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UNIDADE DE SERPENTINA DE EXPANSÃO DIRETA PARA LOSSNAY

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E
Instruções de instalação (Para utilização pelo revendedor/concessionário)

Este produto deve ser instalado corretamente para garantir a máxima funcionalidade, assim como segurança.
Leia este manual de instalação antes de iniciar a instalação.
l A instalação deve ser realizada por um revendedor ou concessionário responsável pela instalação. Tenha em atenção que uma instalação 

inadequada pode provocar um mau funcionamento ou acidente.

As “Instruções de utilização” e este manual devem ser entregues ao cliente depois de a instalação estar concluída.

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

 AVISO

Apenas R410A

Não desmontar

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

Proibido usar na 
banheira ou no chuveiro

A unidade e o controlo remoto não devem ser instalados onde houver demasiada 
humidade como, por exemplo, no quarto de banho ou em locais húmidos.
(Isso poderia provocar um choque elétrico ou uma fuga de energia.)

Ligar o fio terra.

Ligue o produto corretamente à terra.  
(O mau funcionamento ou fugas de energia podem provocar um choque elétrico.)

As instruções
fornecidas têm

de ser seguidas.

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.
Aperte bem todas as porcas afuniladas utilizando uma chave dinamómetro. Se forem 
demasiado apertadas poderão quebrar-se passado algum tempo.

Tenha especial cuidado 
ao colocar a tubagem do 
refrigerante. Não deixe entrar 
substâncias, como sujidade, 
poeira ou humidade para dentro 
do circuito de refrigerante.
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Precauções de segurança (continuação)

As instruções
fornecidas têm

de ser seguidas.

Depois de a instalação estar concluída, verifique se não existem fugas de refrigerante. 
Se o refrigerante for derramado no compartimento e entrar em contacto com uma chama 
proveniente de outro dispositivo, serão libertados gases tóxicos.
Ventile o compartimento em caso de fuga de refrigerante durante o funcionamento. Se o 
refrigerante entrar em contacto com fogo, serão libertados gases tóxicos.
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.
É necessário colocar isolamento térmico no tubo de refrigerante para impedir a formação 
de condensação. Se o tubo de refrigerante não for devidamente isolado, há formação de 
condensação.
Coloque isolamento térmico nos tubos para impedir a formação de condensação. Se o 
tubo de condensados for instalado incorretamente, podem verificar-se fugas de água e 
danos no teto, chão e outras áreas.
Se a unidade de serpentina DX for instalada num compartimento pequeno, deverão 
ser tiradas medidas para evitar que a concentração do refrigerante exceda o limite de 
segurança, caso ocorram fugas do refrigerante. Em caso de fuga do refrigerante e de 
ultrapassagem do limite de concentração, pode haver potenciais perigos devido à falta de 
oxigénio no compartimento.
Utilize a fonte de alimentação elétrica e tensão especificadas. 
(Utilizar uma fonte de alimentação elétrica ou tensão incorreta poderia provocar fogo ou um 
choque elétrico.)
Selecione um local com força suficiente e instale a unidade principal em segurança.
(Se caísse poderia provocar ferimentos.)
O trabalho de cablagem deve ser realizado por profissionais qualificados e a cablagem 
deve ser instalada firmemente e em segurança, de acordo com os padrões de engenharia 
e as regras de extensão para cablagem relativos a equipamento elétrico.
(Uma ligação fraca ou um trabalho de cablagem inadequado poderia provocar um choque 
elétrico ou fogo.)
Instale um isolador de fuga à terra em todos os polos no lado da fonte de alimentação 
elétrica, de acordo com os regulamentos elétricos locais. Todos os circuitos de 
alimentação devem ser desligados antes de obter acesso aos dispositivos do terminal. 
Utilize o tamanho de cabo especificado e ligue firmemente os cabos para evitar que se 
desliguem ao serem puxados. 
(Se houver um problema na ligação, existe a possibilidade de ocorrer fogo.)
Qualquer conduta feita de aço deve ser instalada com cuidado para não entrar em 
contacto elétrico com metais, arames, placas de aço inoxidável ou outros.
(Isso poderia provocar fogo se ocorresse uma fuga de energia.)

 AVISO
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Precauções de segurança (continuação)

 ATENÇÃO

Proibido

Não coloque um aparelho em combustão, num local onde fique exposto diretamente ao 
ar emitido pela unidade.
(Isso poderia provocar um acidente como resultado de combustão incompleta.)
Não o utilize num local onde fique exposto a temperaturas elevadas (40.° C ou mais) ou 
chamas desprotegidas, nem em ambientes com fumos de combustível. 
(Isso poderia provocar fogo.)
Não o utilize num ambiente como uma fábrica de produtos químicos, onde são gerados 
gases perigosos, como gases ácidos, gases alcalinos, fumos de solventes orgânicos, 
fumos de tintas ou gases que contenham componentes corrosivos. 
(Isso poderia provocar mau funcionamento.)
Não instale este produto num local onde fique exposto a luz ultravioleta. 
(Os raios UV podem danificar o isolamento do revestimento.)
Não ligue uma bomba de condensados à venda no mercado ao tubo de condensados 
indicado, para drenar a água.
(Pode haver uma fuga de água se a bomba se avariar ou funcionar mal. Se isso acontecer, 
pode molhar o teto, chão ou objetos importantes.)
Não instale a extremidade dos tubos de drenagem em locais, como goteiras.
(Se nevar muito, as goteiras congelam e a água de drenagem não é escoada. Isto pode 
provocar fugas de água na unidade.)

As instruções
fornecidas têm

de ser 
seguidas.

Utilize luvas durante a manutenção. 
(Este trabalho pode provocar ferimentos.)
Se não pretende utilizar a unidade durante um longo período de tempo após a instalação, 
certifique-se de que desliga o isolador em todos os polos. 
(Isso poderia provocar um choque elétrico, fuga de energia ou fogo, como resultado da 
deterioração do isolamento.)
Utilize sempre os parafusos de suspensão, as porcas e as anilhas especificados ou os 
cabos/ganchos de corrente com capacidade correta. 
(Utilizar equipamento com força insuficiente pode resultar na queda do produto.)
A tampa da caixa de controlo deve ser fechada após a instalação. 
(A poeira ou humidade podem provocar uma fuga de energia ou fogo.) 
Fixe os tubos de drenagem como descrito no Manual de instalação. Verifique o sistema 
de escoamento da água e certifique-se de que a água é drenada. Isole corretamente a 
unidade para evitar a formação de condensação de orvalho.
(A instalação de tubos de drenagem com um comprimento insuficiente pode provocar fugas de 
água. Se isso acontecer, água pode molhar o teto, chão ou objetos importantes.)
Isole a conduta do lado de A.F, os componentes do sistema e os tubos de drenagem.
(A condensação de humidade que se forma durante o funcionamento do ar condicionado pode 
provocar uma fuga elétrica ou danificar os objetos domésticos.)
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.
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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.

1. 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 da ventoinha 
[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 ventoinha podem ser alteradas pela entrada de 0-10VDC ou um contacto sem tensão e, se necessário, pode ser fixada 

na velocidade da ventoinha 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.

OA: Ar exterior
EA: Saída de ar

SA: Ar de fornecimento
RA: Ar de retorno
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Configuração do sistema (continuação)
2. Limites de operação

Lossnay Unidade de serpentina Dx PZ-01RC
Ar exterior -15 ˚C a +40 ˚C *1 - -
Ar de retorno *2 +40 ˚C, 80 % de humidade relativa ou menos - -
Ambiente da unidade 0 ˚C a +40 ˚C, 80 % de humidade relativa ou menos 0 ˚C to +40 ˚C, 80 % de humidade relativa ou menos 0 ˚C a +40 ˚C

*1: -15 ˚C a -10 ˚C: Funcionamento intermitente demora 60 min. Ligado (ON) e 10 min. desligado (OFF).
 -15 ˚C ou menos: Funcionamento intermitente demora 55 min. Ligado (ON) e 5 min. desligado (OFF).
*2: Ar do compartimento onde está o aparelho de ar condicionado.

Limites de funcionamento 
garantido [Exterior]

Unidade exterior
PUHZ-ZRP35 e 50 PUHZ-ZRP71, 100 e 125

Arrefecimento *3 -15 ˚C a +46 ˚C -15 ˚C a +46 ˚C
Aquecimento -11 ˚C a +21 ˚C -20 ˚C a +21 ˚C

*3: Se a temperatura for inferior a -5 ˚C, é necessária uma proteção do ar opcional.

3. Unidade Lossnay e unidade exterior que é possível ligar para cada função

[Controlo da temperatura de A.R. (Ar de retorno)]
Unidade de serpentina Dx GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E
Unidade Lossnay que é possível 
ligar LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E

LGH-150RVXT-E
LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Unidade exterior que é possível 
ligar PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[Controlo da temperatura de A.F. (Ar de fornecimento)]
Unidade de serpentina Dx GUG-02SL-E GUG-03SL-E
Unidade Lossnay que é possível 
ligar LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E

LGH-150RVXT-E
LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Unidade exterior que é possível 
ligar PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Nota: Não é possível utilizar a GUG-01SL-E para a função de controlo de temperatura de A.F. (ar de fornecimento). Consulte a página 12 para 
obter informações sobre o tamanho do tubo.

4. Notas técnicas
N.º Item Conteúdo
1 Velocidade da ventilação 1 e 2 Quando a ventilação Lossnay está na velocidade 1 ou 2, a unidade de serpentina Dx muda 

sempre para termóstato desligado.
2 Purga noturna Quando a unidade Lossnay está no modo de purga noturna, a unidade de serpentina Dx muda 

sempre para termóstato desligado e o PZ-01RC é o mesmo do que o ecrã de operação normal.
Para a função de purga noturna é necessário o PZ-61DR-E ou AE-200E.

3 O aquecimento para quando a 
temperatura ambiente atinge os 19 
˚C ou mais

[GUG-03SL-E, apenas no modo de aquecimento e controlo da temperatura de A.F. (ar de fornecimento)]
Quando a temperatura ambiente é de 19 ˚C ou mais, a unidade de serpentina Dx muda para 
termóstato desligado, para proteger o compressor da unidade exterior.

4 Funcionamento intermitente - Quando a temperatura do ar exterior (OA) está entre -10 ˚C e -15 ˚C, a unidade Lossnay funciona durante 60 minutos e para 
durante 10 minutos. Durante os ‘10 minutos em que está parada ’, a unidade de serpentina Dx muda para termóstato desligado.

- Quando a temperatura do ar exterior (OA) é inferior a -15 ˚C, a unidade Lossnay funciona durante 5 minutos e para durante 
55 minutos. Durante os ‘5 minutos de funcionamento (ON)’, a unidade de serpentina Dx muda para termóstato desligado.

5 Modo de espera de descongelação 
e aquecimento

Durante o modo de espera de descongelação e aquecimento, o ventilador da Lossnay para mas o 
ventilador de exaustão continua a funcionar de acordo com a programação de fábrica.

6 Indicação de erro Durante os modos de arrefecimento e aquecimento, o PZ-01RC mostra um código de erro no ecrã.
Durante o modo de ventilação, o PZ-01RC muda para o modo de aquecimento e mostra um 
código de erro. Se não for necessária a mudança automática para o modo de aquecimento, 
programe a função N.º 7 para o padrão B. Para obter mais informações, consulte a página 20.

7 Bomba de condensados A bomba de condensados funciona durante o modo de arrefecimento e durante 6 minutos a seguir à 
paragem da unidade de serpentina Dx. A bomba de condensados faz barulho durante o funcionamento.

8 Ligação uma a uma No sistema, só pode haver uma unidade Lossnay, uma unidade de serpentina Dx, um PZ-01RC e 
uma unidade exterior. A ligação de várias unidades não é permitida.

9 PZ-43SMF-E
PZ-60DR-E

O PZ-43SMF-E e o PZ-60DR-E não permitem utilizar o sistema de unidade de serpentina Dx e 
unidade Lossnay.

10 Interligação com a unidade interior 
Mr. Slim

A interligação da unidade interior Mr. Slim com a unidade Lossnay utilizando um conecto CN2L 
não é permitida.

11 Um sistema dentro de um grupo Se o sistema estiver no M-NET, só pode utilizar-se um sistema dentro de um grupo. A utilização 
de vários sistemas num grupo não é permitida. A existência de um sistema e uma ou mais 
unidades Lossnay dentro de um grupo também não é permitida.

12 Adaptador M-NET Não utilize o adaptador M-NET na unidade exterior.
13 A função de carga de eletricidade 

distribuída da AE-200E
Não disponível
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Desenhos e dimensões

Modelo Peso 
GUG-03SL-E 28 Kg

Unidade (mm)
Modelo A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Peso 

GUG-01SL-E 811 812 330 147 593 520 146 200 41 77 100 166 44 85 208 192 6,35 12,7 21 Kg
GUG-02SL-E 1033 1034 394 170 600 750 132 250 59 56 165 207 86 84 258 242 9,52 15,88 26 Kg

Unidade (mm)

Entrada de ar da 
Lossnay

Entrada de ar da 
Lossnay

Suporte de fixação para 
suspensão no teto

Fixador para 
suspensão no teto

Tubo de gásφT 

Tubo de gásφ15,88 

Tubo de líquidoφS 

Tubo de líquidoφ9,52 

Tampa de manutenção para o termístor A.F.

Tampa de manutenção da bomba de condensados, 
termístor ar de entrada e sensor de deteção de água

Tampa de manutenção da bomba de condensados, 
termístor ar de entrada e sensor de deteção de água

Permutador de calor

Permutador de calor

Caixa de 
controlo

15
0 

a 
20

0

15
0 

a 
20

0

Caixa de 
controlo

Bomba de condensados

Bomba de condensados

Tubo de condensados (O.Dφ32)

Tubo de condensados (O.Dφ32)

Abertura para 
inspeção 

450 x 450 ou 
mais

Abertura para 
inspeção 

450 x 450 ou 
mais

A.F.
(ar de fornecimento)

A.F.
(ar de fornecimento)

Suporte de fixação para suspensão no teto 
(4-13 X 20 oval)

Suporte de fixação para 
suspensão no teto 
(4-13 X 20 oval)

Abertura para o cabo de 
alimentação elétrica

Abertura para o cabo de alimentação elétrica

GUG-01SL-E, GUG-02SL-E

GUG-03SL-E

Tampa de manutenção do termístor A.F. 
(apenas GUG-02SL-E)

É necessária uma abertura de inspeção para a 
instalação e manutenção normal (verificação) 
da bomba de condensados. Quando o controlo 
da temperatura de A.F. (ar de fornecimento) 
está selecionado, pode ser necessária outra 
abertura para inspeção em frente da unidade 
para a substituição do termístor A.F., apenas no 
caso de ocorrer um erro no termístor A.F.

É necessária uma abertura de inspeção para a 
instalação e manutenção normal (verificação) 
da bomba de condensados. Quando o controlo 
da temperatura de A.F. (ar de fornecimento) 
está selecionado, pode ser necessária outra 
abertura para inspeção em frente da unidade 
para a substituição do termístor A.F., apenas no 
caso de ocorrer um erro no termístor A.F.
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Exemplos de instalação

Nota 
• Quando a conduta é a direito, a distância entre a unidade 

Lossnay e a unidade de serpentina Dx tem de ser de 25 
cm a 5 m. 

• O comprimento do cabo de ligação (acessório) entre 
as duas unidades é de cerca de 6 m. Instale as duas 
unidades para poder ligar o cabo.

Nota 
• A conduta entre as duas unidades pode ser dobrada 

como se mostra na figura.

Vista lateral (para instalação com a conduta a direito)

Vista superior (para instalar a conduta a direito)

Vista lateral (para minimizar o espaço com a conduta inclinada)

Vista superior (para instalação com a conduta em cotovelo)

Cabo de ligação (Acessório)

Cabo de ligação (Acessório)

M
ín

. 1
50

*

Conduta (disponível no mercado)

Conduta (disponível no mercado)

* Para retirar a tampa de 
controlo.
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Acessórios

N.º Item
Quantidade

Observações Figura
GUG-01/03 GUG-02

1 Controlo remoto PZ-01RC 1 1 -

2 Parafusos de cabeça redonda com fenda 
em cruz M4 x 30 2 2

Para instalar o PZ-01RC

3 Parafuso para madeira 4.1 x 16
(Para instalação direta na parede) 2 2

4 Cabo de ligação (cerca de 6 m) 1 1 Para ligar a unidade Lossnay 
à unidade de serpentina Dx.

5 Mangueira de drenagem 1 1 -

6 Atilho 200 mm 2 2 -

7 Atilho 300 mm 2 2 Igual ao n.º 17

8 Isolamento autocolante A 2 2 150 x 60 x 10t

9 Isolamento autocolante B 1 1 200 x 60 x 10t

10 Isolamento de tubo para o tubo do líquido 1 - C=180 mm

11 Isolamento de tubo para o tubo do líquido - 1 C=235 mm

12 Isolamento de tubo para o tubo do gás 1 - C=160 mm

13 Isolamento de tubo para o tubo do gás - 1 C=225 mm

14 Isolamento C sem cola 2 - 150 x 100 x 10t

15 Isolamento D sem cola - 2 165 x 165 x 10t

16 Isolamento E sem cola - 2 50 x 110 x 10t

17 Atilho 300 mm 4 4 Igual ao n.º 7

* Os itens n.º 5 a n.º 9 destinam-se à colocação do tubo de condensados.
* Os itens n.º 10 a n.º 17 destinam-se à colocação do tubo de refrigerante.
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Método de instalação
1. Preparar as cavilhas de fixação (M12)
 Monte as anilhas (diâmetro exterior >21 mm para a M10, >24 mm 

para a M12) e as porcas nas cavilhas de fixação com ranhura (M10 
ou M12), como se mostra abaixo.

 [Quando utilizar isolador de vibração em borracha (preparado pelo cliente).]
 Quando utilizar isolador de vibração em borracha (preparado pelo 

cliente), existe a possibilidade de este provocar uma diminuição na 
força, pelo que recomendamos a construção indicada em seguida.

2. Montar a unidade de serpentina Dx
(1) Coloque os fixadores de suspensão no teto nas cavilhas de fixação.
(2) Aperte firmemente utilizando duas porcas.

ATENÇÃO
• Quando estiver a suspender a unidade no teto, não a 

manuseie de modo a fazer força na caixa de controlo.
• Instale as cavilhas de fixação para garantir que o peso do 

produto ou a carga sísmica são suportados. (Podem também ser 
utilizados cabos/ganchos de corrente com capacidade correta.)

• Instale a unidade com uma inclinação entre 0° e 1° e meça o 
ângulo, como indicado abaixo.

• Para drenar a água corretamente, utilize um nível de bolha 
de ar para manter a unidade nivelada quando a suspender. 
Verifique se a unidade está nivelada colocando o nível de 
bolha diretamente por baixo do orifício de drenagem localizado 
na parte inferior da unidade. Depois de verificar, prenda a 
unidade e os parafusos de suspensão apertando, com firmeza, 
as porcas (duas porcas para impedir que se desapertem) dos 
parafusos de suspensão. Mantenha o intervalo de suspensão 
da unidade ao teto para que fique nivelada ou de maneira a 
que o tubo de condensados fique por baixo (intervalo de 1 °). 

• Se as precauções de instalação indicadas acima não forem 
cumpridas, a água não é totalmente drenada o que pode dar 
origem ao aparecimento impurezas (como os resíduos da 
evaporação) na água de drenagem e provocar fugas de água.

Cavilha de fixação (M12)

Cavilha de fixação (M12)

Porca

Porca

Anilha 

Anilha 

Porca

Porca

Isolador de vibração em borracha

ATENÇÃO
USAR DUAS PORCAS

ATENÇÃO
USAR DUAS PORCAS

Anilha Porca

Nível de bolha
Entre 0 e 1. °

Entre 0 e 1. °

Direção 
longitudinal da 
unidade

Direção 
transversal da 
unidade

3. Conduta de ligação à unidade Lossnay
(1) Quando a conduta é a direito, a distância entre a unidade 

Lossnay e a unidade de serpentina Dx tem de ser de 25 cm a 5 
m. (Consulte a página 7)

(2) Prenda a conduta com firmeza à flange de ligação respetiva 
e enrole fita de alumínio (disponível no mercado) à volta das 
juntas para não haver fugas de ar.

 Fixe a conduta e a flange de ligação com parafusos para não 
haver fugas de ar.

(3) Pendure as condutas no teto para que o peso respetivo não seja 
aplicado à unidade Lossnay e à unidade de serpentina Dx.

4. Ligar a conduta de alimentação
(1) Prenda a conduta com firmeza à flange de ligação respetiva 

e enrole fita de alumínio (disponível no mercado) à volta das 
juntas para não haver fugas de ar.

(2) Pendure as condutas no teto para que o peso respetivo não seja 
aplicado à unidade Lossnay e à unidade de serpentina Dx.

(3) As condutas de fornecimento têm de ser tapadas com um 
material isolante do calor, para evitar a condensação na 
superfície.

Parafusos (se necessário)

Modelo
Tamanho de 

conduta retangular
GUG-01SL-E 520 x 200 mm
GUG-02SL-E 750 x 250 mm
GUG-03SL-E 750 x 250 mm
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Colocação do tubo de condensados
[Fig. 1] [Fig. 1]

[Fig. 2]

[Fig. 3, 4] [Fig. 5]

Tubo de condensados (Inclinação para baixo de 1/100 ou mais)
Argola de suspensão 

Material isolante
(Acessório)

1 Mangueira 
de drenagem
(Acessório)

Material isolante
(disponível no 
mercado)

2 Atilho
(200 mm)
(Acessório)

M
áx

. 5
50
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m
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a 
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Máx. 350 mm

[Guia de instalação rápida]
1 Introduza a mangueira de drenagem (lado cinzento) no tubo de condensados da unidade.
2 Aperte a mangueira de drenagem com uma braçadeira (200 mm).
3 Enrole o isolamento autocolante A à volta da mangueira de drenagem. (Dê duas voltas)
4 Aperte o isolamento com autocolante A com duas fitas de aperto (300 mm).
5 Enrole o isolamento autocolante B à volta do isolamento autocolante A.

[Testar funcio.]
Faça o teste de funcionamento depois da instalação elétrica estar concluída.
1. Retire a tampa de manutenção da bomba de condensados.
 GUG-01, 02SL-E: 7 parafusos GUG-03SL-E: 6 parafusos
2. Deite água (1000 ml) dentro do reservatório de drenagem.
 (Não deite a água diretamente na bomba.)
3. Ligue o DIP-SW 11-1 da PCB B (placa de circuitos impressos).
4. Verifique a drenagem.
5. Desligue o DIP-SW 11-1 da PCB (placa de circuitos impressos) B.
6. Volte a colocar a tampa de manutenção na posição original.

Tampa de 
manutenção

Parafuso

[Nota]
1. Certifique-se de que a tubagem de drenagem tem uma inclinação descendente (mais de 1/100) para o lado da unidade exterior (descarga). Não 

deixe nenhuma abertura nem irregularidades no percurso
2. Certifique-se de que a tubagem de drenagem transversal tem menos de 20 m (excluindo a diferença de elevação). Se a tubagem de drenagem 

for comprida, coloque braçadeiras de metal para evitar que ela se dobre. Nunca deixe nenhum respiradouro na tubagem. Se o fizer, pode haver 
ejeção.

3. Use um tubo duro de cloreto de vinilo (com um diâmetro exterior de 32 mm, disponível no mercado) para as tubagens de drenagem.
4. Os tubos ligados devem estar assentes 10 cm abaixo do orifício de drenagem do chassis da unidade.
5. Não deixe nenhum sifão de odor no orifício de descarga de drenagem.
6. Coloque a extremidade da tubagem de drenagem numa posição em que não sejam gerados odores.
7. Não coloque a extremidade da tubagem de drenagem em nenhum escoamento onde sejam gerados gases iónicos.
8. Insira a mangueira de drenagem (acessório) no orifício de drenagem (margem de inserção: 25 mm).
 (A mangueira de drenagem não pode estar dobrada num ângulo superior a 45°, de forma a evitar que se parta ou que fique obstruída.)
 (Fixe a mangueira com cola e prenda-a com a fita (pequena, acessório).)
9. Monte o tubo de condensados. (Diâmetro exterior de 32 mm, disponível no mercado) 
 (Fixe o tubo com cola e prenda-o com a faixa (pequena, acessório).)
10. Faça o isolamento do tubo de condensados e do bocal (incluindo o cotovelo).
11. Verifique a drenagem.
12. Fixe o material de isolamento e prenda-o com a faixa para isolar o orifício de drenagem.
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Colocação da tubagem de refrigerante
Precauções
Para aparelhos que utilizem o refrigerante R410A
Utilize óleo de éster, de éter ou de alquilbenzeno (pequenas 

quantidades) como óleo de refrigeração para revestir as secções 
afuniladas.

Utilize fósforo de cobre C1220, para tubagens de cobre ou de liga 
de cobre sem juntas, para ligar a tubagem do refrigerante. Utilize 
tubos de refrigerante com a espessura especificada na tabela. 
Certifique-se de que o interior da tubagem está limpo e não contém 
substâncias tóxicas, tais como compostos de enxofre, oxidantes, 
sujidade ou poeira.

 AVISO:
Ao instalar, mudar de sítio, ou proceder à manutenção do 
aparelho de ar condicionado, 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.

Tamanho do tubo (mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88
Espessura (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• Não utilize tubos com uma espessura menor do que a indicada acima.

Ligar os tubos
• Se forem utilizados tubos de cobre disponíveis no mercado, enrole 

os tubos de líquido e de gás com materiais de isolamento à venda 
no mercado (resistentes ao calor de 100 °C ou mais, com uma 
espessura de 12 mm ou mais).

•  As peças internas do tubo de condensados devem ser enroladas 
com materiais de isolamento de espuma de polietileno (densidade 
específica de 0,03 e uma espessura de 9 mm ou mais).

•  Aplique uma fina camada de óleo para refrigerante no tubo e na superfície 
de costura da junta antes de apertar a porca de alargamento A.

•  Aperte os tubos de ligação B com duas chaves.
•  Use o isolamento da tubagem de refrigerante fornecido para isolar 

as ligações da unidade interior. Isole cuidadosamente.

A Dimensões do corte de alargamento

Tubo de cobre 
O.D. (mm)

Dimensões de alargamento
φA dimensões (mm)

φ6,35 8,7 - 9,1
φ9,52 12,8 - 13,2
φ12,7 16,2 - 16,6

φ15,88 19,3 - 19,7
φ19,05 23,6 - 24,0

B Binário de aperto da porca de alargamento

Tubo de cobre 
O.D. (mm)

Porca de alargamento 
O.D. (mm)

Binário de 
aperto (N·m)

φ6,35 17 14-18
φ6,35 22 34-42
φ9,52 22 34-42
φ12,7 26 49-61
φ12,7 29 68-82

φ15,88 29 68-82
φ15,88 36 100-120
φ19,05 36 100-120

C Aplique óleo de máquina para refrigerante em toda a superfície 
cónica de encaixe.

D Utilize as porcas de alargamento corretas, adequadas ao tamanho 
do tubo da unidade exterior.

A B

C

D

A

R0,4 - R0,8

45°± 2°

90
°±

 0
,5

°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 AVISO:
Quando instalar a unidade, ligue os tubos de refrigerante 
firmemente antes de ligar o compressor.

Tubo de cobre O.D.
(mm)

B (mm)
Ferramenta de 

alargamento para 
R410A

Tipo roquete
φ6,35 (1/4”) 0 - 0,5
φ9,52 (3/8”) 0 - 0,5
φ12,7 (1/2”) 0 - 0,5

φ15,88 (5/8”) 0 - 0,5

E Matriz
F Tubo de cobre

E

F

B
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Colocação da tubagem de refrigerante (continuação)
Instalação da tubagem de refrigerante
Depois de concluída a ligação da tubagem de refrigerante, 
certifique-se de que aplicou o isolamento no conector (ligação de 
alargamento) utilizando o tubo isolado incluído, como se mostra 
na figura abaixo.
Certifique-se de que não deixa uma folga entre o tubo isolado e as 

unidades internas, bem como entre o tubo isolado e a tubagem de 
refrigerante.

• Um isolamento inadequado pode levar à formação de condensação, 
o que resulta no derramamento de água.

Informação sobre o tamanho do tubo

Unidade de 
serpentina Dx - GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Ref. do 
tamanho 

do tubo da 
unidade

A / B 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Unidade 
exterior - PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71, 

100, 125
Ref. do 

tamanho 
do tubo da 

unidade

C / D 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Tamanho do 
tubo entre a 
unidade de 
serpentina Dx 
e a unidade 
exterior

E / F 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 *1 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

*1: Para alterar o tamanho do tubo, é necessário instalar o PAC-
SH30RJ e PAC-SH50RJ no lado da unidade de serpentina Dx.

A

B

E

F

D

C

Unidade de serpentina Dx

Unidade exterior

Para os modelos GUG-01 e 03SL-E
1. Insira a porca de alargamento na tubagem de refrigerante, 

puxe o material isolante quando efetuar a expansão do tubo de 
alargamento e volte a colocar o isolamento, de modo a que a 
tubagem de cobre não fique exposta.
Pode ocorrer condensação.

2. Enrole o material isolante à volta da ligação de alargamento 
e do tubo de refrigerante (não deve haver folga) e prenda 
temporariamente usando a fita para construção de tubagens. (Será 
preso pelos tubos isolados descritos no passo 3.)

3. Coloque o tubo isolado à volta da área de alargamento e prenda o 
tubo isolado com uma fita de aperto.

* Certifique-se de que realiza a montagem de modo a não deixar 
folgas na área da junta do tubo isolado. (Pode ocorrer condensação 
na área do alargamento.)

4. Enrole a fita para construção de tubagens à volta da junta entre o 
tubo isolado e a tubagem de refrigerante para impedir que a junta 
isolada fique exposta.

Material 
isolante Puxe

Porca de alargamento
Coloque de novo

Material 
isolante Porca de alargamento

Não deve haver folgas

Isolamento C sem cola 
(Acessório)

Tubo do refrigerante 
(disponível no mercado)

*  Não deve haver folgas no corpo 
do tubo do refrigerante (pode 
ocorrer condensação)

O material isolante 
pode sair para fora 
do tubo isolado

Tubo isolado 
(Acessório)

Painel lateral 
do corpo

*  Não deve haver folgas no 
corpo da unidade

Tubo do refrigerante 
(disponível no 
mercado)

Corpo da unidade

A junta é o lado superior 
(alvo: dentro do limite 
de 30. º à direita ou à 
esquerda a partir da 
direita para cima)

*  Não deve 
haver folgas 
(pode ocorrer 
condensação)

Tubo isolado 
(Acessório)

*  Não deve haver folgas 
(pode ocorrer condensação)

Tira de aperto 
(Acessório)

[Bom exemplo] [Mau exemplo]

Unidade (mm)

Tubo do refrigerante 
(disponível no mercado)

(disponível no mercado) 
Área enrolada com fita

Corpo da unidade
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Colocação da tubagem de refrigerante (continuação)

Para o modelo GUG-02SL-E com PUHZ-ZRP71
1. Insira a porca de alargamento na tubagem de refrigerante, 

puxe o material isolante quando efetuar a expansão do tubo de 
alargamento e volte a colocar o isolamento, de modo a que a 
tubagem de cobre não fique exposta.
Pode ocorrer condensação.

2. Enrole o material isolante à volta da ligação de alargamento 
e do tubo de refrigerante (não deve haver folga) e prenda 
temporariamente usando a fita para construção de tubagens. (Ficará 
preso pelos tubos isolados descritos no passo 3.)

3. Coloque o tubo isolado à volta da área de alargamento e prenda o 
tubo isolado com uma fita de aperto.

* Certifique-se de que realiza a montagem de modo a não deixar 
folgas na área da junta do tubo isolado. (Pode ocorrer condensação 
na área do alargamento.)

4. Enrole a fita para construção de tubagens à volta da junta entre o 
tubo isolado e a tubagem do refrigerante para impedir que a junta 
isolada fique exposta.

Material 
isolante Puxe

Porca de alargamento
Coloque de novo

Material 
isolante Porca de alargamento

Não deve haver folgas

Isolamento D sem cola 
(Acessório)

Tubo do refrigerante 
(disponível no mercado)

*  Não deve haver folga no corpo 
da tubagem do refrigerante (pode 
ocorrer condensação)

O material isolante 
pode sair para fora 
do tubo isolado

Tubo isolado 
(Acessório)

Painel lateral 
do corpo

*  Não deve haver folgas no 
corpo da unidade

Tubo do refrigerante 
(disponível no 
mercado)

Corpo da unidade

A junta é o lado superior 
(alvo: dentro do limite 
de 30. º à direita ou à 
esquerda a partir da 
direita para cima)

*  Não deve haver 
folgas (pode ocorrer 
condensação)

Tubo isolado 
(Acessório)

*  Não deve haver folgas 
(pode ocorrer condensação)

Tira de aperto 
(Acessório)

[Bom exemplo] [Mau exemplo]

Unidade (mm)

Tubo do refrigerante 
(disponível no mercado)

(disponível no mercado) 
Área enrolada com fita

Corpo da unidade

Para o modelo GUG-02SL-E com PUHZ-ZRP50
Utilize um tubo de gás com um diâmetro de Φ12,7 mm e um tubo de 
líquido com um diâmetro de Φ6,35 mm.
São necessários os PAC-SH30RJ-E e PAC-SH50RJ-E.

1. Instale o PAC-SH30RJ-E e o PAC-SH50RJ-E nos tubos do 
refrigerante da unidade de serpentina Dx. Para obter informações, 
consulte o manual respetivo.

2. Insira a porca cónica na tubagem de refrigerante, puxe o material 
isolante quando efetuar a expansão do tubo de alargamento e volte 
a colocar o isolamento, de modo a que a tubagem de cobre não 
fique exposta.
Pode ocorrer condensação.

3. Enrole o material isolante E e D à volta da ligação de alargamento 
e da tubagem do refrigerante (não deve haver folgas) e prenda 
temporariamente usando a fita para a construção de tubagens. 
(Será preso pelos tubos isolados descritos no passo 4.)

4. Consulte o n.º 3 à esquerda.

5. Consulte o n.º 4 à esquerda.

Material 
isolante Puxe

Porca de alargamento Coloque de novo

Material 
isolante Porca de alargamento

Não deve haver folgas

PAC-SH30RJ-E ou 
PAC-SH50RJ-E

Isolamento D sem cola 
(Acessório)

Isolamento E sem cola 
(Acessório)

Tubo do refrigerante 
(disponível no mercado)

*  Não deve haver folgas no corpo 
da tubagem de refrigerante (pode 
ocorrer condensação)



Por-14

Instalação elétrica 
Instalação elétrica
Neste produto, o método de ligação dos fios elétricos varia de acordo 
com a estrutura do sistema.
Efetue a instalação elétrica de acordo com os regulamentos elétricos 
locais.
* Utilize sempre cabos de PVC duplamente isolados para os cabos de 

transmissão.
* O trabalho de cablagem deve ser realizado por profissionais 

qualificados.
* Todos os circuitos de alimentação devem ser desligados antes de se 

obter acesso aos dispositivos do terminal.

Nomes dos componentes da caixa de controlo

SW11

TM104

Ferrite

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

PCB A
PCB B

1. Retire os parafusos pretos e a tampa da caixa 
de controlo

Parafusos pretos

2. Ligação do cabo de alimentação elétrica
Passe o cabo de alimentação elétrica pela abraçadeira* e ligue-o ao 
bloco de terminais TB6 utilizando os terminais circulares. Ligue o fio 
terra ao parafuso e prenda-o apertando a abraçadeira. (* Utilize um 
item que possa prender firmemente o cabo como, por exemplo, um 
conector PG.) 

A  Alimentação elétrica da unidade exterior
B  Disjuntor de fuga à terra *1, *2
C  Disjuntor da cablagem ou interruptor de isolamento
D  Unidade exterior
E  Cabos de ligação da unidade exterior/unidade de serpentina Dx
F  Unidade de serpentina Dx

*1. Caso o disjuntor de fuga à terra não tenha uma função de proteção 
contra sobrecorrente, instale um disjuntor com essa função ao 
longo do mesmo cabo de alimentação.

*2. Deve ser fornecido um disjuntor com uma separação de contacto 
de pelo menos 3,0 mm em cada polo. Utilize um disjuntor de fuga à 
terra (NV).
O disjuntor será fornecido para garantir que todos os condutores de 
fase ativa são desligados da corrente elétrica.

Nota
De acordo com os regulamentos IEE, o disjuntor do circuito/interruptor de 
isolamento localizado na unidade exterior deve ser instalado com dispositivos 
bloqueáveis (saúde e segurança). 

Ca
bla

ge
m 

Ca
bo

 n.
º ×

 
dim

en
sã

o 
(m

m ²
) Unidade de serpentina Dx - Unidade exterior  *3
4 × 0,75 (polar)

Terra da unidade de serpentina Dx - unidade exterior  *3

C
la

ss
ifi

-
ca

çã
o 

do
 

ci
rc

ui
to Unidade de serpentina Dx - Unidade exterior S1-S2  *4 230 V AC

Unidade de serpentina Dx - Unidade exterior S2-S3 *4 24 V DC

*3. Máx. 45 m
*4. Os valores indicados na tabela não se aplicam sempre em relação 

à terra.
Notas
1. A dimensão da cablagem deve estar em conformidade com as 

regulamentações nacionais e locais aplicáveis.
2. Os cabos de ligação da unidade exterior/unidade de serpentina 

Dx não devem ser mais leves do que o cabo flexível revestido a 
policloropreno. (Tipo 60245 IEC 57)
Os cabos de alimentação da unidade de serpentina Dx não devem 
ser mais leves do que o cabo flexível revestido a policloropreno. 
(Tipo 60227 IEC 53)

3. Instale um fio terra mais comprido do que os outros cabos.

 ATENÇÃO
• Deixe sempre um espaço de 5 cm ou mais entre o cabo de 

alimentação elétrica e o cabo de transmissão para evitar o mau 
funcionamento da unidade. 

• Se o comprimento do cabo de alimentação elétrica descarnado 
for demasiado longo, os condutores podem entrar em contacto 
e provocar curto-circuito.

• Não aperte os parafusos do bloco de terminais com um binário 
de aperto superior a 0,5 Nm. Isso poderia danificar a PCB (placa 
de circuitos impressos).

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Cabo de alimentação 
elétrica

Fazer o corte
Parafuso para condutor de ligação 
à terra

TM1

Abraçadeira

Conector PG
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3. Ligar o PZ-01RC
Ligue firmemente o cabo de transmissão do controlo remoto ao bloco 
de terminais de entrada (TM104). (Sem polaridade)

 Tipo de fio: cabo revestido de dois condutores
 Diâmetro do fio: 0,3 mm2

 Mantenha o comprimento total do cabo de transmissão entre a 
unidade de serpentina Dx e o controlo remoto nos 200 m.

Nota
• Não aperte os parafusos do bloco de terminais com um binário de 

aperto superior a 0,5 Nm. Isso poderia danificar a PCB (placa de 
circuitos impressos).

• Não ligue o cabo de alimentação elétrica. 
• O cabo do controlo remoto deve ser enrolado 3 vezes à volta do 

núcleo de ferrite.
• Não é possível ligar fios simples como, por exemplo, fios de PVC. 

4. Ligar o fio condutor (acessório)
Ligue o fio condutor (acessório) a CN120 (VERDE) da PCB (placa de 
circuitos impressos) B da unidade de serpentina Dx e CN20 (VERDE) 
à PCB (placa de circuitos impressos) da unidade Lossnay.

Lado da unidade de serpentina Dx

Lado da unidade Lossnay

Ferrite

CN120 (VERDE)

Cabo de ligação
(acessório)

CN20 
(VERDE)

Cabo de ligação
(acessório)

Instalação elétrica (continuação)
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Instalação elétrica (continuação)

Diagrama de ligações
Nota
1. Os TB6, TM104 e CN120 indicados a tracejado são trabalhos de campo.
2. Certifique-se de que ligou o fio deligação a terra.
3. Antes de aceder às peças elétricas desligue a alimentação elétrica (desligue a unidade de serpentina Dx, a unidade Lossnay e a unidade 

exterior) durante mais de cinco minutos.
4. O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de instalações eléctricas.

Definição dos símbolos     
Placa de circuitos impressos A Placa de circuitos impressos B

TB6 : Terminal para alimentação de corrente elétrica a partir 
da unidade exterior TM104 : Terminal para o controlo remoto PZ-01RC

TAB1 : Conector (Ligação a terra) SW11 : Interruptor (Seleção de função)
SW1-SW4 : Interruptor (Seleção de função) LED11 : Luz do indicador de inspeção
SW6 : Interruptor (Seleção de função) LED12 : Luz do indicador de alimentação de corrente elétrica
LED1 : Luz do indicador de alimentação de corrente elétrica CN1 : Conector (Alimentação de corrente elétrica)
LED2-5 : Estado de funcionamento CN2 : Conector (Transformador principal)
LED6/7 : Leitura ou escrita de dados num cartão SD CN3 : Conector (Bomba de condensados)
CN105 : Conector (Comunicação IT) CN4 : Conector (Transformador secundário)
CN20 : Conector (TH1, utilização do software) CN5 : Conector (Comunicação IT)
CN21 : Conector (TH2, temp. tubo do líquido) CN6 : Conector (Saída para PCB A)
CN22 : Conector (controlo remoto) CN9 : Conector (TH9, temp. ar fornecimento)
CN23 : Conector (TH11, temp. ar de entrada) CN10 : Conector (Sensor de água)
CN29 : Conector (TH5, temp. tubo de gás) CN120 : Conector (Comunicação com Lossnay)
CN82 : Conector (Comp. forçada OFF)   ◎ : Bloco de terminais
  ◎ : Bloco de terminais   ○ : Conector da PCB
  ○ : Conector da PCB

Termístor A.F.
 (GUG-02 e GUG-03SL-E)

Controlo remoto PZ-01RC dedicado
 (Acessório)

À Lossnay
 (CN20)

(VERMELHO)

(VERMELHO)

CN20:VERMELHO
CN23:CASTANHO
CN29:PRETO
CN22:AZUL
Outros: BRANCO

(VERMELHO)

(AMARELO)

(BRANCO)

(BRANCO)

(BRANCO)

(VERDE)

À unidade exterior

CN105

LED1

S1 L

N

E

S2

S3

TB6

CN9

CN10

CN120

CN3

CN2CN4

CN6

CN5

CN1

SW11

TM104

LED12
LED11

SW1
SW6

TAB1

CN20

CN23CN21CN29

CN22 CN82

TH11

TH2

TH5

SW2

SW3

SW4
LED5
LED4
LED3
LED2

LED6
LED7

TH9

Placa de 
circuitos 
impressos 
B

Placa de 
circuitos 
impressos 
A

TRANS

BOMBA DE 
CONDENSADOS

SENSOR 
DE ÁGUA

O * PZ-61DR-E não pode ser ligado.

Fusível 15 A 250 V

Fusível 
5 A 250 V
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Programação inicial
1. Selecione os interruptores de função

N.º Descrição da função PCB N.º do interruptor

1 Selecionar o controlo da temp. de A.R. (ar de retorno) ou de A.F. (ar de fornecimento)

PCB A da unidade de 
serpentina Dx

SW1-7

2 Modo de funcionamento fixo SW2-1, 2-2

3 Temperatura selecionada fixa SW2-3, 2-4, 2-5

4

Ponto do termóstato desligado pela temperatura do ar de entrada (Apenas no modo de 
controlo da temp. de A.F. (ar de fornecimento)) 
* Apenas para o controlo de temp. de A.F. (ar de fornecimento)”

SW3-4, 3-5

5 Testar funcionamento da bomba de condensados
PCB (placa de 

circuitos impressos) 
B da unidade de 

serpentina Dx

SW11-1

6 Reiniciar a hora de funcionamento da bomba de condensados SW11-2

7 Seleção da operação quando ocorre um erro SW11-3

8 Seleção do modelo (Para substituição da PCB) SW11-9, 11-10

9 Programar se a unidade de serpentina Dx está ou não ligada
PCB da unidade 

Lossnay

SW7-1

0
Selecionar o modo de funcionamento de “Modo prioridade da temperatura” ou “Modo 
prioridade velocidada ventoinha” SW7-2

N.º 1 Selecionar o controlo da temp. de A.R. (ar 
de retorno) ou de A.F. (ar de fornecimento)

Programar o SW1-7 como indicado abaixo.

PCB SW1-7 Verificação da 
programação Conteúdo

PCB A da 
unidade de 
serpentina 
Dx

OFF 
(desligada)

Controlo da temp. de A.F. 
(ar de fornecimento)

ON (ligado)
(Programação 

de fábrica)

Controlo da temp. de A.R. 
(ar de retorno)

[Controlo da temperatura de A.R. (ar de retorno) (Programação de 
fábrica)]
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 A.F. (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.
Não é possível utilizar a GUG-01SL-E para o controlo da temperatura 
de A.F. (ar de fornecimento).

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

N.º 2 Modo de funcionamento fixo

Programar o SW2-1 e SW2-2 como indicado abaixo.

PCB SW2-1 SW2-2 Verificação da 
programação Conteúdo

PCB A da 
unidade de 
serpentina 
Dx

OFF 
(desligada)

OFF 
(desligada)

Não fixo (Dependendo do 
controlo remoto)
(Programação de fábrica)

ON 
(ligado)

OFF 
(desligado) [Arrefecimento] fixo

OFF 
(desligado)

ON 
(ligado) [Aquecimento] fixo

ON 
(ligado)

ON 
(ligado) Não programar

Quando o modo de operação é fixo, não é possível alterá-lo com o 
controlo remoto PZ-01RC.

N.º 3 Temperatura selecionada fixa

Programar SW2-3, SW2-4 e SW2-5 como indicado abaixo.

PCB SW2-3 SW2-4 SW2-5 Verificação da 
programação Conteúdo

PCB A da 
unidade de 
serpentina 
Dx

OFF 
(desligado)

OFF 
(desligado)

OFF 
(desligado)

Não fixa (Programação o 
controlo remoto)
(Programação de fábrica)

ON 
(ligado)

OFF 
(desligado)

OFF 
(desligado)

Arrefecimento Auto 19 ˚C/
Aquecimento 17 ˚C fixa

OFF 
(desligado)

ON 
(ligado)

OFF 
(desligado) 20 ˚C fixa

ON 
(ligado)

ON 
(ligado)

OFF 
(desligado) 22 ˚C fixa

OFF 
(desligado)

OFF 
(desligado)

ON 
(ligado) 24 ˚C fixa

ON 
(ligado)

OFF 
(desligado)

ON 
(ligado) 26 ˚C fixa

OFF 
(desligado)

ON 
(ligado)

ON 
(ligado) 28 ˚C fixa

ON 
(ligado)

LIGADO 
(ON)

ON 
(ligado)

Arrefecimento 30 ˚C/
Aquecimento, Auto 28 
˚C fixa

Quando a temperatura alvo é fixa, não é possível alterar a temp. 
selecionada com o controlo remoto PZ-01RC.

N.º 4 Ponto de desligar o termóstato em função da temperatura do ar de entrada 
(Apenas no modo de controlo de temp. de A.F. (ar de fornecimento))

Esta programação só está ativa se selecionar o controlo da 
temperatura de A.F. (ar de fornecimento). O compressor da unidade 
exterior é forçado a parar quando a temperatura do ar de entrada está 
próxima da temperatura selecionada, para reduzir a frequência do ciclo 
ON/OFF em condições de baixa carga de aquecimento/arrefecimento.

O ponto de desligar o termóstato pode ser programado pelo SW3-4 e 
pelo SW3-5, como indicado abaixo.

PCB SW3-4 SW3-5 Verificação da 
programação Conteúdo

PCB A da 
unidade de 
serpentina 
Dx

OFF 
(desligado)

OFF 
(desligado) 1 ˚C

OFF 
(desligado)

ON 
(ligado) 2 ˚C

ON 
(ligado)

OFF 
(desligado)

3 ˚C (Programação de 
fábrica)

ON (ligado) ON (ligado) 4 ˚C

Quando o diferencial é pequeno, a unidade de serpentina Dx, deverá 
estar em termóstato ligado mas o ciclo ON/OFF irá acontecer.

Unidade de serpentina Dx

Temp. do ar de 
entrada Temp. selecionada
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N.º 5 Testar funcionamento da bomba de 
condensados

Consulte a página 10, para obter informações sobre o teste de 
funcionamento da bomba de condensados.

N.º 6 Reiniciar a hora de funcionamento da 
bomba de condensados

Depois de 2100 horas de funcionamento no modo de arrefecimento, o 
LED11 fica intermitente (pisca cinco vezes).
Se a bomba de condensados for verificada ou substituída por uma 
nova, programe SW11-2 para ON e depois para OFF, para reiniciar as 
horas de funcionamento.
Consulte o manual de funcionamento para obter informações mais 
detalhadas sobre a necessidade de inspeção e substituição.

N.º 7 Seleção do padrão quando ocorre um erro

Escolha o padrão indicado a seguir. Esta seleção tem de ser feita para 
o sistema X (sistema com um controlo remoto). 
Quando o sistema está OFF (desligado), NÃO aparece um código de 
erro no controlo remoto PZ-01RC. 
Nos sistemas Y e Z, aparece um código de erro no PZ-61DR-E e/ou 
no controlador de sistema M-NET.

PCB SW11-3 Verificação da 
programação Conteúdo

PCB B da 
unidade de 
serpentina 
Dx

OFF (desligado)
(Programação 

de fábrica)
Padrão A

ON (ligado) Padrão B

[Padrão A (Programação de fábrica)]
Se ocorrer um erro na unidade Lossnay, na unidade de serpentina 
Dx ou na unidade exterior durante o modo de ventilação, o ecrã do 
controlo remoto PZ-01RC muda automaticamente para o modo de 
aquecimento. Cerca de 3 minutos mais tarde, aparece o código de 
erro.

[Padrão B]
Mesmo que ocorra um erro na unidade Lossnay, na unidade de 
serpentina Dx ou na unidade exterior durante o modo de ventilação, o 
código de erro NÃO aparece no controlo remoto PZ-01RC.
Prepare o indicador de erro de outra maneira.

N.º 8 Seleção do modelo (Para substituição da 
PCB)

Verifique os interruptores de seleção do modelo.
SW 11-9 e 11-10 da PCB B servem para identificar o modelo de PCB. 
Quando substituir por uma PCB, utilize a mesma programação do que 
a anterior ou uma indicada abaixo.

PCB SW11-9 SW11-10 Verificação da 
programação Conteúdo

PCB B da 
unidade de 
serpentina 
Dx

OFF 
(desligado)

OFF 
(desligado)

Nova PCB para 
substituição

ON 
(ligado)

OFF 
(desligado) GUG-01SL-E

OFF 
(desligado)

ON 
(ligado) GUG-02SL-E

ON 
(ligado)

ON 
(ligado) GUG-03SL-E

* Mantenha a programação de fábrica.
 Se mudar, defina como programação de fábrica.

N.º 9 Programar se a unidade de serpentina Dx 
está ou não ligada

Programar o SW7-1 como indicado abaixo.

DIP-SW Verificação da 
programação

PZ-61DR-E Verificação da 
programação ConteúdoN.º de 

SW Programação N.º da 
função

Dados de 
programação

SW7-1
(PCB da 
unidade 
Lossnay)

- -

71

0 
(Programação 

de fábrica)

Prioridade 
DIP-SW

OFF 
(desligado)

(Programação 
de fábrica)

1

Quando a 
unidade de 
serpentina Dx 
não está ligada 
à unidade 
Lossnay

ON 
(ligado) 2

Quando a 
unidade de 
serpentina Dx 
está ligada 
à unidade 
Lossnay

Programar o SW7-1 para ON.
Esta função também pode ser programada a partir do PZ-61DR-E. 
Após configurá-lo de PZ-61DR-E, por favor desligue por mais de dois 
minutos. E em seguida ligue novamente.
Se SW7-1 estiver ON mas o cabo condutor (acessório) não estiver 
corretamente ligado, aparece o código de erro 0206. Verifique se o 
cabo está ligado corretamente.

Programação inicial (continuação)
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Programação inicial (continuação)
2. Verificar os interruptores
ODIP-SW indicado abaixo tem de estar na programação de fábrica. Se 
não for esse o caso, mude para a programação de fábrica.

PCB N.º do interruptor Programação

PCB A da unidade de 
serpentina Dx

SW1-2
SW1-3
SW1-6

Tem de estar na 
posição ON (ligado)

SW1-1
SW1-4
SW1-5
SW1-8

SW2-6~2-8
SW3-1~3-3
SW3-6~3-8
SW4-1~4-8
SW6-1~6-2

Tem de estar 
na posição OFF 

(desligado)

PCB B da unidade de 
serpentina Dx SW11-4~11-8

Tem de estar 
na posição OFF 

(desligado)

PCB da unidade 
Lossnay SW7-3~7-10

Tem de estar 
na posição OFF 

(desligado)

3. Funções da unidade Lossnay
O quadro abaixo mostra as funções da unidade Lossnay que 
não podem ser utilizadas ou têm restrições quando a unidade de 
serpentina Dx está ligada.

N.º Função Observações

5

Programação de 
recuperação automática 
depois de um corte de 
corrente

Antes de programar esta função, 
coloque a função N.º 1 do PZ-01RC 
na posição Não disponível. Para 
obter informações mais detalhadas, 
consulte a página 20.

6

Programação da 
pressão negativa interior
[2 baixo]

A unidade de serpentina Dx pode ser 
programada para termóstato ligado 
quando a ventilação está a funcionar 
à velocidade FS3 ou FS4. Se “2 
abaixo” estiver ativado, a unidade 
de serpentina Dx NÃO fica em 
termóstato ligado.

15 Programação do modo 
de interligação

Não é permitido utilizar “Prioridade 
dada à entrada externa”.

38

Programação da 
visualização da 
temperatura do ar de 
fornecimento calculada

A “temperatura do ar fornecido 
calculada” é diferente da temperatura 
do ar de fornecido pela unidade de 
serpentina Dx.

51

Modo de ventilação 
automático

Mesmo que a unidade interior esteja 
interligada com a unidade Lossnay, 
esta última utiliza as condições da 
programação de temperatura e 
modo (arrefecimento/aquecimento/
ventilação) da unidade de serpentina 
Dx, para o modo de ventilação 
automático.

57

Proibição de utilizar o 
pós-aquecedor 

Utilizando a saída do monitor de 
funcionamento, pode ligar a unidade 
Lossnay ao pós-aquecedor. No 
entanto, a utilização do após-
aquecedor com a unidade de 
serpentina Dx não é permitida.

* O N.º do quadro mostra a o n.º da função de programação do 
manual de instalação da unidade Lossnay e no manual técnico.

N.º 10
Seleção do modo de funcionamento 
de “Modo prioridade temp.” ou “Modo 
prioridade velocidada ventoinha”

Programar o SW7-2 como indicado abaixo.

DIP-SW Verificação da 
programação

PZ-61DR-E Verificação da 
programação ConteúdoN.º de 

SW Programação N.º da 
função

Dados de 
programação

SW7-2
(PCB da 
unidade 
Lossnay)

- -

72

0 
(Programação 

de fábrica)

Prioridade 
DIP-SW

OFF 
(desligado)

(Programação 
de fábrica)

1
Modo 
prioridade 
temp.

ON 
(ligado) 2

Modo 
prioridade 
velocidada 
ventoinha

Esta função também pode ser programada a partir do PZ-61DR-E.
Esta função tem de ser programada quando a velocidade da ventoinha 
da unidade Lossnay é controlada por uma entrada externa (0-10VDC 
(CN26) ou um contacto sem tensão (CN17)).
[Modo de prioridade temp. (Programação de fábrica)]
Só quando o modo de funcionamento está no modo de ventilação, é 
que é possível utilizar o controlo da velocidade da ventilação exterior. A 
unidade de serpentina Dx mantém o termóstato ligado o maior período 
de tempo possível. No modo de aquecimento e arrefecimento, a 
velocidade da ventoinha da unidade Lossnay não passa à velocidade 
1 ou 2.

[Modo prioridade velocidade da ventoinha]
O controlo da velocidade da ventoinha externa está disponível. O fluxo 
de ar de ventilação é reduzido ao mínimo. 
Na velocidade da ventoinha 1 ou 2, a unidade de serpentina Dx está 
em termóstato desligado.

Modo de 
funcionamento

Ordem da 
velocidade da 

ventoinha a partir 
da entrada externa

Velocidade da ventoinha real

Modo prioridade 
temp.

Modo prioridade 
de velocidade da 

ventoinha

Aquecimento 
ou 

Arrefecimento

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS3 FS2
FS1 FS3 FS1

Vent

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS2 FS2
FS1 FS1 FS1

Nota
Se a programação de pressão negativa interna (1 abaixo), utilize o 
modo prioridade velocidada ventoinha.
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Controlo remoto (PZ-01RC)
3. Programação inicial
(1) Para o controlo da temp. de A.F. (ar de fornecimento), faça com 

que a programação de Temperatura do espaço não seja mostrada 
efetuando os passo indicados a seguir.

Nota
Se precisar de ver o controlo da temperatura de A.R. (ar de retorno), 
salte esta programação.

[Ver predefinição]

[Pos.1]
No Ecran principal, selecione “Menu principal” -> ”Programação 
inicial” -> “Detalhes do ecran”.

[Pos.2]
Mova o cursor para “Temp. espaço” no ecrã de detalhes e 
selecione “Não” com o botão F3 ou F4. (A predefinição de fábrica 
é “Sim”.)

[Pos. 3]
Verifique se “Temp. espaço” não aparece.

Sab

Modo Temp.

Temp

Frio Temp. Sel.

1/2

Menu principal:

Principal/Secundário
Relógio
Ecran príncipal
Contraste
Detalhes do ecran

Cursor Página

Menu de Programação

Seleccionar:
Cursor Cursor

Detalhes do ecran
Relógio
Temperatura
Temp. espaço
Modo auto

Não  24h
°C / °F / 1°C
Sim / Não
Sim / Não

Sab

Modo Temp.

Frio Temp. Sel.

Nota 
O controlo remoto Lossnay não é descrito nesta secção. Consulte o 
manual de instalação e o manual de instruções respetivos.

1. Instalação
Para obter informações sobre as secções do índice indicadas abaixo, 
consulte o anexo deste manual de instalação.

N.º Índice Consulte o anexo
1 Precauções de segurança página 1
2 Requisitos do sistema página 3
3 Nomes dos componentes e peças fornecidas página 3

4 Peças fornecidas- peças disponíveis no 
mercado/Ferramentas necessárias página 4

5 Selecionar um local de instalação página 4
6 Trabalhos de instalação/cablagem página 5
7 Importante página 8
8 Funções do botão do controlo remoto página 9
9 Desligar a alimentação de corrente página 10
10 Testar funcionamento página 10
11 Programações iniciais (Programações do controlo remoto) página 10
12 Menu de assistência página 13
13 Check do controlo remoto página 16

2. Lista de menus
O quadro abaixo mostra o menu de função que pode ser utilizado.

Menu principal Observações
Vane/Louver/Vent. (Lossnay) Não disponível -
Função Turbo Não disponível -
Temporizador

On/Off temp Disponível *4
Auto-Off temporizador Disponível *4

Prog. semanal Disponível *4
Modo silêncio - U. Ext Não disponível -
Restrições

Limites Temp. Disponível *5
Operação bloqueda Disponível *5

Poupança energética
Auto Disponível *5
Horário Não disponível -

Informação de filtro Não disponível *5
Informação de erro Disponível *5
Manutenção

Descer painel auto Não disponível -
Angulo "vane" manual Não disponível -

Programação inicial
Principal/Secundário Disponível *1
Relógio Disponível *5
Ecran principal Disponível *5
Contraste Disponível *5
Detalhes do ecran Disponível *3
Modo automático Disponível *2
Password de Administrador Disponível *5
Seleção da linguagem Disponível *5

Assistência
Testar funcio. Disponível *5
   Testa da bomba condensados Não disponível -
Introduza info. manutenção Disponível *5
Função programação Disponível *5
Check Disponível *5
   Solicitar código Disponível *5
   Diferente de Solicitar código Não disponível -
Self Check Disponível *5
Password de Manutenção Disponível *5
Check do controlo remoto Disponível *5

*1: Não podem ser utilizados dois controladores remotos num sistema, 
por isso não altere a programação de fábrica.

*2: O Modo automático só está disponível para o controlo da 
temperatura de A.R. (ar de retorno).

*3: É necessário alterar a programação para o controlo da temperatura 
de A.F. (ar de fornecimento). Consulte a página a seguir.

*4: Se também estiver a utilizar o PZ-61DR-E, programe a função de 
temporizador a partir do PZ-61DR-E.

*5: A maneira de utilizar e programar é igual à do controlo remoto MA PAR-
31MAA, por isso, consulte o manual de instalação e o manual de instruções.
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Pontos a verificar
Depois de o trabalho de instalação estar concluído, verifique cuidadosamente os pontos indicados em seguida. Se existir algum problema, tem de 
ser corretamente solucionado

(1) Pontos a verificar - Instalação da unidade
 O isolamento está aplicado à volta das condutas externas? [Consulte o método de instalação] página 9
 As condutas externas estão instaladas corretamente?  [Consulte os exemplos de instalação] página 7
 O trabalho de isolamento do calor foi concluído nos tubos do refrigerante e de drenagem? [Consulte Colocação do tubo de condensados, Colocação da tubagem de refrigerante] página 10
 Os tubos de refrigerante e de drenagem estão corretamente encaminhados? [Consulte Colocação do tubo de condensados, Colocação da tubagem de refrigerante] página 10
 O refrigerante utilizado é o R410A? [Consulte Colocação da tubagem de refrigerante] página 11
 O teste de fuga de gás foi efetuado? [Consulte Colocação da tubagem de refrigerante] página 11
 A verificação da drenagem foi concluída? [Consulte Colocação do tubo de condensados] página 10
 Verificou-se se as válvulas nos lados da pressão superior e inferior estão totalmente abertas?        [Unidade exterior]
  O aparelho esteve ligado durante 12 horas ou mais antes do teste? [Consulte Testar funcionamento] página 22

(2) Pontos a verificar - Trabalho de cablagem
 A tensão de alimentação elétrica é a correta?  [Unidade exterior] 
 O trabalho de cablagem foi efetuado de acordo com o diagrama de cablagem?  [Consulte o Diagrama de cablagem] página 16
 O cabo de alimentação elétrica está ligado ao terminal (TB6) da forma correta?  [Consulte Ligação do cabo de alimentação elétrica] página 14
 O cabo de ligação à terra está ligado ao parafuso da forma correta?  [Consulte Ligação do cabo de alimentação elétrica] página 14
 Os cabos estão bem presos com o grampo de cabos e o Conector PG?  [Consulte Ligação do cabo de alimentação elétrica] página 14

Controlo remoto (PZ-01RC)
(2) Programação da função a partir do controlo remoto PZ-01RC.
 (Programação de recuperação automática)
[Função n.º 01]
Altere esta função para “Não disponível”. 
Se precisar de utilizar a recuperação automática, programe-a a 
partir da unidade Lossnay. Para obter informações mais detalhadas, 
consulte o manual de instalação da unidade Lossnay.

N.º da função Dados de 
programação

Verificação da 
programação Conteúdo

01

1 Não disponível
2

(Programação 
de fábrica)

Disponível

A função de programação indicada abaixo tem de estar na 
programação de fábrica. 
Se não for esse o caso, mude para a programação de fábrica.

N.º Dados da programação de fábrica
02 1
03 1
04 2
05 2
06 2
07 3
15 1
16 1
17 1
21 1
24 2
28 2

Nota
As programações de fábrica dos n. ºs. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 
19, 20, 22, 23, 25, 26 e 27 não estão programadas e a função não 
está disponível.
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Testar funcionamento
Antes do teste de funcionamento
► Depois de concluir a instalação, a cablagem e a tubagem das unidades 

interior e exterior, verifique se não há fugas de refrigerante, maus contactos 
na fonte de alimentação elétrica ou na cablagem de controlo, polaridade 
errada e se não foi desligada qualquer fase da corrente elétrica.

► Utilize um meghómetro de 500 V para verificar se a resistência entre os 
terminais da fonte de alimentação elétrica e o solo é de pelo menos 1,0 MΩ.

► Não execute este teste de funcionamento nos terminais da 
cablagem de controlo (circuito de baixa tensão).

 AVISO:
• Não utilize a unidade de serpentina Dx se a resistência de 

isolamento for inferior a 1,0 MΩ.
• Ligue o aparelho pelo menos 12 horas antes de dar início à operação.
- Se começar a operação imediatamente depois de ligar o interruptor 

de corrente principal, pode danificar seriamente as peças internas. 
Mantenha o interruptor de corrente ligado durante a estação 
operacional.

Testar funcionamento
■ Certifique-se de que lê o manual de funcionamento antes do teste de funcionamento. (Especialmente para saber quais os itens que garantem a 

segurança)

Passo 1 Ligue a alimentação.

● Controlo remoto: O sistema entra em modo de arranque e a luz (verde) de alimentação do controlo remoto e a mensagem “UM MOMENTO” 
piscam. Enquanto a luz e a mensagem estão a piscar, o controlo remoto não pode ser utilizado. Aguarde até que a mensagem “Um momento” 
desapareça, para utilizar o controlo remoto. Depois de ligar a corrente do controlo remoto, a mensagem “UM MOMENTO” aparece durante, 
aproximadamente, 2 minutos. 

● PCB A da unidade de serpentina Dx: O LED 1 está aceso, o LED 2 está aceso ou apagado e o LED 3 pisca.
● Placa de controlo da unidade exterior: O LED 1 (verde) e o LED 2 (vermelho) estão acesos. (Depois de terminado o modo de arranque do 

sistema, o LED 2 apaga-se.) Se a placa de controlo da unidade exterior utilizar um visor digital, as indicações [- ] e [ -] são apresentadas 
alternadamente a cada segundo.

 Se as operações não funcionarem corretamente depois dos procedimentos do passo 4 e seguintes terem sido executados, as causas indicadas 
a seguir devem ser tidas em conta e eliminadas se existirem.

 (Os sintomas abaixo ocorrem durante o modo de teste de funcionamento. “Startup” (Arranque) na tabela indica o visor LED referido acima.)
● Se o sistema da unidade Lossnay e DA Unidade de serpentina Dx estiver em M-NET, aguarde até o sistema M-NET estar pronto a utilizar.

Sintomas no modo de teste de funcionamento
CausaVisor do controlo remoto Visor LED DA PLACA EXTERIOR

< > indica o visor digital.
O controlo remoto mostra a mensagem 
“UM MOMENTO” e não pode ser 
utilizado.

Depois de aparecer a indicação “startup” 
(arranque), apenas acende o verde. <00>

• Depois de ligada a corrente, aparece a mensagem 
“UM MOMENTO”, durante 2 minutos, enquanto o 
sistema arranca. (Normal)

Depois da desligada a corrente 
elétrica, a mensagem “UM MOMENTO” 
aparece durante 3 minutos, e depois é  
apresentado o código do erro.

Depois de aparecer a indicação “startup” 
(arranque), o verde (uma vez) e o vermelho (uma 
vez) piscam alternadamente. <F1>

• Ligação incorreta no bloco de terminais da unidade 
exterior (R, S, T e S1, S2, S3.)

Depois de aparecer a indicação “startup” 
(arranque), o verde (uma vez) e o vermelho (duas 
vezes) piscam alternadamente. <F3, F5, F9>

• O conector do dispositivo de proteção da unidade 
exterior está aberto.

Não aparecer nenhuma indicação ou 
mensagem mesmo quando o interruptor 
de funcionamento do controlo remoto está 
ligado. (A luz de funcionamento não se 
acende.)

Depois de aparecer a indicação 
“startup” (arranque), o verde (duas 
vezes) e o vermelho (uma vez) piscam 
alternadamente. <EA. Eb>

• Cablagem incorreta entre a unidade interior e 
exterior (polaridade incorreta para S1, S2, S3.)

• Curto-circuito no fio de transmissão do controlo 
remoto.

Depois de aparecer a indicação “startup” 
(arranque), apenas acende o verde. <00>

• Não há unidade exterior para o endereço 0. (O 
endereço é diferente de 0.)

• Circuito aberto no fio de transmissão do controlo remoto.
O visor aparece, mas desaparece logo a 
seguir, mesmo quando o controlo remoto 
está a ser utilizado.

Depois de aparecer a indicação “startup” 
(arranque), apenas acende o verde. <00>

• Depois de cancelar a seleção da função, a operação 
não é possível durante 30 segundos. (Normal)

Passo 2 Teste de funcionamento da unidade Lossnay
Consulte o manual de instalação da unidade Lossnay para obter informações sobre o teste de funcionamento.

Passo 3 Teste de funcionamento da bomba de condensados
Consulte a página 10.

Passo 4  Coloque o controlo remoto (PZ-01RC) no modo “Testar funcio.”.

1 Selecione “Testar funcio. no Menu de assistência e prima o botão 
[OK]. (Fig. 1)

2 Selecione “Testar funcio.” no Menu testar o funcionamento e prima 
o botão [OK]. (Fig. 2)

3 A operação de teste de funcionamento inicia-se, e aparece o ecrã 
da operação Testar funcion..

Nota;
(1) Se a velocidade da ventoinha da unidade Lossnay for 1 ou 2, a unidade 

de serpentina NÃO está em termóstato ligado. Selecione a velocidade 
da ventoinha 3 ou 4 no controlo remoto ou escolha outro método.

(2) Se a temperatura do ar exterior (termístor da Lossnay) for inferior a 
-10˚C, a unidade de serpentina Dx NÃO pode estar em termóstato 
ligado por causa do funcionamento intermitente.

(3) Se a unidade de serpentina não passar a termóstato ligado, aguarde 
10 minutos. A unidade de serpentina Dx mantém o compressor 
desligado durante pelo menos 10 minutos por razões de proteção.

F1 F2 F3 F4

Menu de assistência

Cursor
Menu Principal:

Testar funcio.
intruduza info. manutenção
Função programação
Check
Self Check

1/2

Fig. 1

F1 F2 F3 F4

Menu testar o funcionamento

Cursor
Menu assistência:

Testar funcio.
Teste da bomba condensados

Fig. 2
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Teste de funcionamento (continuação)
Passo 5 Execute o teste de funcionamento e verifique a temperatura do fluxo de ar e a palheta automática.

Prima o botão [F1] para alterar o modo de funcionamento. 
 Modo de arrefecimento: Verifique se sai ar frio da unidade.
 Modo de aquecimento: Verifique se sai ar quente da unidade.

Passo 6 Confirme o funcionamento da ventoinha da unidade exterior.
A velocidade da ventoinha da unidade exterior é controlada de forma a comandar o desempenho da unidade. Dependendo do ar ambiente, a 
ventoinha roda a uma velocidade baixa e mantém-se a essa velocidade a não ser que o desempenho seja insuficiente. Assim, o vento exterior 
pode fazer com que a ventoinha pare de rodar ou que rode na direção contrária, mas isso não constitui um problema.

Passo 7  Interrompa o teste de funcionamento.

Prima o botão [ON/OFF] para parar o teste de funcionamento. (Aparece o Menu testar o funcionamento.)

Resolução de problemas
Se aparecer um código de erro no controlo remoto PZ-01RC, siga o fluxograma abaixo.

"P1" erro no PZ-01RC? Consulte o quadro 1

Consulte o quadro 2

O PZ-61DR-E está ligado?

0206, 2600, 2601, 
5109 ou 0900 no PZ-61DR-E?

Consulte o manual de assistência da unidade 
Lossnay, para obter mais informações.

Não

Não

Não

Sim

F1 F2 F3 F4

Frio
Tubo

Switch disp

Modo

FaltaTestar funcio.

Sim

Sim
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<Quadro 1>

Código Erro Ação
P1 Falha da unidade Lossnay ou da unidade de serpentina Dx. Consulte o quadro 2

P2

Falha do termístor da temperatura do líquido (TH2) • Verifique a ligação do termístor.
• Verificar valor de resistência do termístor.
 0 ˚C; 15,0 kΩ
 10 ˚C; 9,6 kΩ
 20 ˚C; 6,3 kΩ
 30 ˚C; 4,3 kΩ

P6
Proteção contra congelação/sobreaquecimento • Verifique no sistema local se o fluxo de ar é reduzido.

• Verifique o motor da ventoinha da unidade exterior.

P9
Falha do termístor da temperatura do gás (TH5) • Verifique a ligação do termístor.

• Verificar valor de resistência do termístor.
 Para obter as características, consulte (P2) acima.

E0 - E5
Falha de comunicação entre o controlo remoto e a 
PCB A

• Inspecione o cabo de ligação para detetar danos ou ver se 
há ligações soltas.

• Verifique configuração do sistema do controlo remoto.

E6 - E7

Falha de comunicação entre a PCB A e unidade 
exterior

• Verifique se a unidade exterior não está desligada.
• Inspecione o cabo de ligação para detetar danos ou ver se 

há ligações soltas.
• Consulte o manual de assistência da unidade exterior.

Fb Falha da PCB A • Substitua a PCB A.

PU
Falha do termístor de temperatura do ar de entrada 
(TH11)

• Verifique a ligação do termístor.
• Verifique o valor de resistência do termístor.
 Para obter as características, consulte (P2) acima.

As mensagens "6831" ou 
"Um momento" continuam a 
aparecer no controlo remoto 

durante mais 6 minutos.

O controlo remoto é incompatível com este modelo. • Utilize o controlo remoto PZ-01RC correto (O número 
"BH00J360" aparece na parte inferior.)

<Quadro 2>
Código de erro no PZ-61DR-E 
ou no controlador do sistema 

M-NET

N º. De vezes que 
o LED11 pisca na 

PCB B
Erro Ação

0206

1
Falha na seleção do modelo • Verifique os dip-switches de seleção do modelo 

(SW11-9 e 11-10 no PCB B), SW1-7 no PCB A e o 
nome do modelo.

5 Falha da PCB A Consulte o quadro 1

6
Falha de comunicação entre a 
PCB A e a PCB B

• Verifique se o cabo do conduto está corretamente 
ligado entre CN105 na PCB A e CN5 na PCB B.

• Verifique se a PCB A está a funcionar corretamente.

7

Falha de comunicação entre a 
PCB da Lossnay e a PCB B

• Verifique se o cabo de ligação (acessório) está bem 
ligado entre CN20 na PCB da Lossnay PCB e CN120 
na PCB B.

• Verifique se a alimentação de corrente da unidade 
Lossnay está a ser feita corretamente.

• Verifique se o SW7-1 da PCB da unidade Lossnay 
está na posição ON (ligado).

2600 2
O nível de água da unidade está 
demasiado alto

• Verifique o nível da água na unidade. Se a bomba de 
condensados estiver partida o nível de água fica alto 
e aparece o código de erro 2600.

2601 3 O sensor de água não está 
corretamente ligado.

• Verifique se o cabo do condutor do sensor de água 
está corretamente ligado a CN10.

5109 8 Falha do termístor do ar de 
fornecimento

• Verifique se o cabo do condutor do termístor do ar de 
fornecimento está corretamente ligado a CN9.

0900 4 Teste de funcionamento da 
bomba condensados 

• Verifique se SW11-1 da PCB B está na posição OFF 
(desligado).

Outros 9 Falha da Lossnay • Verifique a PCB da unidade Lossnay e consulte o 
manual de manutenção respetivo.

- 10
Sinal de manutenção da bomba 
de condensados (2100 horas de 
funcionamento)

• Verifique se a bomba de condensados está 
a funcionar corretamente e substitua-a se for 
necessário.

- OFF (desligado) Funcionamento normal -

Teste de funcionamento (continuação)
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Teste de funcionamento (continuação)
• Se a unidade não funcionar corretamente após a realização do teste acima, consulte o quadro abaixo para solucionar a causa.

Sintoma
Causa

Controlo remoto PZ-01RC LED 1, 2 (PCB em unidade exterior)

UM MOMENTO
Por cerca de 2 
minutos após ter 
ligado a alimentação

Após o acendimento dos LED 
1, 2, apaga-se o LED 2, e só 
se acende o LED 1. (Operação 
correta)

• Depois de ter ligado a alimentação elétrica, 
não é possível utilizar o controlo remoto 
durante cerca de 2 minutos devido ao 
arranque do sistema. (Funcionamento correto)

UM MOMENTO -> Código de erro

Passados cerca de 
2 minutos após ter 
ligado a alimentação

Só se acende o LED 1. -> LED 1, 
2 piscam.

• O conector do dispositivo de proteção da 
unidade exterior não está ligado.

• Inverta ou abra os fios de fase do bloco de 
terminais de alimentação da unidade exterior 
(L1, L2, L3)

As mensagens no visor não 
aparecem mesmo que o 
interruptor de funcionamento 
esteja ligado 
(a luz de funcionamento não se 
acende).

Só se acende o LED 1. -> LED 
1, 2 piscam duas vezes, o LED 2 
pisca uma vez.

• Ligação incorreta entre as unidades interior e 
exterior (polaridade incorreta de S1, S2, S3)

• Curto-circuito do fio do controlo remoto

Nota
O funcionamento não é possível durante cerca de 30 segundos, após o cancelamento da seleção da função. (Funcionamento correto)

Para obter uma descrição de cada LED (LED1, 2, 3) fornecido com a PCB A, consulte o quadro a seguir.

LED 1 (alimentação do microcomputador) Indica se está a ser fornecida alimentação elétrica à PCB A. Verifique se o LED 
está sempre aceso.

LED 2 (alimentação do controlo remoto PZ-01RC) Indica se está a ser fornecida a alimentação elétrica ao controlo remoto. 
LED 3 (comunicação entre a PCB A e a unidade exterior) Indica o estado de comunicação entre a PCB A e a unidade exterior. Verifique se 

o LED está sempre aceso.
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Este manual de instalação explica como instalar o Controlador Remoto MA para utilização com o Sistema de Ar Condicionado de Edifícios 
da Mitsubishi, unidades internas de ar condicionado CITY MULTI do tipo de expansão directa (tipo �-A� e posterior) e aparelhos de ar 
condicionado embalados Mr. SLIM da Mitsubishi. 
Leia todo este manual de instalação e os ficheiros do CD-ROM fornecido com o Controlador Remoto antes de avançar com a instalação. 
O incumprimento das instruções pode resultar em danos no equipamento.
Para informações não fornecidas neste folheto, consulte os ficheiros do CD-ROM fornecido com o Controlador Remoto.
Se não conseguir ler os ficheiros, contacte o seu revendedor.
Para informações sobre como efectuar a ligação eléctrica e instalar as unidades de ar condicionado, consulte o manual de instalação. 
Após a instalação, entregue este manual aos utilizadores.

1. Precauções de Segurança
� Leia atentamente as seguintes precauções de segurança antes de efectuar a instalação.
� Siga cuidadosamente estas precauções para garantir 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 consoante 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.

 AVISO

 ATENÇÃO

 AVISO Indica risco de morte ou ferimentos graves.

 ATENÇÃO Indica risco de ferimentos graves ou danos na estrutura.

 Precauções gerais

WT06698X01_4PR

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

Controlador Remoto MA     PAR-31MAA
Manual de Instalação Para distribuição a revendedores e fornecedores

Todo o trabalho eléctrico tem de ser efectuado por pessoal qualificado.

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.

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.

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

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

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.

Para reduzir o risco de ferimentos, mantenha as crianças afastadas 
durante a instalação, inspecção ou reparação do controlador.

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.

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 reduzir o risco de ferimentos, utilize equipamento de protecção 
quando trabalhar no controlador.
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 AVISO

 ATENÇÃO

 AVISO

 ATENÇÃO

 AVISO                                                                                         ATENÇÃO

 

 Precauções durante a instalação

 Precauções durante a instalação eléctrica

 Precauções para mover ou reparar o controlador

 Precauções adicionais

Não instale o controlador num local onde exista risco de presença de 
gás inflamável. Se o gás inflamável se acumular à volta do controlador, 
este pode incendiar-se e provocar fogo ou uma explosão.

Elimine adequadamente os materiais de embalagem. Os sacos de 
plástico representam perigo de asfixia para as crianças.

Tome as medidas de segurança adequadas contra tremores de terra 
para evitar que o controlador provoque ferimentos.

Para evitar ferimentos, instale o controlador numa superfície plana 
suficientemente forte para suportar o seu peso.

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente, choque 
eléctrico, avarias, fumo ou fogo, não instale o controlador num local 
exposto a água ou num ambiente sujeito a condensação.

O controlador tem de ser instalado por pessoal qualificado de acordo 
com as instruções apresentadas no manual de instalação.
Uma instalação incorrecta pode resultar num choque eléctrico ou fogo.

Quando estiver a colocar a tampa e a caixa superior na caixa inferior, 
exerça pressão até que encaixem totalmente. Se não forem 
devidamente colocadas, podem cair, provocando ferimentos pessoais, 
danos no controlador ou avarias.

Para reduzir o risco de danos, avarias, fumo ou fogo no controlador, 
não ligue o cabo de alimentação ao bloco de terminais do sinal.

Prenda bem os cabos no local adequado e garanta folga suficiente dos 
cabos para evitar tensão nos terminais. Cabos indevidamente ligados 
podem partir, sobreaquecer e provocar fumo ou fogo.

Para reduzir o risco de ferimentos ou choque eléctrico, desligue a 
corrente antes de efectuar qualquer trabalho eléctrico.

Todo o trabalho eléctrico tem de ser efectuado por um electricista 
qualificado de acordo com as normas e regulações locais e com as 
instruções apresentadas no manual de instalação. Capacidade 
reduzida para o circuito de alimentação ou instalação incorrecta podem 
resultar em avaria, choque eléctrico, fumo ou fogo.

Para reduzir o risco de fuga de corrente, sobreaquecimento, fumo ou 
fogo, utilize os cabos especificados com a capacidade de condução de 
corrente adequada.

Para reduzir o risco de choque eléctrico, curto-circuito ou avarias, 
mantenha os fios e aparas de revestimentos afastados do bloco de 
terminais.

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente, choque 
eléctrico ou avarias, evite que os cabos entrem em contacto com as 
extremidades do controlador.

Para reduzir o risco de um choque eléctrico, avarias ou fogo, vede a 
folga entre os cabos e as aberturas de acesso aos cabos com 
mástique.

O controlador deve ser reparado ou movido apenas por pessoal 
qualificado. Não desmonte nem modifique o controlador.
Quaisquer instalação ou reparação incorrectas podem 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.

Para evitar danos no controlador, utilize as ferramentas adequadas 
para instalar, inspeccionar ou reparar o controlador.

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.

Tome as medidas adequadas contra interferências provocadas por 
ruído eléctrico quando estiver a efectuar a instalação de aparelhos de 
ar condicionado em hospitais ou instalações com capacidades de 
comunicação por rádio. Equipamento inversor, equipamento médico de 
alta frequência ou equipamento de comunicação sem fios, bem como 
geradores de energia, podem provocar um mau funcionamento do 
sistema de ar condicionado. O sistema de ar condicionado também 
pode prejudicar o funcionamento deste tipo de equipamentos devido à 
criação de ruído eléctrico.

Para evitar avarias, não junte cabos de alimentação com cabos de 
sinal nem os coloque na mesma conduta metálica.

Para evitar avarias, não retire a película protectora nem a placa de 
circuito da caixa. 

Para evitar danos no controlador, não aperte demasiado os parafusos. 

Utilize uma chave de fendas de cabeça plana com uma largura de 
lâmina de 4-7 mm (5/32-9/32 polegadas). Se utilizar uma chave de 
fendas com uma lâmina de largura superior ou inferior pode danificar a 
caixa do controlador.

Para evitar danificar a caixa do controlador, não forçe a chave a virar 
com a ponta inserida na ranhura. 

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. 
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2. Requisitos de Sistema

O seu computador tem de estar de acordo com as seguintes especificações para executar o Software de Navegação do Manual.
[PC]    Compatível com PC/AT

[CPU] Core2 Duo 1.66 GHz ou superior (recomendado Core2 Duo 1.86 GHz ou superior)
Pentium D 1.7 GHz ou superior (recomendado Pentium D 3.0 GHz ou superior)
Pentium M 1.7 GHz ou superior (recomendado Pentium M 2.0 GHz ou superior)
Pentium 4 2.4 GHz ou superior (recomendado Pentium 4 2.8 GHz ou superior)
* É necessário processador Core2 Duo ou superior para executar o Software de Navegação do Manual em Windows Vista.

[RAM] Windows Vista: 1 GB mínimo (recomendado 2 GB ou mais) 
Windows XP: 512 MB mínimo (recomendado 1 GB ou mais)

[Espaço HDD] 1GB mínimo (espaço disponível)
* Windows Vista: Espaço disponível na unidade que contém a pasta Document
* Windows XP: Espaço disponível na unidade que contém a pasta My Document

[Resolução] SVGA 800 × 600 ou superior

[SO]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (Recomendada versão Business)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 ou Service Pack3 (Recomendada versão Professional)

[Software necessário]    Adobe Reader 8.1.3 ou posterior
Adobe Acrobat 8.1.3 ou posterior
* Software para visualizar ficheiros PDF

�Windows�, �Windows XP� e �Windows Vista� são marcas registadas da Microsoft Corporation.
�Adobe Reader� e �Adobe Acrobat� são marcas registadas da Adobe Systems Incorporated.
�Core2 Duo� e �Pentium� são marcas registadas da Intel Corporation.

3. Nomes dos componentes e peças fornecidas
As peças seguintes estão incluídas na caixa.

 AVISO
O CD-ROM fornecido com o Controlador Remoto pode ser reproduzido apenas num leitor de CDs ou de DVDs. 
Não tente reproduzir este CD-ROM num leitor de CDs áudio pois pode provocar problemas auditivos e/ou nos 
altifalantes.

*4 A tampa frontal (*1) está instalada na caixa superior (*2) de fábrica.
*5 O cabo do controlador remoto não está incluído.

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

Não utilize terminais sem solda para ligar cabos ao bloco de terminais.
Os terminais sem solda podem entrar em contacto com a placa de 
circuito e provocar avarias ou danos na tampa do controlador.

Para evitar danos no controlador, não faça furos na tampa do 
controlador.

Para evitar deformações e avarias, não instale o controlador remoto 
sob luz solar directa ou em locais onde a temperatura ambiente possa 
ultrapassar 40ºC (104ºF) ou descer abaixo dos 0ºC (32ºF).

Não instale o controlador na porta do painel de controlo. 
As vibrações ou choques podem danificar o controlador ou provocar a 
queda do controlador.

Prenda os cabos no local adequado com grampos para evitar que seja 
aplicada tensão excessiva ao bloco de terminais provocando a ruptura 
dos cabos.  

Para evitar a ruptura e avaria dos cabos, não pendure a caixa do 
controlador superior pelo cabo.

Nome da peça Qtd. Aspecto 

Controlador remoto (Caixa frontal) 1 Figura da direita *1

Controlador remoto (Caixa superior) 1 Figura da direita *2

Controlador remoto (Caixa inferior) 1 Figura da direita *3

Parafusos de cabeça redonda e fenda em 
cruz M4×30 2

Parafuso para madeira 4.1×16 
(para instalação directa na parede) 2

Manual de Instalação (este manual) 1

Manual de Operações Simples 1

CD-ROM 
(Livro de Instruções e Manual de Instalação) 1

*4

Caixa inferior *3

Caixa superior *2Caixa frontal *1
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4. Peças fornecidas localmente/Ferramentas necessárias
(1) Peças fornecidas localmente

As seguintes peças são fornecidas localmente.

(2) Ferramentas fornecidas localmente
� Chave de fendas (Largura: 4-7 mm (5/32-9/32 polegadas))
� Navalha ou Alicate
� Outras ferramentas

5. Seleccionar um local para instalação
Este controlador remoto destina-se a ser instalado na parede. Pode ser instalado tanto na caixa de distribuição como directamente na 
parede. Quando instalar directamente na parede, pode passar os fios pela parte posterior ou superior do controlador remoto.
(1) Seleccionar um local para instalação

Instale o controlador remoto (caixa de distribuição) no local onde sejam cumpridas as condições apresentadas em seguida.
(a) Para ligação à unidade interna com um painel Auto descendente: um local onde os utilizadores possam verificar o funcionamento 

do painel Auto descendente da unidade interna enquanto utilizam o controlador remoto (consulte o Livro de Instruções da unidade 
interna para saber como utilizar o painel Auto descendente.)

(b) Uma superfície plana
(c) Um local onde o controlador remoto possa medir a temperatura interna com precisão

A unidade interna e o controlador remoto estão equipados com sensores para monitorizar a temperatura interna. Quando a 
temperatura ambiente é monitorizada com o sensor do controlador remoto, o controlador remoto principal monitoriza a 
temperatura ambiente. Quando utilizar o sensor do controlador remoto, siga as instruções apresentadas em seguida.
� Para monitorizar a temperatura interna exacta, instale o controlador remoto afastado de luz solar directa, fontes de calor e da 

saída de ar do aparelho de ar condicionado.
� Instale o controlador remoto num local que permita que o sensor meça a temperatura ambiente representativa.
� Instale o controlador remoto num local onde não passem fios à volta do sensor da temperatura do controlador. 

(Se existirem fios, o sensor não poderá medir a temperatura interna com exactidão.)

Nome da peça Qtd. Notas

Caixa de distribuição dupla 1

Não necessária para instalação directa na paredeConduta metálica fina Necessária

Contraporca e bucha Necessárias

Tampa dos cabos Necessária Necessária para passar o cabo do controlador 
remoto ao longo da parede

Mástique Razoável

Bucha expansível Necessária

Cabo do controlador remoto:
(Utilize um cabo revestido de 2 condutores (AWG22) de 0,3 mm².) Necessária

(2) Espaço de instalação
Deixe um espaço à volta do controlador remoto, conforme mostrado na figura à direita, 
independentemente de o controlador estar instalado na caixa de distribuição ou directamente 
na parede. Remover o controlador remoto não será fácil com espaço insuficiente.
Além disso, deixe um espaço para operações na parte frontal do controlador remoto.

Não instale o controlador num local onde a diferença entre a 
temperatura da superfície do controlador remoto e a temperatura 
ambiente real seja grande. 
Se a diferença de temperaturas for muito alta, poderá não ser 
possível controlar correctamente a temperatura ambiente. 

Para reduzir o risco de curto-circuito, fuga de corrente, choque 
eléctrico, avarias, fumo ou fogo, não instale o controlador num 
local exposto a água ou num ambiente sujeito a condensação.

Para evitar deformações e avarias, não instale o controlador 
remoto sob luz solar directa ou em locais onde a temperatura 
ambiente possa ultrapassar 40ºC (104ºF) ou descer abaixo dos 
0ºC (32ºF).

Para reduzir o risco de avarias e danos ao controlo, evite instalar o 
controlo remoto em uma superfície que conduza electricidade, tal 
como uma lâmina metálica sem pintura.

Importante

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Dimensões externas do 
controlador remoto

Sensor de 
temperatura

unidade: mm (pol.)

Espaço mínimo necessário à 
volta do controlador remoto
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6. Instalação/Instalação eléctrica

4 Ligue o cabo do controlador remoto ao bloco de terminais na caixa inferior.
Corte 6 mm do revestimento do cabo do controlador remoto, conforme mostrado na figura abaixo, e passe o cabo por trás da 
caixa inferior. Passe o cabo para a frente da caixa inferior de forma a que a parte sem protecção do cabo não possa ser vista 
atrás da caixa inferior. Ligue o cabo do controlador remoto ao bloco de terminais na caixa inferior.

(1) Instalação
O controlador pode ser instalado tanto na caixa de distribuição como 
directamente na parede. Efectue a instalação correctamente de acordo com o 
método.
1 Faça um furo na parede.

■ Instalação utilizando uma caixa de distribuição
� Faça um furo na parede e instale a caixa de distribuição na parede.
� Ligue a caixa de distribuição ao tubo da conduta.

■ Instalação directa na parede
� Faça um furo na parede e passe o cabo pelo furo.

2 Vede o furo de acesso ao cabo com mástique.
■ Instalação utilizando uma caixa de distribuição

� Vede o furo de acesso ao cabo do controlador remoto na ligação da caixa 
de distribuição e do tubo da conduta com mástique.

3 Prepare a caixa inferior do controlador remoto.

■ Instalação directa na parede
� Vede o furo através do qual o cabo passa com mástique.

Para reduzir o risco de um choque eléctrico, avarias ou fogo, vede 
a folga entre os cabos e as aberturas de acesso aos cabos com 
mástique.

Parede Tubo da 
conduta

Contraporca
Caixa de 
distribuição

Vede a folga 
com mástique.

Cabo do 
controlador remoto

Bucha

Caixa inferiorTampa frontal e caixa 
superior

10 (13/32)

6 (1/4)

unidade: mm (pol.)

Revestimento

Passe a parte sem 
revestimento do cabo para 
a frente.

Passe o cabo.

Frente Traseira

O cabo com 2 condutores 
não pode ser visto atrás.

Ligue o cabo.
(não polarizado)
Ligue o cabo de 
forma a que o 
revestimento do 
cabo não fique 
preso.

Para reduzir o risco de choque eléctrico, curto-circuito ou avarias, 
mantenha os fios e aparas de revestimentos afastados do bloco de 
terminais.

Importante

Não utilize terminais sem solda para ligar cabos ao bloco de terminais.
Os terminais sem solda podem entrar em contacto com a placa de 
circuito e provocar avarias ou danos na tampa do controlador.

Vede a folga com 
mástique.

Encaminhe o cabo por trás 
do controlador remoto.

Cabo do controlador 
remoto

WT06698X01_1_P_A5.fm  Page 5  Wednesday, August 29, 2012  9:43 AM



� 6 �

5 Instale a caixa inferior.
■ Instalação utilizando uma caixa de distribuição

� Fixe pelo menos dois cantos da caixa de distribuição com parafusos.
■ Instalação directa na parede

� Passe o cabo pela ranhura.
� Fixe pelo menos dois cantos do controlador remoto com parafusos.
� Certifique-se de que fixa os cantos superior esquerdo e inferior direito do controlador remoto (visto de frente) para prevenir 

que levante. (Utilize uma bucha expansível, etc.)

7 Encaminhe o fio para a caixa superior.
Ligue o conector da caixa inferior ao conector da caixa superior.

6 Faça o furo de acesso ao cabo.
■ Instalação directa na parede (quando passar o cabo através da parede)

� Corte a parte fina da tampa (indicada com a área sombreada na figura à direita) com 
uma navalha ou alicate. 

� Passe o cabo da ranhura atrás da caixa inferior através deste furo de acesso.

■ Instalação utilizando uma caixa de distribuição ■ Instalação directa na parede

Vede o furo de 
acesso ao cabo com 
mástique.

Caixa de 
distribuição 
dupla

Parafusos de 
cabeça redonda e 
fenda em cruz Cabo do 

controlador remoto

Parafuso
para madeira Cabo do 

controlador remoto

Passe o cabo pela 
ranhura.

Consultar 2.

Consultar 4.

Consultar 4.

Para evitar danos no controlador, não aperte demasiado os 
parafusos.

Para evitar danos no controlador, não faça furos na tampa do 
controlador.

Importante

Ligue bem os 
conectores.

Para evitar avarias, não retire a película protectora nem a placa de 
circuito da caixa. 

Para evitar a ruptura e avaria dos cabos, não pendure a caixa do 
controlador superior pelo cabo.

Importante
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8 Encaminhe o fio para a caixa superior.

9 Instale a tampa frontal e a caixa superior na caixa inferior.
Existem duas patilhas de montagem no topo da caixa superior. (Já está instalada uma tampa na caixa de fábrica.)
Encaixe essas duas patilhas na caixa inferior e coloque a caixa superior no lugar. Verifique se a caixa está bem instalada e não 
levantada. 

� Desinstalar a tampa frontal e a caixa superior
1 Desinstalar a tampa frontal

Insira uma chave de fendas em qualquer um dos dois fechos na 
parte inferior do controlador remoto e mova-os na direcção das 
setas, conforme mostrado na figura da direita.

2 Desinstalar a caixa superior
Insira uma chave de fendas em qualquer um dos dois fechos na 
parte inferior do controlador remoto e mova-os na direcção das 
setas, conforme mostrado na figura da direita.

Prenda os cabos no local adequado com grampos para evitar que 
seja aplicada tensão excessiva ao bloco de terminais provocando 
a ruptura dos cabos. 

Importante

Grampo

Insira o fio.

Quando estiver a colocar a tampa e a caixa superior na caixa 
inferior, exerça pressão até que encaixem totalmente.
Se não forem devidamente colocadas, podem cair, provocando 
ferimentos pessoais, danos no controlador ou avarias. 

Importante

■ Instalação directa na parede (quando passar o cabo através 
da parede)
� Passe o cabo pelo furo de acesso na parte superior do 

controlador remoto.
� Vede a área cortada da tampa com mástique.
� Utilize uma tampa de cabos.

A instalação está completa. 
Siga as instruções seguintes quando efectuar desinstalação.

Sem 
elevação

Parede

Vede a folga com mástique. Utilize uma tampa de 
cabos.

Passe o cabo pela parte superior 
do controlador remoto.
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7. Importante
■ Podem ocorrer diferenças entre a temperatura interna medida na parede e a temperatura interna real.

Se se verificarem as condições seguintes, recomenda-se a utilização do sensor de temperatura na unidade interna.
� O ar não alcança facilmente a parede onde o controlador remoto está instalado devido à distribuição incorrecta do fluxo de ar.
� Existe uma discrepância grande entre a temperatura da parede e a temperatura interna real.
� A parte de trás da parede está exposta directamente ao ar exterior.

■ Consulte a secção de programação inicial neste Manual para a definição do controlo remoto principal/secundário.

■ Consulte um dos seguintes manuais para informações sobre a definição do sensor de temperatura: Manual de Instalação 
da unidade interior para o City Multi; este manual para o Mr. Slim.

■ Na altura de fornecimento pela fábrica, a folha de protecção encontra-se na interface de funcionamento da tampa frontal.
Retire a folha de protecção da interface de funcionamento antes da utilização.

3 Instalar a tampa e a caixa superior
Existem duas patilhas de montagem no topo da 
caixa superior.
Encaixe essas duas patilhas na caixa inferior e 
coloque a caixa superior no lugar.
Instale a tampa na caixa superior da mesma 
forma que a caixa superior. 
Verifique se a caixa superior está bem instalada e 
não levantada. 

Nota: Quando a temperatura muda rapidamente, a temperatura pode não ser detectada com precisão.

Utilize uma chave de fendas de cabeça plana com uma largura de 
lâmina de 4-7 mm (5/32-9/32 polegadas). Se utilizar uma chave de 
fendas com uma lâmina de largura superior ou inferior pode 
danificar a caixa do controlador.

Para evitar danificar a caixa do controlador, não forçe a chave a 
virar com a ponta inserida na ranhura.

Para evitar danificar o quadro de controlo, não insira a chave na 
ranhura com força excessiva.

Importante

Quando estiver a colocar a tampa e a caixa superior na 
caixa inferior, exerça pressão até que encaixem 
totalmente.
Se não forem devidamente colocadas, podem cair, 
provocando ferimentos pessoais, danos no controlador 
ou avarias.

Importante

Sem elevação

Parede
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8. Funções das teclas do controlo remoto 

Operações das teclas no Menu principal

(7) LCD retroiluminado

(2) Teclas de funções
      F1, F2, F3 e F4 a partir da esquerda
(6) Indicador de funcionamento
(1) Tecla ON/OFF

(4) Tecla VOLTAR
(3) Tecla MENU

(5) Tecla OK

(1) Tecla ON/OFF
Utilize para LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) a unidade interior.

(2) Teclas de funções
Use para seleccionar o modo de funcionamento ou para definir a 
temperatura e a velocidade da ventoinha no Ecran príncipal. 
Utilize para seleccionar itens noutros ecrãs.

(3) Tecla MENU
Use para fazer aparecer o Menu principal.

(4) Tecla VOLTAR
Utilize para voltar ao ecrã anterior.

(5) Tecla OK
Use para avançar para o ecrã de configuração ou para guardar as 
definições.

(6) Indicador de funcionamento
Permanece aceso durante o funcionamento normal. Fica intermitente 
durante o arranque e quando ocorre um erro.

(7) LCD retroiluminado
Visor de matriz de pontos. Quando a retroiluminação está desactivada, premir 
qualquer tecla activa a retroiluminação que vai permanecer acesa durante um 
certo período de tempo dependendo do ecrã. Efectuar qualquer operação 
de teclas mantém a retroiluminação activada.

Nota: Quando a retroiluminação está desactivada, premir qualquer tecla 
activa a retroiluminação e não efectua a respectiva função (excepto a 
tecla ON/OFF)

F1 F2 F3 F4

Princ.

Ecran príncipal:
Cursor Página

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

Página
Cursor Mova o cursor para a função pretendida com as 

teclas F1 e F2 e prima a tecla OK para avançar 
para a página seguinte. Pode ser necessária uma 
palavra-passe.

A função das teclas MENU, OK e VOLTAR 
aparecerá no ecrã de configuração.

Aparecerá um guia de funcionamento das teclas na 
parte inferior dos ecrãs.

Se premir a tecla MENU, aparecerá o Menu principal 
conforme mostrado abaixo. 
(Consulte a secção 9.(2) "Ecran príncipal" para obter 
informações mais detalhadas.)

1/3 Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
Função Turbo
Temporizador
Prog. Semanal
Modo silêncio - U. Ext

2/3 Restrições
Popança energética
Função noite
Informação de filtro
Informação de erro

3/3 Manutenção
Programação inicial
Assistência

*1 Consulte o Livro de Instruções no CD-ROM para obter 
informações mais detalhadas.

*2 Explicado neste manual.
*3 Se nenhuma tecla for premida durante 10 minutos nos 

ecrãs de configuração inicial, ou 2 horas nos ecrãs de 
assistência (10 minutos em alguns ecrãs), o ecrã 
regressará automaticamente ao Ecran príncipal. 
Quaisquer definições que não tenham sido guardadas 
serão perdidas.

Os itens disponíveis no menu dependem do modelo da 
unidade interior ligada. Para os itens não descritos nos 
manuais fornecidos com o controlo remoto MA, consulte os 
manuais fornecidos com as unidades de ar condicionado.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Ligar a alimentação
Certifique-se de que o controlo remoto MA está instalado correctamente de acordo com as instruções do Manual de Instalação e que a 
instalação da unidade interior e exterior foi concluída antes de ligar a alimentação.
(1) Quando a alimentação for ligada, aparecerá o ecrã apresentado em seguida.

(2) Ecran príncipal
Após o arranque com êxito, aparecerá o Ecran príncipal. O Ecran príncipal pode ser visualizado de dois modos diferentes: "Completo" 
e "Básico". Consulte a secção 11 "Programação inicial" para saber como seleccionar o modo de visualização. (A predefinição é 
"Completo".)

10. Teste de funcionamento <Necessária palavra-passe de manutenção.>
(1) Leia a secção sobre o Teste de funcionamento no Manual de Instalação da unidade interior antes de efectuar um teste de 

funcionamento.
(2) No Ecran príncipal, prima a tecla MENU e seleccione Assistência>Testar funcio.>Testar funcio.
(3) Prima a tecla ON/OFF para cancelar o teste de funcionamento, se necessário.
(4) Consulte o Manual de Instalação da unidade interior para obter informações detalhadas sobre o teste de funcionamento e sobre como 

corrigir os erros que ocorrem durante um teste de funcionamento.

11. Definições iniciais (Definições do controlo remoto)
<Necessária palavra-passe de administrador.> 

No Ecran príncipal, seleccione Menu principal>Programação inicial e efectue as definições do do controlo remoto no ecrã que aparece.

(1) Definição Principal/Secundário
Quando ligar dois controlos remotos, um deles tem de ser designado como um controlo secundário.

Notas
· Quando a alimentação for ligada pela primeira vez, aparecerá o ecrã Selecção da linguagem. 

Consulte a secção 11 (8). Seleccione o idioma pretendido. O sistema não irá iniciar se o 
idioma não for seleccionado.

· Alguns modelos do City Multi não podem ter mais do que um controlo remoto ligado. 
Consulte a documentação pertinente (por exemplo, catálogos) para obter informações sobre 
a compatibilidade de utilização.

Arranque normal (indica a percentagem 
da conclusão do processo)

Notas
· Quando ligar dois controlos remotos, certifique-se 

de que designa um como um controlo principal e o 
outro como um controlo secundário. Consulte a 
secção 11 "Programação inicial" para saber como 
efectuar a definição Principal/Secundário.

· Consulte o Livro de Instruções para obter 
informações sobre os ícones no ecrã.

Ecran príncipal no modo Completo
 (enquanto a unidade não estiver em funcionamento)

Ecran príncipal no modo Completo
 (enquanto a unidade estiver em funcionamento)

Nota: Consulte a secção 12 "Menu de assistência" para obter informações sobre a palavra-passe de manutenção.

Menu de Programação (1/2)
· Principal/Secundário
· Relógio
· Ecran príncipal
· Contraste
· Detalhes do ecran
  -Relógio
  -Temperatura
  -Temp. espaço
  -Modo automático

Menu de Programação (2/2)
· Modo automático
· Password de Administrador
· Selecção da linguagem

Nota: A palavra-passe de administrador inicial é 
"0000". Consulte a secção (7) �Definição da 
palavra-passe de administrador� para saber 
como alterar a palavra-passe.

[Operação da tecla]
[1] Quando prime a tecla F3 ou F4, a definição que está seleccionada aparecerá realçada. 

Seleccione "Sec." e prima a tecla OK para guardar a alteração.
[2] Prima a tecla MENU para voltar ao ecrã Menu principal. (Esta tecla faz sempre aparecer o 

ecrã Menu principal.)

Um momento
10%

Sex Sex

Frio
Temp

AutoTemp. Sel.

Modo Temp. Vent

Menu de Programação

Menu principal:
Cursor Página

Principal/Secundário
Relógio
Ecran príncipal
Contraste
Detalhes do ecran

Principal/Secundário

Princ. / Sec.

Seleccionar:
Cursor
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(2) Definição Relógio

(3) Definição Ecran príncipal
Utilize a tecla F3 ou F4 para seleccionar o modo de visualização "Completo" ou "Básico". (A predefinição é "Completo".)

(4) Contraste do ecrã

(5) Definição de detalhes de visualização do controlo remoto

[1] Visualização do relógio

[2] Definição da unidade de temperatura

[Operação da tecla]
[1] Mova o cursor com a tecla F1 ou F2 para o item pretendido.
[2] Altere a data e a hora com a tecla F3 ou F4 e prima a tecla OK para guardar a alteração. A 

alteração reflectir-se-á na visualização do relógio no Ecran príncipal.
Nota: A definição de relógio é necessária para a visualização das horas, o programador 

semanal, a definição de temporizador e o histórico de avarias. Certifique-se de que 
efectua a definição de relógio quando a unidade é utilizada pela primeira vez ou depois 
de não ser usada por um longo período de tempo.

                     Modo Completo (Exemplo)               Modo Básico (Exemplo)

Nota: Esta definição destina-se apenas ao Ecran príncipal. No modo Básico, os ícones que indicam o estado de controlo das 
definições de temporizador e horário não aparecerão no ecrã. As definições Vane, Louver e Vent ou a definição de 
temperatura ambiente também não aparecerão.

[Operação da tecla]
Ajuste o contraste do LCD com a tecla F3 ou F4.
O nível actual é indicado com um triângulo.

Nota: Ajuste o contraste para melhorar a visualização em diferentes condições de iluminação 
ou locais de instalação. Esta definição não tem capacidade para melhorar a visualização 
a partir de todas as direcções.

Efectue as definições para os itens relacionados com o controlo remoto consoante necessário.
Prima a tecla OK para guardar as alterações.

[Operação da tecla]
· Seleccione "Relógio" no ecrã de definição de detalhes de visualização do controlo remoto e 

prima a tecla F4 (Mudar) para fazer aparecer o ecrã de definição de visualização do relógio. 
· Utilize as teclas F1 a F4 para seleccionar "Sim" (visualizar) ou "Não" (não visualizar) e o 

respectivo formato para o Ecran príncipal.
· Guarde as definições utilizando a tecla OK. 
  (As predefinições são "Sim" (visualizar) e o formato "24 h". )

Visualização do relógio: Sim (As horas são apresentadas no Ecran príncipal.)
                                       Não (As horas não são apresentadas no Ecran príncipal.)
Formato de visualização: Formato de 24 horas
                                         Formato de 12 horas
Visualização AM/PM (Efectivo quando o formato de visualização é 12 horas): AM/PM antes das horas                                                                                                   
                                                                                                                       AM/PM depois das horas

Nota: O formato de visualização das horas também se reflectirá na visualização da definição do temporizador e do horário. As 
horas são apresentadas da seguinte forma:
Formato de 12 horas: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Formato de 24 horas:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Operação da tecla]
Mova o cursor para "Temperatura" no ecrã de definição de detalhes de visualização e seleccione a 
unidade de temperatura pretendida utilizando a tecla F3 ou F4. (A predefinição é Centígrados (°C).)
· °C: A temperatura é apresentada em graus Centígrados. A temperatura é exibida em incrementos de 0,5 e 1 grau, 

dependendo do modelo das unidade interiores.
· °F: A temperatura é apresentada em graus Fahrenheit.
· 1°C: A temperatura é exibida em Centígrados em incrementos de 1 grau. Este item não aparecerá em um controlo remoto 

secundário.

Relógio

Seleccionar:
Cursor

2012/   01/   01      00:  00
aaaa/  mm/  dd      hh:  mm

Sex Sex

Frio

Modo Temp. Vent Modo Temp. Vent

Temp AutoTemp. Sel.
Frio AutoTemp. Sel. Completo / Básico

Ecran príncipal

Cursor
Seleccionar:

EscuroClaro

Contraste

Menu principal:

Detalhes do ecran

Cursor Mudar
Seleccionar:

Relógio
Temperatura
Temp. espaço
Modo auto

Não  24h

Sim / Não
Sim / Não

 1

Ecran do relógio

Cursor Cursor
Seleccionar:

Relógio
12h
AM/PM

Sim  Não

Detalhes do ecran

CursorCursor
Seleccionar:

Relógio
Temperatura
Temp. espaço
Modo auto

Não  24h

Sim / Não
Sim / Não

 1
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[3]Visualização da temperatura ambiente

[4]Definição de exibição do modo �Auto� (ponto de definição único)

(6) Definição do modo automático

(7) Definição da palavra-passe de administrador

(8) Selecção da linguagem

[Operação da tecla]
Mova o cursor para "Temp. espaço" no ecrã de definição de detalhes de visualização e seleccione a definição pretendida utilizando a 
tecla F3 ou F4. (A predefinição é "Sim".)
· Sim: A temperatura ambiente aparece no Ecran príncipal.
· Não: A temperatura ambiente não aparece no Ecran príncipal.

Nota: Mesmo quando define como "Sim", a temperatura ambiente não é apresentada no Ecran príncipal quando no modo "Básico".

[Operação da tecla]
Mova o cursor para o "Modo automático" no ecrã de definição de detalhes de visualização e seleccione o modo pretendido utilizando 
a tecla F3 ou F4. (A predefinição é "Sim".)
· Sim: Aparece a indicação �AUTO FRIO� ou �AUTO CALOR� durante o funcionamento no modo �AUTO� (ponto de definição único).
· Não: Aparece apenas a indicação "AUTO" durante o funcionamento no modo AUTOMÁTICO.

[Operação da tecla]
É possível seleccionar para usar ou não o modo �Auto� (ponto de definição único) ou �Auto� 
(pontos de definição duplos) utilizando o botão F3 ou F4. Esta definição é válida apenas quando 
estão ligadas unidades interiores equipadas com a função do modo �AUTO�. (A predefinição é 
"Sim".)
Prima a tecla OK para guardar as alterações efectuadas.
· Sim: O modo AUTOMÁTICO  pode ser seleccionado na definição do modo de funcionamento.
· Não: O modo AUTOMÁTICO não pode ser seleccionado na definição do modo de 

funcionamento.

[Operação da tecla]
[1] Para introduzir a palavra-passe de administrador actual (4 dígitos numéricos), mova o cursor 

para o dígito que pretende alterar utilizando a tecla F1 ou F2 e defina cada número (0 a 9) com 
a tecla F3 ou F4.

[2] Prima a tecla OK.

Nota: A palavra-passe de administrador inicial é "0000". Altere a palavra-passe predefinida 
consoante necessário para evitar acessos não autorizados. Disponibilize a palavra-passe 
aos utilizadores que dela necessitem.

Nota: Se se esquecer da sua palavra-passe de administrador, pode repor a palavra-passe 
predefinida "0000" mantendo premidas as teclas F1 e F2 em simultâneo durante três 
segundos no ecrã de definição da palavra-passe de administrador.

[3] Se a palavra-passe coincidir, aparecerá uma janela para introdução de uma nova palavra-
passe. Introduza uma nova palavra-passe da mesma forma explicada anteriormente e prima a 
tecla OK.

[4] Prima a tecla F4 (OK) no ecrã de confirmação de alteração da palavra-passe para guardar a 
alteração. Prima a tecla F3 (Cancel) para cancelar a alteração.

Nota: A palavra-passe de administrador é necessária para efectuar as definições para os 
seguintes itens:
· Definição de temporizador   · Definição de programador semanal   · Definição de poupança de energia
· Definição de modo de silêncio da unidade exterior   · Definição de restrições
Para informações detalhadas sobre como efectuar as definições para estes itens, consulte 
o Livro de Instruções fornecido com o controlo remoto.

[Operação da tecla]
Mova o cursor para o idioma que pretende utilizando as teclas F1 a F4.
Prima a tecla OK para guardar a definição.

Modo automático

Modo automático Sim / Não

Seleccionar:
Cursor

Password de Administrador

Password Administrador

Seleccionar:
Cursor

Password de Administrador

Password Administrador

Alterar password Administrador

Seleccionar:
Cursor

Password de Administrador

Password Administrador

Alterar password Administrador?

Cancel Ok

Cursor
Seleccionar:

Français
Español
Português
Pycckий

Selecção da linguagem

Cursor

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. Menu de assistência (Necessária palavra-passe de manutenção.)
No Ecran príncipal, prima a tecla MENU e seleccione "Assistência" para efectuar as definições de manutenção.

Quando o Menu de assistência é seleccionado, aparece uma janela a pedir a palavra-passe.
Para introduzir a palavra-passe de manutenção actual (4 dígitos numéricos), mova o cursor para o dígito que pretende alterar utilizando a 
tecla F1 ou F2 e defina cada número (0 a 9) com a tecla F3 ou F4. Em seguida, prima a tecla OK.

Se a palavra-passe coincidir, aparecerá o Menu de assistência.
O tipo de menu que aparece depende do tipo de unidades interiores ligadas (City Multi ou Mr. Slim).

(1) Teste de funcionamento (City Multi e Mr. Slim)

(2) Introduzir informações de manutenção (City Multi e Mr. Slim)

(3) Função programação (Mr. Slim)

Nota: A palavra-passe de manutenção inicial é "9999". Altere a palavra-passe predefinida consoante 
necessário para evitar acessos não autorizados. Disponibilize a palavra-passe aos 
utilizadores que dela necessitem.

Nota: Se se esquecer da sua palavra-passe de manutenção, pode repor a palavra-passe 
predefinida "9999" mantendo premidas as teclas F1 e F2 em simultâneo durante três 
segundos no ecrã de definição da palavra-passe de manutenção.

<Mr. Slim> <City Multi>

Nota: Poderá ser necessário interromper o funcionamento 
das unidades de ar condicionado para efectuar 
determinadas funções. Poderão existir algumas 
definições que não podem ser efectuadas quando o 
sistema é controlado centralmente.

Seleccione "Testar funcio." no Menu de assistência para fazer aparecer o Menu testar o funcionamento.
· Testar funcio.: Seleccione esta opção para efectuar um teste de funcionamento.
· Teste da bomba condensados: Seleccione esta opção para efectuar um teste de funcionamento na 

bomba de drenagem da unidade interior. 
  Aplicável apenas para o tipo de unidades interiores que suportem a função de teste de funcionamento.

Nota: Para informações detalhadas sobre o teste de funcionamento, consulte o Manual de 
Instalação da unidade interior.

Seleccione "intruduza info. Manutenção" no Menu de assistência para fazer aparecer o ecrã 
Informação Manutenção. Para informações sobre como efectuar as definições, consulte o Manual de 
Instalação da unidade interior.
Nota: As definições seguintes podem ser efectuadas a partir do ecrã Informação Manutenção.

�Registar nomes de modelos e números de série 
Introduza os nomes dos modelos e os números de série das unidades exteriores e interiores. 
As informações introduzidas aparecerão no ecrã Informação de erro. Os nomes dos modelos 
podem conter até 18 caracteres e os números de série podem ter até 8 caracteres.

�Registar informações da assistência
Introduza o número de telefone de um assistente. As informações introduzidas aparecerão no 
ecrã Informação de erro. Um número de telefone pode conter até 13 caracteres.

�Inicializar informações de manutenção
Seleccione o item pretendido para inicializar as definições anteriores.

Efectue as definições para as funções 
da unidade interior com o controlo 
remoto consoante necessário.
Seleccione "Função programação" no 
Menu de assistência para fazer 
aparecer o ecrã Função 
programação.

[Operação da tecla]
[1] Defina os endereços do sistema de refrigerante da unidade 

interior e os números das unidades com as teclas F1 a F4 e, em 
seguida, prima a tecla OK para confirmar a definição actual.

[2] Quando a recolha dos dados das 
unidades interiores estiver 
concluída, as definições actuais 
aparecem realçadas. Os itens não 
realçados indicam que não foram 
efectuadas definições da função. O 
aspecto do ecrã varia dependendo 
da definição "Nº Unidade". Itens comuns

Menu de assistência

Cursor
Seleccionar:

Introduza password manutenção

Menu de assistência Menu de assistência

Cursor Cursor
Menu Principal: Menu Principal:

Testar funcio.
intruduza info. manutenção
Função programação
Check
Self check

Password de Manutenção
Check do controlo remoto

Menu de assistência Menu de assistência

Cursor Cursor
Menu Principal: Menu Principal:

Testar funcio.
intruduza info. manutenção
Lossnay
Check
Self check

Password de Manutenção
Check do controlo remoto

Menu de assistência Menu de assistência

Menu assistência: Menu assistência:

Não disponível
parar a unidade

Não disponível
Contolado centralmente

Menu testar o funcionamento

Cursor
Menu assistência:

Testar funcio.
Teste da bomba condensados

Informação Manutenção

Cursor
Menu assistência:

Nome do Modelo
Introduzir Nº Série
Introduzir Info. Assistência
Iniciar info. manutenção

Função programação

Cursor Endereço
Monitor:

Endereço
Nº Unidade Grp./1/2/3/4/Tudo

Função programação

Cursor Cursor
Solicitar:

Endereço
Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4

Grp.
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Tabela 1. Opções de Função programação

(4) Definição LOSSNAY (apenas City Multi)
Esta definição é necessária apenas quando o funcionamento das unidades City Multi está interligado com unidades LOSSNAY. Esta 
definição não está disponível para as unidades Mr. Slim. As definições de interligação podem ser efectuadas para a unidade interior à 
qual está ligado o controlo remoto. (Estas também podem ser confirmadas ou eliminadas.)

[3] Utilize a tecla F1 ou F2 para 
mover o cursor para seleccionar o 
número do modo e altere o 
número da definição com a tecla 
F3 ou F4.

[4] Quando as definições estiverem 
concluídas, prima a tecla OK para 
enviar os dados das definições do 
controlo remoto para as unidades 
internas.

[5] Quando a transmissão é concluída 
com êxito, o ecrã regressará ao ecrã 
Função programação.

Itens individuais
(Nº Unidade: 1 a 4)

Nota: � Efectue as definições anteriores no modelo Mr. Slim consoante necessário.
� Consulte o Livro de Instruções quando for necessário configurar as definições para as unidades City Multi.
� A tabela 1 mostra um resumo das opções de definições para cada número do modo. Consulte o Manual de 

Instalação da unidade interior para obter informações detalhadas sobre as definições iniciais, os números do 
modo e os números das definições para as unidades interiores.

� Certifique-se de que anota as definições para todas as funções se mudar alguma definição inicial depois de concluir a instalação.

Nº Modo Modo Definições Nº 
Definição Números das unidades

01 Recuperação automática após 
falha de energia

Desactivar 1 Defina "Grp." para o número da unidade.
Estas definições aplicam-se a todas as 
unidades interiores ligadas.

Activar (são necessários quatro minutos em modo de espera após a restauração da energia.) 2
02 Selecção do termístor 

(detecção da temperatura interna)
Leitura da temperatura média das unidades interiores em funcionamento 1
Termístor da unidade interior à qual está ligado o controlo remoto (fixo) 2
Sensor incorporado no controlo remoto 3

03 Ligação LOSSNAY Não ligada 1
Ligada (sem entrada de ar externo pelas unidades interiores) 2
Ligada (com entrada de ar externo pelas unidades interiores) 3

04 Tensão 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 Modo AUTOMÁTICO Activar (a unidade adquire energia efectiva poupando nas operações.) 1
Desactivar 2

07 Símbolo filtro 100 horas 1 Defina "1, 2, 3, 4 ou Tudo" para o número da 
unidade.
Estas definições aplicam-se a cada uma das 
unidades interiores.
� Se for definido "1, 2, 3 ou 4" para o número 

da unidade, as definições aplicam-se 
apenas à unidade interior especificada, 
independentemente do número de 
unidades interiores ligadas (de uma a 
quatro unidades).

� Se for definido "TUDO" para o número da 
unidade, as definições aplicam-se a todas 
as unidades interiores ligadas, 
independentemente do número de 
unidades interiores ligadas (de uma a 
quatro unidades).

2500 horas 2
Não apresentado 3

08 Velocidade da ventoinha Modo de silêncio (ou padrão) 1
Padrão (ou Tecto alto 1) 2
Tecto alto (ou Tecto alto 2) 3

09 Exterior Direccional 4 1
Direccional 3 2
Direccional 2 3

10 Peças opcionais Não 1
(Filtro de elevada eficácia) Sim 2

11 Ventoinha Nenhuma ventoinha (ou efectiva a definição de ventoinha Nº 3.) 1
Equipado com ventoinhas (efectiva a definição de ventoinha Nº 1.) 2
Equipado com ventoinhas (efectiva a definição de ventoinha Nº 2.) 3

Nota: � Se o controlo centralizado estiver ligado, utilize-o para efectuar as definições.
� Para interligação do funcionamento das unidades interiores com as unidades LOSSNAY, certifique-se de que interliga os 

endereços de TODAS as unidades interiores do grupo com o da unidade LOSSNAY.

[Operação da tecla]
[1] Quando a opção "Lossnay" do 

Menu assistência estiver 
seleccionada, o controlo remoto 
iniciará automaticamente a 
procura pelos endereços 
LOSSNAY registados da unidade 
interior actualmente ligada.

[2] Quando a procura estiver concluída, 
aparecerá o endereço mais 
pequeno das unidades interiores 
que estão ligadas ao controlo 
remoto e o endereço da unidade 
LOSSNAY interligada. A indicação 
"--" aparecerá se nenhuma unidade 
LOSSNAY estiver interligada com 
as unidades interiores. 

Se não for necessário efectuar qualquer definição, prima a tecla 
VOLTAR para regressar ao Menu de assistência.

Para efectuar a definição de interligação LOSSNAY

[3] Introduza os endereços da unidade interior e da unidade LOSSNAY que 
pretende interligar e, com as teclas F1 a F4, seleccione "Set" em "Função". 
Em seguida, prima a tecla OK para guardar as definições. Aparecerá a 
indicação "Enviando dados" no ecrã. Se a definição for concluída com 
sucesso, aparecerá a indicação "Programação completa".

Função programação

Cursor Cursor
Solicitar:

Endereço
Modo 7
Modo 8
Modo 9
Modo11

Nº Unid 1
Função programação

Endereço

Enviando dados

Grp.

Lossnay
Endereço UI
Endereço Lossnay

A processar dados

Lossnay

Cursor Endereço
Seleccionar:

Endereço UI
Endereço Lossnay
Função    Set /Conf/Apag

LossnayLossnay

Retroceder:

Endereço UI
Endereço Lossnay

Endereço UI
Endereço Lossnay

Enviando dados Programação completa
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(5) Verificar

(6) Função de diagnóstico.

Para procurar o endereço LOSSNAY

[4] Introduza o endereço da unidade interior à qual está ligado o controlo 
remoto, seleccione "Conf" em "Função" e prima a tecla OK. Aparecerá a 
indicação "A processar dados" no ecrã. Se o sinal for recebido 
correctamente, aparecerá o endereço da unidade interior e o endereço 
LOSSNAY. A indicação "--" aparecerá quando não for encontrada nenhuma 
unidade LOSSNAY. Se não forem encontradas unidades interiores que 
correspondam ao endereço introduzido, aparecerá a indicação "Não existe 
unidade".

Para apagar a definição de interligação

[5] Para apagar a definição de interligação entre a unidade LOSSNAY e as 
unidades interiores às quais está ligado o controlo remoto, introduza o 
endereço da unidade interior e o endereço LOSSNAY utilizando as teclas F1 
a F4, seleccione "Apag" em "Função" e prima a tecla OK. Aparecerá a 
indicação "A apagar". O ecrã regressará ao ecrã de resultado da procura se 
a eliminação for concluída com êxito. Se não forem encontradas unidades 
interiores que correspondam ao endereço introduzido, aparecerá a indicação 
"Não existe unidade". Se a eliminação falhar, aparecerá a indicação 
"Solicitação rejeitada" no ecrã.

Seleccione "Check" no Menu de assistência para fazer aparecer o ecrã Check 
menu.
O tipo de menu que aparece depende do tipo de unidades interiores que estão 
ligadas (City Multi ou Mr. Slim). 
(Quando está ligada uma unidade City Multi, aparecerá apenas a opção 
"Histórico de avarias" no menu.)

<Mr. Slim>

[1] Histórico de avarias
Seleccione "Histórico de avarias" no 
menu Check menu e prima a tecla 
OK para visualizar até 16 registos do 
histórico de avarias. São 
apresentados quatro registos por 
página e o registo inicial da primeira 
página indica a avaria mais recente.

Aparecerá a indicação "Histórico de 
avarias apagado" no ecrã. Prima a tecla 
VOLTAR para regressar ao ecrã Check 
menu.

[2] Outras opções do menu Check menu 
(apenas Mr. Slim)

As opções seguintes estão também 
disponíveis nas unidades Mr. Slim no 
menu Check menu.

[Apagar o histórico de avarias]
Para apagar o histórico de avarias, 
prima a tecla F4 (Apagar) no ecrã 
que apresenta o histórico de avarias. 
Aparecerá um ecrã de confirmação a 
perguntar se pretende apagar o 
histórico de avarias.
Prima a tecla F4 (OK) para apagar o 
histórico.

�Check do volume refrigerante
�Check de fugas
�Plano de manutenção
�Solicitar código

Estas opções estão disponíveis apenas nas unidades Mr. Slim. 
Consulte o Manual de Instalação da unidade interior para obter 
informações detalhadas.

É possível verificar o histórico de avarias de cada unidade através do controlo remoto.
[Procedimentos]
[1] Seleccione "Self check" no Menu de assistência e prima a tecla OK para 

visualizar o ecrã Self check.
[2] Utilizando a tecla F1 ou F2, introduza o endereço do sistema de refrigerante 

(Mr. Slim) ou o Endereço MNet (City Multi) e prima a tecla OK.
[3] Aparecerá o código do erro, o número da unidade, o atributo e o estado 

LIGADO/DESLIGADO (ON/OFF) do sinal de procura da unidade interior no 
contacto (apenas City Multi).  A indicação "-" aparecerá se não estiver 
disponível nenhum histórico de avarias.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                      <City Multi>

Quando não existe nenhum histórico de avarias

LossnayLossnay

Retroceder:

Endereço UI
Endereço Lossnay

Endereço UI
Endereço Lossnay

A processar dados Não existe unidade

LossnayLossnay

Retroceder:

Endereço UI
Endereço Lossnay

Endereço UI
Endereço Lossnay

A apagar Solicitação rejeitada

Check menu

Cursor
Menu assistência:

Histórico de avarias
Check do volume refrigerante
Check de fugas
Plano de manutenção
Solicitar código

Histórico de avarias

Página Apagar
Check menu:

Erro  Unt#     dd/mm/aa
Histórico de avarias

Check menu:

Histórico de avarias apagado

Histórico de avarias

Cancel Ok

Apagar histórico de avarias

Self check Self check

Seleccionar: Seleccionar:

Endereço Endereço MNet

Endereço Endereço

Self check Self check
Endereço

Contacto  Off

Retroceder:Retroceder:
Apagar Apagar

Endereço MNet

Erro Unt # ErroGrp. UI Grp. UI

Self check

Contacto  Off

Retroceder:
Apagar

M-NET address

Erro Grp.---- ---
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(7) Definir a palavra-passe de manutenção
Efectue as operações seguintes para alterar a palavra-passe de manutenção.

13. Verificar o controlo remoto
Quando o controlo remoto não funcionar correctamente, utilize a função de verificação do controlo remoto para resolver o problema.
(1) Verifique o visor do controlo remoto e veja se aparece alguma coisa (incluindo linhas). Não aparecerá nada no visor do controlo remoto 

se não for fornecida a tensão correcta (8,5-12 V CC) ao controlo remoto. Neste caso, verifique a cablagem do controlo remoto e as 
unidades interiores.
[Procedimentos]
[1] Seleccione "Check do controlo remoto" no Menu de assistência e prima a tecla OK para inicializar a verificação do controlo remoto 

e visualizar os respectivos resultados. Para cancelar a verificação do controlo remoto e sair do ecrã do menu de verificação do 
controlo remoto, prima a tecla MENU ou a tecla VOLTAR. O controlo remoto não irá reiniciar automaticamente.

OK: Não foram encontrados problemas no controlo remoto. Verifique se existem problemas noutras peças.
E3, 6832: Existe ruído na linha de transmissão, ou a unidade interior ou outro controlo remoto estão com problemas. Verifique a linha de 

transmissão e os outros controlos remotos.
NG (TUDO0, TUDO1): Falha no circuito de envio-recepção. O controlo remoto tem de ser substituído.
ERC: O número de erros de dados é a discrepância entre o número de bits dos dados transmitidos pelo controlo remoto e o número
         de bits dos dados que foram transmitidos na realidade através da linha de transmissão. Se forem encontrados erros de dados, 

verifique se existem interferências de ruído externas na linha de transmissão.

[2] Se premir a tecla OK depois de os resultados da verificação do controlo remoto serem apresentados, a verificação será concluída e 
o controlo remoto reiniciará automaticamente.

[Apagar o histórico de avarias]
[1] Prima a tecla F4 (Apagar) no ecrã 

que apresenta o histórico de 
avarias. Aparecerá um ecrã de 
confirmação a perguntar se 
pretende apagar o histórico de 
avarias.

[2] Prima a tecla F4 (OK) para apagar 
o histórico de avarias. Se a 
eliminação falhar, aparecerá a 
indicação "Solicitação rejeitada". 
Se não forem encontradas 
unidades interiores que 
correspondam ao endereço 
introduzido, aparecerá a 
indicação "Não existe unidade". 

[Procedimentos]
[1] Seleccione "Password de Manutenção" no Menu de assistência e prima a tecla OK para fazer 

aparecer o ecrã de introdução de uma nova palavra-passe.
[2] Mova o cursor para o dígito que pretende alterar utilizando a tecla F1 ou F2 e defina cada dígito 

para o número pretendido (0 a 9) com a tecla F3 ou F4.
[3] Prima a tecla OK para guardar a nova palavra-passe.
[4] Aparecerá um ecrã de confirmação a perguntar se pretende alterar a palavra-passe de 

manutenção. Prima a tecla F4 (OK) para guardar a alteração. Prima a tecla F3 (Cancel) para 
cancelar a alteração.

[5] Quando a palavra-passe estiver actualizada, aparecerá a indicação "Alterações gravadas".
[6] Prima a tecla MENU para regressar ao Menu de assistência ou prima a tecla VOLTAR para 

regressar ao ecrã "Password de Manutenção".

                                 Seleccione "Check do controlo remoto".                                                                           Ecrã de resultados da verificação do controlo remoto

Self check

Apagar histórico de avarias

Endereço

Cancel Ok

Self check

Retroceder:

Endereço

Histórico de avarias apagado

Password de Manutenção

Cursor
Seleccionar:

Introduza password manutenção

Alterar password manuten.

Password de Manutenção

Cancel Ok

Introduza password manutenção

Alterar password manuten.?

Password de Manutenção

Menu assistência:

Introduza password manutenção

Alterações gravadas

Menu de assistência Check do controlo remoto Check do controlo remoto

Cursor
Menu Principal: Iniciar: Sair:

Password de Manutenção
Check do controlo remoto

Começar análise?
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