
Manuale d’ installazione ed uso Manual del usuario

AR CONDICIONADO DO TIPO MURAL - INVERTER

MODELOS
NTN/NTG-928R32
NTN/NTG-935R32 
NTN/NTG-956R32 
NTN/NTG-971R32

Muito obrigado por adquirir o nosso produto.
•Antes de utilizer o produto, leia por favor este manual de instruções para assegurar 
uma utilização adequada. Guarde este Manual para referência futura.
•A utilização inadequada deste produto poderá causar avarias, falhas, acidentes 
inesperados ou gerar um perigo potencial.



Antes de utilizar o equipamento,leia o manual de instruções.

Antes de instalar o equipamento leia o manual de instalação.

Antes de reparar o equipamento leia o manual de serviço e assistência.

Refrigerante de  Gás R32: GWP 675

Refrigerante
Para realizar a função da unidade de ar condicionado, um refrigerante 
especial circula no sistema. O refrigerante usado é o gás R32. O 
refrigerante é inflamável e inodoro. Além disso, pode conduzir a explosão 
sob certas condições. Mas a inflamabilidade do refrigerante é muito baixa. 
Pode ser inflamado apenas pelo fogo.
Em comparação com refrigerantes comuns, o R32 é um refrigerante não 
poluente, que não causa danos à camada de ozono. A influência sobre o 
efe i to  de estufa também é menor .  O R32 tem caracter ís t icas 
termodinâmicas muito boas que conduzem a uma eficiência energética 
alta. As unidades, portanto, precisam de menos enchimento.  

PERIGO: Este símbolo indica  uma situação perigosa que, se não for 
evitada, pode causar danos graves e até mesmo morte.

AVISO: Este símbolo indica  uma situação perigosa que,  se não for 
evitada, pode causar danos graves e até mesmo a morte.

ATENÇÃO:Este símbolo indica uma situação perigosa que, se não 
for evitada, pode causar danos menores ou  moderados. 
  

Equipamento cheio com gás inf lamável R32.No caso de o 
refrigerante ser derramado  e  exposto  a uma fonte de ignição   
externa, existe o risco de incêndio.

▪

▪

AVISO: Contém informações importantes que indicam o risco de danos 
             materiais.
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Atenção
NÃO use meios para acelerar o processo de descongelamento ou para 
limpar,além daqueles recomendados pelo fabricante. 
Se o reparo for necessário,  entre em contato com um Centro de 
Assistência autorizado.
Quaisquer reparações realizadas por pessoal não qualificado podem ser 
perigosas.
O equipamento deve ser armazenado num local afastado de fontes de 
ignição (por exemplo: chama aberta, um equipamento a gás ou um 
aquecedor elétrico). NÃO fure ou queime o equipamento.  
O equipamento deve ser instalado, operado e armazenado num local com 
uma área superior a 5㎡ .  
O ar condicionado não pode carregar  mais de  1,7 kg de refrigerante.   
O ar condicionado deve  ser armazenado   de modo a evitar danos 
mecânicos causados  por  acidentes.  
O ar condicionado deve ser instalado  com tampa  na válvula de fecho.   
Equipamento cheio com gás inflamável R32. Para reparações seguir 
minuciosamente as instruções do fabricante. Esteja ciente de que 
refrigerantes não contêm odor.
Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização.

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪
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Precauções

Atenção

Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idade igual ou 
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem 
recebido supervisão ou instruções sobre o uso do equipamento de forma 
segura e compreenderem os riscos envolvidos. 
As crianças não devem brincar com o equipamento. 
A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem 
supervisão. 
Não ligue o ar condicionado a tomadas multiusos. Caso contrário,isso 
pode causar risco de incêndio. 
Desligue a fonte de alimentação ao limpar o ar condicionado.Caso 
contrário,existe o risco de choque elétrico. 
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante,pelo fornecedor de serviços ou por pessoas com qualificações 
semelhantes, a fim de evitar um risco. 
NÃO lave o ar condicionado com água. Dessa forma evita o risco de 
choque elétrico. 
NÃO deite água na unidade interior. Pode causar choque elétrico ou mau 
funcionamento. 
Depois de remover o filtro, não toque nas alhetas. Dessa forma evita 
ferimentos. 
NÃO use fogo ou secador de cabelo para secar o filtro. Dessa forma evita 
a deformação ou risco de incêndio. 
A manutenção deve ser realizada por profissionais qualificados. Caso 
contrário, existe o risco de ferimentos ou danos pessoais. 
NÃO repare o ar condicionado por si mesmo. Risco de choque elétrico ou 
danos. Entre em contato com o revendedor quando precisar de reparar o 
ar condicionado.

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Operação e Manutenção
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O cabo de alimentação está superaquecido ou danificado. 
Existência de som anormal durante a operação. 
O circuito vai abaixo com frequência. 
O ar condicionado emite cheiro a queimado. 
A unidade interior tem fugas.

▪

▪

▪

▪

NÃO coloque os dedos ou objetos no local de entrada ou s aída de ar. 
Risco de ferimentos ou danos pessoais. 
NÃO bloqueie a saída de ar ou a entrada de ar.  Risco de mau 
funcionamento. 
NÃO derrame água no comando do equipamento,caso contrário, o 
comando pode ficar danificado. 
Quando ocorrer um dos fenómenos abaixo descritos, desligue o ar 
condicionado imediatamente e, em seguida, contate o revendedor ou 
profissionais qualificados para manutenção.

Se o ar condicionado funcionar em condições anormais, pode ocorrer o 
risco de mau funcionamento, choque elétrico ou incêndio. 
Ao ligar ou desligar a unidade por meio do interruptor de emergência, 
pressione este interruptor com um objeto isolante que não seja de metal. 
NÃO pise no painel superior da unidade exterior ou coloque objetos 
pesados sobre a unidade. Risco de danos ou ferimentos pessoais.
A instalação deve ser efetuada por profissionais qualificados.             
Caso contrário,podem ocorrer danos ou ferimentos.
Deve seguir as regras de segurança durante a instalação da unidade.    
Utilize circuitos de alimentação qualificados e disjuntores de acordo com 
as normas de segurança locais.
Instale o disjuntor.Se não ofizer, pode resultar em avarias. 

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

○
○
○
○
○
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Deve ligar à cablagem fixa um interruptor de desconexão de todos os 
polos com separador de contacto de pelo menos 3 mm em todos os polos. 
Ao incluir um disjuntor com capacidade adequada, observe a tabela a 
seguir. Um interruptor de pressão deve ser incluído, para proteger o 
equipamento de curto-circuitos e sobrecargas. 
O ar condicionado deve possuir ligação à terra. Uma ligação incorreta à 
terra pode causar choque elétrico. 
NÃO usar cabos de alimentação inapropriados. 
Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde à exigência do ar 
condicionado. Uma alimentação eléctrica instável ou uma cablagem 
incorrecta pode resultar em choque eléctrico, perigo de incêndio ou mau 
funcionamento. Por favor,instale os cabos de alimentação adequados 
antes de usar o ar condicionado. 
Conecte corretamente o fio ativo,o fio neutro e o fio terra da tomada. 
Certifique-se de interromper a fonte de alimentação antes de continuar 
qualquer trabalho relacionado com eletricidade e segurança. 
NÃO ligue a energia antes de terminar a instalação.  
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante, pelo fornecedor de serviços ou por pessoas com qualificações 
semelhantes, a fim de evitar um risco. 
A temperatura do circuito refrigerante será alta. Por favor,mantenha o 
cabo de interligação longe do tubo de cobre. 
O equipamento deve ser instalado de acordo com os regulamentos 
nacionais de ligações elétricas. 
A instalação deve ser executada de acordo com os requisitos da NEC e 
CEC apenas por pessoal autorizado. 

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

PT5



O ar condicionado é um equipamento elétrico de primeira classe. Deve 
possuir ligação à terra e a ligação deve ser efetuada por um profissional 
qualificado. Por favor,certifique-se de que o equipamento possui uma 
ligação à terra adequada,caso contrário, pode causar choque elétrico. 
O fio verde-amarelo no ar condicionado é um fio terra, que não pode ser 
usado para outros fins. 
A resistência do f io terra deve estar em conformidade com as 
regulamentações nacionais de segurança elétrica. 
O equipamento deve ser posicionado de modo a que a ficha esteja 
acessível. 
Todos os fios da unidade interior e da unidade exterior devem ser ligados 
por um profissional qualificado. 
Se o comprimento do fio de ligação é insuficiente,entre em contato com o 
fornecedor de serviços para obter um novo. Evite estender o fio por si 
mesmo. 
Para o ar condicionado com ficha, a ficha deve estar acessível após a 
conclusão da instalação. 
Para o ar condicionado sem ficha, um disjuntor deve ser instalado na 
linha. 
Se precisar de colocar o ar condicionado num outro local, somente um 
profissional qualificado pode realizar esse trabalho. Risco de ferimentos 
ou danos pessoais. 
Selecione um local que esteja fora do alcance de crianças e longe de 
animais ou plantas. Se tal for inevitável, por favor,a dicione uma vedação 
para fins de segurança. 
A unidade interior deve ser instalada perto da parede.
As instruções de instalação e utilização do produto são fornecidas pelo  
fabricante.  
Um teste de fuga após  a instalação é obrigatório.    
NÃO instale ar condicionado num local onde haja gás ou líquido 
inflamável. Caso contrário, podem ocorrer incêndiose até explosões. 
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
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As fugas de refrigeração contribuem para  as alterações climáticas. Os 
refrigerantes com baixo potencial de aquecimento atmosférico (PCA) 
contribuiriam menos para o aquecimento global do que um refrigerante de 
PCA elevado se libertados para a atmosfera. Este aparelho contém líquido 
refrigerante com PCA de [675]. Isto significa que se 1 kg  deste refrigerante 
fosse libertado para a atmosfera, o impacto no aquecimento global seria 
[675] vezes maior do que o impacto de 1 kg de CO2 durante um período de 
100 anos.           
・Micro-ondas, fornos e outros objetos quentes. 
・Computadores e outros dispositivos altamente eletrostáticos.   
・Fichas frequentemente utilizadas.

As articulações entre a unidade interior e exterior não devem ser 
reutilizadas a não ser que sejam depois de voltar a ampliar o tubo. 

As especificações do fusível são impressas  na  placa de circuito. Por 
exemplo:3.15 A/250 V AC, etc.

Se o seu ar condicionado não est iver equipado com um cabo de 
alimentação e uma ficha, deve instalar na cablagem fixa um interruptor para 
desligar todos os postes anti-explosivos e a distância entre os contactos 
não deve ser inferior a 2,5 mm.

Se o seu ar condicionado estiver  permanentemente ligado a fios fixos, deve 
instalar na cablagem fixa um dispositivo de corrente residual anti-explosivo 
(RCD) com uma intensidade de corrente residual não superior a 30 mA.

O circuito de alimentação deve conter proteção contra fugas e um 
interruptor de ar de que a capacidade deve exceder a corrente máxima   
multiplicada por 1,5.

Este produto contém gases fluorados  com efeito de estufa 
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DICAS ÚTEIS
Condições  em que o ar condicionado pode não funcionar  normalmente

Arrefecimento

Arrefecimento

Lá fora

Interior

Lá fora

Interior

>43℃ (T1)
>52℃ (T3)
<18℃
>24℃
<-7℃
>27℃

NOTAS DE AQUECIMENTO

NOTAS PARA DESLIGAR O AR CONDICIONADO

Caso a temperatura seja demasiado elevada, o ar condicionado pode 
at ivar  o d isposi t ivo de proteção automát ica que pode parar o 
fundcionamento do  ar condicionado.  
No caso de a  temperatura se demasiado baixa, o permutador de calor do 
ar condicionado pode congelar, causando gotejamento de água ou outra  
avaria.  
Em caso de arrefecimento ou desumidificação por longos períodos em 
ambientes de humidade relativa superior a 80% (com janelas e portas 
abertas), pode ocorrer água condensada ou gotejamento perto da saída. 
T1 e T3  referem-se à ISO  5151.

▪

▪

▪

▪

A ventoinha da unidade interior não começará  a funcionar imediatamente 
após o aquecimento, para evitar a expulsão de ar frio.   
Em tempos frios e húmidos, a unidade exterior poderá acumulará geada 
no permutador de calor, o que diminuirá a capacidade de aquecimento.   
Neste caso, o ar condicionado iniciará a função de descongelação.
Durante a descongelação, o ar condicionado pára de aquecer durante 
cerca de 5-12 minutos.   
O vapor pode  sair da unidade exterior durante a descongelação. Não se 
trata de uma avaria, é o resultado de um descongelamento rápido.  
O equipamento reaquece após o descongelamento.

▪

▪

▪

▪

▪

Quando desligar o arcondicionado, o comando principal determinará 
automaticamente se deixa de funcionar imediatamente ou depois 
continuar a funcionar durante alguns segundos com menor frequência e 
velocidade do ar.

▪
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OPERAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AJUSTE DA direção do fluxo de ar

Atenção
Conector

cabo1 
cabo2
Placa  de
terminais

Em caso de avaria ou perda do controlo 
remoto,utilize o botão de emergência/botão 
auxiliar para operar o ar condicionado.  

▪

Se premir este botão quando a unidade 
estiver no modo OFF, o ar condicionado 
funcionará no modo AUTO.

▪

Se premir este botão quando a unidade  estiver no modo ON, o ar 
condicionado deixará de funcionar.

▪

Utilize os botões U/D SWING (oscilação para 
cima ou para baixo) e L/R SWING (oscilação 
lateral) no telecomando para ajustar a direção 
do fluxo de ar.
Para modelos sem função SWING L/R, deve  
mover as lâminas manualmente.

▪

▪

Nota:Mova as alhetas quando o ar condicionado não est iver em 
funcionamento.Caso contrário, pode causar danos nos dedos e na unidade. 
Nunca introduza as mãos na tomada ou na entrada de ar quando o ar 
condicionado estiver em funcionamento.

Interruptor de 
emergência
ou botão
auxiliar

Abra o painel frontal da unidade.  
O conector não deve tocar na placa de 
terminais e deve ser posicionado como 
mostrado na Fig.

▪
▪
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO LIMPEZA
DA UNIDADE INTERIOR

FILTROS DE AR DE LIMPEZA

Remova os pré-filtros e os filtros de alta eficiência.   
Utilize ambas as mãos para  abrir o painel frontal, a partir de ambas as 
extremidades do painel, seguindo a direção da seta até que fique fixa na 
posição. Levante ligeiramente os pré-filtros até ficarem desapertados e 
removidos.

Limpe os pré-filtros com um aspirador ou lave-os em água fria e coloque-o 
num local fresco à sombra para secar antes de os reinstalar. Limpe os 
filtros de alta eficiência com um aspirador  ou agite-os ao ar livre.   
ATENÇÃO: NÃO limpe os filtros de alta eficiência com água ou outros 
líquidos,pois pode danificar o seu desempenho.

Desligue a unidade e corte a alimentação.Aguarde pelo menos 5 minutos 
antes de começar a limpar o aparelho.Caso contrário, pode haver risco de 
choque elétrico.   
Limpe a unidade interior (apenas peças de plástico exteriores) com um 
pano seco ou humedecido com água fria.Não molhe a unidade para 
limpá-la.  
Limpe regularmente os filtros para evitar a acumulação de poeiras que 
possam afetar o funcionamento adequado do ar condicionado. Depois de 
retirar os filtros, não toque nas partes metálicas. Podem causar danos.
Não utilize água acima de 40ºC para limpar o painel frontal. Caso 
contrário, podem ocorrer deformações ou descolorações.
Não utilize líquidos, detergentes fortes, solventes, gasolina ou qualquer 
outro produto químico para limpar. Caso contrário, as partes plásticas do 
ar condicionado podem estar danificadas e podem mesmo ocorrer 
choques elétricos.

1.

2.

3.

4.

5.

▪
-

-
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Reinstalar o filtro seco na ordem inversa de remoção, e fechar o painel 
frontal na sua posição original.

ATENÇÃO

Os pré-filtros devem ser limpos pelo menos uma vez a cada três meses.  
No caso de o ambiente conter um alto nível de sujidade, recomenda-se a  
limpeza dos filtros com mais frequência.  
NÃO toque nas alhetas da unidade interior quando retirar os filtros.   
Podem causar danos.  
NÃO utilize secadores de cabelo ou de fogo para secar filtros. Pode 
resultar em deformações,incêndios ou danos.
NÃO limpe os filtros de alta eficiência  com água ou outro detergente. Os  
filtros de alta eficiência só devem ser limpos por um aspirador ou agitados 
ao ar livre.

VERIFIQUE ANTES DA UTILIZAÇÃO

Verifique se todas as  entradas e saídas da unidade estão livres.  
Verifique se nada bloqueia a saída de água do tubo de drenagem e em 
caso de obstrução,solucione.
Verifique se o fio de terra está corretamente ligado à terra.
Verifique se as pilhas do controlo remoto estão instaladas e carregadas.    
Verifique se o suporte de montagem da unidade exterior não está 
danificado. Se o caso, contacte o seu centro de assistência. 

MANUTENÇÃO

Desligue a  alimentação do ar condicionado, desligue o interruptor 
principal e retire as pilhas  do controlo remoto.   
Limpe os filtros e o exterior da unidade.  
Retire o pó e a sujidade da unidade exterior. 
Inspecione o suporte  de montagem da unidade  exterior para verificar se 
há  danos e, se houver, contacte o seu centro de assistência.

▪

▪

▪

▪

▪

1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

AVISO IMPORTANTE PARA UMA RECICLAGEM ADEQUADA

A maioria dos materiais de embalagem é reciclável. Deite fora o material 
de embalagem de forma ecológica.

Caso deseje desfazer-se do seu antigo ar condicionado, contacte as 
autoridades locais para obter uma recolha e reciclagem adequadas.

-

-
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Não repare o ar condicionado sozinho,pois um serviço e manutenção 
inadequados podem causar choques elétricos, incêndios ou explosão.   
Entre em contato com o centro de assistência autorizado e permita que um 
profissional qualificado execute as tarefas de serviço e manutenção do seu 
ar condicionado. Verifique os casos abaixo antes de entrar em contato com 
o centro de assistência. Possivelmente, o problema pode ser resolvido sem 
interferência do centro de serviço. 

Fenómeno PROBLEMA - SOLUÇÃO

O ar condicionado
não funciona.

O ar condicionado
não pode
recomeçar a
funcionar
imediatamente
após ter sido
desligado.

O ar condicionado
deixa de funcionar
durante algum tempo
depois de ser ligado.

A temperatura  desejada foi atingida. 
É um fenómeno  de funcionamento normal.

Possivelmente está modo de descongelação.
Reiniciará e reiniciará automaticamente após. 

O TEMPORIZADOR está ligado. 
Aguarde ou cancele o TEMPORIZADOR.

Não há fonte de alimentação ou tensão baixa.
Aguarde até que a corrente recupere. 

▪
✓

A ficha pode ter sido libertada.
Insira  a ficha corretamente.

▪
✓

O fusível pode ter derretido. 
Substitua o fusível.

▪
✓

O TEMPORIZADOR está ligado. Ainda não
está na hora de ligar. 
Esperar ou cancelar o TEMPORIZADOR. 

▪

✓

Caso o ar condicionado seja ligado 
imediatamente após o desligamento, a proteção 
contra atrasos atrasará o funcionamento 
durante 3 a 5 minutos.
É um procedimento de proteção do 
compressor.

▪
✓

▪
✓

▪
✓

▪
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O desempenho de
arrefecimento ou
aquecimento não é
satisfatório.

A unidade interior
liberta odores.

Ouve-se água a
circular durante a
operação de
funcionamento.

Acumulação excessiva de poeira no filtro que 
bloqueia a entrada e saída de ar.
Limpe os fi l tros e retire os obstáculos da 
entrada e saída de  ar.

A tensão é insuficiente.
Aguarde até que a tensão recupere o seu nível 
normal.

O ar  condicionado está a funcionar em modo 
AUTO.
No modo AUTO, a temperatura não pode ser 
alterada. Se quiser alterar a temperatura, altere 
o modo do ar condicionado.

O ângulo das alhetas deflectoras é insuficiente 
Ajustar o ângulo das alhetas deflectoras de 
modo a que o ar pode fluir livremente.

O aquecimento ou arrefecimento insuficientes 
podem ser causados por portas e janelas 
abertas. 
Fecho de janelas  e portas.

A seleção do modo está correta. As definições   
de temperatura e velocidade do ventilador  não 
são adequadas.
Selecione o modo novamente  e ajuste o
temperatura adequada e  velocidade do 
ventilador.

Durante o arranque ou paragem do ar 
condicionado, ou quando o compressor pára 
e recomeça, pode haver um som de água a 
circular na unidade interior.   
É o som do fluxo do refrigerante e é normal.

▪

✓

▪
✓

▪

✓

▪
✓

▪

✓

▪

✓

O cheiro do ambiente foi acumulado dentro da 
unidade interior.
Limpe os filtros e ative a função de auto-limpeza.

▪

✓

▪

✓
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Durante o arranque
ou paragem  do ar
condicionado, existe
um ruído de
ranger/estalar.

A unidade interior
produz um som
anormal.

Há gotículas  de
água na superfície
da unidade interior.

Durante a operação
de arrefecimento, a
unidade interior irá,
em alguns casos,
ejectar névoa ou
vapor.

lsto pode ocorrer se a temperatura e a 
humidade  interior forem elevadas. 
Ocorre porque o ar  inter ior  arrefece 
r a p i d a m e n t e . D e p o i s  d e  e s t a r  e m   
f u n c i o n a m e n t o  p o r  u m  t e m p o , a  
temperatura e a humidade serão reduzidas 
e o vapor desaparecerá. 

Durante o arrenque ou paragem do ar  
condicionado poderá de ouvir um som de  
ranger na unidade interior.
Dev ido  à  mudança de tempera tura ,  a  
contracção/expansão é causada nas partes 
plásticas do ar condicionado. É normal.

Durante o  ar ranque ou paragem do ar  
condicionado, ouve-se o ruído do  compressor 
ou da ventoinha.

Quando a função de descongelação começar, 
ouvir-se-á um ruído diferente.
Mudanças de fluxo de arrefecimento e som  
diferente é normal.

Há muita  poeira acumulada nos filtros.
Limpe os filtros de ar.

Durante o modo TURBO,o som é um pouco 
mais alto.
É normal.

Quando a humidade  no ambiente éelevada,  
as gotículas  de água acumulam-se em torno 
da saída  de  ar ou no painel.
É um fenómeno físico normal. 

Operação de arrefecimento durante longos 
períodos de tempo em espaços abertos produz 
gotículas de água.
Fechar janelas e portas.

O ângulo das alhetas deflectoras é insuficiente
Ajuste o ângulo das alhetas deflectoras para 
que o ar possa fluir livremente.  

▪

✓

▪

▪

✓

▪
✓

▪

✓

▪

✓

▪

✓

▪
✓

▪

✓
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O ar condicionado  de
repente parou de
funcionar.

A unidade interior
não recebe o sinal
do controlo remoto
ou o último não
funciona.

Existem interferências,como relâmpagos,  
dispositivos sem fios, etc.
Desligue a al imentação. Volte a l igar a    
alimentação e volte a ligar o ar condicionado.

Há interferências significativas (eletricidade 
estática, tensão contínua, etc.).
Desligue o ar condicionado e desligue o cabo 
de alimentação. Aguarde 3 minutos, ligue 
novamente o cabo de alimentação e reinicie o 
funcionamento do  ar condicionado.

O controlo remoto está  fora de alcance.
A distância entre o sinal e o recetor não deve 
exceder 8 metros.

Existem obstáculos entre o sinal e o recetor
Remover obstáculos.

O sinal de controlo remoto não pode  
comunicar com o recetor da unidade 
interior.
Encontre o ângulo certo no qual o sinal de 
controlo remoto pode comunicar com o 

O ecrã do controlo remoto parece  desfocado  
ou não é vísivel de todo. 
Inspecione as pilhas.
Se estiverem desgastados, troque-as.

O ecrã de controlo remoto não mostra nada.
Verif ique se o controlo remoto não está 
danificado. Se for, mude-o.

Há uma luz fluorescente na sala. 
Aproxime o controlo remoto do recetor da  
unidade interior.
Desligue a luz fluorescente e tente novamente.

Se ocorrer um dos seguintes, desligue o equipamento, desligue o 
cabo de alimentação e contacte o seu revendedor ou centro de 
assitência da  TOYOTOMI .

▪

✓

▪

✓

▪
✓

▪
✓

▪

✓

▪

✓

▪
✓

▪
✓

✓
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Quando ocorrer um dos fenómenos abaixo, desligue o ar condicionado e 
corte a energia imediatamente. Em seguida, contate o revendedor ou 
profissionais qualificados para manutenção. 
●   O cabo de alimentação está superaquecido ou danificado. 
●   Existência de um ruído anormal durante a operação. 
●   O interruptor de pressão dispara frequentemente. 
●   O ar condicionado tem cheiro a queimado. 
●   A unidade interior tem fugas. 
NÃO repare ou reinstale o ai condicionado por si mesmo.
Se o ar condicionado funcionar em condições anormais, pode causar 
avaria, choque elétrico ou incêndio.

CUIDADO

▪

▪
▪

PT16



NOMES DAS PARTES

Grelha de entrada de ar

Filtro
de ar

Alhetas

Ventilador

Entrada de ar

UNIDADE INTERIOR

Interruptor/ botão auxiliar

Anilha de proteção
   de tubagem

Saída de ar

UNIDADE EXTERIOR

Grelha de
saída de  ar 

Cabo de
Alimentação
Poder

Tubo
Conexão

Tubo de
Drenagem

Saída de ar

Painel

Os símbolos e a sua localização podem variar do indicado na imagem,
dependendo do modelo que escolheu.
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Nota:Quando ligar o controlo remoto  
pela primeira vez,o visor apresentará 
todas as funções. Após algum tempo, 
apenas  se rão  ap resen tados  os  
relacionados com a operação atual.

O transmissor de controlo remoto, que se encontra na parte da frente do 
mesmo,deve apontar para o receptor de sinal da unidade interior.
A distância máxima entre o transmissor do controlo remoto e o receptor A 
força do sinal da unidade interior é de 8 metros.
Certifique-se de que não existem obstáculos entre o transmissor da 
unidade de controlo e distância e o receptor de sinal da unidade interior. 
Não deixe cair ou deitar fora o controlo remoto.
Não permita que nenhum líquido penetre no interior do controlo remoto.    
Antes de utilizar o controlo remoto pela  primeira vez,insira as pilhas 
apropr iadas e cert i f ique-se de que posicione os polos"+" e "-"  
adequadamente. 
Use duas pilhas AAA.Não utilize pilhas recarregáveis.   
Não exponha o controlo remoto à luz solar direta ou ao calor excessivo  
(radiadores,por exemplo).  
Se não utilizar o controlo remoto durante um longo período de tempo, 
retire as pilhas para evitar possíveis fugas e danos. 
Se não ouvir um 'pip' cada  vez que der um controlo remoto utilizando o 
telecomando  ou se os caracteres não forem  claramenteexibidos no  ecrã,  
deve substituir as pilhas. 
Ao trocar as pilhas, certifique-se de que ambas são novas. Não misture 
pilhas novas com pilhas velhas ou outras. Pode danificar o controlo 
remoto.
Elimine corretamente as pilhas usadas.   

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO 
CONTROLO REMOTO

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

1
2
3

4
5

6

7
8
9

10
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Nota:
Este  é um controlo remoto universal que fornece todos os botões
de funcionamento. Pode ser que alguns dos botões não funcionem,
dependendo do tipo de ar condicionado que adquiriu. Se pressionar
botões de função que o seu aparelho de ar condicionado não possui,
simplesmente não haverá resposta.

BOTÕES DE DESCRIÇÃO DO COMANDO REMOTO
1.BOTÃO ON/OFF
Pressione este botão para ligar o ar  condicionado.Pressione de novo para 
desligar a unidade.

2.BOTÃO DE MODO
Pressione este  botão para selecionar os modos de funcionamento da 
seguinte forma: 

Premindo os botões "+" ou "-" pode selecionar a temperatura desejada a 
partir de 16⁰C(60 ou ⁰F)s 32⁰C (90 ⁰F). A indicação muda cada vez que  
premir o botão.  
Nota: No modo AUTO, não poderá  ajustar a temperatura.  
Nota: No modo FAN, não poderá ajustar a temperatura.  
Nota: No modo DRY, não poderá ajustar a velocidade de ventilação.

3.BOTÃO  TIMER (TEMPORIZADOR)
Prima este botão quando o ar condicionado estiver ligado, para ativar o   
TIMER OFF. Prima este botão quando o ar condicionado estiver 
desligado, para ativar o TEMPORIZADOR ON.   
Se premir este botão uma vez, "ON (OFF)" piscará. Prima os botões "+" 
ou "-" para selecionar o número de horas durante  as quais a unidade 
deve estar ON/OFF, com um intervalo de 0,5 horas e um intervalo de 
0,5 - 24 horas.
Prima novamente este botão para confirmar a regulação. "ON(OFF)" 
deixará de piscar.
Se não premir  o botão TIMER no prazo de 10 segundos após o início 
do piscar "ON(OFF)", a definição de tempo será confirmada.
Se a definição do TEMPORIZADOR for confirmada, cancelará se 
premir novamente este botão.

–

– 

–  

– 
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4.BOTÃO DE AQUECIMENTO
Pressione este botão  para ativar o modo HEAT (aquecimento). 

5.BOTÃO DE ARREFECIMENTO
Prima este botão para ativar o modo COOL (arrefecimento). 

6.BOTÃO DE VELOCIDADE
Prima este  botão para selecionar a velocidade de ventilação da  seguinte 
forma: 

 Nota: A velocidade de ventilação AUTO não está disponível no modo FAN.

7.BOTÕES "+" e "-"
Cada vez que premir o botão"+", a temperatura aumenta em 1⁰C e cada vez 
que premir o botão "-", a temperatura  diminuirá em 1⁰C.
O intervalo de ajuste da temperatura é de 16⁰C(60 ⁰F) ~ 32⁰C (90 ⁰F).
Nota: Nos modos AUTO e FAN, não é possível ajustar a temperatura.

8.MENU/BOTÃO OK
Prima este botão para selecionar os modos ECO, HEALTH e SLEEP. Prima 
os botões 　,　,　,　para selecionar o modo pretendido. Para confirmar o 
modo, prima o botão OK. 

Nota: Utilizando o botão MENU,se premir os botões 　,　,　,　verá o sinal 
da função desejada a piscar no ecrã de controlo remoto.Agora pode ativar o 
modo pretendido.

9.BOTÃO L/R SWING
Pressione este botão para  ativar os  deflectores verticais (Flaps Verticais) 
(oscilação esquerda/direita).Pressione-o novamente para definir a nova 
posição de oscilação desejada.

10.BOTÃO U/D SWING
Pressione este botão para ativar os deflectores horizontais (Flaps 
Horizontais) (para cima/para baixo). Pressione-o novamente para definir a 
nova posição de oscilação desejada.
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Nota: Quando o ar condicionado estiver em funcionamento, prima e 
mantenha este botão durante 3 segundos. Desta forma, ativará a oscilação 
indicada. Pressione-o novamente para definir a nova posição de oscilação 
desejada.

11.MODO SAUDÁVEL
Quando a unidade estiver em funcionamento, prima o botão MENU e, em  
seguida, o botão 　,　,　,　para selecionar a indicação HEALTH que pisca 
no ecrã de controlo remoto. Pressione o botão OK para ligar ou desligar o   
ionizador HEALTH.

12.MODO ECO
– Durante o modo de arrefecimento, o ar condicionado  pode ativar o modo 
ECO. No modo ECO, o ar condicionado ajusta automaticamente uma 
temperatura ambiente agradável com o menor consumo possível. O ar 
condicionado pode funcionar no modo ECO até 8 horas. Após 8 horas, o   
modo ECO será desativado.  
– O modo ECO será cancelado se alterar o modo de funcionamento ou  
desligar o controlo remoto.   
– No modo ECO, prima o botão MENU e prima e, em seguida, os botões 　,
　,　,　para selecionar a indicação ECO que pisca no visor do controlo 
remoto. Pressione o botão OK para l igar ou desl igar o modo de 
poupança/economia de energia ECO.
Nota:O consumo de energia será afectado pelo ambiente (não pela 
regulação da temperatura) e pela estrutura da casa. Caso a temperatura 
ambiente seja alta ou haja uma grande perda de energia (tectos muito altos, 
janelas antigas, etc.), usar o modo ECO com cautela.

13.MODO DE REPOUSO
– Quando a unidade estiver em funcionamento,prima o botão MENU e, em    
seguida os botões 　,　,　,　para selecionar a indicação SLEEP que pisca 
no visor do controlo remoto. Pressione o botão OK para ativar ou desativar 
o modo SLEEP.
– Após 10 horas no modo SLEEP, o modo SLEEP parará e o ar 
condicionado retomará o seu funcionamento inicial.
Nota:O modo SLEEP não pode ser ativado durante os modos FAN e  
AUTO. Durante o modo SLEEP, não haverá qualquer indicação na unidade  
interior.

14.MODO SILÊNCIO
Quando a unidade estiver em funcionamento,prima o botão MENU e, em  
seguida, os botões 　,　,　,　para selecionar a indicação SILENCE que    
pisca no visor do controlo remoto. Pressione o botão OK para ativar ou 
desativar o modo SILENCE.
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15.MODO ELE-H
Quando a unidade estiver em funcionamento,prima o botão MENU e, em  
seguida, os botões 　,　,　,　para selecionar io ELE-H que pisca 
intermitente no visor do controlo  remoto. Pressione o botão OK para ligar 
ou desligar o modo de aquecimento auxiliar. 

16.MODO TELA
Prima o botão MENU e, em seguida, os botões 　,　,　,　para selecionar a  
indicação DISPLAY H piscando no visor do  controlo remoto. Pressione o  
botão OK para ligar ou desligar os indicadores de modo a ligar a unidade 
interior durante o funcionamento. Esta função é especialmente adequada à 
noite.

17.MODO DE LUZ
– O ar condicionado liga ou desliga automaticamente os indicadores de 
modo a que sejam ligados na unidade interior, dependendo da luminosidade  
do ambiente.   
– Quando a unidade estiver em funcionamento,prima o botão MODE e, em 
seguida, os botões 　,　,　,　para selecionar a indicação LIGHT piscará 
intermitente no visor do controlo  remoto. Prima o botão OK para ligar ou 
desligar o modo  LUZ.

18.COSY MODO
– Quando a unidade estiver em modo de arrefecimento, prima o botão 
MENU e, em seguida, prima os botões 　,　,　,　para selecionar a 
indicação COSY que pisca no visor do controlo remoto. Pressione o botão 
OK para ligar ou desligar a brisa agradável para o utilizador.  
– Quando o modo COSY for ativado,a velocidade de ventilação será Auto e 
a oscilação será cancelada. No modo COSY, as operações que param a  
unidade, alteram o modo de funcionamento e ativam os modos SLEEP, 
FAN e SWING que desativarão automaticamente o modo COSY e fazem 
com que o modo de funcionamento inicial seja retomado. 

19.MODO HUMI
Prima o botão MENU e, em seguida, os botões 　,　,　,　para selecionar a 
indicação HUMI que pisca no visor do controlo remoto. Pressione o botão 
OK para ligar ou desligar o modo de humidificação.    
Nota:O modo de humidificação não estará disponível durante o modo de 
desumidificação. 
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20.ICLEAN WAY
– O ar condicionado limpa automaticamente o pó do evaporador e seca a 
humidade.  
– Quando a unidade estiver desligada,prima o botão MENU e, em seguida, 
prima os botões 　,　,　,　para selecionar a indicação iCLEAN que pisca 
no visor do  controlo remoto. Prima o botão OK para ligar ou desligar o 
modo AUTOCLEAN.  
– A função AUTOCLEAN pára automaticamente após 30 minutos. 

21.MODO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS
– Prima simultaneamente os botões HEAT e MODE durante pelo menos 3  
segundos para ligar ou desligar a função LOCK.
– Quando a função LOCK estiver ativada,a indicação aparecerá no visor do  
controlo remoto. 

** Funções ELE-H, LIGHT, COSY e HUMI não estão disponíveis.

Insira as pilhas   no telecomando

Para abrir o compartimento,deslize pela tampa como mostra a primeira 
imagem.
Insira duas pilhas novas (7#).Certifique-se de que posiciona corretamente  
as pilhas em relação aos  pólos (+&-).
Para fechar o compartimento,  deslize a tampa como mostra a primeira 
imagem.

No caso de ocorrer um dos seguintes fenómenos,desl igue o ar 
condicionado e desligue imediatamente a alimentação.      
Em seguida,contacte o seu fornecedor ou serviço técnico autorizado.   
–O cabo de alimentação está sobreaquecido ou  danificado.  
–O ruído anormal ocorre durante o funcionamento.  
–O interruptor de ar é frequentemente ativado.  
–O ar condicionado liberta um cheiro a queimado.  
–A unidade interior tem fugas, pois há gotejamento.
NÃO repare nem volte a instalar o ar condicionado por si próprio.  
No caso de o ar condicionado funcionar em condições anormais, podem 
ocorrer avarias, choques elétricos, incêndios ou danos.

1.

2.

3.

▪

▪
▪

ATENÇÃO
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AVISOS DE INSTALAÇÃO

AVISOS IMPORTANTES

Por favor contacte o seu centro de manutenção autorizado antes de 
instalar. Se o equipamento não for instalado pelo centro de serviço 
autorizado, poderá ser impossível resolver avarias devido a um contacto 
incorreto.  
O ar condicionado deve ser  instalado por profissionais de acordo com as 
normas e regulamentos de cablagem naturais a este manual.
Após a instalação,deve realizar-se um teste de fuga de refrigerantes. 
Para transportar e instalar o ar condicionado noutro local, por favor   
contacte o seu centro de serviços especiais.

DESEMPACOTAMENTO E INSPEÇÃO
Abra a caixa e teste o ar condicionado numa área com ventilação   
suficiente (janelas  abertas eportas) e sem fontes de ignição.  
Nota: Os operadores devem usar uma haste antiestática.   
É necessário que um profissional inspecione a máquina  para verificar se 
existem fugas de refrigerantes antes de abrir a caixa da unidade exterior; 
parar a instalação de ar condicionado se forem encontradas  fugas.  
Os equipamentos de prevenção de incêndios e as precauções 
antiestáticas devem ser preparados adequadamente antes da inspeção.   
Inspecione a linha de refrigerante para  danos e verificar se a sua 
aparência externa é adequada.

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO- AR CONDICIONADO

Deve preparar o dispositivo de prevenção de incêndios antes de iniciar a 
instalação.  
Certifique-se de que a área de instalação está ventilada (janelas abertas e 
portas).  
É proibida a presença de fontes de ignição, de fumar e de telefone numa  
zona onde se encontra o refrigerante R32. 
Precauções ant i -estanét icas são necessár ias para instalar  ar  
condicionado: use roupa 100% algodão e luvas de proteção, por exemplo.  
Não desligue o detetor de fugas durante a instalação.  
Em caso de fuga do refrigerante R32 durante a instalação, deve  
determinar a sua concentração no interior e reduzi-la até atingir um nível  
de segurança.  No caso de uma fuga de re f r igerante a fe tar  o  
funcionamento do ar condicionado,  pare imediatamente o seu 
funcionamento, por favor. Deve drenar o ar condicionado antes de 
transportá-lo para o oficina de manutenção.

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
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Mantenha o equipamento elétrico, as fichas, os cabos, as fontes  de alta 
temperatura e a energia estática afastada da área  abaixo dos lados da 
unidade interior. 
O ar condicionado deve ser instalado num local de fácil acesso para 
instalação e manutenção, sem obstáculos que possam bloquear o ar 
dentro ou fora das unidades interiores/exteriores, e deve mantê-lo 
afastado de fontes de calor e de situações inflamáveis ou explosivas. 
Se o cabo de ligação não for suficientemente longo na altura de instalar 
ou reparar o ar condicionado, deve substituir o cabo de ligação na sua 
totalidade com um cabo, de acordo com as especificações originais, é 
proibida a extensão do cabo.          
Utilize novas tubagens de ligação, a menos que volte a ligar para tubo.

REQUISITOS PARA A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

Evite instalar em locais onde haja fuga de produtos inflamáveis ou
gases explosivos ou onde circulam gases muito agressivos. 
Evitar a instalação em locais sujeitos a fortes campos elétricos e   
magnéticos artificiais.   
Evitar a instalação em locais sujeitos a ruído e ressonância.  
Evitar a instalação em locais sujeitos a condições naturais adversas (fumo 
gorduroso, ventos fortes arenosos, luz solar direta ou fontes elevadas de 
temperatura, por exemplo).
Evitar instalar em locais de fácil acesso para crianças.  
Minimizar a ligação entre unidades interiores e exteriores.     
Encontre um local onde a manutenção e os arranjos  sejam fáceis e onde  
a ventilação seja boa.  
A unidade exterior não deve ser instalada de modo a bloquear corredores, 
escadas, saídas,saídas de emergência, percursos pedonais ou outras 
áreas públicas.
A unidade exterior deve ser instalada o mais longe possível de portas e 
janelas de vizinhos e plantas verdes.

INSPEÇÃO DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

Verifique a placa de identificação na unidade exterior para ter a certeza o 
líquido refrigerante é o R32.

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Inspecione a superfície do chão do espaço. A superfície não deve ser 
inferior à superfície útil especificada (5 ㎡ ). A unidade exterior deve ser 
instalada num local devidamente ventilado e arejado. 
Inspecione o ambiente circundante do local de instalação: o R32 não deve 
ser instalado em locais ou em espaços fechados por edifícios. 
Se utilizar um berbequim eléctrico para fazer furos na parede, verifique 
primeiro se não há tubos de água, electricidade ou gás. Recomendamos a 
utilização de um orificio (buraco) reservado no telhado da parede.

▪

▪

▪

REQUISITOS PARA A ESTRUTURA DE MONTAGEM
O suporte de montagem deve estar em conformidade com as normas 
nacionais ou industriais em termos de resistência e deve ter tratamento 
anti-corrosão no pontos e ligações de soldadura.
A capacidade de carga do suporte de montagem deve ser capaz de 
suportar até 4 vezes ou mais o peso da unidade,ou 200kg, em qualquer 
dos casos, o de maior peso. 
A fixação do suporte de montagem da unidade exterior deve ser feita com 
um parafuso de expansão. 
Certifique-se de que a instalação é segura, independentemente do tipo 
montagem na parede, para evitar que a unidade caia, dado que poderia 
prejudicar as pessoas.  

▪

▪

▪

▪

REQUISITOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA
Utilize a tensão correta e utilize circuitos elétricos concebidos para acionar 
os equipamentos de ar condicionado.  O diâmetro do cabo de alimentação 
deve estar em conformidade os  requisitos nacionais. 
Se a corrente máxima de ar condicionado for 16 A, deve ser utilizado um 
interruptor (disjuntor) de proteção contra ar ou fugas com dispositivos de 
proteção. 
A gama de funcionamento é de 90%-110% da voltagem local.
Em caso de tensão instável (alimentação insuficiente) pode causar 
avarias, choques elétricos ou incêndios.
Em caso de tensão instável, recomenda-se aumentar o regulador de 
tensão, aumentando a voltagem.
A distância mínima entre ar condicionado e combustíveis é de 1,5 m.
O cabo de interconexão liga as unidades interiores e exteriores.
Deve selecionar o tamanho do cabo apropriado antes de o preparar para 
a ligação.
Tipos de cabo:
Cabo de alimentação exterior:H07RN-F ou H05RN-F; 
Cabo de ligação:H07RN-F ou H05RN-F;

▪

▪

▪

▪
▪

▪
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A área transversal mínima do cabo de alimentação e do cabo de 
interligação

▪

América do Norte

Aparelhos de
amplificação
(A)

AWG

Outras regiões

Corrente de nal
do dispositivo a
(A)

Área
transversal
(mm)

10
13
18
25
30
40

18
16
14
12
10
8

>3 e ≤ 6
>6 e ≤ 10

>10 e ≤ 16
>16 e ≤ 25
>25 e ≤ 32
>32 e ≤ 40

0,75
1

1,5
2,5
4
6

A corrente máxima da unidade determinará o tamanho do cabo de ligação 
necessário, cabo de alimentação, fusível e interruptor necessários.
A corrente máxima é indicada na placa indicadora situada no painel lateral 
da unidade. Consulte esta chapa de indicação para escolher o cabo, o 
fusível ou interruptor apropriados.
Nota:O número do cabo principal indica o detalhe da cablagem ligada à 
unidade que adquiriu.

▪

▪

REQUISITOS PARA TRABALHOS EM ALTA ALTITUDE (ALTURA)
Quando a instalação é efetuada a 2 metros ou mais do solo,devem ser 
u t i l i zados d ispos i t ivos  de segurança e  c in tas  de res is tênc ia  
suficientemente fortes para suportar a unidade exterior para evitar quedas 
que possam causar perda de propriedade, danos ou ferimentos em 
pessoas ou até mesmo a morte. 

▪

REQUISITOS PARA A LIGAÇÃO À TERRA
O ar condicionado é um equipamento elétrico de Classe I que deve ser 
ligado à terra de forma fiável.
Não ligar o fio de terra a linhas de gás, pára-raios, fios telefónicos, ou 
outros circuitos indevidamente ligados à terra.
O fio de terra foi especialmente concebido para o seu funcionamento e 
não deve ser utilizado para outros fins, nem deve ser fixado com um 
parafuso auto-roscante comum.
O  diâmetro  do cabo de interligação deve ser o recomendado no manual 
de instruções, e com um terminal do tipo O que cumpra as normas locais 
(o diâmetro interno do terminal do tipo O deve ser igual ao tamanho do 
parafuso da unidade, não mais do que 4,2 mm).

▪

▪

▪

▪
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Após a instalação, deve certificar-se de que os parafusos foram 
devidamente fixados e que não há risco de se soltarem.

OUTROS
O método de ligação do  ar condicionado, o cabo de alimentação e 
método de interligação de cada elemento separado deve estar de acordo 
com o esquema/diagrama de cablagem fixado na máquina.   
O modelo e a classificação do fusível devem estar de acordo com a 
serigrafia no controlador ou porta-fusíveis correspondente.

▪

▪

LISTA DE EMBALAGEM
Lista da embalagem da unidade
Interior

Lista da embalagem da unidade
exterior

Número

Unidade interior

Controlo remoto

Pilhas (7)

Manual
proprietário

Tubo
Drenagem

Canti
-pai Unidade

Conjunto

PC

PC

PC

Conjun
to

Número

Unidade exterior

Tubo conexão

Banda plástica

Anel de tubo
Proteção

Cimentação
(massa)

Canti
-pai Unidade

Conjunto

PC

Rolo

Conjun
to

PA
-QUETE

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

 NOTA:Todos os acessórios devem estar contidos no material de 
embalagem atual, mas se houver alguma diferença, por favor, seja 
compreensivo.   
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INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR
DESENHO DIMENSIONAL DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

Espaço Até que Para Teto - 15 cm

Espaço até
à parede
20 cm Acima

Espaço até
à parede

20 cm Acima

Espaço para o chão - 230 - 260 cm 

Puxe o painel para fora após a instalção, para verificar se está 
devidamente fixado.

SUPORTE DE MONTAGEM
A parede na qual a unidade interior está 
instalada deve ser dura e firme,para 
evitar vibrações.
Utilize um parafuso do tipo + para fixar o  
pa ine l .Monte  o  pa ine l  na  parede  
horizontalmente e fixar o lado horizontal 
e o comprimento vertical.

1.

2.

3.

 anel de
proteção
contra tubos

Silicone

ATRAVÉS DE UM ORIFICIO NA PAREDE
Faça um furo na parede na posição 
pré-determinada na parede para passar 
o tubo,que deve inclinar-se para fora 
com 5°-10°.
Para proteger os tubos e os cabos 
contra danos causados por possíveis 
roedores que possam mover-se dentro 
da parede,  deve ins ta la r  um ane l  
protector e vedá-lo com silicone. 

1.

2.
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Nota:Normalmente, o orifício na parede terá um diâmetro de 60-80 mm. 
Evite locais onde já existam tubos e paredes duras parafazer o furo.

Dependendo da posição da unidade, o tubo pode sair do lado esquerdo 
ou direito (Fig. 1), ou verticalmente a partir da retaguarda (Fig.2)
(dependendo do comprimento do tubo da unidade interior). Em caso de 
saída lateral,deve bloquear a saída no lado oposto.

ROTA DO TUBO
1.

Tubagem de 
ligação 
saída e cabos

Material de preparação

Tubagem de
ligação
saída e cabos

Fig.1 Fig.2

LIGAÇÃO DO TUBO DE DRENAGEM
Retire a peça fixa para retirar o tubo da unidade interior. Com as mãos, 
aparafusar a porca sextavada do lado esquerdo da articulação.
Ligue o tubo de ligação à unidade interior. Aponte para o centro do tubo, 
aperte a porca à mão e, em seguida, reforce a porca com uma chave de 
torque. A direcção certa é indicado no diagrama à direita. O par utilizado 
está indicado na tabela seguinte.

Nota:Verifique se as juntas estão danificadas antes de instalar. 
As juntas não devem ser reutilizadas a não ser que sejam após
oalargamento a partir de novo o tubo.

1.

2.

Tabela de Torção de Aperto

Tubo interior porca de união

Chave
Bocas

Chave
dinamométrica

Tamanho do
tubo (mm)

Ø 6.36mm (1/4")

Ø 9.52mm (3/8")

Ø 12,7mm (1/2")

Ø 15.88mm
(5/8")

Ø 19.05mm
(3/4")

Por (N-in)

15~25

35~40

45~60

73~78

75~80
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Tubo de ligação
e fios

esgoto

isolamento
adesivo

ENVOLVIMENTO DE ISOLAMENTO NA
NA TUBAGEM

Utilize a manga de isolamento para forrar 
a parte da junta da unidade interior e do 
tubo de ligação e, em seguida, utilize 
material de isolamento para selar e vedar 
o tubo de isolamento, para evitar a o 
aparecimento de água condensada no 
lado da junta.
Ligue a saída de água ao tubo de saída 
e alinhe o tubo de ligação, os cabos e a 
mangueira de saída.
Use braçadeiras de plástico para enrolar 
os tubos de ligação, os cabos e a

1.

2.

3.

FIXAR A UNIDADE INTERIOR
Pendure a unidade interior no painel e 
mova-a de um lado para o outro para 
garantir  que o gancho está posicionado na 
posição correta.
Empurre ligeiramente sobre a parte inferior 
esquerda e superior direito da unidade em 
direção ao painel, até que o gancho seja 
fixado  na  pos i ção  e  f aça  um ru ído  
de"clique".     

1.

2.

DIAGRAMA DE CABLAGEM
Se o seu ar condicionado vier com cabo de ligação,a cablagem da 
unidade interior será feita por fábrica e não requer ligação.
Se não tiver sido fornecido nenhum cabo de interligação,requer ligação de 
acordo com a Instalação. 

1.

2.

3.

Após a Instalação,verifique:
que os parafusos foram devidamente fixados e que não existe qualquer 
risco de se soltarem. 
que o conector de visualização foi colocado no local adequado e que não  
entra em contacto com a placa de terminais.
que a tampa da caixa de controlo esteja devidamente fixada. 

▪

▪
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Connector
velocidade constante velocidade variável

Se tiver umconector,
ligue-o
imediatamente.

Normalmente,este manual inclui o modo de cablagem para diferentes 
tipos de A/C. Não podemos excluir a possibilidade de que alguns 
tipos especiais de diagrama de cablagem não estejam incluídos.
Os diagramas devem servir apenas como material de referência. 
Caso a unidade seja diferente deste diagrama de cablagem,consulte 
o diagrama de cablagem detalhado ligado à  suaunidade.

Nota:
▪

▪

Para a unidade exterior Para unidade exterior

Para a unidade exterior Para unidade exterior
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50
cm

50cm30cm

10cm

200cm

DESENHO DIMENSIONAL DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR
Espaço até o
Obstrução

Sobre Espaço
Até que O Obstrução

Ar interior

Sobre o espaço
para obstrução

Pés instalação
Esquerda

Pés instalação
Direita

Instalação de parafuso da unidade exterior 

Ar exterior

INSTALE O TUBO DE LIGAÇÃO
Ligue a unidade exter ior ao tubo de 
l igação:Ponto Para Recreio O Tubo 
Conexão Em O Válvu laDetenção,  y  
Apertar O Noz Com O Mão, mão. Depois, 
Reforçar O Noz com um Chave dínamo.

Comprimento
da tubagem

Quantidade de refrigerante
a adicionar

Quantidade
de
refrigerante
para 
a unidade≤5m

5-15m

Desnecessário

CC≤12000Btú/h
CC≤18000Btú/h

16g/m
24g/m

≤1kg
≤2kg

Tamanho da forma
da unidade exterior
A1(A2)*A*P) (mm) 

665(710)x420x280
600 (645)x485x260
660(710)x500x240
700 (745)x500x255
730(780)x545x285
760(810)x545x285
790(840)x550x290
800(860)x545x315
800(850)x590(690)x310
825(880)x655x310
900(950)x700x350
900(950)x795x330
970(1044)x803x395

A(mm) B (mm)

430
400
500
460
540
540
545
545
540
540
630
535
675

280
290
260
260
280
280
300
315
325
335
350
350
409

Tubagem de ligaçãoporcaVávula de
Paragem

Tubagem de
linha liquido 

Tubagem de
linha de gás

Chave

Tampa de
válvula de
paragem

PT33



Cobertura das
partes eletrónicas

DIAGRAMA DE CABLAGEM

Alimentação Para a unidade
interior

Para a unidade
interior

Alimentação

Alimentação Para a unidade
interior

Para a unidade
interior

Alimentação

Se tiver um conector,ligue-o diretamente. 

Se quiser estender a tubagem,deve adicionar uma quantidade adicional de
refrigerante para que o funcionamento e o desempenho do ar condicionado
não sejam comprometidos.
Nota: Esta tabela serve apenas como referência. 

As juntas não devem ser reutilizadas a não ser que sejam 
depois de o tubo voltar a ser alargado.  
Após a instalação,deve verificar se a tampa da válvula de 
paragem está corretamente fixada.   

1.
2.

3.

LIGAÇÃO DA CABLAGEM
Desaparafusar os parafusos e retire as 
partes E da unidade.
Ligue os cabos respectivamente aos
terminais correspondentes na placa de 
terminais da unidade exter ior(ver 
diagrama de cablagem) e se houver 
sinais l igados àficha, l igue-o sem 
vedação.
Cabo de l igação à  te r ra :Ret i re  o  
parafuso de l igação à terra da sua 
estrutura, aparafuse a extremidade do 
cabo de ligação de terra no parafusode 
ligação à terra e aparafuse-o no orifício 
de ligação à terra.
F ixe  o  cabo  de  fo rma fiáve l  com 
fixações(placa de prensagem)
Volte a colocar as tampas das peças 
E-parts e fixe-as com parafusos. 

1.

2.

3.

4.

5.

Connector

velocidade constante variável constante
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Vacuómetro 76 cm Hg

Mango Lo

Válvula de pressão

Válvula multidreccional

Mango Hi

Mangueira de carga

Bomba de Vácuo

Válvula de paragem
(válvula de gás)

Válvula de paragem
(válvula líquida)

Mangueira de carga

Nota:
Normalmente, este manual inclui o modo de cablagem para 
diferentes tipos de A/C.Não podemos excluir a possibilidade de que 
alguns tipos especiais de diagrama de cablagem não estejam 
incluídos.
Os diagramas devem servir apenas como material de referência. 
Casoaunidade seja diferente deste diagrama de cablagem,consulte o 
diagrama de cablagem detalhado ligado ao  seu Unidade.

▪

▪

Vácuo
*Deve ser utilizada uma bomba exclusiva para refrigerante R32 para aspirar 
o refrigerante R32.
Antes de iniciar o trabalho com ar condicionado, retire a tampa da válvula de 
paragem (válvulas líquidas e de gás) e certifique-se de  as recolocar 
posteriormente(para evitar possíveis fugas de ar).

Para evitar fugas de ar e derrames, 
apertar  todos os parafusos no 
Conectores   de todos os tubos.
Ligue a válvula de paragem, a 
mangueira de carga, a válvula 
multidirecional e a bomba de vácuo.
Abra completamente a pega Lo da 
válvula multidirecional e aplique o 
vácuo durante  pe lo  menos 15 
minutos.
Verifique se o vacuómetro indica 
-0,1 MPa (-76 cmHg).   

1.

2.

3.

4.

5.

Depois de  aplicar o vácuo,abra completamente  a válvula de paragem 
com uma chave hexagonal.
Verifique se as ligações interiores e exteriores não sofrem e apresenatm 
fugas de ar. 

DRENAGEM DE CONDENSAÇÃO AO AR LIVRE (APENAS TIPO BOMBA 
DE CALOR)
Quando a unidade está em modo de 
aquecimento, a água de condensação e 
a água de descongelação podem ser 
e v a c u a d a s  c o m  a  m a n g u e i r a  d e  
drenagem. Instalação: Instale o conector 
de drenagem exterior no

Chassis
Conector de
drenagem exterior
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orifício de 25 diâmetros na placa-base e fixe a mangueira de drenagem ao 
conector de modo a que a água gerada na unidade exterior possa ser 
drenada com segurança.

VERIFICAÇÃO APÓS INSTALAÇÃO E TESTE DE 
FUNCIONAMENTO
VERIFICAR APÓS A INSTALAÇÃO

*Teste de segurança elétrica
Verifique se a tensão de alimentação é adequada.
Verifique se não existem ligações incorrectas em qualquer uma das 
potência, sinal e terra.
Verifique se o cabo de ligação à terra do ar condicionado está ligado e 
corretamente aterrado.
*Teste de segurança de instalação
Verifique se a instalação está segura.
Verifique se a saída de água é fluida.
Verifique se a cablagem e os tubos foram instalados corretamente.
Verifique se não permaneceram objetos ou ferramentas estranhosno 
interior da unidade.
Verifique se a linha de refrigerante está devidamente protegido.
*Teste  de fugas de refrigerante
Dependendo do método de instalação,podem ser implementados os 
seguintes métodos para inspecionar fugas em áreas como as quatro 
ligações da unidade exterior e dos centros de válvulas: 
Método de bolha: Aplique uma camada uniforme de  água com sabão no 
local suspeito de fugas e observe se ocorrem bolhas.
Método do instrumento:Inspeção de fugas apontando, de acordo com as 
instruções,o detetor de fugas para o local alegado da fuga.
Nota: Certifique-se de que a ventilação é adequada antes de inspecionar.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.

TESTE DE FUNCIONAMENTO
Preparação da realização do teste de funcionamento:

Verifique se os tubos e os cabos de ligação estão corretamente ligados.
Confirme que as válvulas dos laterais de gás e l íquido  estão 
completamente abertas.  

▪
▪
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Método de teste de desempenho:

AVISO DE MANUTENÇÃO
Atenção:
Para manutenção ou eliminação, contacte centros de assistência 
autorizados. A manutenção efetuada por pessoas não qualificadas pode 
causar perigo.
Alimente o ar condicionado com o refrigerante  R32 e mantenha o ar 
condicionado estritamente de acordo com os requisitos do fabricante.
Este capítulo centra-se, particularmente nos requisitos especiais de 
manutenção das unidades com refrigerantes R32. Peça à pessoa que 
efetua a reparção para consultar o livro de serviço pós-venda para obter 
mais informações detalhadas.

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PARA O PESSOAL DE MANUTENÇÃO
É necessária formação especial,para além da formação normal para 
processos de reparação em equipamentos de refrigeração, quando se 
trata de equipamentos com refrigerantes inflamáveis. Em muitos países, 
esta formação é realizada por organizações nacionais de formação que 
obtiveram a correspondente acreditação para ensinar competências 
padrão definidas e exigidas por lei. A competência obtida deve ser 
documentada por um certificado.
A manutenção e reparações de ar condicionado devem ser efetuadas de 
acordo com os métodos recomendados pelo fabricante. No caso de 
outros profissionais serem obrigados a manter e reparar o equipamento, 
este deve ser realizado sob a supervisão de pessoas que tenham 
qualificação para fixar equipamentos de ar condicionado com refrigerante 
inflamáv.

Ligue a alimentação e pressione o botão de ligar/desligar o botão do 
controlo remoto para ligar o ar condicionado.
Selecione COOL, HEAT(não disponível apenas nos modelos com 
arrefecimento), SWING e outros modos de funcionamento utilizando o 
controlo remoto e verifique se está tudo a funcionar corretamente.

Ligue o cabo de alimentação a uma ficha separada. 
Coloque as pilhas no controlo remoto.
 Nota: Certifique-se de que a ventilação é adequada antes de testar.

▪
▪

1.

2.

1.

2.
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INSPEÇÃO NO LOCAL
Deve ser efetuada uma inspeção de segurança antes de ser efetuada a 
manutenção em equipamentos de refrigeração R32 para garantir que o risco 
de incêndio é mínimo. Verifique se o local está devidamente ventilado, e se 
existe o equipamento anti-estático e de prevenção de incêndios.
Durante a manutenção do sistema de arrefecimento, tenha em conta as 
seguintes precauções antes de utilizar o sistema.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
1.Área de trabalho geral:
A equipa de manutenção e outros funcionários  que trabalham na área 
devem ser informados sobre a natureza do trabalho realizado.
Devem ser evitados trabalhos em espaços fechados. A área  em redor do 
espaço de trabalho deve ser protegida. Certifique-se de que as condições 
na área foram asseguradas por um controlo de materiais inflamáveis.
2.Inspecione a presença de refrigerantes:
A área deve ser inspecionada com um detetor de refrigerante adequado 
antes e durante os trabalhos, a fim de garantir que os técnicos têm em 
conta atmosferas potencialmente tóxicas ou inflamáveis.Certifique-se de 
que o equipamento de deteção de fugas utilizado é adequado para ser 
u t i l i z a d o  c o m  t o d o s  o s  r e f r i g e r a n t e s  a p l i c á v e i s , i s t o  é , s e m  
faíscas,devidamente selados ou intrinsecamente seguro.
3.Presença do extintor de incêndio:
Quando os trabalhos devem ser realizados quentes no equipamento de 
arrefecimento ou em quaiquer peças associadas,devem estar presentes e 
disponíveis equipamentos de combate a incêndios adequados. Certifique-se 
de que tem um extintor de pó ou CO2 ao lado da área em questão.
4.Sem fontes de ignição:
Nenhuma pessoa que exerça tarefas relacionadas com sistemas de 
arrefecimento que envolvam tubos expositores deve utilizar fontes de 
ignição de modo a causar um risco de incêndio ou explosão. Qualquer fonte 
possível de  ignição,incluindo os cigarros,deve ser mantida suficientemente 
afastada do local de instalação, reparação, remoção e eliminação, durante a 
qual o refrigerante pode ser libertado na área circundante. Antes de efetuar 
os trabalhos, a área circundante do equipamento deve ser controlada para 
garantir que não existem perigos de inflamabilidade ou de ignição. Deve 
haver sinais de "Não   fumar".
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5.Área ventilada(portas abertas e janelas): 
Certifique-se de que a  área é  ao ar livre ou  ventilada corretamente antes 
de abrir o sistema ou de fazer qualquer trabalho quente. Deve haver 
ventilação contínua durante o período de trabalho. A ventilação deve 
dispersar com segurança o líquido refrigerante derramado e de preferência 
atirá-lo para o exterior para a atmosfera.
6.Verificações no equipamento de arrefecimento:
Se os componentes elétricos estiverem carregados, devem ser adequados 
para a causa e com as especificações adequadas. Asdiretivas de 
manutenção e serviço do fabricante devem ser respeitadas em todos os 
momentos. Em caso de  dúvida, consulte o departamento técnico do 
fabricante para obter assistência. Deve efetuar os seguintes ensaios em 
instalações com refrigerantes inflamáveis:
・A quantidade de carga está de acordo com o tamanho do  espaço em que 
estão instaladas as peças que contêm refrigerante.  
・As  máquinas de ventilação e as tomadas funcionam corretamente e não 
estão bloqueadas. 
・Se  for utilizado um circuito de arrefecimento secundário, deve ser 
inspecionado para a presença de um refrigerante. 
・As tubagens ou componentes com refrigerantes foram instaladas numa 
posição em que é improvável que sejam expostos a qualquer substância 
que possa corroer componentes que contenham refrigerante, a menos que 
os componentes sejam feitos de materiais inerentemente resistentes à 
corrosão ou protegidos adequadamente contra a corrosão.  
7.Verificações em dispositivos elétricos:
As  reparações e a manutenção dos componentes elétricos devem incluir 
controlos de segurança iniciais e procedimentos de inspeção para os 
c o m p o n e n t e s .  E m  c a s o  d e  a v a r i a  n ã o  p o d e  s e r  r e s o l v i d o  
imediatamente,mas é necessário continuar o operação, deve ser utilizada 
uma solução temporária adequada. Isto deve ser comunicado ao 
proprietário do equipamento para que todas as partes sejam advertidos. As 
verificações iniciais de segurança devem incluir: 
・Os  condensadores são descarregados: devem ser efetuados de uma 
forma segura para evitar possíveis faíscas.
・Não devem existir componentes elétricos ou cabos expostos durante o 
carregamento, recuperação ou purga do sistema. 
・Mantenha a ligação à terra continuamente.   
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INSPEÇÃO DO CABO
Inspecione o cabo para quanto ao desgaste, corrosão, sobretensão, 
vibrações e verificar se existem arestas afiadas ou outros efeitos adversos 
no ambiente circundante.Durante a inspeção deve ter em conta o impacto 
do envelhecimento ou a vibração contínua do compressor e da ventoinha.

INSPEÇÃO PARA FUGAS DE REFRIGERANTE R32
Nota:Inspecione se existem fugas de refrigerantes num ambiente onde não 
existam fontes potenciais de ignição. Não utilize sondas de halogéneo (ou 
qualquer outra sonda que utilize chama aberta).
Método de deteção de fugas:
Para sistemas com refrigerante R32, estão disponíveis instrumentos de 
deteção de fugas e a deteção não deve ser realizada num ambiente com 
refrigerante. Certifique-se de que o detetor de fugas não se torna uma 
possível fonte de ignição e que é adequado para a medida do refrigerante. 
O detetor de fugas deve ser ajustado para detetar a concentração mínima
(percentagem) de combustível inflamável proveniente do refrigerante. 
Calibrar e ajustar a concentração de gás adequada (não mais de  25%) para 
o refrigerante utilizado.
O líquido uti l izado na deteção de fugas é aplicável à maioria dos 
refrigerantes. Não utilize cloreto para evitar a reação entre cloro e 
refrigerantes e corrosão de tubos de cobre.
Se suspeitar de uma fuga, remova todas as fontes de fogo da área ou 
apague  os incêndios.
No caso de a localização da fuga precisar de ser soldada, todos os 
refrigerantes devem ser recuperados ou todos os refrigerantes devem ser 
isolados da área de fuga (utilizando a válvula de corte). Antes e durante a 
soldadura, utilize OFF para purificar o sistema na sua totalidade.

BOMBA DE EXTRAÇÃO E VÁCUO
1.Certifique-se que nenhuma fonte de incêndio seja acesa perto da saída da 
bomba de vácuo e que a ventilação seja adequada.
2.Permitir a manutenção e outras operações no circuito de arrefecimento 
sejam efetuadas de acordo com o procedimento geral, mas não se esqueça 
que é extremamente importante que a inflamabilidade seja considerada.D 
eve seguir estes procedimentos:
・Retire o líquido refrigerante.
・Descontaminar as linhas de gás inertes.
・Extração.
・Descontaminar as linhas de gás inertes novamente. 
・Cortar ou soldar o tubo.
3.O refrigerante deve ser devolvido ao depósito correspondente.
Deve"soprar"o nitorgénio (azoto) sem oxigénio através do sistema para 
garantir a sua segurança.Este processo pode requerer múlt iplas 
repetições.Esta operação não deve ser efetuada com ar comprimido e 
oxigénio.
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4. Através do processo de sopro,o azoto anaeróbico é carregado no sistema 
para obter a pressão de trabalho necessária para o vácuo. Em seguida, o 
oxigénio sem azoto é libertado para a atmosfera, e finalmente,deve fazer o 
vácuo no sistema. Repita este processo até que todo o refrigerante  tenha 
sido removido do sistema.
Após a última carga de azoto anaeróbico, descarregue o gás em pressão 
atmosférica e está pronto para soldar o sistema. Esta operação é 
necessária para soldar o tubo.

PROCEDIMENTOS DE CARREGAMENTO DO REFRIGERANTE
Como complemento ao procedimento geral, deve adicionar os
seguintes requisitos: 
・Cert ifique-se de que não existe contaminação entre diferentes 
refrigerantes quando utilizar um dispositivo de mudança de refrigerante. A 
tubagem de troca de refrigerantes deve ser o mais curto possível, para 
reduzir os resíduos de refrigerante. 
・Os tanques devem ser mantidos na posição vertical.
・Certifique-se de que as tarefas de ligação à  terra foram
executadas antes de carregar o sistema de arrefecimento com refrigerantes.
 •Após a conclusão da cobrança (ou quando ainda não concluída), faça 
marcar o sistema com etiquetas.
・Tenha cuidado para não sobrecarregar o líquido refrigerante.

ELIMINAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Eliminação:
Antes de iniciar este procedimento,o pessoal técnico deve estar
plenamente familiarizado com o equipamento e todas as suas funções,e 
torná-lo uma prática recomendada para a recuperação segura do 
refrigerante. Para reciclar amostras de refrigerante, líquido refrigerante e 
óleo devem ser analisadas antes da operação. Assegurar que está 
disponível energia adequada antes de testar.  
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1.Certifique-se de que está familiarizado com o equipamento e o seu 
funcionamento.
2.Desligue a fonte de  alimentação.
3.Antes de  realizar  este processo:
・Se necessário,pode utilizar equipamento mecânico para facilitar o 
funcionamento do depósito de refrigeração.
・Certifique-se de que todo o equipamento de proteção individual é eficaz e 
pode ser utilizado corretamente.
・Todo o processo de recuperação deve ser realizado sob a supervisão de 
pessoal qualificado. 
・A recuperação do equipamento e do depósito deve estar em conformidade
com as normas nacionais aplicáveis.
4.Sempre que possível, deve executar o vácuo no sistema de arrefecimento.
5.Se o vácuo não for possível, o refrigerante deve ser removido de todas as 
parte do sistema.
6.Antes de iniciar a recuperação, certifique-se de que a capacidade do 
depósito é suficiente. 
7.Inicie e opere o equipamento de recuperação de acordo com as 
instruçõesdo fabricante. 
8.Não encha o depósito até à sua capacidade máxima (o  volume de injeção 
de líquidos não excede 80% do volume do depósito). 
9.Mesmo que a duração seja curta, não deve  exceder a pressão máxima 
de funcionamento do depósito/reservatório.
10.Depois de completar o enchimento do depósito e chegar ao fim do 
processo de funcionamento,deve certificar-se de que os depósitos e o 
equipamento são removidos rapidamente e que todas as válvulas de corte 
do equipamento estão realmente fechadas.
11.É proibido injetar refrigerantes recuperados noutro sistema antes de 
serempurificados e testados.
Nota:A identificação deve ser feita após a limpeza do dispositivo e quando 
os refrigerantes tiverem sido evacuados. A identificação deve incluir data  e 
aprovação. Certifique-se de que a identificação do dispositivo indica os 
refrigerantes inflamáveis nele contidos.

Recuperação:
1.É necessária a evacuação dos refrigerantes do sistema quando se repara 
ou el imina o aparelho. Recomenda-se remover completamente o 
refrigerante.
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2.Um depósito de refrigeração especial só deve ser utilizado quando o 
refrigerante for carregado no depósito. Certifique-se de que a capacidade do 
depósito é adequada à quantidade de refrigerante a injetar no sistema na 
sua totalidade. Todos os depósitos destinadosa serem utilizados a 
recuperação do refrigerante deve ter identificação de refrigerante. Os  
reservatórios devem estar equipados com válvulas de descarga de pressão 
e válvulas de passagem, e devem estar em boas condições. Sempre que 
possível,os tanques vazios devem ser evacuados e armazenados à 
temperatura ambiente antes da utilização.
3.O equipamento de recuperação deve ser mantido em condições de 
funcionamento adequadas e deve estar equipado com instruções de 
funcionamento para facilitar o acesso. O equipamento deve ser adequado 
para a recuperação de refrigerantes R32.Além disso, deve estar disponível 
um dispositivo de pesagem qualificado para uma utilização normal. A 
mangueira deve ser ligado a ligações amovíveis de fugas zero e deve a ser 
mantido em boas condições. Antes de ut i l izar o equipamento de 
recuperação, verifique se está em boas condições e se foi mantido 
perfeitamente. Verifique se os componentes elétricos foram selados para 
evitar fugas de refrigerantes e incêndios.Se tiver alguma dúvida, consulte o 
fabricante.
4.O refrigerante recuperado deve ser armazenado em recipientes 
adequados, com instruções de transporte inclusivas, e deve ser devolvido 
ao fabricante do líquido de refrigerante. Não misture refrigerantes em 
equipamentos de recuperação,especialmente em tanques.
5.O espaço de carga de refrigerante R32 não deve ser fechado durante o 
processo de transporte. Tome medidas anti-estáticas durante o transporte, 
se  necessário. Durante o transporte, as cargas e descargas, devem ser 
tomadas medidas de proteção adicionais para proteger o ar condicionado e 
para garantir que não é danificado.
6.Ao  remover o compressor ou o óleo do compressor, certifique-se de que 
foi ativado a um nível adequado de modo a que não haja resíduos 
refrigerantes R32 no óleo lubrificante. O esvaziamento deve ser efetuado 
antes de devolver o compressor ao seu fornecedor. Garantir a segurança ao 
descarregar óleo do sistema. 
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Certificado de conformidade CE
TOYOTOMI CO., LTD declara que este produto está em conformidade com 
os requisitos gerais de acordo com as seguintes directivas europeias: :
LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: (EU)2015/863
ERP: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU
WiFi: Potência máxima de transmissão sem fios: 802.11b:16dBm /
802.11g:14dBm / 802.11n:13dBm
Gama de frequências sem fios: 2,412 GHz - 2,484 GHz
Por conseguinte, o produto foi marcado com o símbolo            e 
a Declaração de Conformidade foi emitida e está à disposição das 
autoridades competentes que regulam o mercado.

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com 
outros resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos 
ao  amb ien te  e  à  saúde  humana  dev ido  à  e l im inação  
descontrolada de resíduos, é favor reciclar o produto de uma 
forma responsável para promover a reutilização sustentável dos 
materiais. Se se desfizer de o produto deforma adequada, ajudará 

a prevenir possíveis impacto snegativos no ambiente e na saúde. A 
reciclagem de materiais ajuda a poupar recursos naturais.  Para 
eliminar/retornar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de recolha e 
devolução no seu país ou contacte o fornecedor que lhe vendeu o produto. 
Este produto deve ser reciclado de forma amiga do ambiente.
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4. Através do processo de sopro,o azoto anaeróbico é carregado no sistema 
para obter a pressão de trabalho necessária para o vácuo. Em seguida, o 
oxigénio sem azoto é libertado para a atmosfera, e finalmente,deve fazer o 
vácuo no sistema. Repita este processo até que todo o refrigerante  tenha 
sido removido do sistema.
Após a última carga de azoto anaeróbico, descarregue o gás em pressão 
atmosférica e está pronto para soldar o sistema. Esta operação é 
necessária para soldar o tubo.

PROCEDIMENTOS DE CARREGAMENTO DO REFRIGERANTE
Como complemento ao procedimento geral, deve adicionar os
seguintes requisitos: 
・Cert ifique-se de que não existe contaminação entre diferentes 
refrigerantes quando utilizar um dispositivo de mudança de refrigerante. A 
tubagem de troca de refrigerantes deve ser o mais curto possível, para 
reduzir os resíduos de refrigerante. 
・Os tanques devem ser mantidos na posição vertical.
・Certifique-se de que as tarefas de ligação à  terra foram
executadas antes de carregar o sistema de arrefecimento com refrigerantes.
 •Após a conclusão da cobrança (ou quando ainda não concluída), faça 
marcar o sistema com etiquetas.
・Tenha cuidado para não sobrecarregar o líquido refrigerante.

ELIMINAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Eliminação:
Antes de iniciar este procedimento,o pessoal técnico deve estar
plenamente familiarizado com o equipamento e todas as suas funções,e 
torná-lo uma prática recomendada para a recuperação segura do 
refrigerante. Para reciclar amostras de refrigerante, líquido refrigerante e 
óleo devem ser analisadas antes da operação. Assegurar que está 
disponível energia adequada antes de testar.  
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5386400 
Fax:  +30 210 5913664
http://www.toyotomi.gr

SERVICE / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 5386490 
Fax:  +30 210 5313349

OFFICIAL REPRESENTATIVE ITALY
TOYOTOMI ITALIA S.R.L.
VIA T. EDISON, 11
20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)
Tel:  +39 039 6080392 
Fax:  +39 039 6080316
http://www.toyotomi.it

OFFICIAL REPRESENTATIVE NETHERLANDS
TOYOTOMI EUROPE SALES B.V. 
HUYGENSWEG 10,  5466 AN VEGHEL   
Tel:  +31 (0)413 82 02 95   
Fax:  +31 (0)413 74 50 38 
http://www.toyotomi.eu

REPRESENTANTE OFICIAL ESPANA
TOYOTOMI EUROPE SALES SPAIN S.A.
CALLE TRIGO, 9  BAJO 2, 28914 LEGANÉS (MADRID)
Tel:   +34 91 6895583
Fax:  +34 91 6895584
http://www.toyotomi.es
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É proibida a reimpressão ou reprodução total ou parcial deste manual, de qualquer 
forma, sem autorização escrita  por parte da TOYOTOMI CO., LTD


