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 Para Modelo com Controle Remoto 

 

 

 Painel de Controle Controle Remoto  

 Para Modelo com Controle Remoto 
Você pode facilmente operar este aparelho de ar condicionado pressionando o 

botão correspondente no painel de controle, bem como no controlo remoto. 

 
Introdução 

 
Introdução 
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 Acima as luzes LED quando o modo relevante está sendo utilizado. 
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Manual de instruções 

O Controle Remoto transmite sinais para o sistema. 

Controle Remoto 

A forma e a posição dos botões e os indicadores podem variar de acordo com  
o modelo, mas a sua função é a mesma. 

 
 

A unidade confirma a recepção correta de cada botão com um sinal sonoro. 

Para selecionar o modo de operação 

Para ativar ou desativar o movimento dos defletores 

Para ativar a função SLEEP 

Diminuir a temperatura ou o tempo até 1 unidade 

Aumentar a temperatura ou o tempo até 1 unidade 

Para ligar e desligar o condicionador 

Para definir automático de comutação -on / off 

Para selecionar a velocidade do ventilador de automática /  
baixa / média / alta 

No. 

8 

10 

6 

MODE  

 SWING  

SLEEP 

1 

) TEMP DN ( 

 (TEMP UP) 

2 

3 

4 

ON/OFF  

FAN  

5 TIMER  

Botão Função 
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1. Toda a fiação deve estar em 

conformidade     com os códigos elétricos locais e 

nacionais e     deve ser instalado por um eletricista 

qualificado.     Se você tiver qualquer dúvida sobre 

as     instruções a seguir, entre em contato com 

um     eletricista qualificado. 

2. Verificar a alimentação disponível e 

resolver     quaisquer problemas de fiação antes 

de instalar     e operar esta unidade. 
3. Para sua segurança e proteção. Esta 

unidade é Risco de choque elétrico! ! 

O ar condicionado tem classificação 
de voltz de série. Ele deve ter o seu 
próprio fusível ou disjuntor, e nenhum 
outro dispositivo ou equipamento 
deve ser operado no fusível ou 
disjuntor 

Para evitar a possibilidade de 

ferimentos, desligue a alimentação 

da unidade antes da instalação ou 

manutenção  

    aterrada através do cabo de alimentação quando     conectado 

a uma tomada correspondente.    Se você não tem certeza se 

sua tomada de parede    esteja devidamente aterrada, consulte 

um eletricista qualificado. 

4. A placa de identificação do aparelho contém     

dados técnicos elétricos e outros. A chapa está 

l     ocalizada no lado direito da unidade.     

Certifique-se de usar a fonte de alimentação     

correta de acordo com a placa de classificação     

do seu ar condicionado. 

5. The wiring diagram is below. 

 
Especificações elétricas 

        Recipiente e TIPOS de Fusíveis 

RATED VOLTS 250 

AMPS 3.15 
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Instruções de Instalação 
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CUIDADO 

As peças de instalação devem ser fortes contra a corrosão, especialmente no caso 
do ar condicionado será instalado perto do mar ou primavera quente. Não instalar 
ar condicionado no local onde vazamento de gás inflamável é uma possibilidade. 
A distância mínima a partir do aparelho de superfícies combustíveis é de 100 mm; 
(Apenas para o aquecimento elétrico) 

A gama de pressões estáticas externos em que o aparelho foi testado é 0-5Pa 

OPERAÇÃO 

Verifique a capacidade de fiação e tomada de potência.  
A tomada elétrica deve ser usado exclusivamente para o ar condicionado. Não o utilize 

com outros aparelhos. 
Aterrar o aparelho de ar condicionado para evitar o perigo de choque elétrico.  
Ligue o aparelho de ar condicionado com fonte de alimentação de forma segura. 
Utilize um fusível como abaixo. 

CUIDADO 

Antes da instalação, desligue o interruptor de operação e desconecte o cabo de 
alimentação. 
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com 
reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruídos para 
utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As 
crianças devem ser vigiadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho. 
O aparelho está equipado com meios para desconexão das redes de 

alimentação com uma separação de contato em todos os pólos que fornecem 

desconexão completa em condições de carga categoria III, e esses meios 

devem bem incorporados na fiação fixa de acordo com as regras de fiação. 
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Instruções de Instalação 

 
Instruções de instalação 



 

 



 

O filtro de ar deve ser lavado pelo menos uma vez por mês. o filtro de ar permanece cheio de 

pó, o fluxo de ar vai diminuir e a capacidade de arrefecimento será reduzida. O filtro está por 

trás da tampa e para ser puxado para fora do lado direito. Lavar o filtro de ar com água e 

detergente. 

 

Fig.16 

Não use água quente acima de 40 C para lavar o filtro de ar. Deixe o 
filtro secar bem à sombra antes de reinstalar. Não exponha-lo 
diretamente no sol. 
Não opere o condicionador de ar com o filtro removido. 
Condição T1: A temperatura ambiente para arrefecimento: 18~43 
                        A temperatura ambiente para o aquecimento: -5~20 
Condição T3: A temperatura ambiente para arrefecimento: 25~52 
                        A temperatura ambiente para o aquecimento: -5~20 

; 
; 
; 
;. 

 
Cuidados e Manutenção 

A tampa frontal irá acumular sujeira e poeira. Para  
limpá-la, use um pano macio e seco. Quando  
estiver excessivamente suja, limpe-a com um pano 
macio, umedecido com água morna ou sabão  
neutro, em seguida, limpe-a novamente com um  
pano seco e macio. 

Limpeza do filtro de ar 

Tampa frontal,ETC 

O filtro de limpeza de ar está ligada ao filtro  
de ar. Lavar o filtro de depuração do ar,  
quando lavar o filtro de ar. 

Hot Water 

Benzine,acid,etc. 
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 Nunca use água quente acima de 50 , benzina, gasolina, ácido, diluentes ou 
uma escova para limpar a sujeira, porque eles vão danificar a superfície de 
plástico e revestimento. 

LONGO PERÍODO DE MANUTENÇÃO OFF 

Operar o ventilador sozinho ("FAN LOW" ou "HIGH FAN") por meio dia para secar o 

interior da unidade 
Desligue a energia e retire a tomada da parede. 
Depois de um longo período fora e vai usar o condicionador de ar novo, limpar o 

condensador (na parte traseira) e EVAPORATOR (na frente) usando uma escova macia 

ou aspirador de pó. 

CUIDADO 

Tenha cuidado para não danificar as pás durante a limpeza. 

Antes de pedir SERVIÇO 
 Éo filtro de ar permanecer cheio de poeira ou sujeira? 

Verifique os seguintes pontos antes de pedir para reparos ou serviço. Se o mau      Veja as 

instruções do filtro de ar na página 9. funcionamento persistir, entre em contato com nosso 

serviço ao cliente. Éa luz do sol diretamente na unidade? 

 Éo fluxo de ar no lado traseiro obstruído? 
Falhas 

Causa     Deixou um espaço inferior a 500 mm do lado 

de trás  
Não funciona      da condição do ar? 

 Éo Botão desligar? 
 As portas ou janelas podem ser abertas amplamente  
Éo fusível queimado? 

     ou existem outras fontes de calor na sala? 
 Éa voltagem extremamente alta ou baixa? 
 O painel de temperatura pode não definida para a  
Éo dial operação definida para "off"? 

     posição mais fria. Gire o botão de mais no sentido  

 
Guia de solução de problemas 



 

Não esfria eficazmente      horário. 

 Éo amortecedor de ventilação aberto?  
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PANTONE 433 CVC 

 
PANTONE Process Blue CVC 

SAC - SERIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

(21)2480-1042 www.fontainebrasil.com.br 


