
sistema M-NET

Sistema X Disponível - -
Sistema Y Não utilizar Disponível -
Sistema Z Não utilizar Disponível Disponível

Itens 
programáveis

ON/OFF 
Definição 

temp. 
Modo

ON/OFF 
Velocidade 
ventoinha 

Purga noturna

Depende do tipo 
de controladores
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Manutenção 
Para uma utilização prolongada peça ao seu concessionário para efetuar as inspeções indicadas 
abaixo uma vez por ano. 
Se a unidade for utilizada vários anos, o seu interior fica sujo e o funcionamento é prejudicado. Isto 
provoca frequentemente cheiros desagradáveis e o mau funcionamento da unidade, bem como o 
entupimento da mangueira de drenagem provocado pelo sujidade e o pó. 
Antes de efetuar a inspeção e manutenção, desligue a alimentação da unidade com o disjuntor. (Isto evita que o modo de proteção seja 
ativado durante a inspeção.)

Peças 
inspecionadas

Manutenção e inspeção Se a manutenção for 
negligenciadaItens a inspecionar Ação corretiva

Bomba de 
condensados

Desempenho da drenagem de 
água.
Verificar se existe sujidade ou pó 
na porta de entrada da bomba.

Se houver sujidade ou pó, limpe a cavidade da superfície 
do reservatório de drenagem, a área de sucção e a porta 
de entrada da bomba. Se a bomba de condensados estiver 
muito suja, substitua as peças. Se a água continuar a não 
ser drenada corretamente depois da limpeza, substitua as 
peças. 

Escoamento da água 
deficiente

•  Não utilize solventes, como diluente, ácidos, detergentes alcalinos ou escovas de nylon. (Não respeitar este aviso danifica o plástico.)
•  Se o óleo de corte ou outro óleo ficar agarrado, lave com água abundante. Se o reservatório de drenagem estiver muito sujo, limpe-o com 

detergente neutro. Depois passe-o bem por água para retirar todo o detergente. (Os restos de detergente danificam o plástico.)
•  Não use detergente ou água a 40 ºC ou mais. (Não respeitar pode provocar deformações no equipamento.)

• A bomba de condensados é um consumível e tem de ser substituída. 
• Substitua a bomba de condensados quando parar de funcionar devido a uma falha na bombagem. (As despesas são suportadas pelo cliente)
•  Depois de utilizar a unidade no modo de arrefecimento durante 2.100 horas (cerca de cinco anos), o LED da placa de circuitos pisca. Faça 

uma inspeção e substitua a bomba de condensados, se necessário. Para obter informações sobre os procedimentos, consulte o Manual de 
instalação.

•  Quando voltar a montar, não torça a mangueira.

Precauções a ter na limpeza do reservatório de drenagem e da bomba de condensados

Substituição da bomba de condensados

Como limpar à volta da bomba de condensados

Tampa de 
manutençãoReservatório de drenagem Bomba de condensados

Parafuso
1. Retire a tampa de manutenção. 
 (7 parafusos no GUG-01, 02SL-E, 6 parafusos no GUG-03SL-E)
2. Limpe todo o pó e sujidade que estejam agarrados à cavidade da 

superfície do reservatório de drenagem, área de sucção e porta de 
entrada da bomba ou verifique se há algum entupimento. 

3. Depois de limpar bem, passe por água abundante (cerca de 1.000 
cc). Ligue a fonte de alimentação. Verifique se a água é drenada 
com o interruptor de teste da bomba de condensados (defina o 
SW11-1 do circuito da unidade para ON). 

* Não perca os parafusos que retirou.

• Para proceder à substituição, utilize as horas de funcionamento como guia.
Baseia-se numa utilização de dez horas por dia ou 420 horas por ano, o que é equivalente a dois meses, no modo de arrefecimento.

Nota: As horas indicadas acima não representam o termo da garantia.
Efetue a substituição mais cedo se utilizar a unidade nos locais seguintes:
• Locais com uma temperatura/humidade elevada ou em que haja grandes alterações das mesmas
• Locais em que a corrente elétrica tenha flutuações importantes (por exemplo, de tensão, frequência ou distorção da forma da onda). Nunca 

utilize a unidade fora das tolerâncias admitidas.
• Locais onde haja oscilações ou impulsos elevados
• Locais com muito pó ou sal
• Locais em que a alimentação elétrica arranque/pare frequentemente, ou para um funcionamento prolongado (por exemplo, 24 horas de ar 

condicionado)
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■ Mover a unidade
(1) Ao remover e voltar a instalar a unidade para extensão ou reconstrução ou para a deslocar para outro local, contacte, primeiro, o 

concessionário. Para mover a unidade são necessárias competências específicas. A mudança implica custos a suportar. 
(2) Se a unidade estiver cheia de refrigerante durante a instalação ou quando for deslocada, não use refrigerantes diferentes dos especificados. 
(3) A utilização do gás fréon ou eliminação da unidade, tem de ser feita de acordo com as normas e regulamentos locais. 

■Local de instalação
(1) Quando instalar ou mover a unidade, contacte o concessionário ou o vendedor especializado. 
(2) Evite a instalação nos locais seguintes: descritos na secção      ATENÇÃO (páginas 2, 3)
(3) Instale a unidade de maneira a ficar horizontal ou com um orifício de descarga montado por baixo da mesma (limite 1. °). Caso contrário, a 

água pode pingar. 
(4) Ao instalar a unidade em locais como, hospitais ou estações de serviços de comunicações, tome as medidas necessárias para blindar as 

fontes que geram ruído.

Mudança de local, local de instalação

Especificações

Nome do modelo Corrente de 
funcionamento (A) Potência de entrada (W)

Dimensões (mm)
Peso (Kg)

Largura Profundidade Altura
GUG-01SL-E

Inferior a 0,1 A
2,5 W (Aquecimento / 

Ventilação)
12,4 W (Arrefecimento)

492 812 330 21
GUG-02SL-E 492 1034 394 26
GUG-03SL-E 461 1130 404 28

* A corrente de funcionamento e a potência de entrada são baseadas em 230V/50Hz.

Se ouvir quaisquer ruídos estranhos, se não sair ar ou caso surja 
qualquer outro problema, desligue a corrente e contacte o seu 
revendedor. Consulte o seu revendedor no que diz respeito aos 
custos do trabalho de inspeção ou de manutenção.

Consulte o seu revendedor acerca da assistência pós-venda 
disponibilizada para este produto.

As peças indicadas na lista seguinte são peças de substituição. É necessário realizar uma verificação e substituição regulares ou uma substituição 
quando ocorrer uma avaria.. Além disso, as despesas com peças e trabalho de substituição serão cobradas aos clientes.

- Bomba de condensados
- Placa de circuito impresso

Assistência pós-venda

Manutenção e durabilidade

Inspeção atenta Inspecione a sua unidade para um bom funcionamento!

Reparou 
se?

● A ventoinha não funciona quando liga a unidade.
● São emitidos ruídos estranhos ou vibrações enquanto a unidade está em funcionamento.
● Ocorrem rotações retardadas ou irregulares.

(Os motores são componentes que requerem manutenção.)
● Existe um cheiro a queimado.
● Existem áreas de instalação corroídas ou danificadas.

Pare o 
funcionamento.

Desligue a unidade. Em 
seguida, contacte o seu 
revendedor para evitar 
uma avaria ou perigo. O 
revendedor deverá avaliar 
os possíveis custos.



Manufactured by: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
 TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPAN



Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções deste manual para utilizar correctamente o produto. 
Guarde para futura referência.
Certifique-se de que este CD-ROM e o Manual de Instalação são entregues aos futuros utilizadores.
Para garantir a segurança e o funcionamento correcto do controlador remoto, este apenas deverá ser 
instalado por pessoal qualificado.

Sistema de Controlo CITY MULTI
e Aparelhos de Ar Condicionado Mr. Slim da Mitsubishi

Controlador Remoto MA    PAR-31MAA
Livro de Instruções

Português



Modo Temp.

Frio Temp. Sel.

Características do produto

Característica 1

Visor grande e de fácil visualização

Visor LCD com resolução total, com 

caracteres grandes para fácil visualização

Característica 2

Disposição simples dos botões

Característica 3

Botões grandes e fáceis de premir

Os botões estão dispostos de 
acordo com a utilização para permitir 
uma navegação mais intuitiva.

Os botões utilizados com mais 
frequência são maiores do que os 
outros botões para evitar a pressão 
não intencional dos outros botões.
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AVISO

• Leia cuidadosamente as seguintes precauções de segurança antes de utilizar a unidade.
• Siga cuidadosamente estas precauções para garantir a segurança.

ATENÇÃO
Indica risco de morte ou ferimentos graves.

Indica risco de ferimentos graves ou danos na estrutura.

    AVISO

Precauções de segurança

• Depois de ler este manual, entregue-o ao utilizador final para que ele o guarde para referência futura.
• Guarde este manual para referência futura e consulte-o conforme necessário. Este manual deve estar 

disponível para aqueles que efectuam reparações ou mudam o controlador de local. Certifique-se de que 
o manual é entregue a todos os futuros utilizadores.

Precauções gerais

Para reduzir o risco de um choque eléctrico, avarias, 
fumo ou fogo, não utilize os interruptores/botões nem 
toque noutras peças eléctricas com as mãos molhadas.

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente, 
choque eléctrico, avarias, fumo ou fogo, não lave o 
controlador com água ou qualquer outro líquido.

Não instale a unidade num local onde existam grandes 
quantidades de óleo, vapor, solventes orgânicos ou 
gases corrosivos, como gás sulfúrico, ou onde se 
utilizem soluções ou pulverizadores ácidos/alcalinos 
com frequência. Estas substâncias podem comprometer 
o desempenho da unidade ou provocar a corrosão de 
alguns componentes da unidade, o que pode resultar 
num choque eléctrico, avarias, fumo ou fogo.

Quando desinfectar a unidade com álcool, ventile o 
espaço de forma adequada. Os vapores do álcool 
em volta da unidade podem provocar fogo ou 
explosão quando a unidade estiver ligada.

Para reduzir o r isco de fer imentos ou de 
um choque eléctrico, interrompa sempre o 
funcionamento e tape o controlador antes de 
pulverizar um produto químico na área próxima 
do controlador.

Para reduzir o r isco de fer imentos ou de 
um choque eléctrico, interrompa sempre o 
funcionamento e desligue da corrente antes de 
efectuar a limpeza, manutenção ou inspecção do 
controlador.

Se detectar alguma anomalia (por ex., cheiro a queimado), 
interrompa o funcionamento, desligue a alimentação e 
consulte o seu assistente. A utilização continuada do produto 
pode dar origem a choques eléctricos, avarias ou fogo.

Instale correctamente todas as tampas necessárias 
para proteger o controlador da humidade e do pó. A 
acumulação de pó e água pode causar um choque 
eléctrico, fumo ou fogo.

    ATENÇÃO
Para reduzir o risco de fogo ou explosão, não coloque 
materiais inflamáveis nem utilize pulverizadores 
inflamáveis na área próxima do controlador.

Para reduzir o risco de danos no controlador, não 
pulverize insecticida ou outros pulverizadores 
inflamáveis directamente no controlador.

Par reduzir o risco de poluição ambiental, consulte 
um entidade autorizada para eliminar correctamente 
o controlador remoto. 

Para reduzir o risco de um choque eléctrico ou 
avarias, não toque no painel táctil, interruptores ou 
botões com um objecto pontiagudo ou afiado.



Para reduzir o risco de ferimentos e choque 
eléctrico, evite tocar nas extremidades afiadas de 
algumas peças.

Para evitar ferimentos provocados por vidro partido, 
não exerça demasiada força nas peças de vidro.

Para reduz i r o r isco de fer imentos , u t i l i ze 
equipamento de protecção quando trabalhar no 
controlador.

Precauções para mover ou reparar o controlador

    AVISO     ATENÇÃO
O controlador deve ser reparado ou movido apenas 
por pessoal quali f icado. Não desmonte nem 
modifique o controlador.
Qualquer instalação ou reparação incorrecta pode 
provocar ferimentos, choque eléctrico ou fogo.

Para reduzir o risco de curto-circuito, choque 
eléctrico, fogo ou avarias, não toque na placa de 
circuito com ferramentas ou com as mãos, e não 
permita que se acumule pó na placa de circuito.

Precauções adicionais

Para evi tar danos no controlador, ut i l ize as 
ferramentas adequadas para instalar, inspeccionar 
ou reparar o controlador.

Para evitar descoloração, não utilize benzeno, 
diluentes ou produtos de limpeza químicos para 
limpar o controlador. Para limpar o controlador, 
use um pano macio humedecido em água com 
detergente neutro, retire o detergente com um pano 
molhado e seque a água com um pano seco.

Este controlador foi concebido para uso exclusivo 
com o Sistema de Gestão de Edifícios da 
Mitsubishi Electric. A utilização deste controlador 
com outros sistemas ou com qualquer outro 
objectivo pode provocar avarias.

Para evitar danos no controlador, tenha o cuidado 
de instalar protecção suficiente contra electricidade 
estática.

5
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Nomes e funções dos componentes do controlador
Interface do controlador

Botões de função

5

6

1234

7 8 9 0
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Prima ON/OFF para ligar/desligar a 
unidade interna.

1  Botão  ON/OFF

Esta lâmpada fica acesa a verde 
enquanto a unidade estiver a funcionar. 
Fica intermitente enquanto o controlador 
remoto está a ser iniciado ou quando 
ocorrer um erro.

Prima para guardar a definição.

Visor principal:  Prima para alterar o modo de 
funcionamento.

Menu principal: Prima para mover o cursor para baixo.

Prima para voltar ao ecrã anterior.

Visor principal: Prima para reduzir a temperatura.
Menu principal:  Prima para mover o cursor para cima.

Prima para invocar o Menu principal.

Visor principal: Prima para aumentar a temperatura.
Menu principal:  Prima para voltar à página anterior.

As definições de funcionamento irão aparecer.
Quando a retroiluminação estiver desligada, 
será ligada ao premir qualquer botão e 
permanecerá acesa durante um determinado 
período de tempo consoante o ecrã. 

Visor principal:  Prima para alterar a velocidade da 
ventoinha.

Menu principal : Prima para avançar para a página 
seguinte.

6  Lâmpada ON/OFF

2  Botão  OK

7 Botão de função   F1

3  Botão  VOLTAR

8 Botão de função   F2

4  Botão  MENU Página 20

9 Botão de função   F3

5  LCD retroiluminado

0 Botão de função   F4

Quando a retroiluminação estiver 
desligada, será ligada ao premir 
qualquer botão que não desempenhará 
a respectiva função. (excepto para o 
botão  ON/OFF  )

Sab

Temp

Temp. Sel.

Modo Temp. Vent

Frio Auto

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

As funções dos botões de função 
mudam consoante o ecrã. Consulte o 
guia de função do botão que aparece 
na parte inferior do LCD para saber 
quais as funções que desempenham 
num determinado ecrã.
Quando o sistema estiver controlado 
centralmente, o guia de função do 
botão que corresponde ao botão 
bloqueado não irá aparecer.

Visor principal Menu principal

Guia de função
7 8 9 0 7 8 9 0



Sab

Modo Temp. Vent

Temp

Frio AutoTemp. Sel.

Sab

Frio

Modo Temp. Vent

AutoTemp. Sel.

Nomes e funções dos componentes do controlador
Visor

O visor principal pode ser apresentado de dois modos diferentes: "Completo" e "Básico".
A predefinição é "Completo". Para mudar para o modo "Básico", mude a 
definição no Visor principal. (Consulte a página 46.)

Modo Completo

Modo Básico

* Todos os ícones são visualizados 
para obter uma explicação.

1

2

3

4

5

j

i

4

3

hgfedcb

6

8

0

1

a

7

9

k

5

2

8
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A definição de velocidade da ventoinha é aqui 
apresentada.

4Velocidade da ventoinha Página 16 

Surge enquanto as unidades estão a funcionar no 
modo de poupança energética. (Não aparecerá 
em alguns modelos de unidades interiores)

Surge enquanto as unidades externas estão a 
funcionar no modo silêncio.

A temperatura predefinida é aqui apresentada.

Surge quando a operação ON/OFF é controlada 
centralmente.

A hora actual é aqui apresentada.

Surge quando os botões estão bloqueados.

O modo de funcionamento da unidade interna é 
aqui apresentada.

Surge quando o modo de funcionamento é 
controlado centralmente.

e Página 40 

f Página 32 

2Temperatura predefinida Página 15 

6

b Página 36 

1Modo de funcionamento Página 14 

7

Indica a definição da vane.
h Página 22 

Indica a definição do louver.

Indica a definição de ventilação.

Surge quando a função “On/Off Temp.” 
(Página 26), “Função noite” (Página 42) ou “Auto-
off temporizador” (Página 28) estiver activada.

 aparece quando o temporizador for 
desactivado pelo sistema de controlo centralizado.

i Página 23 

j Página 23 

c Página 26, 28, 42 

Indica quando o filtro necessitar de manutenção.

Surge quando a função de eliminação do 
reposição do filtro estiver controlada centralmente.

Surge quando o a temperatura predefinida 
estiver controlada centralmente.

0 Página 52 

9

8

Surge quando Progr. semanal estiver activado.
d Página 30 

Surge quando o limite de temperatura 
predefinido estiver restringido.

k Página 34 

As funções dos botões correspondentes são aqui 
apresentadas.

5Guia de função do botão

Surge quando o termistor integrado no 
controlador remoto for activado para monitorizar 
a temperatura ambiente (a).

 surge quando o termistor na
unidade interna for activado para monitorizar a 
temperatura ambiente.

g

A maioria das definições (excepto ON/OFF, modo, velocidade da ventoinha, temperatura) 
pode ser efectuada no ecrã Menu. (Consulte a página 20.)

3Relógio
    (Consulte o Manual de Instalação.)

A temperatura ambiente actual é aqui 
apresentada.

aTemperatura ambiente
    (Consulte o Manual de Instalação.)



Página 22

Página 24

Página 26

Página 28

Página 30

Página 32

Página 34

Página 36

Página 38

Página 40

Página 42

Página 52

Página 54

Consulte o Manual de Instruções
fornecido com o painel de elevação automática.

Página 44

Consulte o Manual de Instalação.

Página 25

Página 46

Página 47
Consulte o Manual de Instalação.

Consulte o Manual de Instalação.

Consulte o Manual de Instalação.

Página 48

10

Leia antes de utilizar o controlador
Estrutura de menus

Menu principal

Prima o 
 botão  MENU  .

Mova o cursor 
para o item 
pretendido com 
os botões  F1 
e  F2  e prima o 
botão  OK  .

Vane•Louver•Vent. (Lossnay)

Função turbo

Prog. Semanal

Modo silêncio - U. Ext.

Função noite

Restrições

Informação de filtro
Informação de erro

Manutenção

On/Off temp.
Auto-Off Temporizador

Limites Temp.
Operação Bloqueada

Auto
Horário

Descer painel auto

Angulo "vane" manual

Principal/Secundário

Relógio
Ecran príncipal

Contraste
Detalhes do ecran
Modo automático

Password de Administrador

Selecção da linguagem

Temporizador

Poupança energética

Programação inicial
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Explicações sobre os ícones

F1 F2 F3 F4

Temporizador

Password Administrador

Seleccionar:
Cursor

Nem todas as funções estão disponíveis em todos os modelos de unidades internas.

Assistência

Teste funcio.

Introduzir informações 
sobre manutenção
Função programação
(Mr. Slim)

Lossnay (apenas para City Multi)

Verificar

Auto-verificação

Password de manutenção

Check do controlo remoto

Consulte o Manual de Instalação da 
unidade interna. 
Consulte o Manual de Instalação da 
unidade interna. 

Consulte o Manual de Instalação.

Consulte a página 50.

Consulte o Manual de Instalação.
Consulte o Manual de Instalação da 
unidade interna. 

Consulte o Manual de Instalação.

Consulte o Manual de Instalação.

Consulte o Manual de Instalação.

Funcionamento do controlador
Temporizador P

A tabela em baixo resume 
os ícones quadrados 
utilizados neste manual.

A senha de utilizador do administrador ou de manutenção deve ser 
introduzida no ecrã de introdução de senha para alterar as defi ni-
ções. Não existem defi nições que possam ignorar este processo.

F1 : Prima para mover o cursor para a esquerda.
F2 : Prima para mover o cursor para a direita.
F3 : Prima para diminuir o valor em 1.
F4 : Prima para aumentar o valor em 1.

*As alterações não podem ser efectuadas, 
excepto se for introduzida a password correcta.

Indica que 
as defi nições 
apenas podem 
ser efectuadas 
a partir do prin-
cipal controla-
dor remoto.

Indica que as defi nições apenas 
podem ser alteradas enquanto 
as unidades estão a funcionar.

Indica que as defi nições apenas podem 
ser alteradas enquanto as unidades não 
estão a funcionar.

Indica que as defi nições apenas 
podem ser alteradas enquanto 
as unidades estão a funcionar 
nos modos Frio, Calor ou Auto.

Indica as funções que não estão dis-
poníveis quando os botões estão blo-
queados ou o sistema está controlado 
centralmente.

P Main

ON OFF

Função programação
(City Multi)
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ON/OFF

Operações básicas

Prima o botão  ON/OFF  . 
A lâmpada ON/OFF fica acesa a verde e a operação 
será iniciada.

Operação do botão

Prima novamente o botão  ON/OFF  .
A lâmpada ON/OFF irá apagar e o funcionamento será 
interrompido.

ON

OFF



Limite de temperatura passível de ser predefinido

O limite de temperatura passível de ser definido varia consoante o modelo das unidades 
internas.

Memória do estado de funcionamento

Defi nição do controlador remoto 

Modo de funcionamento Modo de funcionamento antes de o aparelho ser desligado

Temperatura predefi nida Temperatura predefi nida antes de o aparelho ser desligado

Velocidade da ventoinha Velocidade da ventoinha antes de o aparelho ser desligado

Modo de funcionamento Limite de temperatura predefi nido

Frio/Desum. 19 ~ 30ºC (67 ~ 87ºF)

Calor 17 ~ 28ºC (63 ~ 83ºF)

Auto
(Ponto de defi nição único)

19 ~ 28ºC (67 ~ 83ºF)

Auto
(Pontos de definição duplos)

[Frio]
  Limite da temperatura predefinida para o modo “Frio”
[Calor]
  Limite da temperatura predefinida para o modo “Calor”

Ventoinha/Ventilação Não pode ser defi nido

13



Modo de funcionamento, temperatura e definições de velocidade da ventoinha

F1 F2 F3 F4

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab Prima o botão  F1  para percorrer os modos de 
funcionamento pela ordem "Frio, Desum., Vent, Auto e 
Calor". Seleccione o modo de funcionamento pretendido.

•Os modos de funcionamento que não estão disponíveis nos modelos 
de unidades internas ligadas não são apresentados no visor.

Frio Desum. Vent

Auto Calor

ON

O que significa um ícone no modo intermitente
O ícone do modo fica intermitente quando outras unidades internas no mesmo sistema refrigerante 
(ligadas à mesma unidade externa) já estiverem a funcionar num modo diferente. Neste caso, o resto 
da unidade no mesmo grupo apenas pode funcionar no mesmo modo.

Operação do botão

Modo de funcionamento

Operações básicas

<Modo “AUTO” (ponto de definição duplo)>

Quando o modo de funcionamento é definido para o modo “Auto” (ponto de definição 
duplo), é possível definir duas temperaturas predefinidas (uma para arrefecimento e 
outra para aquecimento). Dependendo da temperatura ambiente, a unidade interior 
funcionará automaticamente no modo “Frio” ou “Calor” e manterá a temperatura 
ambiente dentro dos limites predefinidos.

Padrão de funcionamento durante o modo “Auto” (ponto de definição duplo)
A temperatura ambiente 
muda de acordo com a 
mudança que ocorre na 
temperatura externa.

“CALOR” ”FRIO” “CALOR” ”FRIO”

Temp. 
predefinida 
(“FRIO”)

Temp. 
predefinida 
(“CALOR”)

Temperatura 
ambiente

O gráfico abaixo mostra o padrão de funcionamento da unidade interior quando a 
mesma está a funcionar no modo “Auto” (ponto de definição duplo).

14



F1 F2 F3 F4

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab Prima o botão F2  para diminuir a temperatura 
predefinida e o botão F3  para aumentá-la.
•Consulte a tabela na página 13 para o limite de 
temperatura que pode ser definido nos diferentes 
modos de funcionamento.

•O limite de temperatura predefinido pode ser definido 
para o funcionamento Ventoinha/Ventilação.

•A temperatura predefinida será exibida ou em 
Centígrados, em incrementos de 0,5 ou 1 grau, ou em 
Fahrenheit, dependendo do modelo da unidade interior 
e das definições do modo de exibição do controlo 
remoto.

Temperatura predefinida
<“Frio”, “Desum.”, “Calor” e “Auto” (ponto de definição único)>

<Modo “Auto” (ponto de definição duplo)>

A temperatura predefinida actual irá aparecer. 
Prima o botão F2  ou F3  para exibir o ecrã de 
Definições.

F1 F2 F3 F4

Auto

Temp 26

2
28 Auto

Modo Temp. Vent

Sab

Temperatura 
predefinida para o 
arrefecimento
Temperatura 
predefinida para o 
aquecimento

1

28.5

28.5
Frio

Temp
AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab

Exemplo de exibição
(Centígrados em incrementos de 0,5 graus)

15



F1 F2 F3 F4

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab Prima o botão  F4  para percorrer as velocidades 
da ventoinha pela seguinte ordem.

•As velocidades da ventoinha disponíveis dependem dos 
modelos das unidades internas ligadas.

Auto

Velocidade da ventoinha

Operações básicas

Navegar nos ecrãs
•Para voltar ao ecrã Principal ........... botão VOLTAR

Prima o botão F1  ou F2  para mover o cursor 
até a definição de temperatura pretendida 
(arrefecimento ou aquecimento).
Prima o botão F3  para diminuir a temperatura 
seleccionada e o botão F4  para aumentá-la.
•Consulte a tabela na página 13 para o limite de 
temperatura que pode ser definido nos diferentes 
modos de funcionamento.

•As definições da temperatura predefina para 
arrefecimento e aquecimento no modo “Auto” (ponto de 
definição duplo) também são utilizadas pelos modos 
“Frio”/“Desum.” e “Calor”.

•As temperaturas predefinidas para arrefecimento e 
aquecimentos no modo “Auto” (ponto de definição 
duplo) devem respeitar as condições abaixo:

•  A temperatura predefinida de arrefecimento é superior à temperatura 
predefinida de aquecimento

• O requisito mínimo de diferença de temperatura entre as temperaturas 
de arrefecimento e aquecimento (varia de acordo com os modelos das 
unidades interiores que estão conectadas) é cumprido.

*  Se as temperaturas predefinidas forem definidas numa forma que não 
cumpra o requisito mínimo de diferença de temperatura, ambas as 
temperaturas predefinidas serão alteradas automaticamente para que 
estejam dentro dos limites de definição permitidos.

2

F1 F2 F3 F4

Ecran príncipal:
Cursor

Temp. Sel.

Temp.

282
Temperatura 
predefinida para o 
arrefecimento
Temperatura 
predefinida para o 
aquecimento

16
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Navegar no menu
Lista do Menu principal

Defi nir e visualizar 
itens

Detalhes da defi nição Página de 
referência

Vane•Louver•Vent. 
(Lossnay)

Utilize o ângulo "vane".
•Seleccione a defi nição de "vane" pretendida de entre cinco diferentes defi nições.
Utilize para ON/OFF o louver.
•Seleccione a defi nição pretendida de entre "ON" e "OFF."
Utilize para defi nir a quantidade de ventilação.
•Seleccione a defi nição pretendida de entre "Off", "Mín" e "Máx".

22

Função turbo Utilize para alcançar rapidamente uma temperatura ambiente agradável.
•As unidades podem ser utilizadas no modo de Função turbo 
durante um máximo de 30 minutos.

24

Temporizador On/Off 
temp.

Utilize para defi nir o tempo de funcionamento On/Off.
•O tempo pode ser defi nido em incrementos de 5 minutos.
* Defi nição do relógio necessária.

26

Auto-Off 
Temporizador

Utilize para defi nir o Auto-Off Temporizador.
•O tempo pode ser defi nido para um valor de 30 a 240 em incrementos de 10 minutos.

28

Prog. Semanal Utilize para defi nir os tempos de funcionamento semanal On/Off.
•Podem ser defi nidos por dia um máximo de oito padrões de funcionamento.
* Defi nição do relógio necessária.
* Não é válido quando On/Off temp. estiver activado.

30

Modo silêncio - U. Ext. Utilize para defi nir os períodos de tempo nos quais é dada prioridade a 
um funcionamento silencioso das unidades externas em vez do controlo 
da temperatura. Defi na os tempos de Início/Fim para cada dia da semana.
•Seleccione o nível de silêncio pretendido de entre "Normal", "Centro" e "Silêncio".
* Defi nição do relógio necessária.

32

Restrições Limites 
Temp.

Utilize para restringir o limite de temperatura predefi nido.
•Os diferentes limites de temperatura podem ser defi nidos para 
diferentes modos de funcionamento.

34

Operação 
Bloqueada

Utilize para bloquear as funções seleccionadas.
•As funções bloqueadas não podem ser utilizadas.

36

Poupança 
energética

Auto Utilize para que as unidades funcionem à temperatura predefi nida depois de um 
funcionamento com poupança energética durante um período de tempo especifi cado.
•O tempo pode ser defi nido para um valor de 30 a 120 em incrementos de 10 minutos.
* Esta função não será válida quando os limites da temperatura predefi nidos forem restringidos.

38

Horário Defi na os tempos de início/fi m para que as unidades funcionem 
no modo de poupança energética em cada dia da semana e 
defi na a taxa de poupança energética.
•Podem ser defi nidos por dia um máximo de quatro padrões de 
funcionamento em poupança energética.

•O tempo pode ser defi nido em incrementos de 5 minutos.
•A taxa de poupança energética pode ser defi nida para um valor de 
0% e 50 a 90% em incrementos de 10%.

* Defi nição do relógio necessária.

40
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Restrições do controlador remoto secundário

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

As seguintes definições não podem ser efectuadas 
a partir do controlador remoto secundário. Efectue 
estas definições a partir do controlador remoto 
principal.  "Principal" é apresentado no título do 
Menu principal no controlador remoto principal.
• Temporizador
  (On/Off temp., Auto-Off Temporizador)
• Prog. Semanal
• Modo silêncio - U. Ext.
• Poupança energética
  (Auto, Horário)
• Função noite
• Manutenção
  (Ângulo "vane" manual)

Defi nir e visualizar 
itens

Detalhes da defi nição Página de 
referência

Função noite Utilize para as efectuar as defi nições da Função noite.
•Seleccione "Sim" para activar a defi nição e "Não" para desactivar 
a defi nição. Podem ser defi nidos o limite da temperatura e os tem-
pos de início/fi m.

* Defi nição do relógio necessária.

42

Informação de filtro Utilize para verifi car o estado do fi ltro.
•O símbolo do fi ltro pode ser apagado.

52

Informação de erro Utilize para verifi car as informações do erro quando ocorre um erro.
•O código de erro, origem do erro, endereço do refrigerante, modelo 
da unidade, número de fabrico e informações de contacto (número 
de telefone do assistente) podem ser visualizados.

* O modelo da unidade, número de fabrico e informações de con-
tacto devem ser registados antecipadamente para serem visuali-
zados.

54

Manutenção Angulo "vane" 
manual

Utilize o ângulo "vane" para cada "vane" numa posição fi xa. 44

Programação 
inicial

Relógio Utilize para defi nir o tempo actual. 25
Visor 
principal

Utilize para alternar entre os modos "Completo" e "Básico" no 
Visor principal.
•A predefi nição é "Completo".

46

Contraste Utilize para ajustar o contraste do ecrã. 47
Selecção da 
linguagem

Utilize para seleccionar o idioma pretendido. 48

Assistência Função 
programação
(City Multi)

Utilize para configurar as definições para a função da unidade 
interior.

50
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F1 F2 F3 F4

PáginaPrinc.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Prima  F3  para voltar à página anterior.
Prima  F4  para avançar para a página 
seguinte.

Navegar no menu
Navegar no Menu principal

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Prima o botão  MENU  .

Irá surgir o Menu principal.

F1 F2 F3 F4

Cursor

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Prima  F1  para mover o cursor para baixo.
Prima  F2  para mover o cursor para cima.

Operação do botão

Aceder ao Menu principal

Selecção do item

Navegar nas páginas
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F1 F2 F3 F4

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab Prima o botão  VOLTAR  para sair do Menu 
principal e voltar ao Visor principal. 

F1 F2 F3 F4

Modo silêncio - U. Ext
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

Ligar         Parar     Silêncio
            -

Ecran Program:
Dia

Seleccione o item pretendido e prima o botão 
OK  .

Irá surgir o ecrã que lhe permite definir o item 
seleccionado.

Se não tocar em nenhum botão durante 10 minutos, o ecrã irá voltar automaticamente ao 
Visor principal. Quaisquer definições que não tiverem sido guardadas serão perdidas.

F1 F2 F3 F4

Título

Não disponível
função não suportada

Retroceder:

A mensagem à esquerda irá surgir se o utilizador 
seleccionar uma função não suportada pelo 
modelo da unidade interna correspondente.

Guardar as definições

Sair do ecrã do Menu principal

Visualização das funções não suportadas
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Funcionamento do controlador-Função programação
Vane•Louver•Vent. (Lossnay)

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Seleccione "Vane•Louver•Vent. (Lossnay)" no 

Menu principal (consulte a página 20) e prima o 
botão  OK  .

F1 F2 F3 F4

Sab

Swing Off Off

LouverVentVane

Prima o botão  F1  ou  F2  para percorrer as 
opções de definição da "vane": "AUTO," "Pos. 1", 
"Pos. 2", "Pos. 3", "Pos. 4", "Pos. 5" e "Swing". 
Seleccione a definição pretendida.

Auto
Auto

Swing

Pos. 1 Pos. 2

Pos. 4Pos. 3

Swing

Pos. 5

Seleccione "Swing" para mover automaticamente 
as "vanes" para cima e para baixo.
Quando definida desde a "Pos. 1" até à "Pos. 5", 
a "vane" ficará fixa no ângulo seleccionado.
•              no ícone de definição da "vane"
    Este ícone irá aparecer quando a "vane" estiver definida 

até à "Pos. 5" e a ventoinha estiver a funcionar a baixa 
velocidade durante uma operação de arrefecimento ou 
desumidificação (consoante o modelo).

     O ícone desaparece em uma hora e a definição da 
"vane" será automaticamente alterada.

ON

(Ecrã de amostra em City Multi)

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab

Operação do botão

Aceder ao menu

Definição da "vane"
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F1 F2 F3 F4

Sab

Off On

LouverVentVane

Prima o botão  F4  para LIGAR/DESLIGAR a 
oscilação do louver.

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Prima o botão  VOLTAR  para voltar ao Menu 
principal.

F1 F2 F3 F4

Sab

Min

Vent

Prima o botão  F3  para percorrer as opções de 
definição de ventilação pela ordem "Off", "Min" e 
"Max".
* Apenas pode ser definido quando a unidade 

LOSSNAY estiver ligada.

• Em alguns modelos das unidades internas, a ventoinha 
pode ser interbloqueada com determinados modelos de 
unidades de ventilação.

Off
Off On

On

Off Min Max
Off Min Max

(Ecrã de amostra em City Multi)

(Ecrã de amostra em Mr. Slim)

Definição do louver

Definição de vent.

Voltar ao Menu principal



Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ........... botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior .............. botão  VOLTAR
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Funcionamento do controlador-Função programação
Função turbo

1

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Seleccione a "Função Turbo" no Menu principal 
durante as operações de Arrefecimento, 
Aquecimento ou AUTO (consulte a página 20) e 
prima o botão  OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Função Turbo

Função Turbo

Função Turbo   Não / Sim

Função Turbo   Não / Sim

Selecção da função turbo

Seleccionar:

Menu principal:

Cursor

Mova o cursor para "SIM" com o botão  F3  ou 
F4  e prima o botão  OK .

Irá surgir um ecrã de confirmação.

Descrição da função
A função turbo permite que as unidades funcionem a uma capacidade superior ao normal, de modo a que o ar 
ambiente possa ser rapidamente condicionado a uma temperatura ideal. Esta operação irá durar um máximo 
de 30 minutos e a unidade voltará ao modo de funcionamento normal no final dos 30 minutos ou quando a 
temperatura ambiente atingir a temperatura predefinida, o que for alcançado primeiro. As unidades regressarão 
ao funcionamento normal quando o modo de funcionamento ou a velocidade da ventoinha for alterada.

ON

Operação do botão

A "função turbo" está disponível apenas nos 
modelos que suportam a função.
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Relógio

1

F1 F2 F3 F4

Princ. Menu principal
Manutenção
Programação inicial
Assistência

Ecran príncipal:
Cursor Página

Seleccione "Programação inicial" no Menu 
principal (consulte a página 20) e prima o botão 
OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Página

Menu de Programação

Menu principal:

Principal/Secundário
Relógio
Ecran príncipal
Contraste
Detalhes do ecran

Mova o cursor para "Relógio" com o botão  F1 
ou  F2  e prima o botão  OK  .

A definição do relógio é necessária antes de 
efectuar as seguintes definições.
• On/Off temp.
• Prog. Semanal
• Modo silêncio - U. Ext.
• Poupança energética
• Função noite

3

F1 F2 F3 F4

Relógio

Seleccionar:
Cursor

2 12/  1/   1      :  
aaaa/  mm/  dd      hh:  mm

Mova o cursor para o item pretendido com o 
botão  F1  ou  F2  de entre ano, mês, data, hora 
ou minuto.

Aumente ou diminua o valor do item 
seleccionado com o botão  F3  ou  F4  e prima o 
botão  OK  .
Irá surgir um ecrã de confirmação.

Operação do botão

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR

P
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Funcionamento do controlador-Função programação

On/Off temp.

Temporizador

1

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Seleccione "Temporizador" no Menu principal 
(consulte a página 20) e prima o botão  OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Temporizador

Ecran Program:
Cursor

On/Off Temp.      Sim
    On              Off
    Repetir         Não
Auto-Off             Não
    Parar em           --- min

As definições actuais irão aparecer.

Mova o cursor para On/Off Temp. e prima o 
botão  OK  .

P

F1 F2 F3 F4

Temporizador

Seleccionar:
Cursor Cursor

On/Off Temp.         Não / Sim
On
Off
Repetir         Não / Sim

Irá surgir o ecrã que lhe permite definir o 
temporizador.

Seleccione o item pretendido com o botão  F1 
ou  F2  de entre "On/Off Temp.", "On", "Off" ou 
"Repetir".

O On/Off temp. não irá funcionar nos seguintes casos:
quando On/Off temp. estiver desactivado, durante um erro, 
durante uma verificação (no menu de assistência), durante um 
teste de funcionamento, durante um diagnóstico do controlador 
remoto, quando o relógio não estiver definido, durante a Função 
programação, quando o sistema está controlado centralmente 
(quando a operação de “On/Off” ou a operação do “Temporizador” 
através do controlo remoto local for proibida).

3

Main

Operação do botão
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F1 F2 F3 F4

Temporizador

Seleccionar:
Cursor Horário

On/Off Temp.       Não / Sim
On
Off
Repetir          Não / Sim

Altere a definição com o botão  F3  ou  F4  . 
• On/Off Temp.: Não (desactivar)/Sim (activar)
• On: Tempo do início do funcionamento 
           (pode ser definido em incrementos de 5 minutos)
* Prima e mantenha premido o botão para 

avançar rapidamente os números.
• Off: Tempo do fim do funcionamento
          (pode ser definido em incrementos de 5 minutos)
* Prima e mantenha premido o botão para 

avançar rapidamente os números.
• Repetir: Não (uma vez)/Sim (repetir)

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab           
irá aparecer no Visor principal no modo

 

Completo quando On/Off Temp. é activado.

 aparece quando o temporizador for 
desactivado pelo sistema de controlo 
centralizado.

4

F1 F2 F3 F4

Temporizador

Temporizador

Seleccionar:
Cursor Horário

Menu principal:

On/Off Temp.         Não / Sim
On
Off
Repetir         Não / Sim

On/Off Temp.         Não / Sim
On
Off
Repetir         Não / Sim
Alterações gravadas

Prima o botão  OK  para guardar as definições.

Irá surgir um ecrã de confirmação.

5

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR



28

Auto-Off Temporizador

Funcionamento do controlador-Função programação
Temporizador

1

F1 F2 F3 F4

Temporizador

Ecran Program:
Cursor

On/Off Temp.      Sim
    On              Off
    Repetir    Não
Auto-Off              Não
    Parar em       --- min

Invoque o ecrã de definição do Temporizador.
(Consulte a página 26.)

Seleccione "Auto-Off" e prima o botão  OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Auto-Off temporizador

Seleccionar:
Cursor Cursor

Auto-Off          Não  Sim
Parar em          min

As definições actuais irão aparecer.

Mova o cursor para "Auto-Off" ou "Parar em --- 
min" com o botão  F1  ou  F2  . 

3

F1 F2 F3 F4

Auto-Off temporizador

Seleccionar:
Cursor Horário

Auto-Off          Não  Sim
Parar em          min

Altere a definição com o botão  F3  ou  F4  . 

• Auto-Off: Não (desactivar)/Sim (activar)
• Parar em --- min: Definição do temporizador 

(Pode ser definido um limite 
de 30 a 240 minutos em 
incrementos de 10 minutos.)

P

O Auto-Off Temporizador não irá funcionar nos seguintes casos:
quando o temporizador “Auto-Off” estiver desactivado, durante 
um erro, durante o “check” (no “menu de assistência”), 
durante um teste de funcionamento, durante um diagnóstico 
do controlo remoto, durante a “Função programação”, quando 
o sistema está a ser controlado centralmente (quando a 
operação de “On/Off” ou a operação do “Temporizador” 
através do controlo remoto local for proibida).

Main

Operação do botão
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F1 F2 F3 F4

Auto-Off temporizador

Auto-Off temporizador

Seleccionar:
Cursor Horário

Menu principal:

Auto-Off          Não  Sim
Parar em          min

Auto-Off          Não  Sim
Parar em          min

          Alterações gravadas

Prima o botão  OK  para guardar as definições.

Irá surgir um ecrã de confirmação.

4

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab  irá aparecer no ecrã Principal no modo 
Completo quando Auto-Off temp. é activado.

 aparece quando o temporizador for 
desactivado pelo sistema de controlo 
centralizado.
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1

3

F1 F2 F3 F4

Prog. Semanal

Seleccionar:
Cursor

Prog. Semanal   Não / Sim

Irá surgir o ecrã para activar (Sim) e desactivar 
(Não) a programação semanal.

Para activar a definição, mova o cursor para 
"Sim" com o botão  F3  ou  F4  e prima o botão 
OK  .

Funcionamento do controlador-Função programação

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Seleccione "Prog. Semanal" no Menu principal 
(consulte a página 20) e prima o botão  OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Prog. Semanal

Ecran Program:
Dia Página

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 
Nº

As definições actuais irão aparecer.

Prima o botão  F1  ou  F2  para ver as definições 
para cada dia da semana. 
Prima o botão  F4  para ver os padrões 5 a 8.

Prima o botão  OK  para ir para o ecrã das 
definições.

Prog. Semanal P

Prog. Semanal não irá funcionar nos seguintes casos: 
quando On/Off temp. estiver desactivado, quando a Prog. 
semanal estiver desactivada, durante um erro, durante 
uma verificação (no menu de assistência), durante um 
teste de funcionamento, durante um diagnóstico do 
controlador remoto, quando o relógio não estiver definido, 
durante a Função programação, quando o sistema está 
controlado centralmente (a operação de “On/Off”, a 
definição de temperatura ou a operação do “Temporizador” 
através do controlo remoto local está proibida).

Main

Operação do botão
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F1 F2 F3 F4

Prog. Semanal

Ecran dados:
Dia Ok Página

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
Nº

O ecrã de definição da Prog. Semanal irá surgir e 
as definições actuais serão visualizadas.
Podem ser definidos por dia um máximo de oito 
padrões de funcionamento.
Mova o cursor para o dia da semana pretendido 
com o botão  F1  ou  F2  e prima o botão  F3  para o 
seleccionar. (Pode seleccionar vários dias.)

Prima o botão  OK  .

5

F1 F2 F3 F4

 6: 3
1  : 2  - 27

Prog. Semanal

Prog. Semanal

Seleccionar:
Cursor Conteúdo

Seleccção do dia:

Qui

Qui

Nº

Alterações gravadas

On
Auto

Irá surgir o ecrã de definição dos padrões de funcionamento.
Prima o botão  F1  para mover o cursor para o 
número de padrão pretendido.
Mova o cursor para o tempo, On/Off ou temperatura 
com o botão  F2  .
Altere as definições com o botão  F3  ou  F4  .
• Horário: pode ser definido em incrementos de 5 minutos
* Prima e mantenha premido o botão para avançar 

rapidamente os números.
•  “On”/“Off”/“Auto”: As definições seleccionáveis 

dependem do modelo da unidade interior conectada. 
(Quando um padrão de “Auto” for executado, o sistema 
irá operar no modo “Auto” (ponto de definição duplo).)

•  Temperatura: O limite de temperatura que pode ser definido                     
depende das unidades internas ligadas. (Incrementos de 1ºC)
Quando o modo “Auto” (ponto de definição duplo) está seleccionado, 
é possível definir duas temperaturas predefinidas. Se um padrão de 
funcionamento com uma única definição de temperatura predefinida 
for executado durante o modo “Auto” (ponto de definição duplo), 
sua definição será usada como a mesma para a definição de 
temperatura de arrefecimento no modo “Frio”.

Prima o botão  OK  para guardar as definições.
Irá surgir um ecrã de confirmação.

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab
        

irá aparecer no Visor principal no modo 
Completo quando existir a definição de 
programação semanal para o dia actual.

O ícone não aparecerá enquanto o temporizador 
“On/Off” estiver activado ou o sistema estiver sob 
controlo centralizado (a operação do “Temporizador” 
através do controlo remoto local está proibida).
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Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao ecrã de alteração da definição/
   selecção do dia da semana .................  botão  OK
• Para voltar ao Menu principal ..........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior .............  botão  VOLTAR
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Funcionamento do controlador-Função programação
Modo silêncio - U. Ext.

1

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Vane Louver Vent (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

Seleccione "Modo silêncio - U. Ext." no Menu 
principal (consulte a página 20) e prima o botão 
OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Modo silêncio - U. Ext
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

Ligar         Parar     Silêncio
            -

Ecran Program:
Dia

As definições actuais irão aparecer.

Prima o botão  F1  ou  F2  para ver as definições 
para cada dia da semana.
Prima o botão  OK  para ir para o ecrã das 
definições.

3

F1 F2 F3 F4

Modo silêncio - U. Ext

Seleccionar:
Cursor

Modo silêncio    Não / Sim

Irá surgir o ecrã para activar (Sim) e desactivar 
(Não) o modo silêncio.

Para activar esta definição, mova o cursor para 
"Sim" com o botão  F3  ou  F4  e prima o botão 
OK  .

P
Descrição da função
Esta função permite ao utilizador definir os períodos de tempo nos quais é dada prioridade a um funcionamento 
silencioso de unidades externas em vez do controlo da temperatura. Defina os tempos de início e fim para cada dia da 
semana para um funcionamento silencioso. Seleccione o nível de silêncio pretendido de entre "Intermédio" e "Silencioso".

Main

Operação do botão

A função "Modo silêncio - U. Ext." está disponível 
apenas nos modelos que suportam a função.



F1 F2 F3 F4

Modo silêncio - U. Ext
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

Ligar         Parar     Silêncio
            -

Seleccionar:
Dia Ok

Irá surgir o ecrã de definição do Modo silêncio - 
U. Ext.

Para efectuar uma definição ou alterá-la. mova 
o cursor para o dia da semana pretendido com 
o botão  F1  ou  F2  e prima o botão  F3  para o 
seleccionar. (Pode seleccionar vários dias.)

Prima o botão  OK  .

4

5

F1 F2 F3 F4

Modo silêncio - U. Ext

Modo silêncio - U. Ext

Sab

Sab

Ligar          Parar     Silêncio
            -

Seleccionar:

Seleccção do dia:

Cursor Conteúdo

Alterações gravadas

O ecrã de definição irá aparecer.
Mova o cursor para o item pretendido com o botão  F1  ou  F2  
de entre Tempo de início, Tempo de fim ou Nível silencioso.
Altere as definições com o botão  F3  ou  F4  .
•  Tempo de início/fim: pode ser definido em 

incrementos de 5 minutos
* Prima e mantenha premido o botão para 

avançar rapidamente os números.
• Nível silencioso: Normal, Centro, Silêncio

Prima o botão  OK  para guardar as definições. 
Irá surgir um ecrã de confirmação.
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Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab
         

irá surgir no Visor principal no modo 
Completo durante o Modo silêncio - U. Ext.

Normal Centro Silêncio

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao ecrã de alteração da definição/
   selecção do dia da semana ............  botão  OK
• Para voltar ao Menu principal ..........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior .............  botão  VOLTAR



Definir a restrição do limite de temperatura

Funcionamento do controlador-Função programação
Restrições

1

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Restrições
Popança energética
Função noite
Informação de filtro
Informação de erro

Seleccione "Restrições" no Menu principal 
(consulte a página 20) e prima o botão  OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Restrições

Ecran Program:
Página

Limites Temp.  Sim
Frio Desum.
Calor
Auto

-
-
-

As definições actuais irão aparecer.

Mova o cursor para "Limites Temp." com o botão 
F1  ou  F2  e prima o botão  OK  .

3

F1 F2 F3 F4

Limites Temp.

Seleccionar:
Cursor Cursor

Limites Temp.  Não / Sim
Frio Desum.
Calor
Auto

-
-
-

Irá surgir o ecrã para definir o limite de 
temperatura.

Mova o cursor para o item pretendido com o 
botão  F1  de entre "Limites Temp.", 
"Frio•Desum.", "Calor" ou "Auto".

P

34

Operação do botão
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4

F1 F2 F3 F4

Limites Temp.

Limites Temp.

Seleccionar:
Cursor Temp.

Menu principal:

Limites Temp.  Não / Sim
Frio Desum.
Calor
Auto

Limites Temp.  Não / Sim
Frio Desum.
Calor
Auto
      Alterações gravadas

-
-
-

-
-
-

Altere as definições com o botão  F3  ou  F4  .
• Limites Temp.: Não (não restrito) ou 
                           Sim (restrito)
• Frio•Desum.: Limite superior e inferior da temperatura

(Incrementos de 1ºC)
• Calor: Limite superior e inferior da temperatura

(Incrementos de 1ºC)
• Auto: Limite superior e inferior da temperatura

(Incrementos de 1ºC)
  Limites de defi nição da temperatura

Modo Limite inferior Limite superior

Frio•Desum. 19 ~ 30ºC
(67 ~ 87ºF)

30 ~ 19ºC
(87 ~ 67ºF)

Calor 17 ~ 28ºC
(63 ~ 83ºF)

28 ~ 17ºC
(83 ~ 63ºF)

Auto 19 ~ 28ºC
(67 ~ 83ºF)

28 ~ 19ºC
(83 ~ 67ºF)

*  O limite que pode ser defi nido varia consoante a unidade 
ligada.

*1  Os limites de temperatura para os modos “Frio”, “Desum.” e 
“Auto” (ponto de defi nição duplo) podem ser defi nidos.

*2  Os limites de temperatura para os modos “Calor” e “Auto” 
(ponto de defi nição duplo) podem ser defi nidos.

*3  Os limites de temperatura para os modos “Calor”, “Frio” e 
“Desum.” devem respeitar as condições abaixo:
•  Limite máximo para arrefecimento - limite máximo para 

aquecimento ≥ Diferença de temperatura mínima (varia de 
acordo com o modelo da unidade interior)

•  Limite mínimo para arrefecimento - limite mínimo para 
aquecimento ≥ Diferença de temperatura mínima (varia de 
acordo com o modelo da unidade interior)

*4  Os limites de temperatura para o modo “Auto” (ponto de de-
fi nição único) podem ser defi nidos.

Prima o botão  OK  para guardar as definições.
Irá surgir um ecrã de confirmação.

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab          
irá aparecer no Visor principal no modo

 

Completo quando o limite de temperatura está 
restringido.

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR

*1
*3
*2
*3

*4



Função de operação bloqueada

Funcionamento do controlador-Função programação
Restrições

1

F1 F2 F3 F4

Restrições

Ecran Program:
Página

Operção Bloqueda    Não
On/Off  Modo  Temp. Sel.
Vane

Invoque o ecrã de definição de Restrições. 
(Consulte a página 34.)

Mova o cursor para "Operação Bloqueada" e 
prima o botão  OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Restrições

Restrições

Seleccionar:
Cursor Cursor

Menu principal:

Bloquedo
Bloquedo
Bloquedo
Bloquedo

Operção Bloqueda   Não / Sim
On/Off
Modo
Temp. Sel.
Vane

Operção Bloqueda    Sim
On/Off  Modo  Temp. Sel.
Vane

Alterações gravadas

Irá aparecer o ecrã para efectuar as definições 
para a função de operação bloqueada.

 Mova o cursor para o item pretendido com o botão  
F1  ou  F2  de entre "Operação Bloqueada", "On/
Off", "Modo", "Temp. Sel." ou "Vane".

Altere as definições com o botão  F3  ou  F4  .
• Operação bloqueada: Não (desactivar)/Sim (activar)
• On/Off: Operação On/Off
• Modo: Definição do modo de funcionamento   "-" / "Bloquedo"
• Temp. Sel.: Efectuar predefinição da temp.
• Vane: Definição de "vane"

Prima o botão  OK  para guardar as definições.
Irá surgir um ecrã de confirmação.

P
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Para activar a função de operação bloqueada, 
defina o item "Operação Bloqueada" para "Sim".

Operação do botão

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR
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Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Vent

Sab          
irá aparecer no Visor principal no modo

 

Completo quando a definição da função de 
operação bloqueada estiver activada.

O guia de operações que corresponde à função 
bloqueada será suprimido.

(Quando Temp. Sel. estiver bloqueado)
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Volte automaticamente para a temperatura predefinida

Funcionamento do controlador-Função programação
Poupança energética

1

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Restrições
Popança energética
Função noite
Informação de filtro
Informação de erro

Seleccione "Poupança energética" no Menu 
principal (consulte a página 20) e prima o botão 
OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Popança energética

Ecran Program:
Cursor

Auto               Sim
   Frio:            min,
   Calor:          min,
Horário              Não
   Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

As definições actuais irão aparecer.

Mova o cursor para "Auto" com o botão  F1  ou 
F2  e prima o botão  OK  .

3

F1 F2 F3 F4

Auto

Cursor Cursor
Seleccionar:

Auto   Não / Sim
Frio:   em      min,
          voltar a
Calor: em      min
           voltar a

Irá aparecer o ecrã para efectuar as definições 
de retorno automático para a temperatura 
predefinida.

Mova o cursor para o item pretendido com o 
botão  F1  ou  F2  de entre "Auto", "Frio" ou 
"Calor".

PMain

Operação do botão
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4

F1 F2 F3 F4

Auto

Auto

Cursor Conteúdo
Seleccionar:

Menu principal:

Auto      Não / Sim
Frio:      em      min,
              voltar a
Calor:    em      min,
              voltar a

Auto          Sim
   Frio:            min,
   Calor:          min,

          Alterações gravadas

Altere as definições com o botão  F3  ou  F4  .
• Auto:  Não (desactivar)/Sim (activar)
• Frio:    A definição do limite do temporizador é de 30 

a 120 minutos em incrementos de 10 minutos.
A definição do limite de temperatura é de 19 a 30ºC 
(67 a 87ºF). (Incrementos de 1ºC)

• Calor:  A definição do limite do temporizador é de 30 
a 120 minutos em incrementos de 10 minutos.
A definição do limite de temperatura é de 17 a 28ºC 
(63 a 83ºF).  (Incrementos de 1ºC)

Prima o botão  OK  para guardar as definições. "Frio" 
inclui os modos "Desum." e "Arrefecimento AUTO" e 
"Calor" inclui o modo "Aquecimento AUTO".
Irá surgir o ecrã que lhe permite definir o item 
seleccionado.

As definições da temperatura predefinida ou do “Temporizador” mostradas acima não entrarão em vigor 
quando os limites de Temp. estiverem restringidos e quando o sistema estiver a ser controlado centralmente 
(quando as definições dos limites de Temp. através de um controlo remoto local estiverem proibidas). 
Quando o sistema está a ser controlado centralmente (quando a operação do “Temporizador” através do 
controlo remoto local está proibida), apenas as definições do “Temporizador” ficarão sem efeito.

<Ecrãs de amostra quando a função Auto estiver activada>

Frio AutoTemp. Sel.

Modo Vent

Sab

Frio AutoTemp. Sel.

Modo Vent

Sab

Frio AutoTemp. Sel.

Modo Vent

Sab

Temp. Temp. Temp.

Exemplo: Baixe a Temp. Sel. para 24ºC (75ºF). 60 minutos mais tarde, a Temp. Sel. voltará aos 28ºC (83ºF).

60 
minutos
mais tarde

A Temp Sel. é alterada de 
28ºC (83ºF) para 24ºC (75ºF) 
pelo utilizador.

60 minutos mais tarde, a Temp. 
Sel. volta automaticamente aos 
28ºC (83ºF). 

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR
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Definir o horário do funcionamento em Popança energética

Funcionamento do controlador-Função programação
Popança energética

1

F1 F2 F3 F4

Popança energética

Ecran Program:
Cursor

Auto               Sim
   Frio:            min,
   Calor:          min,
Horário              Não
   Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

Invoque o ecrã "Popança energética". (Consulte 
a página 38.)

Mova o cursor para "Horário" e prima o botão 
OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Popança energética

-
-
-
-

Ecran Program:
Dia

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
Nº

Irá surgir o ecrã que lhe permite ver o horário.

Prima o botão  F1  ou  F2  para ver as definições 
para cada dia da semana.
Prima o botão  OK  para ir para o ecrã das 
definições.

3

F1 F2 F3 F4

Popança energética

Seleccionar:
Cursor

Popança energética   Não / Sim

Irá surgir o ecrã para activar (Sim)/desactivar 
(Não) o horário do funcionamento em poupança 
energética.

Seleccione "Não" ou "Sim" com o botão  F3  ou 
F4  .
Prima o botão  OK  para ir para o ecrã de 
alteração das definições/selecção do dia da 
semana.

PMain

Operação do botão



F1 F2 F3 F4

Popança energética

-
-
-
-

Introduzir:
Dia Ok

Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
Nº

Irá surgir o ecrã de alteração das definições/
selecção do dia da semana.
Podem ser definidos por dia um máximo de 
quatro padrões de funcionamento.
Mova o cursor para o dia da semana pretendido 
com o botão  F1  ou  F2  e prima o botão  F3  para 
o seleccionar. (Pode seleccionar vários dias.)
Prima o botão  OK  para ir para o ecrã da 
definição de padrão.

4

5

F1 F2 F3 F4

Popança energética

Popança energética

-
-
-
-

Seleccionar:
Cursor Conteúdo

Seleccção do dia:

Ter

Ter

Alterações gravadas

Nº

O ecrã da definição de padrão irá aparecer.
Prima o botão  F1  para mover o cursor para o 
número de padrão pretendido.
Mova o cursor para o item pretendido com o 
botão  F2  de entre o tempo de início, tempo de 
fim e taxa de poupança energética (disposto por 
esta ordem a partir da esquerda).
Altere as definições com o botão  F3  ou  F4  .
• Tempo de início/fim: pode ser definido em incrementos de 5 minutos
* Prima e mantenha premido o botão para 

avançar rapidamente os números.
• Taxa de poupança energética: O limite de definição é 0%
 e 50 a 90% em incrementos de 10%.
Prima o botão  OK  para guardar as definições. 
Irá surgir um ecrã de confirmação.
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Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab          irá aparecer no Menu principal no modo 
Completo quando a unidade está a funcionar no 
modo de poupança energética.

Quanto mais baixo for o valor, maior é o efeito de poupança energética.

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao ecrã de alteração da definição/
   selecção do dia da semana ............  botão  OK
• Para voltar ao Menu principal ..........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior .............  botão  VOLTAR
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Funcionamento do controlador-Função programação
Função noite

1

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Restrições
Popança energética
Função noite
Informação de filtro
Informação de erro

Seleccione "Função noite" no Menu principal 
(consulte a página 20) e prima o botão  OK  .

2 As definições actuais irão aparecer.

Prima o botão  OK  para ir para o ecrã das 
definições.

P
Descrição da função
Este controlo inicia a operação de aquecimento quando o grupo do objecto de controlo é interrompido 
e a temperatura ambiente diminui abaixo do limite de temperatura inferior predefinido. Este controlo 
inicia também a operação de arrefecimento quando o grupo do objecto de controlo é interrompido e a 
temperatura ambiente aumenta acima do limite de temperatura superior predefinido.
A Função noite não está disponível se a operação e a definição da temperatura forem realizadas com o 
controlador remoto.
Se a temperatura ambiente é medida pelo sensor da temperatura de sucção do ar condicionado, pode 
não ser obtida a temperatura exacta quando o ar condicionado estiver inactivo ou quando o ar não 
estiver limpo. Neste caso, alterne o sensor para um sensor remoto (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) ou 
para um sensor de controlo remoto.

Main

Operação do botão

F1 F2 F3 F4

Função noite

Ecran Program:

Função noite   Sim
Limite temp.    12      -   28
Ligar                23:00
Parar                 5:00



3

F1 F2 F3 F4

Função noite

Função noite

Seleccionar:
Cursor Conteúdo

Menu principal:

Função noite  Não / Sim
Limite temp.    12      -   28
Ligar                23:00
Parar                 5:00

Função noite  Não / Sim
Limite temp.    12      -   28
Ligar                23:00
Parar                 5:00
          Alterações gravadas

Mova o cursor para o item pretendido com o 
botão  F1  ou  F2  de entre Função noite Não 
(desactivar)/Sim (activar), Limites de temp., 
Tempo de início ou Tempo de fim.
Altere as definições com o botão  F3  ou  F4  .
• Limite temp.:  Pode ser definida a temperatura 

limite inferior (para a operação 
de aquecimento) e a temperatura 
limite superior (para a operação 
de arrefecimento). A diferença de 
temperatura entre os limites inferior 
e superior deve ser de 4ºC (8ºF) ou 
mais. O limite de temperatura que 
pode ser defi nido varia consoante as 
unidades internas ligadas.

• Tempo de início/fim:  pode ser definido em 
incrementos de 5 minutos

* Prima e mantenha premido o botão para 
avançar rapidamente os números.

Prima o botão  OK  para guardar as definições.
Irá surgir um ecrã de confirmação.
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Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab  irá aparecer no Visor principal no modo 
Completo quando a Função noite estiver 
activada.

 aparece quando o temporizador for 
desactivado pelo sistema de controlo centralizado.

A Função noite não irá funcionar nos seguintes casos:
quando a unidade estiver a funcionar, quando a Função 
noite estiver activada, durante um erro, durante uma 
verificação (no menu de assistência), durante um teste 
de funcionamento, durante um diagnóstico do controlador 
remoto, quando o relógio não estiver definido, durante a 
Função programação, quando o sistema está controlado 
centralmente (a operação de “On/Off”, a definição de 
temperatura ou a operação do “Temporizador” através do 
controlo remoto local está proibida).

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR
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Funcionamento do controlador-Função programação
Ângulo "vane" manual

1

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Manutenção
Programação inicial
Assistência

Seleccione "Manutenção" no Menu principal 
(consulte a página 20) e prima o botão  OK  .

3

F1 F2 F3 F4

Angulo "vane" manual

Ecran dados:
Cursor Endereço Check

Endereço
Nº Unidade

Identificar un. Tecla Check

Mova o cursor para "Endereço" ou "Nº Unidade" 
com o botão  F1  para seleccionar.
Seleccione o endereço do refrigerante e o 
número da unidade para as unidades cujas 
"vanes" serão fixadas, com o botão  F2  ou  F3  
e prima o botão  OK  .
• Endereço: Endereço do refrigerante
• Nº Unidade: 1, 2, 3, 4
Prima o botão  F4  para confirmar a unidade.

2

F1 F2 F3 F4

Menu Manutenção

Menu principal:
Cursor

Descer painel auto
Angulo "vane" manual

Seleccione "Angulo "vane" manual" com o botão 
F1  ou  F2  e prima o botão  OK  .

OFF

O ecrã à esquerda mostra um visor de amostra em Mr. Slim. 
Nas unidades City Multi, o "Endereço MNET" é visualizado 
em vez do "Endereço" e o "Nº Unidade" não será visualizado.

Main

Operação do botão
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4

F1 F2 F3 F4

Angulo "vane" manual

Angulo "vane" manual

Seleccionar:

Processar

Exterior Angulo

A definição actual da "vane" irá aparecer.

Seleccione as saídas pretendidas de 1 a 4 com 
o botão  F1  ou  F2  .
• Exterior: "1", "2", "3", "4" e 
                 "1, 2, 3, 4 (todas as exteriores)"
 
Prima o botão  F3  ou  F4  para ir para a opção 
na ordem "Não programado (reiniciar)", "Pos. 1", 
"Pos. 2", "Pos. 3", "Pos. 4" e "Pos. 5". 
Seleccione a definição pretendida.
■ Definição da "vane"

Prima o botão  OK  para guardar as definições.
Irá surgir um ecrã que indica que a informação 
da definição está a ser transmitida.
As alterações das definições serão efectuadas 
para a exteriores seleccionada.
O ecrã irá regressar automaticamente para 
o ecrã mostrado acima (pos. 4) quando a 
transmissão é concluída. 
Efectue as definições para outras exteriores, 
procedendo da mesma forma.

Se todas as saídas forem seleccionadas,           
        será visualizado da próxima vez 
que a unidade entrar em funcionamento.

Pos. 1 Pos. 2

Pos. 4Pos. 3

Não 
programado

Todas as exteriores

Pos. 5

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR
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Funcionamento do controlador-Função programação
Visor principal

1

3

F1 F2 F3 F4

Ecran príncipal

Completo  / Básico

Cursor
Seleccionar:

Seleccione "Completo" ou "Básico" (consulte 
a página 8) com o botão  F3  ou  F4  e prima o 
botão  OK  .

Irá surgir um ecrã de confirmação.

F1 F2 F3 F4

Princ. Menu principal
Manutenção
Programação inicial
Assistência

Ecran príncipal:
Cursor Página

Seleccione "Programação inicial" no Menu 
principal (consulte a página 20) e prima o botão 
OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Menu principal:

Menu de Programação

Cursor Página

Principal/Secundário
Relógio
Ecran príncipal
Contraste
Detalhes do ecran

Mova o cursor para "Ecran principal" com o 
botão  F1  ou  F2  e prima o botão  OK  .

Operação do botão

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR

P
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Contraste

1

3

F1 F2 F3 F4

Menu principal:

Contraste

EscuroClaro

Ajuste o contraste com o botão  F3  ou  F4  e 
prima o botão  MENU  ou  VOLTAR  .

F1 F2 F3 F4

Princ. Menu principal
Manutenção
Programação inicial
Assistência

Ecran príncipal:
Cursor Página

Seleccione "Programação inicial" no Menu 
principal (consulte a página 20) e prima o botão 
OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Menu principal:

Menu de Programação

Cursor Página

Principal/Secundário
Relógio
Ecran príncipal
Contraste
Detalhes do ecran

Mova o cursor para "Contraste" com o botão  F1 
ou  F2  e prima o botão  OK  .

Operação do botão

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR

P
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Selecção da linguagem

1

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Página

Menu de Programação

Menu principal:

Modo automático
Password de Administrador
Selecção da linguagem

Mova o cursor para "Selecção da linguagem" 
com o botão  F1  ou  F2  e prima o botão  OK  .

F1 F2 F3 F4

Princ. Menu principal
Manutenção
Programação inicial
Assistência

Ecran príncipal:
Cursor Página

Funcionamento do controlador-Função programação

Operação do botão

Seleccione "Programação inicial" no Menu 
principal (consulte a página 20) e prima o botão 
OK  .

Descrição da função
O idioma pretendido pode ser definido. As opções de idioma são inglês, francês, alemão, espanhol, 
italiano, português, sueco e russo.

P



Quando a alimentação estiver ligada pela primeira 
vez, será visualizado o ecrã Selecção da linguagem. 
Seleccione o idioma pretendido. O sistema não irá ser 
iniciado sem a selecção do idioma.

Mova o cursor para o idioma pretendido com 
os botões  F1  a  F4  e prima o botão  OK  para 
guardar a definição.

3
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Irá surgir um ecrã que indica que a definição foi 
guardada.

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR

F1 F2 F3 F4

Menu principal:

Cursor
Seleccionar:

English
Deutsch
Italiano
Svenska

Français
Español
Português
Pycckий

English
Deutsch
Italiano
Svenska
Alterações gravadas

Français
Español
Português
Pycckий

Selecção da linguagem

Selecção da linguagem

Cursor



Função programação (City Multi) P
Descrição da função
Configure as definições de função das unidades interiores através do controlo remoto conforme 
necessário.

•  As seguintes definições devem ser efectuadas apenas em unidades City Multi e conforme necessário.
•  Consulte o Manual de Instalação para informações sobre como configurar as definições para as 
unidades Mr. Slim.

•  Consulte o Manual de Instalação da unidade interior para informações sobre as definições de fábrica 
da unidade interior, números da função programação e valores das definições.

• Quando alterar as definições de função das unidades interiores, grave todas as alterações feitas 
para manter um controlo das definições.

Operação do botão

F1 F2 F3 F4

Princ. Menu principal
Manutenção
Programação inicial
Assistência

Página
Ecran príncipal:

Cursor

Seleccione “Assistência” no “Menu principal” 
(consulte a página 20) e prima o botão OK .

F1 F2 F3 F4

Menu de assistência
Password de Manutenção
Check do controlo remoto
Função programação

Ecran príncipal:
Cursor

Seleccione “Função Programação” no ecrã 
“Menu de Assistência” e prima o botão OK .

OFF

1

2

Funcionamento do controlador-Função programação

50



Para verificar as definições actuais de uma determinada 
unidade, aceda as definições para seus “Endereço MNet” 
e número da função programação, seleccione “Conf” 
para a “Função” e prima o botão OK .
Irá surgir um ecrã que indica que as informações das 
definições estão a ser procuradas. Quando a busca 
estiver terminada, as definições actuais irão aparecer.

O ecrã “Função Programação” irá aparecer.
Prima o botão F1  ou F2  para mover o cursor 
para uma das seguintes opções: “Endereço 
MNet”, número da função programação ou valor 
da definição. Em seguida, prima o botão F3  ou 
F4  para alterar as definições para as definições 

pretendidas.

Após as defiições estarem concluídas, prima o 
botão OK .
Irá surgir um ecrã que indica que as informações 
das definições estão a ser enviadas.

F1 F2 F3 F4

Set / Conf

Enviando dados

Cursor
Seleccionar:
:

Endereço MNet
Função Nº
Dados
Função

3
32
2

3
32
2

Endereço MNet
Função Nº
Dados

Função programação

Função programação

Endereço

3
32
2

Endereço MNet
Função Nº
Dados

Voltar:

Função programação

Programação completa

Quando as informações das definições forem 
enviadas, aparecerá um ecrã que indica a 
conclusão do envio.

Para realizar definições adicionais, prima o botão 
VOLTAR  e volte para o ecrã indicado acima 

no Passo 3. Defina os números de função para 
outras unidades interiores seguindo os mesmos 
passos.

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao ecrã “Menu de Assistência” .... botão MENU
• Para voltar ao ecrã anterior .......................... botão VOLTAR 

4

3

51
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Manutenção
Informação de filtro

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab
          irá aparecer no Visor principal no modo 

Completo quando tiver de limpar os filtros.

Lave, limpe ou substitua os filtros quando 
surgir este sinal.
Consulte o Manual de Instruções da unidade 
interna para obter mais detalhes.

1

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Restrições
Popança energética
Função noite
Informação de filtro
Informação de erro

Seleccione "Informação de filtro" no Menu 
principal (consulte a página 20) e prima o botão 
OK  .

2

F1 F2 F3 F4

Menu principal:

Informação de filtro

Apagar

Limpar filtro
Prima tecla apagar depois de
limpar filtro

Prima o botão  F4  para apagar o símbolo do 

filtro.

Consulte o Manual de Instruções da unidade 
interna para saber como limpar o filtro.

Operação do botão
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3

F1 F2 F3 F4

Informação de filtro

Informação de filtro

OkCancel

Apagar símbolo fíltro?

Apagar símbolo fíltro

Menu principal:

Seleccione "OK" com o botão  F4  .

Irá surgir um ecrã de confirmação.

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Sab
Quando          for visualizado no Visor principal 
no modo Completo, o sistema é controlado 
centralmente e o símbolo do filtro não pode ser 
apagado.

Se duas ou mais unidades internas estiverem ligadas, o tempo de limpeza do filtro para cada 
unidade poderá ser diferente, dependendo do tipo de filtro.

O ícone          irá aparecer quando o filtro na unidade principal estiver pronto para ser limpo. 
Quando o símbolo do filtro for apagado, o tempo acumulado do funcionamento de todas as unidades será reiniciado.

O ícone         está programado para aparecer após uma determinada duração do funcionamento, com 
base na condição de que as unidades internas estão instaladas num espaço com uma qualidade de ar 
normal. Dependendo da qualidade do ar, o filtro poderá necessitar de uma limpeza com mais frequência.

O tempo acumulado no qual o filtro necessita de limpeza depende do modelo.

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU
• Para voltar ao ecrã anterior ..............  botão  VOLTAR
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Resolução de problemas

Quando ocorre um erro, surge o seguinte ecrã.
Verifique o estado do erro, interrompa o funcionamento e consulte o seu assistente.

Informação de erro

1

F1 F2 F3 F4

Informação de erro
Código erro
Unidade     U Int
Endereço       Unt#
Modelo
Nº Série

ApagarPágina

Informação de erro
Contacto
Assist.
    Tel

ApagarPágina

Apagar erro:Tecla apagar

Apagar erro:Tecla apagar

Irão ser apresentados o código do erro, unidade 
do erro, endereço do refrigerante, nome do 
modelo da unidade e número de série.
O nome do modelo e o número de série irão 
aparecer apenas se as informações tiverem sido 
registadas.

Prima o botão  F1  ou  F2  para ir para a página 
seguinte.

As informações de contacto (número de telefone 
do assistente) irão aparecer se as informações 
tiverem sido registadas.

Operação do botão

intermitente



2

F1 F2 F3 F4

F1 F2 F3 F4

Informação de erro

Erro apagado

Erro apagado

Código erro
Unidade     U Int
Endereço       Unt#
Modelo
Nº Série

ApagarPágina

Apagar erro actual?

Erro apagado

OkCancel

Menu principal:

Apagar erro:Tecla apagar

Prima o botão  F4  ou o botão  ON/OFF  para 
apagar o erro que está a ocorrer.

Seleccione "OK" com o botão  F4  .

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

Menu principal
Restrições
Popança energética
Função noite
Informação de filtro
Informação de erro

Enquanto não ocorrerem erros, a página 2/2 das 
informações do erro (consulte a página 54) pode 
ser visualizada ao seleccionar "Informação de 
erro" no Menu principal (consulte a página 20).
Os erros não podem ser apagados neste ecrã.

Os erros não podem ser apagados 
enquanto a operação ON/OFF for proibida.

intermitente

intermitente

Navegar nos ecrãs
• Para voltar ao Menu principal ...........  botão  MENU

Verificar a informação do erro

55



Especificações
Especificações do controlador
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Especifi cação 
Tamanho do produto 120 (L) x 120 (A) x 19 (P) mm (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [pol]) 

(não incluindo a parte saliente)
Peso líquido 0,25 kg (9/16 lb.)
Tensão de alimentação nominal 12 VCC (fornecida a partir das unidades internas)
Consumo de energia 0,3 W
Ambiente de utilização Temperatura 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF)

Humidade 30 ~ 90% HR (sem ponto de condensação)
Material Painel: PMMA

Corpo principal: PC + ABS
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Lista de funções (a 1 de Dezembro de 2012)

Função City Multi Mr. Slim Password 
solicitada

Operação/Visor ON/OFF -
Alternar modo de funcionamento -
Defi nição da temperatura ambiente -
Modo “Auto” (ponto de definição duplo) -
Defi nição da velocidade da ventoinha -
Defi nição do ângulo "vane" -
Defi nição do louver -
Defi nição da ventilação -
Funcionamento da função turbo -
Descer painel auto -
Retroiluminação -
Defi nição de contraste administrador
Alternar modo do visor principal administrador
Acertar o relógio administrador
Defi nição do formato de visualização do relógio administrador
Selecção da linguagem (8 idiomas) administrador
Visualização da temperatura ambiente administrador
Visualização do erro -
Informação de fi ltro -

Horário/Temporizador On/Off temp. administrador
Auto-Off Temporizador administrador
Prog. Semanal administrador
Função noite administrador
Modo silêncio - U. Ext. administrador

Poupança energética Auto administrador
Horário administrador

Restrições Operação bloqueada administrador
Restrição do limite da temperatura administrador
Password
(Administrador e Manutenção)

administrador
manutenção

Outros Ângulo "vane" manual -
Teste funcio. manutenção
Introdução de informações sobre o modelo manutenção
Introdução de informações sobre o assistente manutenção
Função programação manutenção
Plano de manutenção manutenção
Check do volume refrigerante manutenção
Check de fugas manutenção

: Suportado          : Não suportado

* As funções suportadas variam consoante o modelo da unidade.
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Lista de funções que podem/não podem ser utilizadas em conjunto

: Pode ser utilizada em conjunto         : Não pode ser utilizada em conjunto         : Restringida 

Função 
turbo

On/Off 
temp.

Auto-Off 
Tempo-
rizador

Prog. 
Sema-

nal

Modo 
silêncio - 
U. Ext.

Limite de 
temperatura

Operação 
bloquea-

da

Auto Horário da 
poupança 
energética

Função 
noite

Função turbo

On/Off temp.

Auto-Off 
Temporizador

Prog. Semanal

Modo silêncio - 
U. Ext.

Limite de 
temperatura

Operação 
bloqueada

Auto

Horário da pou-
pança energética

Função noite

1

1

1

1

1

2

3 4 6 7

7

6

5

4

3

1

2

2

2

1: Esta função é activada depois de concluir a operação da função turbo, uma vez que esta tem 
prioridade. 

2: Esta função não pode ser utilizada se alguma operação estiver bloqueada. 
3: A função noite não pode ser utilizada quando a unidade estiver a funcionar na definição On/Off temp..
4: A função Auto-off não pode ser utilizada para a Função noite.
5: A função noite não pode ser utilizada quando a unidade estiver a funcionar na definição Prog. Semanal.
6: A definição de limite da temperatura não pode ser utilizada para a Função noite.
7: A função Auto não pode ser utilizada para a Função noite.

1: A definição Prog. Semanal não é eficaz porque On/Off temp. tem maior prioridade. 
2: A função Auto não pode ser utilizada porque a definição do limite da temperatura tem maior prioridade.

5



WT06693X01

This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
                                     HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.


