
SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITION
OPERATION MANUAL
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Please read this operation manual before using the air 
 conditioner. Keep this operation manual for future reference
This appliance is filled with R32.





Leia as instruções de manutenção antes de abrir o aparelho.
Irritação nos olhos ou na pele pode resultar da exposição da entrada de ar superior e da parte interna. Durante 
a retirada e colocação do filtro de ar para manutenção, certifique-se de que a energia esteja desligada antes de 
se aproximar do produto.
As barreiras UV-C com o símbolo de perigo de radiação ultravioleta não devem ser removidas.
Aparelhos que estão obviamente danificados não devem ser operados.
Não opere lâmpadas UV-C fora do aparelho.
O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação antes de substituir ou limpar ou fazer outra manutenção 
da lâmpada UV-C.
Os painéis frontais com o símbolo de perigo de radiação ultravioleta com radiação UV-C são fornecidos com 
um interruptor hall para interromper a energia das lâmpadas UV-C para sua segurança. Não substitua o 
interruptor do hall por um ímã e outro material semelhante.
Antes de abrir os painéis frontais com o símbolo de perigo de radiação ultravioleta para a realização da 
manutenção do usuário, é recomendável desligar a energia.
Se a lâmpada UV-C estiver danificada, deve ser substituída pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa 
igualmente qualificada para evitar um perigo.
O uso não intencional do aparelho ou danos à caixa podem resultar no escape de radiação UV-C perigosa. 
A radiação UV-C pode, mesmo em pequenas doses, causar danos aos olhos e à pele.

 Dieses Gerät enthält eine UV-C-Lampe.

ADVERTÊNCIA:





Componentes e Funções
Descrição da função Wi-Fi

Diagrama da arquitetura de sistema

O ambiente da aplicação

É necessário um smartphone e um router sem fios capaz de conectar-se à internet

O smartphone requer sistema IOS ou Android:

Sistema IOS
precisam do suporte IOS9.0 
ou superior 

Sistema Android
precisam do suporte Android 5.0 
ou superior 

Método de configuração

Digitalize o código QR abaixo para baixar aplicação 
“hOn”. 

Outras opções de download: Por favor, procure hOn 

APP em:

App Store (IOS)
Google Play (Android)

Após descarregar a apliacação, registe-se, ligue-se ao ar condicionado e desfrute, 

utilizando a hOn para gerir o aparelho. Por favor, consulte a secção de Ajuda da 
aplicação para obter mais detalhes sobre o registo, conexão à unidade e outras 

operações.

Controlo

Questão

Serviço

Interação

Lembrar

Serviço na 
nuvem

Roteador

Huawei AppGallery (Android)



peças e funções 
Controle remoto 

Unidade interior Lado exterior do controle 

Entrada Tábua de Display

Grade de (internal)

entrada função

Indicador de 
operacional

7. modo
Filtro de 

Purificação do Ar 
(internal) Emergência

Saída

Aba horizontal
(Ajuste o fluxo do ar para cima e baixo 

Não aj  uste manualmente Grade vertical
(ajuste o fluxo do 
ar para esquerda 
e direito) 

(VELOCIDADE 
VENTILADOR)

DO

12. Indicador de SWING, exibe
o modo do direcionador do
ar cima/baixo,
esquerda/direita

13. Indicador TIMER ON
(LIGAR
TEMPORIZADOR),

Tábua de Display 1 Indicador TIMER  OFF
(DESLIGAR
TEMPORIZADOR),
Indicador LOCK

Botão de 
(VENTILAÇÃO)

1 Receptor de sinal remoto 

2 Display de temperatur a a mbiental 

2

14. FAN

15. Botão de QUIET 
(SILENCIOSO) 

16. Botão de HEAT 
(AQUECIMENTO) 

17. Botão de I FEEL

Unidade exterior
"NOTA: 

a. O modo de desumidificação não dispon vel em alguns 
modelos.

b. Se o modelo que voc  compra tem uma função Wi-Fi, pressione 

4

SAÍDA TUBO DE CONEXÃO E CABOS ELÉTRICOS

4 MANGUEIRAS DE DRENAGEMENTRADA

A imagem acima funciona apenas como referência, podendo
a sua unidade ser diferente de acordo como modelo adquirido.

5. Botão ON/OFF

6. Indicador de cada estado da

10. Indicador de UMIDADE

11. Indicador de FAN SPEED

1. Botão de ECOPILOT

2. Botão de DRY

Usado para DRY.

3. Botão de COOL

Usado para arrefecimento.

4. Botão de TEMP

Usado para alterar a temperatura

o botão "ON/OFF" por 5s para emitir o sinal de ligação WIFI. O
APP vai instruir como fazer ligação sob o modo de ligação

 8. Indicador de WIFI e
LOCK  (RELÓGIO)

 9. Indicador de TEMP
(TEMPORIZADOR)

8
9

10

7 11

12

TIMER

13

6

5

FAN 14

4

15

3 16

2 I FEEL 17

1 ECOPILOT
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HEAT:

SMART:





Apenas para arrefecimento, 
aquecimento ou modo automático 
(não pode ser implementado
noutros modos).
.Coloque o controlo remoto dentro
do suporte. Pressione o botão 
“I FEEL” do controlo remoto e este
exibirá o ícon "I FEEL" no display.
O comando envia os dados de 
temperatura para o PCB a cada 
3 minutos e o AC funciona em
conformidade.

 Saia do modo “I FEEL” ao desligar
ou pressione o botão “I FEEL”
ou altere para outros modos.

I FEEL



Operação 
Operação HEALTH 

O gerador de água-íons do ar 
condicionado pode gerar um monte de 
ânion efetivamente para equilibrar a 
quantidade de posição e ânion no ar e 
também para matar as bactérias e acelerar 
o sedimento de poeira no quarto e
finalmente limpar o ar do quarto.

Pressione o botão 
HEALTH 

Para cada vez que pressionar,  aparece, 
e o ar condicionado começa a funcionar 
no modo de saúde 

Pressione o botão de saúde por duas vezes, desactiva a função. 

Operação ON/OFF e operação de teste 

Operação ON/OFF: 

Use esta operação apenas em caso do controle remoto está com 
defeito ou perdido, e com a função de execução de emergência, 
o ar condicionado pode funcionar automaticamente por um
tempo.

Quando o botão de operação de emergência é pressionado, o 
som "Pi" é ouvido uma vez, o que significa o início desta 
operação. 

Quando o botão de fonte de alimentação está ligado pela 
primeira vez e a operação de emergência se começa, a unidade 
irá funcionar automaticamente nos seguintes modos: 

Temperatura 
do quarto 

Temperatura 
designada 

Modo de 
TEMP 

velocidade 
do 

ventilador 

Modo 
operacional 

Acima 
24 °C 

24 °C No AUTO COOL 

Abaixo 
24 °C 

24 °C No AUTO HEAT 

É impossível alterar as configurações de temperatura e 
velocidade da ventilador, também não é possível funcionar no 
modo desumidificação ou temporizador. 

Operação de teste: 

O botão de operação de teste é o mesmo que o botão de emergência. 

Use este botão no teste de 
funcionamento quando a 
temperatura do quarto está abaixo 
de 16  C, não use ele em 
funcionamento normal. 

Continue a pressionar o botão de
 operação de teste por mais de 5 
segundos.Depois de ouvir o som de
 "Pi" duas vezes, solte o dedo do botão: 
a operação de arrefecimento começa com 
a velocidade do fluxo de ar "Hi" 

Carregamento da bateria 

Retire a tampa da bateria; 

Carregue as pilhas conforme ilustrado. 2 R-03 pilhas, 
botão de reposição (cilindro); Certifique-se de que o 
carregamento está processado alinhado e com o "+" / "-" 
correcto; 

Carregue as pilhase, em seguida, colocque a tampa 
novamente. 

Pi

Pi Pi



Todos os produtos estão em conformidade com a seguinte 
provisão Europeia:

Os produtos estão feitos de acordo com os requisitos da
diretiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e o conselho
para a restrição do uso de substâncias perigosas em
equipamento elétrico e eletrónico (Diretiva EU RoHS).

WEEE
De acordo com as diretivas de 2012/19/EU do Parlamento 
Europeu, aqui informamos o consumidor sobre os requisitos 
de despejo dos produtos elétricos e eletrónicos.
REQUISITOS DE DESPEJO:

O seu aparelho de ar condicionado está 
marcado com este símbolo. Isto significa que 
produtos elétricos e eletrónicos não se devem
misturar com lixo não diferenciado. Não tente 
desmontar o sistema: a desmontagem do 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE
O REFRIGERANTE USADO:

CONFORMIDADE DOS MODELOS 
SEGUNDO AS NORMAS EUROPEIAS

aparelho de ar condicionado, tratamento de óleo, de refrig-
erante e outra parte deve ser feita por um técnico qualificado 
de acordo com a legislação local relevante. Os aparelhos 
de ar condicionado devem ser tratados em instalações 
especializadas para a reutilização, reciclagem e 
recuperação. Ao garantir que este produto é acondicionado 
corretamente, ajuda a prevenir consequências 
potencialmente negativas para o ambiente e saúde
humana. Por favor contacte o técnico de instalação ou 
autoridade local para mais informação. As pilhas devem 
ser removidas do comando e acondicionadas corretamente 
de acordo com a legislação local e nacional relevante.

W F

- 2014/53/EU(RED)
- 2014/517/EU(F-GAS)

- 2009/125/EC(ENERGY)
- 2010/30/EU(ENERGY)

- 2006/1907/EC(REACH)

R HS

- Potência máxima de transmissão sem fio (20 dBm)
- Faixa de freqüência de operação sem fio (2400-2483.5MHz)

Contém gases fluorados com 
efeito de estufa A

R32 1= kg
B

2 2= kg
C

1

1+2= kg
D

F E

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. 
Não libertar para a atmosfera.
Refrigerante: R32
GWP* valor: 675
GQP = potencial para aquecimento global
Por favor preencha com tinta indelével;

A carga de refrigerante que tem o produto de fábrica.
O refrigerante adicional carregado no trabalho de campo e
A carga total de refrigerante.

Na etiqueta da carga de refrigerante fornecida com o produto.
A etiqueta preenchida deve ser colada próxima da porta de
carga (por exemplo; na parte interna da cobertura da
válvula de retenção)
A  Contém gases fluorados com efeito de estufa .
B  A carga de refrigerante do produto de fábrica
C  carga adicional de refrigerante do trabalho de campo
D  a carga de refrigerante total
E  a unidade exterior
F  Cilindro de refrigerante e manómetro

 Clima:  T1 Volt agem:  220-240V

CE



Instalação da unidade interna

(17mm,22mm,26mm)

Fonte energética

Seleção do local de instalação

10cm

15cm

10cm

Arrangement of piping
directions

Ferramentas necessárias para 
instalação

Chave de fenda
Alicate
Serrote
Broca
Chave de bocas (17,19 e 26mm)
Detetor de fugas de gás ou
solução de água e sabão

Chave de torque

Corta tubos
Torno para tubos
Faca
Fita métrica
Escareador

Local robusto, sem vibração e em que a unidade possa
ficar bem suportada.
Local não afetado por calor ou vapor das proximidades, onde 
a saída e a entrada de ar da unidade não são perturbadas
Local onde possa drenar facilmente e onde tubos podem ser
conectados para a unidade exterior.
Local onde o ar fresco pode ser distribuído livremente pelo quarto.
Local com muito espaço e próximo de uma tomada elétrica.
Local onde o aparelho fique a mais de 1 metro de televisões,
rádios, aparelhos sem-fios e lâmpadas fluorescentes.
No caso de fixar o comando a uma parede, coloque a unidade 
interior num local onde possa receber sinais mesmo na 
presença de lâmpadas fluorescentes.

Antes de ligar a unidade à energia, verifique obrigatoriamente a 
voltagem
O fornecimento de energia é o mesmo que está nas especificações de 
produto.
Instale um circuito dedicado de energia.
Deve haver uma tomada energética na distância alcançável pelo 
cabo de alimentação. Não deve estender o cabo cortando-o.

Diagrama para a instalação de unidades interiores

mais de

mais de

mais de

Preste atenção à elevação 
das mangueiras de 
drenagem

Diagrama das direções dos
tubos

Retaguarda
esquerda

Retaguarda
direita

Direita

Esquerda

A distância entre a unidade interna e o piso deve ser mais do que 2m.
A imagem acima funciona apenas como referência, podendo o seu produto ter algumas diferenças.

No caso de usar o tubo de drenagem do lado esquerdo, assegure que o furo seja atravessado.



Instalação da unidade interior

When the mounting plate is xed side bar and lintel

1

2

Drawing of pipe

3
gancho placa de montagem

Ø60mm

G

When the mounting plate is rst xed

Fixing the indoor unit body

4

Removing the wiring cover

Encaixe da placa de montagem e o posicionamento do buraco na parede

Fixar pela primeira vez a placa de montagem

1. Nivele corretamente o placa e fixe-a contra a parede, com a
ajuda de pilares e lintéis. Fixe temporariamente a placa com um
prego de aço.

2. Confirme novamente o nivelamento correto da placa, segurando
um fio com um peso do topo central da placa. Fixe de forma segura
a placa com o prego de aço fixação.

3. Encontre a localização do buraco de parede A/C com a fita métrica.

Quando a placa de montagem está fixa a uma barra lateral
e a um lintel

Fixe a barra de montagem (vende-se separado) a uma barra 
lateral e ao lintel. Segure a placa à barra de montagem fixada.
Consulte a secção anterior “Fixar pela primeira vez a placa de 
montagem”, para a posição do buraco de parede.

O buraco na parede e o encaixe da cobertura do orifício do tubo

Crie um buraco de 60 mm de diâmetro, ligeiramente descendente 
na parte externa da parede.
Coloque a cobertura do orifício do tubo e sele com betume depois da
instalação.

Interior Exterior
Grossura da parede

(Secção do buraco de parede) Tubagem do orifício de tubo

Buraco da parede

Instalação da unidade interior

Extração dos tubos

[Canalização à retaguarda]

Extraia os tubos e as mangueiras de drenagem, depois segure-as
com fita adesiva.

[Esquerda - canalização Esquerda-retaguarda
No caso da canalização esquerda, corte com um alicante a tampa do 
tubo.
No caso da canalização esquerda-retaguarda, dobre os tubos de 
acordo com as direções dos tubos da esquerda-retaguarda que estão 
marcadas nos materiais de isolação do calor.

1. Insira as mangueiras de drenagem na abertura dos materiais do
isolação de calor da unidade interior.
2. Insira o cabo de alimentação das unidades interiores e exteriores na
traseira da unidade interior, puxe-o para o lado da frente e conecte-as.
3. Cubra a face selada com óleo de refrigerante e conecte os tubos.
Cubra a parte da conexão com os materiais de isolação de calor e
segure com fita adesiva.

Cobertura para
a canalização - direita

Cobertura para
a canalização - esquerda

Segure com fita adesiva

Cabo de alimentação
interior/exterior

Intubação

Placa de suporte 
dos tubos

Mangueiras
drenagem

Material de
isolação de calor

Os cabos elétricos e a drenagem das unidades interior e exterior 
devem conectar-se aos tubos de refrigerante com fita protetora.

[Canalização para outra direção]

Corte com um alicate a cobertura da canalização de acordo com a 
direção da canalização e depois dobre o tubo de acordo com a 
posição do buraco da parede. Cuidado para não partir os tubos.
Ligue antemão o cabo elétrico da unidade interior/exterior, e 
depois remova da parte conectada o isolação de calor do 
componente de ligação.

Fixação da unidade interior

Pendure de forma segura a unidade nos
dentes de serra superiores da placa de 

montagem. Mova a unidade de um lado para o 
outro para verificar a fixação.

De forma a fixar a unidade à placa de 
montagem, segure-a obliquamente desde o lado 
inferior e coloque-a de forma perpendicular.

placa de montagem

Retirar a unidade interior

Quando retirar a unidade interior, use as mãos para 
levantar a unidade do gancho, e elevar a unidade para cima 

ligeiramente e obliquamente até sair da placa de montagem

Conectar o cabo elétrico interior/exterior

Retirar a cobertura da fiação

Retira a cobertura do terminal no lado direito e de baixo
da unidade interior, e depois remova a cobertura tirando
os parafusos.







1. Abra o painel, retire o fecho e remova o único parafuso.

2. Incline a lâmina, agarre o canto e remova a tampa inferior.

3.Desconecte a cano de água e os terminais.

4. Abra o grampo “A” inferior e, em seguida, destape o grampo “B” para retirar o ventilador
cruzado e o motor”

 

Instruções de Manutenção Fácil
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Refrigeração

Interior
D.B/W.B 3 ºC/2 ºC
D.B/W.B 21 ºC/15 ºC

Exterior

Interior

Exterior

Exterior

D.B
B/W.B 4 ºC/26 ºC

-20  ºC

Aquecimento

D.B 27 ºC
D.B ºC
D.B/W.B 24 ºC/18 ºC
D.B - ºC

(INVERTER)

D.B/W.B 24 ºC/18 ºC
D.B -20 ºC

Especificações

O circuito de refrigeração está desenhado para não haver fugas.

A máquina adapta-se às seguintes situações:

Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo

Máximo
Mínimo

2. Se o cabo de alimentação está danificado, deve ser substituído pelo 

fabricante, um assistente técnico ou uma pessoa igualmente qualificada.

3. Se se funde o fusível da placa PC da unidade interior, substitua pelo 

tipo T.3.15A/250V. Se se funde o fusível da unidade exterior, substitua 

por um de tipo T.25A/250V.

4. O método de fiação deve estar de acordo com as normas locais.

5. Depois da instalação, a tomada de eletricidade deve ser de fácil alcance.

Não obstrua nem cubra a grelha de ventilação do aparelho. Não ponha 
os seus dedos ou outras coisas nas grelhas de entrada e saída ou no 
aileron móvel.
O aparelho não deve ser usado por crianças pequenas ou pessoas doentes
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de
experiência e conhecimento, a não ser que tenham supervisão ou instrução 
da parte de uma pessoa com conhecimento.

Crianças pequenas devem ser supervisionadas de forma a garantir 
que estas não brincam com o aparelho.

7. Por favor use a tomada de eletricidade correta, que é adequada

para o cabo de alimentação.

8. A ficha elétrica e o cabo de alimentação devem cumprir as 

normas locais.

9. Para proteger as unidades, por favor desligue o aparelho de ar

condicionado primeiro, espere 30 segundos, e depois desligue da corrente.

10 Para proteger as unidades, por favor desligue o aparelho de ar

condicionado primeiro, espere 30 segundos, e depois desligue da corrente.

11. Não insira nenhum sensor na válvula de encaixe de 3 vias.

Endereço:No.1 Haier Road,Hi-tech Zone,Qingdao 266101 P.R.China

Contactos: TEL +


