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Direção do ar manual
Manual Wind Direction

Direção automática do ar
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Velocidade do Ar
Air Speed Control  

Botão SET
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Indicação WiFi
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 Temperatura +
Temperature +

Temperatura +
Temperature +
Power On/Off

Coloque o controle remoto na base de energia.
Place the remote control on the power base.

Ligue o cabo de alimentação à base.
Plug the power cord into the base power inlet.

Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.
Plug the power adaptor into the power outlet.

Para carregar o controle remoto - To charge the remote control
Ligue o controle remoto com o cursor no lado direito e conecte o cabo de alimentação à base para carregar a bateria.
Please switch on the Power on the right side of the remote control and connect the power cord according to the above diagram to charge 
the battery.

Telecomando universale per condizionatori
Universal air conditioner remote control
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* Se o código inserido estiver correto, o ar condicionado

    emitirá um "beep" e ligará automaticamente.

    Caso contrário, insira o próximo código.

  BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DEL CÓDIGO

PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
O telecomando pode ser configurado em 3 modalidades diferentes, escolha a modalidade 1 se a marca do 

seu condicionador está entre aquelas da imagem abaixo ou a modalidade 2 ou 3 para todas as outras marcas.

 SELECCIÓN DIRECTA POR MARCA
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 “TEMP ▲“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.Touches correspondantes aux marques

▲ ▼

Velocidade do ar Direção automática do ar Direção do ar manual

CONFIGURACIÓN MANUAL DEL CÓDIGO

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 ON/OFF.  Solte os dois botões quando o código “---” pisca 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 8 segundos, o símbolo dos códi-gos “---” 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 condiciona-dor e teste 
    os botões de controlo. Se estiverem a funcionar de maneira correta, a programação foi concluída. 
    Caso contrário, repita os itens 2-3.

Bloqueio de Código

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 símbolo Lock desaparece.

Restaurar configurações

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

O controle remoto
deve ser
apontando na direção
da unidade interna
do ar condicionado

Atenção
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1.  Encontrar e instalar “Genius Remote” do App Store ou de Google Play ou efetuar a varredura do código QR.
2.   Registar a sua Conta no ecrã Welcome (encontrará a ligação REGISTAR em baixo à direita).
3.   Escolher o nome e a palavra-passe da sua conta, inserir o endereço de email e efetuar o registo.  O endereço 
       de email serve unicamente para a recuperação da palavra-passe.
4.   Assegurar-se que o seu Smartphone esteja ligado à rede Wi-Fi e que o telecomando SMART estejainserido 
       na sua base e alimentado.
5.   Tocar sobre adicionar novo dispositivo   >   Telecomando Condicionador de Ar.
6.   Premer e manter premida a tecla “ON/OFF”              do telecomando SMART por ao menos 5 s, soltá-lo quando aparecer             no ecrã.  Após 
       alguns segundos, o ícone Wi-Fi               (em baixo à esquerda no ecrã) pisca rapidamente e o telecomando entra na modalidade deconfiguração.
7.   No passo seguinte, deverá visualizar o nome da sua rede.  Após alguns segundos, aparecerá o código do telecomando com a escrita ON LINE 
       acesa.  Se desejar mudar e personalizar o nome do telecomando, tocar em Gestão.   Para entrar no ecrã, tocar no nome do telecomando, agora
       poderá controlar o climatizador com o APP.
8.   TEMPORIZADOR -  Ao entrar na função TEMPORIZADOR e ao tocar em + (no alto à direita), é possível adicionar diversos programas para ligar
       e/ou desligar para cada dia da semana.

DESCARREGAMENTO E INSTALAÇÃO APP PARA SMARTPHONE

Para gerir o telecomando por meio do smartphone, utilizamos o App Genius Remote.
Lembrar que o telecomando SMART deve ser conectado à rede Wi-Fi somente s

e inserido na própria base de apoio e/ou ligado à rede elétrica.

Digitalize o código QR
e baixe o APP

Ligar e entrar na modalidade 
configuração

Inserir a Palavra-Passe do WiFi. 
Configuração completada
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D:      Impossível configurar ou nenhum resposta durante a configuração?
R:      Verificar se a rede Wi-Fi está ativa. Inserir o telecomando na base de alimentação; se não estiver habilitado não poderá conectar-se com a 
          rede WiFi local.
D:      Failed-Config – configuração falhou
R:      Controlar a potência do sinal Wi-Fi e a velocidade da rede, ou seja, tentar reconfigurar a conexão. Inserir o telecomando na base de 
           alimentação e controlar se no ecrã é visualizado o ícone Wi-Fi .
D:      Impossível controlar o climatizador com o telecomando SMART também após uma configuração correta?
R:      Tentar utilizar o telecomando desconectado da rede e e verificar se controla corretamente o condicionador, de outro modo, repetir a definição, 
           seguir as instruções.  Controlar se o código  visualizado no telecomando corresponde àquele no APP, em baixo à esquerda.  Se não 
           funcionar, pode ser necessário repetir todo o procedimento.
D:      O APP sinaliza offline
R:      Inserir o telecomando SMART na base de alimentação e controlar no ecrã do telecomando se for visualizado o ícone (          ). Controlar se o
          roteador Wi-Fi funciona normalmente.
D:      Como entender se o telecomando SMART está corretamente conectado ao WiFi?
R:      O APP visualiza o dispositivo “online” e o ícone (          ) no ecrã do telecomando permanece aceso quando o telecomando é ligado com 
          sucesso ao roteador Wi-Fi. O Wi-Fi é desativado automaticamente (o ícone Wi-Fi no telecomando desaparece) quando o telecomando não
          está inserido, desconectado da base de alimentação.  A função de Wi-Fireativa-se automaticamente (o ícone Wi-Fi no ecrã do telecomando
          aparece) quando o telecomando está na base de alimentação.
D:      O telecomando SMART pode funcionar sem a base de apoio?
R:      O telecomando SMART pode controlar o condicionador sem utilizar a base de apoio, mas é ligado à rede wi-fi e assim ao seu smartphone, 
          só quando é alimentadopor meio da base. Se tiver dificuldade em colocar a base na posição adequada ou quer usar um outro tipo de
          suporte, por exemplo, um suporte na parede, pode inserir o conector micro usbdo carregador diretamente no lado esquerdo do telecomando
          SMART.
D:     Quanto dura a busca automática do código?
R:     Depende da marca e do modelo do condicionador, geralmente, são suficientes poucos minutos, mas a varredura completa de todos os
         códigos dura cerca de 30 minutos. Não terminar a busca antes desse período ou antes que o condicionador ligue.

Conselhos de uso:
           Após ter substituído ou restabelecido o roteador nas definições de fábrica, é preciso reconfigurar o dispositivo por meio de “Adicionar dispositivo” no APP Genius Remote.
           Um atraso de 1-5 segundos quando comandar com um smartphone for considerado normal. Se o atraso for prolongado ou não houver resposta, controlar se a velocidade da 
           ligação de rede Wi-Fi está normal.
           Devese apontar o telecomando para a unidade interna do condicionador.
           Não desmontar o telecomando ou lançá-lo no fogo: a bateria de lítio incorporada pode explodir.
           Manter o telecomando longe de fontes de calor e não deixar que as crianças usem o carregador de baterias sem a supervisão de um adulto.
           Recomendase carregar a uma temperatura ambiente inferior a 40°C; é normal que a bateria fique quente quando estiver completamente carregada.  
           Desativar a alimentação no lado direito do telecomando se não pretender utilizálo por muito tempo.

Este telecomando é compatível com 99% das marcas de ar condicionado, testamos a compatibilidade com várias marcas e os códigos são constantemente actualizados.
Pode operar somente se o receptor do ar condicionado estiver funcionando. Para verificar se o controle remoto funciona, recomendamos este teste: enquadre o LED que 
você encontrar na borda superior do controle remoto com uma câmera digital ou um smartphone (não iPhone), pressione o botão on / off várias vezes, através da câmera 
você verá o LED acender levemente . Se o LED acender o controle remoto funcionar, se você tentou os diferentes modos de programação e o ar condicionado nunca ligou, 
a falha pode estar no receptor da unidade interna. Nesse caso, você deve entrar em contato com o centro de serviços.
Se você encontrar qualquer outro problema na configuração do controle remoto, visite a página AJUDA & FAQs no site www.wellclima.com ou entre em contato 
diretamente conosco. Faremos o nosso melhor para resolver seu problema.
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                                                    Puoi visualizzare o scaricare le istruzioni in Italiano di questo 
                                                    prodotto all’indirizzo:  https://wellclima.com/manuali/
                                                    o con la scansione di questo QRcode

                                                    You can view or download english instructions 
                                                    for this product at: https://wellclima.com/en/manuals/
                                                    or by scanning this QR code

                                                    Vous pouvez afficher ou télécharger les instructions 
                                                    en français concernant ce produit à l'adresse suivante:
                                                    https://wellclima.com/fr/manuels/  
                  ou en scannant ce QRcode

                                                    Puedes visualizar o descargar las instrucciones en español de 
                                                    este producto en la dirección: 
                                                    https://wellclima.com/es/manuales/ o con el barrido de este QRcode

                                                    Eine Anleitung in deutscher Sprache zu diesem Produkt 
                   können Sie unter der folgenden Adresse:                          
                                                    https://wellclima.com/de/handbuecher/
                                                    oder durch Scannen dieses QR-Codes einsehen oder 
                   herunterladen

  

                                                    
                                                     
                                      

IT

                                                    
                                                 
                                      

EN

FR

ES

DE

Ai sensi della direttiva 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (proprietaria del marchio wellclima) in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa: è fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di 
effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell’apparecchio per l’acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio od altre forme di recupero a mezzo delle misura adottate dalla pubblica 
amministrazione. Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; 
pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dai simboli sotto indicati.
In compliance with directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (owner of wellclima brand) being the suppliers of this products issues the following information: it is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were 
urban waste, but to carry out a separate collection of them. When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provida in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures 
implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the enviroment and human healt due to the presence of dangerous substances in electronic 
equipments or due to an improper use of the same. Therefore every electronic equipment sold shall subject to this directive and shall be marked with the symbol shown here below.

Tutti i diritti riservati - Copyright Multiservizi 
Vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale.
Importato da Multiservizi - Capriano del Colle - BS - Italy
Disegni ed informazioni possono variare senza preavviso.

All rights reserved - Copiright Multiservizi 
Unauthorized reproduction of all or part of this guide are prohibited.
Imported by Multiservizi - Capriano del Colle - BS – Italy 
Design and techincal parameters may vary without notice.
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