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Controle remoto para
condicionadores de ar

Fujitsu

Introdução ao produto
Obrigado por ter adquirido este telecomando. A tecnologia patenteada deste 
produto permite comandar todos os condicionadores Fujitsu presentes no 
mercado sem defi nições complicadas.

Come usar:
Insira duas baterias A A A (UM-4, R03) abrindo a portinhola traseira e pre-
stando atenção à polaridade. Teste o telecomando: se o condicionador não 
acende ou se alguma função não responde, aponte o telecomando na direção 
da unidade interna, prima e mantenha premida a tecla SELECT, solte rapida-
mente a tecla quando o condicionador acender.

TIMER:
Para operar na modalidade TIMER ou SLEEP, o telecomando deve permanecer orientado na direção 
do condicionador a uma distância adequada, enquanto será o próprio telecomando a enviar o sinal no 
horário programado. Pode-se defi nir o TIMER ON (ligar) só com o condicionador desligado e o TIMER 
OFF (desligar) só com o condicionador ligado. 
O TIMER aumenta uma hora a cada pressão da as teclas DN-TIMER-UP, até um máximo de 8 horas. 
Para apagar o TIMER premir as teclas OFF o ON até que nenhum símbolo aparece no ecrã.

SLEEP:
na modalidade frio, ao premer a tecla “SLEEP”, a temperatura aumentará um grau a cada hora (pelas pri-
meiras duas horas) e apagará automaticamente após 8 horas. Na modalidade quente, ao premer a tecla 
“SLEEP”, a temperatura diminuirá um grau a cada hora (pelas primeiras duas horas) e apagará automati-
camente após 8 horas.  A tecla F.COOL defi nem o condicionador na modalidade frio, com temperatura 
de 26 ° e velocidade média do ventilador.

Verifi cação do funcionamento do telecomando:
Se o telecomando parece não funcionar, pode-se efetuar este teste: inserir as baterias no modo indicado, 
enquadrar o led que é visto na borda superior do telecomando, com uma fotocâmera digital ou com um 
smartphone, como desejar fotografá-lo (não iPhone, qualquer outra marca pode ser utilizada), ao premer 
a tecla START-STOP repetidamente por meio do ecrã do seu smartphone, ver-se-á o led acender leve-
mente (são infravermelhos não visíveis a olho nu).
Se tem ainda o telecomando original e acredita que não funciona, efetue o mesma teste também naquele 
telecomando. Se o led acende, o telecomando funciona, naquele caso é provável que o condicionador 
tenha uma avaria no receptor de sinal da unidade interna.
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