
MAN374 Manual de Instruções POR 

Ecrã display luminoso com relógio e indicador de temperatura ambiente.  
Temporizador, função “refrescamento inteligente” e “aquecimento rápido” 

 
Por favor, leia este manual de utilizador com atenção. 
 
Deslize a tampa das pilhas e insira 2 pilhas R3 (AAA) conforme a polaridade indicada. 
 
 
 
 
 
 

Descrição do Display 
 

1. Modo 
2. Temperatura pretendida 
3. Ventoinha 
4. Temperatura ambiente 
5. Ângulo da ventoinha 
6. Temporizador 
7. Relógio 
8. Modo de Suspensão 

 
Descrição do teclado 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

● Distância: mais de 8 metros. 
● Fonte alimentação: DC 3V 
● Pilhas: 2 pilhas R3 (AAA) 
● Peso: 100g. Aprox. (sem baterias) 
● Dimençoes: 165mmX55mmX25mm 

 
ATENÇÃO 
 
Se não utilizar o comando durante muito tempo retire as pilhas para evitar o seu desgaste                
dentro do comando, uma vez que podem rebentar e causar danos.  
Quando faltar iluminação no ecrã, por favor, troque as pilhas (não misture pilhas novas e               
usadas).  
Quando trocar as pilhas, não será necessário efectuar a busca do código.  
Poderá ver as horas no próprio comando. 
Poderá configurar a hora pressionando o botão “Enter” durante 5 segundos. 
 
PROGRAMAÇÃO COM O CÓDIGO 
 
Localize o código de 4 dígitos na folha (encontra-se na parte de trás da embalagem). 
 
Coloque o primeiro código e se não funcionar, experimente o segundo. Caso não funcione,              
continue a experimentar até que funcione.  
 
Exemplo: FUJITSU, pode utilizar o 0127, se não funcionar experimente com 0137, etc,             
até que funcione.  
 
Deslize a tampa inferior do comando. Pressione a tecla (SELECT) e o display irá ligar.  
 
Introduza os números apresentados na folha.  
 
Exemplo: Coloque “0127” e assim que todos os números deixarem de piscar pressione             
OK. Se o código for o correcto, o ar condicionado ficará a funcionar. 
 
Quando ligar o ar condicionado, experimente as outras teclas e se não funcionarem bem,              
por favor faça o seguinte: Experimente todos os códigos relativos à sua marca de ar               
condicionado.  
 
Se não localizar o código por marca, existe a função de procura automática. 
 
 
 
 



MAN374 Manual de Instruções POR 

PROCURA AUTOMÁTICA 
 
Se não conhece a marca do seu ar condicionado, ou se a marca não está na folha, siga os                   
seguintes passos: 
 

1. Coloque o comando à frente do ar condicionado, deslize a tampa inferior, pulse a              
tecla (SELECT) e ponha o código 0001. Pulse OK para confirmar. Depois mantenha             
pressionada a tecla (SELECT) durante 5 segundos. O comando entrará em modo            
busca automática e irá ouvir um sinal por cada código. Quando ouvir um alerta              
sonoro, pressione qualquer tecla para guardar o código. 
 

2. Experimente utilizar as outras teclas. Caso não funcionem, continue com os           
restantes códigos.  
 

ARREFECIMENTO RÁPIDO & AQUECIMENTO RÁPIDO 
 
No verão, basta pressionar a tecla de ar frio e o ar condicionado irá imediatamente dar ar                 
frio. O mesmo ocorre com a tecla de ar quente. Poderá regular a temperatura usando as                
teclas inteligentes.  
 
AJUSTE DO RELÓGIO 
 

1. Deslize a tampa inferior, pressione a tecla “relógio” e a hora começará a piscar no               
ecrã. 

2. Mantenha premida tecla +/- para ajustar a hora. 
3. Pressione a tecla do relógio para fixar a hora.  

 
TEMPORIZADOR LIGADO 
 
Pode utilizar esta função quando o ar condicionado estiver desligado. 
 

1. Deslize a tampa inferior, pressione a tecla do temporizador e a hora irá piscar no               
ecrã. 

2. Pressione as teclas +/- para ajustar a hora para que o equipamento ligue             
automaticamente. 

3. Se não pulsar as teclas em 15 segundos, a hora que colocou será automaticamente              
inserida. 

4. Se quiser anular pulse a tecla do temporizador duas vezes. 
 
TEMPORIZADOR DESLIGADO 
 
Pode utilizar esta função quando o ar condicionado estiver desligado. 
 

1. Deslize a tampa inferior, pressione a tecla do temporizador e a hora irá piscar no               
ecrã. 
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2. Pressione as teclas +/- para ajustar a hora para que o equipamento ligue             
automaticamente. 

3. Se não pulsar as teclas em 15 segundos, a hora que colocou será automaticamente              
inserida. 

4. Se quiser anular pulse a tecla do temporizador duas vezes. 
 
NOTA:  
Quando acabar a configuração deve colocar o comando em direção ao ar condicionado de              
forma a que possa emitir o sinal. Se não o fizer, não irá funcionar. 
Se quiser ver as horas programadas pulse as teclas do temporizador. 
 
CONVERSÃO DE GRAUS CENTÍGRADOS A GRAUS FAHRENHEIT 
 
Deslize a tampa e pressione a tecla C/F. Poderá escolher entre graus centígrados ou graus               
Fahrenheit. 
 
FUNÇÃO MODO DE SUSPENSÃO 
 
No verão, pressione a tecla “modo de suspensão” (no modo frio). A temperatura irá subir 1º                
grau por hora, durante as duas primeiras horas e irá apagar depois de 8 horas.  
No inverno, pressione a tecla “modo de suspensão” (no modo quente). A temperatura irá              
diminuir 1º grau por hora, durante as duas primeiras horas e irá apagar depois de 8 horas. 
 
Quando acabar a configuração deve colocar o comando em direção ao ar condicionado de              
forma a que possa emitir o sinal. Se não o fizer, não irá funcionar. 
 
 
 
 
 
 

 


