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1.1 Navegarpelosmenus
Os três botões , e no painel de controlo permitemnavegar pelosmenus.
Siga estes passos para navegar pelosmenus:

Passo Ação Resultado/Ilustração

1
Paraselecionar ummenu, prima ou . atéqueomenu
selecionadoapareça.

O indicadodomenuselecionado
acende-se.

2
Paraaceder aomenu, prima .

O indicador domenucomeçaapiscar.

3
Utilize ou parapercorrer omenu.

4
Saiadomenuutilizando eaceder a [EXIT] (Sair).
Prima .

O indicador domenudeixadepiscar.

NOTA!Todasas listasdemenussãocirculares. Nofimdecadamenu, encontrará [EXIT] (Sair). A formamais
rápidadenavegar atéàopçãodesaídaconsisteempremir umavezdepoisde ter acedidoaummenu.

1.2 Níveisdeacesso
Osníveis de acesso e ações que se seguemestão disponíveis no sistema de controlo:

Nívelde
acesso

Açõesdisponíveis Comentário

ACCESS
(Acesso)

Ver todososdadosdeprocessamento

ACCESS
(Acesso) *

■ Ver todososdadosdeprocessamento
■ Ajustar osparâmetros relevantes (definir o

valor deRH), repor houkWh,etc.)

ACCESS
(Acesso) **

■ Level 2 (Nível 2) destina-seapenasapessoal
dedicado (pessoal qualificadoouAssistência
Munters)

■ Se tiver chegadoaestenível acidentalmente, o
código0000permite voltar aonível 1.
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1.3 Acederaosistemadecontrolo
Asdefinições e contadores do sistema de controlo estão protegidos da alteração não autorizada utilizando
dois níveis de acesso. Consulte tambéma secção 1.2,Níveis de acesso.
Siga estes passos para aceder ao sistema:

Passo Ação Resultado/Ilustração

1 Paraalterar asdefinições, temde ter acessode "umaestrela".
AcedaaomenuFunctions (Funções); consulte a secção
1.1,Navegar pelosmenus.

O indicador domenuapresenta-se
intermitente.

2
Desloque-separa [ACCESS ] (Aceder), utilizando .

3 Mantenhapremido
atéque [ACCESS] (Aceder)mudepara [ACCESS*] (Aceder*).

Osistemaestáagoradesbloqueadoeé
possível efetuar novasdefinições;
alternativamente, reinicie os
contadores.

4 Tambémestádisponíveis umnível deacessosuperior de "duas
estrelas", protegidocomumcódigoPIN.Se tentar obter acesso
superior comoequipamentodesligado, o visormudapara [0000].
Prima

quatro vezesatéque [ACCESS*] (Aceder*) esteja visível novamente.

NOTA!Osistemavoltaaomodobloqueadoautomaticamenteapóscincominutos semregistar qualquer
atividade.

NOTA!Osistema inicia semprenomodobloqueadoapósoarranque independentementedonível deacesso
antesdaperdadeenergia.

Siga estes passos para forçar o sistema a entrar nomodobloqueado:

Passo Ação Resultado/Ilustração

1 Certifique-sedequeaunidadeestádesligada.

2 Acedaaomenu "Functions" (Funções)

3 Naveguepara [ACCESS*] (Aceder). Consulte a instruçãogeral na
secção1.1,Navegar pelosmenus.

4 Inicie aunidade, premindoOn/Off (Ligar/Desligar). A luz verdeacende-se.

5 Mantenhapremido
atéque [ACCESS*] (Aceder*)mudepara [ACCESS] (Aceder).

Osistemaestáagorabloqueadoenãoé
possível efetuar novasdefiniçõesnem
reiniciar os contadores.
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1.4 Alterar asdefiniçõesdosistema
Para alterar as definições, temde ter acesso de "uma estrela", consulte 1.3,Aceder ao sistema de controlo .
Siga estes passos para alterar as definições do sistema:

Passo Ação Resultado/Ilustração

1 Navegueparaoparâmetroquepretendealterar, utilizando
ou .

2
Prima .

Adefiniçãocomeçaapiscar.

3
Altereovalor com e .

4
Confirmeanovadefiniçãocom .

Adefiniçãodeixadepiscar.

NOTA!Seanovadefiniçãonão for confirmadadentrode30segundos, o visor regressaàdefiniçãoanterior.

NOTA!Osvalores sóde leituranãosepodemalterar. Nãopiscamaopremir independentementedonível
deacesso.

1.5 Reporumalarme
Siga estes passos para repor umalarme:

Passo Ação Resultado/Ilustração

1 Anoteamensagemdoalarmeantesdeo repor. As informações
podemserúteis paraa resoluçãodeproblemas.

2 Aguardeatéqueodesumidificador tenhaparado.
Prima .

Ovisormudapara
[RstNO]e [NO]apresenta-se
intermitente.

3
Alterneentre [NO] (Não) e [YES] (Sim), premindo ou .
Confirmepremindo .

Depoisde repor oalarme, o sistemade
menusvolta à suaposição inicial.

NOTA!Seacausadoalarmeaindaestiver presente, oalarmepode reaparecer apósa reposição,mesmoqueo
desumidificador estejaparado.
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