D6 PRO WI-FI (DC6000WF8008 ) CONTROLADOR MINI SPLIT

Guia rápido

Repouso

o

O controlador entra em Repouso (a tela fica escura) após 45 segundos de inatividade. Pressione para
acordar o controlador. Esse pressionamento de botão não altera a temperatura ou a configuração

Temperatura ambiente

Sempre que o controle não estiver sendo controlado, a temperatura ambiente atual é exibida na tela.

Exibir a temperatura definida

+ -

Certifique-se de que a temperatura não esteja em repouso e pressione ou uma vez para exibir a
temperatura atual definida. A temperatura definida “pulsará” na tela. Após um curto período de tempo, a tela
mudará para exibir a temperatura ambiente.

Alterar temperatura

+ -

1. Certifique-se de que o controlador não esteja em repouso e pressione ou mais de uma vez para
alterar a temperatura definida de modo a que esta seja superior ou inferior no modo atual.
2. Pare de pressionar ou quando alcançar a temperatura desejada.
3. A tela pulsará e, em seguida, retornará à exibição da temperatura ambiente.

+ -

Mais quente

Mais frio

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

Alterar modo

o

1. Certifique-se de que o controlador não esteja em Repouso e pressione
para
alterar o modo do sistema.
2. Pare de pressionar
quando alcançar o modo que deseja.
A unidade sem duto emitirá um bipe quando receber um comando do controlador.

o

Símbolo

Modo
Modo aquecimento - a unidade Mini Split aquece o espaço à temperatura
indicada no controlador.
Modo resfriamento - a unidade Mini Split refresca o espaço à temperatura
indicada no controlador.

[tela está em branco]

Modo desligado - a unidade Mini Split é desligada
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