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Ar Condicionado de Inversor de Sistema



Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.
Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado.
Este manual de utilização destina-se exclusivamente à unidade interior. Para entender exaustivamente a totalidade do 
aparelho, leia este manual em conjunto com o manual de utilização da unidade exterior.
Os itens seguintes são descritos no manual de utilização da unidade exterior.
• Nomes de peças e funções do controlador remoto
• Procedimento de funcionamento
• Resolução de Problemas
Relativamente ao cartão de garantia, obtenha-o junto do representante e guarde-o com este manual de funcionamento.



Nome das peças e funções

No caso de sucção a partir do lado inferior

Controlo 
remoto

Puede seleccionar la velocidad del 
ventilador (HH, H, L)

Conduta circulação 
de ar

(aquisição local)

(aquisição local)

Saída de ar

Filtro de ar

Fio de ligação

Fio de terra

Tubulação de refrigerante
Ligações do fornecimento eléctrico

Tubo de drenagem

No caso de sucção a partir do lado posterior
Conduta circulação 
de ar

(aquisição local)

(aquisição local)

Saída de ar

Filtro de ar

Tubulação de refrigerante
Ligações do 
fornecimento eléctrico

Fio de ligação

Fio de terra

Controlo remoto

Puede seleccionar la velocidad del ventilador (HH, H, L)

Tubo de drenagem
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As instruções foram escritas originalmente em 
inglês. Todas as versões noutras línguas são 
traduções da redacção original.

Informações importantes acerca do refrig-
erante utilizado

Este produto contém gases fluorados com efeito 
de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto.

Tipo de refrigerante:R410A

Valor GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = “global warming potential”, potencial de 
aquecimento global

Pode ser necessário efectuar inspecções periódi-
cas para detectar fugas de refrigerante, face à 
legislação europeia ou nacional em vigor. Con-
tacte o nosso representante local para obter mais 
informações.

Precauçães
Para fazer uso de todas a vantagens das funções 
deste ar condicionado e para evitar problemas de 
funcionamento devido a uso inadequado, 
recomenda-se ler cuidadosamente este manual 
de instruções antes do uso.
• Este ar condicionado está classificado sob 

“aparelhos não acessíveis ao público em geral”.
• As precauções descritas aqui são classifi-

cadas em ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO. 
Ambas contém informações importantes 
relativas à segurança. Assegure-se de 
observar todas as precauções sem falta.

 ADVERTÊNCIA .. O não cumprimento devido 
destas instruções pode 
resultar em ferimentos ou 
morte.

 PRECAUÇÃO ..... O não cumprimento devido 
destas instruções pode 
resultar em danos materiais 
ou ferimentos, que podem 
tornar-se sérios depen-
dendo das circunstâncias.

Depois de usá-lo, mantenha este manual em 
local conveniente para que se possa consultá-
lo quando necessário. Caso o equipamento 
seja transferido para um novo usuário, asseg-
ure-se de entregar o manual também.

ADVERTÊNCIA
• Consulte o seu revendedor acerca do tra-

balho de instalação.
Fazer o trabalho por si mesmo pode resultar em 
vazamento de água, choque elétrico e perigo 
de incêndio.

• Consulte o seu revendedor acerca de modi-
ficações, reparos e manutenção do condi-
cionador de ar.
Trabalho não qualificado pode resultar em 
vazamento de água, choque elétrico e perigo 
de incêndio.

• No caso de vazamento de refrigerante, tome 
cuidado com fogo.
Caso o condicionador de ar não esteja funcio-
nando corretamente, ou seja, não gerando ar 
frio ou quente, isto pode ser devido a vazamen-
tos de refrigerante. 
Consulte o seu revendedor para obter auxílio. 
Normalmente o refrigerante fica seguro dentro 
do condicionador de ar e não vaza. 
Contudo, no caso de vazamento, contato com 
uma chama aberta, um aquecedor ou fogão 
pode gerar gases nocivos. 
Não use o condicionador de ar novamente até 
que um técnico qualificado confirme que o 
vazamento foi reparado.

• Consulte o seu revendedor acerca da 
mudança de local e reinstalação do condi-
cionador de ar.
Um trabalho de instalação inadequado pode 
resultar em vazamentos, choques elétricos e 
perigo de incêndio.

• Este aparelho não se destina a utilização 
por pessoas (incluindo crianças) com limi-
tações das capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais, ou com falta de experiência ou 
de conhecimentos, salvo se sob supervisão 
ou formação adequadas relativamente à uti-
lização do aparelho, facultadas por alguém 
responsável pela segurança dessas pes-
soas.
As crianças devem ser supervisionadas, para 
que não haja possibilidade de brincarem com o 
aparelho.

PRECAUÇÃO
• Não coloque objectos perto da unidade de 

exterior, nem deixe que junto dela se acu-
mulem folhas ou outros detritos.
As folhas acumuladas são um refúgio para ani-
mais pequenos, que podem entrar na unidade. 
Dentro da unidade, os animais podem provocar 
avarias, fumo ou um incêndio, ao entrar em 
contacto com os componentes eléctricos.
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Manutenção

ADVERTÊNCIA
• Só uma pessoa habilitada poderá realizar 

trabalhos de manutenção, salvo a 
manutenção diária.

• Antes de tocar em qualquer dos cabos de 
ligação, certifique-se de que desliga todos 
os interruptores eléctricos.

• Não use materiais inflamáveis (p.ex., latas 
de vaporizador de cabelo ou inseticida) 
próximo ao produto.
Não limpe o produto com solventes orgâni-
cos tais como emulsionante de tinta.
O uso de solventes orgânicos poderá causar 
danos de rachamento ao produto, choques 
elétricos, ou fogo.

• Contate técnicos profissionais acerca da 
ligação ou fixação de acessórios e asseg-
ure-se de usar somente accessórios especi-
ficados pelo fabricante.
Trabalhos feitos por conta própria poderão causar 
vazamentos de água, choque elétricos ou fogo.

PRECAUÇÃO
• Antes da limpeza, assegure-se de parar a 

operação da unidade, desligar o disjuntor 
ou retirar o fio de alimentação da tomada.
Caso contrário, poderá ocorrer choques elétri-
cos ou ferimentos.

• Não lave o ar condicionado com água, pois isto 
pode resultar em choques elétricos ou fogo.

• Consulte seu revendedor a respeito da lim-
peza interna do ar condicionado.
Uma limpeza inadequada pode causar a que-
bra de partes plásticas, vazamento de água e 
outros danos, assim como choques elétricos.

• Tomar cuidado com os seus passos quando 
da limpeza ou da inspecção do filtro de ar.
Um local de trabalho alto é necessário e, por-
tanto, tome o máximo cuidado.
Caso o andaime seja instável, pode-se cair ou 
virar, resultando em ferimentos.

〈Manutenção e inspecção〉
• Limpe periodicamente a cuba de drenagem. Os 

tubos de drenagem entupidos com poeiras 
poderão provocar fugas de água.

• Para limpeza, consulte o representante Daikin.  
(Antes de cada estação, quando é necessário 
refrigerar ou aquecer, limpe o ar condicionado.)

• Se a área à volta da unidade interior tiver muito 
pó, utilize uma cobertura anti-pó (aquisição 
local).

〈Limpar dentro da unidade interior〉
• É necessário limpar periodicamente o interior 

da unidade interior. 
Tendo em conta que a limpeza exige tecnolo-
gias especiais, solicite a um representante 
Daikin para proceder à limpeza.

Manutenção diária:

〈Limpar o filtro de ar〉

Explicação
• Remover o filtro de ar salvo se a limpeza do ar 

condicionado puder provocar acidentes.

• Se a marca  for apresentada no controla-
dor remoto, limpe o filtro.

• Quando o tempo de funcionamento ultrapassa 
o tempo definido, esta marca é apresentada.

• Se utilizar o ar condicionado num ambiente 
com muito pó, aumente a frequência da lim-
peza do filtro de ar.

• Se pretender alterar o tempo de definição até a 

marca  aparecer, consulte o representante.
(A predefinição de fábrica é 2500 horas.)

• Para definir um número de horas diferente, 
estão disponíveis as seguintes definições.

1250, 2500, 5000, 10000

1. Retire o filtro de ar.

2. Limpe-o.

PRECAUÇÃO
• Não lave o ar condicionado com água quente a 

uma temperatura superior a 50 °C. Caso con-
trário, poderá perder a cor ou provocar defor-
mações.

• Nunca seque o filtro com chama directa. Se o 
fizer, pode queimá-lo.

• Para recorrer a empresas locais de limpeza, 
consulte o representante.

(1) Utilize um aspirador (A) ou lave o filtro de ar 
(B) para retirar o pó e o lixo.

No caso do lado inferior No caso do lado traseiro

Filtro
Força

Força

Unidade principal

Instale o filtro na unidade 
principal enquanto 
empurra para baixo as 
patilhas.
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(A) Retire o pó e o lixo com um aspirador.

(B) Lave-o com água.
Se o filtro de ar estiver muito sujo, utilize uma 
escova macia e detergente neutro.

↓
Enxagúe-o e seque-o à sombra.

3. Prenda o filtro de ar.

4. Prima o botão “repor sinal do filtro” no 
controlador remoto.

A marca “  ” desaparece.

〈Limpa a saída de ar e o exterior〉

PRECAUÇÃO
• Não utilize gasolina, benzina, diluente, pó de 

polir ou insecticida líquido.
• Não o use água quente a uma temperatura de 

50 °C ou superior, caso contrário, poderá per-
der a cor ou provocar deformações.

(1) Limpe com um pano seco e macio.
(Se for difícil retirar as manchas, use água ou 
detergente neutro.)

Se o seguinte fenómeno ocorrer, contacte 
o representante.

ADVERTÊNCIA
• Quando o ar condicionado estiver com 

problemas de funcionamento (com cheiro 
de queimado, etc.), desligue a unidade e 
contate seu revendedor local.
Continuar a operar sob tais circunstâncias pode 
resultar em avarias, choques elétricos ou riscos 
de fogo.

• Contacte o representante.

Fenómeno
• Se um dispositivo de segurança, como um 

fusível, um disjuntor ou um disjuntor de fuga à 
terra funcionar com freqüência;
Tome as seguintes medidas antes de con-
tactar o representante.
Não ligue o interruptor principal.

• Se o interruptor de ligar/desligar não funcionar 
correctamente;

Tome as seguintes medidas antes de con-
tactar o representante.
Desligue o interruptor principal.

Fenómeno
• O ar condicionado derrama água.

Tome as seguintes medidas antes de con-
tactar o representante.
Interrompa o funcionamento.

Fenómeno
• A “Lãmpada de OPERAÇÃO”, a mensagem 

“Indicação de INSPEÇÃO” ou “No. UNIDADE” 
Está intermitente e acesa, enquanto “CODIGO 
DE MAU FUNCIONAMENTO” é apresentado.

Tome as seguintes medidas antes de con-
tactar o representante.
Informe o representante sobre o que aparece 
no visor do controlador remoto.

Tipo de produto e ruído de funcionamento

15 20 25 32 40 50 63

Tipo

Função Tipo de bomba térmica

Sistema de 
combinação

 Tipo independente

Método de 
refrigeração 
do condensa-
dor

Tipo de refrigeração de ar

Método de 
ventilação

Tipo de ventilação directa

Capacidade 
de refriger-
ação nominal 
(W)

1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100

Capacidade 
de aqueci-
mento nomi-
nal (W)

1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000

Som de funciona-
mento dB (A) 
(valores de con-
versão em compar-
timento sem ruídos)

32 33 33 33 34 35 36

Lãmpada de OPERAÇÃO

Indicação de 
INSPEÇÃO

CODIGO DE MAU 
FUNCIONAMENTO

No. DA UNIDADE INTERNA 
em que ocurre o mau 
funcionamento.

UNIT   No.

C L  H     

N° do Modelo

Modelo
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Explicação
• O valor real durante o funcionamento é superior 

ao valor indicado sob a influência do ruído 
ambiental e eco.

• Os dados anteriores estão sujeitos a alteração 
em resultado de inovações técnicas.

• O som de funcionamento baseia-se na entrada 
de aspiração traseira e pressão estática exte-
rior de 10 Pa.
Som de funcionamento sob a entrada de 
admissão:
[som de funcionamento para a entrada de 
admissão traseira] + 5dB.
Contudo, se na instalação a pressão estática 
exterior é baixa, de 5dB ou mais, pode subir.

Serviço pós-venda e manutenção
Serviço pós-venda:

ADVERTÊNCIA
• Consulte o seu revendedor acerca de modi-

ficações, reparos e manutenção do condi-
cionador de ar.
Trabalho não qualificado pode resultar em 
vazamento de água, choque elétrico e perigo 
de incêndio.

• Consulte o seu revendedor acerca da 
mudança de local e reinstalação do condi-
cionador de ar.
Um trabalho de instalação inadequado pode 
resultar em vazamentos, choques elétricos e 
perigo de incêndio.

• No caso de vazamento de refrigerante, tome 
cuidado com fogo.
Caso o condicionador de ar não esteja funcio-
nando corretamente, ou seja, não gerando ar 
frio ou quente, isto pode ser devido a vazamen-
tos de refrigerante. 
Consulte o seu revendedor para obter auxílio. 
Normalmente o refrigerante fica seguro dentro 
do condicionador de ar e não vaza. 
Contudo, no caso de vazamento, contato com 
uma chama aberta, um aquecedor ou fogão 
pode gerar gases nocivos. 
Não use o condicionador de ar novamente até 
que um técnico qualificado confirme que o 
vazamento foi reparado.

• Ao solicitar ao representante uma repara-
ção, preste as seguintes informações:
• N° do produto do ar condicionado:

Consulte o cartão de garantia.
• Data de expedição e data de instalação:

Consulte o cartão de garantia.

• Avaria:
Informe os técnicos sobre o que 
está mal.
(O código de avaria é apresen-
tado no controlador remoto.)

• Nome, morada, número de telefone

• Reparações depois de expirado o prazo de 
garantia
Contacte o representante. Se for necessário 
proceder a reparações, o serviço é pago.

• Período mínimo de armazenamento de 
peças importantes
Mesmo depois de um certo tipo de ar condicio-
nado ter deixado de ser fabricado, a Daikin 
mantém stocks de peças importantes durante, 
no mínimo, 9 anos.
Entende-se por peças importantes aquelas que 
são essenciais para fazer funcionar o ar condi-
cionado.

• Manutenção e inspecção
Uma vez que há acumulação de poeiras na uni-
dade após vários anos de utilização, o seu 
desempenho será afectado em certa medida.
Assim, recomenda-se que solicite aos técnicos 
que procedam à necessária manutenção 
(serviço pago). Para mais pormenores, con-
sulte o representante.

• Para onde telefonar
Para o serviço pós-venda, consulte o represen-
tante.

• A desfazer-se do ar condicionado, proceder 
à sua remoção/instalação e manutenção, 
recolha o refrigerante.
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