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PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO

  A> Seleção direta por marca (só para algumas das principais marcas) 
1. Aponte o telecomando para a unidade interna do condicionador.
2. Mantenha premido o botão correspondente à sua marca (veja a tabela - por ex.: botão ▲ para LG e Samsung) 
até que o condicionador acende com um sinal sonoro. Solte de imediato o botão, o procedimento foi completado. 
3. Teste os botões de controlo, se funcionam de maneira correta e se a programação foi finalizada. 
Caso contrário, repita os itens 2 e 3.

1. Conecte-se ao site www.wellclima.com, busque a marca do seu condicionador na LISTA DE 
    CÓDIGOS do modelo DOUBLE e encontre os códigos de compatibilidade.
2. Mantenha premido o botão SET e botão POWER  liberar ambas as teclas quando o símbolo “---”
    piscar na parte inferior do ecrã. Prima TEMP▲ ou TEMP▼ até que o primeiro código encontrado na 
    passagem 1 seja exibido no ecrã (mantenha premidas as teclas TEMP para rolar mais rapidamente).
3. Prima a tecla SET para sair da programação e teste os botões de controlo do condicionador, se 
    estiverem a funcionar de maneira correta, a programação foi encerrada. Caso contrário, repita os
    itens 2-3 com o próximo código. 
ATENÇÃO: quando os códigos são separados pelo sinal -, entende-se todos os números entre o 
primeiro e o último (por exemplo, o LG 600-609 deve-se testar os códigos 600, 601, 602.....>609). 
Não se preocupe se nenhum dos códigos funcionar ou se a sua marca não está na lista, com a busca 
automática (C) é possível encontrar o código correto.

1. Aponte o telecomando para a unidade interna do condicionador.
2. Mantenha premido o botão SET. Depois de cerca 6 segundos, o símbolo dos códigos “---” começará
    a piscar no ecrã. Não solte o botão até o condicionador ligar.
3. Solte de imediato o botão SET assim que o sinal sonoro confirmar a ativação do condicionador 
    e teste os botões de controlo. Se estiverem a funcionar de maneira correta, a programação foi 
    concluída. Caso contrário, repita os itens 2-3.
4. A digitalização completa de todos os códigos dura cerca de 30 minutos, não encerrar a busca 
    antes deste período ou antes que o condicionador acenda.

RESTAURAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

FUNÇÕES DO TELECOMANDO

Insira 2 baterias alcalinas 1,5V tipo AAA e ligue o condicionador à rede elétrica.
O telecomando pode ser configurado em 3 modalidades diferentes, escolha a modalidade A se 
a marca do seu condicionador está entre aquelas da imagem abaixo ou a modalidade B ou C 
para todas as outras marcas.
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SÍMBOLOS DO ECRÃ

Mantenha premido o botão SET e FAN   por cerca de 3 segundos para restaurar para as defi-
nições de fábrica.



1. Controlo de dois condicionadores simultâneos
O telecomando pode controlar dois condicionadores de marca e modelo diferentes ao mesmo 
tempo. Não é preciso trocar. Siga as seguintes passagens:

1.1 Configure o telecomando para dois condicionadores com os métodos A, B ou C indicados acima 
   e lembre-se dos códigos.
1.2 Configure os dois códigos buscados na passagem 1 usando o método B> Configuração manual do 
   código. O telecomando pode ser configurado diversas vezes, só os últimos dois códigos serão usados.
1.3. . Mantenha premido o botão SET e botão A.SWING  Solte os botões quando o ecrã piscar. 
   A configuração foi concluída e o telecomando pode controlar dois condicionadores diferentes.
Nota: se o método A ou B são usados também para buscar os códigos, a função de controlo dos dois 
condicionadores será cancelada de modo automático.
! Sugerimos testar os códigos para o primeiro climatizador e indicar o correto. Em seguida, configure 
o código correto para o segundo condicionador. Quando o segundo funcionar de maneira correta, 
insira também o código do primeiro com o procedimento manual B e conclui a configuração com a 
passagem 1.3: os últimos dois códigos serão utilizados. 
2. Bloqueio de temperatura máxima e mínima (função de economia de energia Hotel)
Questa funzione permette di selezionare la gamma massima di temperature impostabili.
2.1 Mantenha premido o botão SET, prima a tecla TEMP▲ e mantenha os dois premidos por 3 segundos. 
   Quando o símbolo COOL  no ecrã, é possível configurar a temperatura máxima.
2.2 2 Prima TEMP▲ ou TEMP▼ para regular a temperatura máxima, por exemplo, configurar 24°C.
   Prima SET para sair.
2.3 Mantenha premido o botão SET, prima a tecla TEMP▼ e mantenha os dois premidos por 3  
   segundos. Quando o símbolo pisca no ecrã, é possível configurar a temperatura mínima.
2.4 Premir TEMP▲ ou TEMP▼ para regular a temperatura mínima, por exemplo, configurar 20°C. 
Prima SET para sair. Agora, a gama de temperatura que o telecomando pode controlar está configu-
rada entre 20°C-24°C.
Remover o bloqueio: Mantenha premido o botão SET e TIME ON. O ecrã piscará duas vezes. Solte 
os botões. O bloqueio de temperatura está cancelado.
3. Configuração da função de bloqueio de segurança:

Mantenha premido o botão “SET” e prima logo depois M.SWING  , o ecrã exibe o ícone Lock   . 
Quando a função não está ativa, não é possível mudar o código. Para desbloquear, mantenha premido o 
botão “SET” e prima M.SWING . O simbolo Lock   desaparece.

4. Configuração da função de relógio  
4.1 Mantenha premido o botão SET e prima MODE  Mantenha ambos premidos até a hora ser 
   exibida no ecrã.
4.2 Prima os botões  TEMP▲ ou TEMP▼ para aumentar ou reduzir 1 hora em cada premida.  
4.3 Prima o botão SET para concluir a configuração da hora.
4.4 Agora, o número que corresponde a minutos começa a piscar. Repita o procedimento anterior 
   para os minutos e conclua premindo o botão SET. 
5. Função Temporizador 
Para a função Temporizador, prima os botões TIME ON e TIME OFF para regular a ativação ou desa-
tivação programada no carimbo de 1 hora. No condicionador, acenderá o led TIMER. A configuração 
pode mudar dependendo do modelo do condicionador. Para alguns tipos, o TIME ON é válido apenas 
se o condicio¬nador estiver desligado.
6. Função Fast cool/heat
Prima o botão Fast Cool : o condicionador será configurado no modo: 21 °C, ventilação forte, 
direção de ar automática. Prima o botão Fast Heat  : o condicionador será configurado no modo: 
27 °C, ventilação forte, direção de ar automática. 
*Premir o botão E.A.HEAT  no modo de bomba de calor, é ativada a função electrical heating que 
acelera o aquecimento. Está disponível apenas para alguns modelos de condicionador.

FUNÇÕES ADICIONAIS

PROBLEMAS?
Agradecemos a compra de um produto wellcl ima  coberto pela garantia de acordo com a lei.
Este telecomando é compatível com 99% dos climatizadores de ar presentes no mercado. É possível 
ope¬rar apenas se o receptor de sinal estiver a funcionar. Caso tenha algum problema ou se o teleco-
mando não puder ser usado de maneira correta, o convidamos a visitar a página HELP & FAQs em 
nosso site www.wellclima.com ou contate-nos e faremos o melhor para resolver seu problema.

De acordo com a diretiva 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiserviços (proprietária da marca wellclima) na qualidade de 
fornecedor do produto indica o seguinte: é obrigatório não descartar o RAEE como resíduo urbano e efetuar uma recol-
ha separada. Na entrega do aparelho para a aquisição de um novo, o próprio produtor deverá realizar a reutili¬zação, 
reciclagem ou outras formas de recuperação com as medidas utilizadasa pela administração pública. 
Essa informação é fornecida para evitar possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde humana devido à presença de 
substâncias perigosas no equipamento eletrónico ou o uso impróprio do mesmo. Portanto, cada aparelho vendido está 
sujeito à presente informativa e será indicado pelos símbolos abaixo.

Todos os direitos reservados - Copyright Multiservizi.
Proibida a reprodução parcial ou total deste manual.
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