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O telecomando é compatível com as melhores marcas de condicionadores presentes no mercado.
Ler atentamente o descrito antes de colocar em funcionamento o telecomando. 

1. Preparação do telecomando 
-  Puxar para baixo a portinhola deslizante, na parte traseira e abra.Insira 2 baterias (tipo AAA) prestando atenção na 
   polaridade indicada no compartimento de baterias.

2. Programação do telecomando
2.1 Inserção direta da marca:
-  Prima e mantenha premida a tecla SEL até aparecer a sigla na parte baixa do ecrã. Selecione a sigla correspondente à 
   sua marca com as teclas + e - (verifique a sigla correspondente na parte traseira da embalagem)
-  Prima OK para confirmar. A definição está concluída.
-  Se o telecomando não funciona bem ou não estão presentes todas as funções, oriente o telecomando para o condicio-
   nador, prima e mantenha premida a tecla OK até ouvir o som da cigarra do condicionador.  Teste novamente o teleco-
   mando, se for preciso repita a operação até que o telecomando funcione perfeitamente.
2.2 Busca automática até:
-  Dirija o telecomando para o condicionador após ter selecionado a marca no ecrã prima e mantenha premida a tecla 
   OK. Solte rapidamente a tecla assim que ouvir a cigarra do condicionador.  Teste todas as funções, se for preciso, repita 
   a operação até que o  telecomando funcione perfeitamente.
2.3 Busca automática geral:
-  Oriente o telecomando para o condicionador, prima e mantenha premida a tecla SEL até aparecer a sigla na parte baixa 
   do ecrã. Prima e solte a tecla SEL com o intervalo de cerca 1 s até ouvir o som de cigarra do condicionador.  Teste o 
   telecomando, se não estiverem presentes todas as funções, repita a operação até que o telecomando funcione perfeita-
   mente.
3. Programação do relógio
-  Prima por 2 s a tecla “CLOCK”, a hora no ecrã começa a piscar. Mantenha premidas as teclas + e - até visualizar a hora atual, confirme premendo “OK”. 
4. MODE: Modalidades de funcionamento 
Ao premer a tecla MODE, definese a modalidade de trabalho, na parte alta do ecrã é visualizado o símbolo relativo. Da esquerda para a direita, os símbolos  têm 
o seguinte significado: recirculação de ar (se presente a função no clima) frio, desumidificador, só ventoinha, quente (bomba de calor). 
5.  VENTILADOR: Escolha da velocidade da ventoinha 
Por meio da tecla FAN escolhe-se a velocidade de ventilação, 3 velocidades + automático (o condicionador regula a velocidade em automático com base nas 
condições e na temperatura a alcançar). 
6. SWING: ativa o movimento automático das abas de direção do ar. 
7.  VANE: regula a direção do ar
8. Programação da função TIMER OFF 
Com o condicionador ligado é possível definir a hora de desligamento. 
ATENÇÃO! A hora permanece memorizada no telecomando que no momento pré-estabelecido enviará ao condicionador o sinal de OFF.  Assim, é indispen-
sável que o telecomando permaneça no raio de ação de modo que o condicionador receba o sinal.
8.1 TIMER OFF: - premer a tecla “TIMER OFF”, a hora no ecrã começa a piscar. Por meio das teclas + e/ou - defina o horário de desligamento desejado, confirme 
com a tecla OK. 
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