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1.1 Navegar pelos menus
,
e
no painel de controlo permitem navegar pelos menus.
Os três botões
Siga estes passos para navegar pelos menus:
Passo
1

2

3
4

Ação

Resultado/Ilustração
ou

Para selecionar um menu, prima
selecionado apareça.
Para aceder ao menu, prima

Utilize

ou

O indicado do menu selecionado
acende-se.
O indicador do menu começa a piscar.

.

para percorrer o menu.

Saia do menu utilizando
Prima

. até que o menu

O indicador do menu deixa de piscar.

e aceder a [EXIT] (Sair).

.

NOTA! Todas as listas de menus são circulares. No fim de cada menu, encontrará [EXIT] (Sair). A forma mais
rápida de navegar até à opção de saída consiste em premir

uma vez depois de ter acedido a um menu.

1.2 Níveis de acesso
Os níveis de acesso e ações que se seguem estão disponíveis no sistema de controlo:
Nível de
acesso

Ações disponíveis

ACCESS
(Acesso)

Ver todos os dados de processamento

ACCESS
(Acesso) *

■

ACCESS
(Acesso) **

■

Comentário

Ver todos os dados de processamento
Ajustar os parâmetros relevantes (definir o
valor de RH), repor h ou kWh, etc.)
■

■

1

Level 2 (Nível 2) destina-se apenas a pessoal
dedicado (pessoal qualificado ou Assistência
Munters)
Se tiver chegado a este nível acidentalmente, o
código 0000 permite voltar ao nível 1.
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1.3 Aceder ao sistema de controlo
As definições e contadores do sistema de controlo estão protegidos da alteração não autorizada utilizando
dois níveis de acesso. Consulte também a secção 1.2, Níveis de acesso.
Siga estes passos para aceder ao sistema:
Passo
1

2

3

Ação

Resultado/Ilustração

Para alterar as definições, tem de ter acesso de "uma estrela".
Aceda ao menu Functions (Funções); consulte a secção
1.1, Navegar pelos menus.

Desloque-se para [ACCESS ] (Aceder), utilizando

.

Mantenha premido
até que [ACCESS] (Aceder) mude para [ACCESS *] (Aceder*).

4

O indicador do menu apresenta-se
intermitente.

O sistema está agora desbloqueado e é
possível efetuar novas definições;
alternativamente, reinicie os
contadores.

Também está disponíveis um nível de acesso superior de "duas
estrelas", protegido com um código PIN. Se tentar obter acesso
superior com o equipamento desligado, o visor muda para [0 0 0 0].
Prima
quatro vezes até que [ACCESS *] (Aceder*) esteja visível novamente.

NOTA! O sistema volta ao modo bloqueado automaticamente após cinco minutos sem registar qualquer
atividade.

NOTA! O sistema inicia sempre no modo bloqueado após o arranque independentemente do nível de acesso
antes da perda de energia.

Siga estes passos para forçar o sistema a entrar no modo bloqueado:
Passo

Ação

Resultado/Ilustração

1

Certifique-se de que a unidade está desligada.

2

Aceda ao menu "Functions" (Funções)

3

Navegue para [ACCESS *] (Aceder). Consulte a instrução geral na
secção 1.1, Navegar pelos menus.

4

Inicie a unidade, premindo On/Off (Ligar/Desligar).

A luz verde acende-se.

5

Mantenha premido

O sistema está agora bloqueado e não é
possível efetuar novas definições nem
reiniciar os contadores.

até que [ACCESS*] (Aceder*) mude para [ACCESS] (Aceder).
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1.4 Alterar as definições do sistema
Para alterar as definições, tem de ter acesso de "uma estrela", consulte 1.3, Aceder ao sistema de controlo .
Siga estes passos para alterar as definições do sistema:
Passo
1

Ação

Resultado/Ilustração

Navegue para o parâmetro que pretende alterar, utilizando
ou

2
3

4

Prima

.
A definição começa a piscar.

.
e

Altere o valor com

.

Confirme a nova definição com

A definição deixa de piscar.

.

NOTA! Se a nova definição não for confirmada dentro de 30 segundos, o visor regressa à definição anterior.
NOTA! Os valores só de leitura não se podem alterar. Não piscam ao premir

independentemente do nível

de acesso.

1.5 Repor um alarme
Siga estes passos para repor um alarme:
Passo

Ação

Resultado/Ilustração

1

Anote a mensagem do alarme antes de o repor. As informações
podem ser úteis para a resolução de problemas.

2

Aguarde até que o desumidificador tenha parado.
Prima

3

O visor muda para
[Rst NO]e [NO] apresenta-se
intermitente.

.

Alterne entre [NO] (Não) e [YES] (Sim), premindo
Confirme premindo

ou

.

Depois de repor o alarme, o sistema de
menus volta à sua posição inicial.

.

NOTA! Se a causa do alarme ainda estiver presente, o alarme pode reaparecer após a reposição, mesmo que o
desumidificador esteja parado.
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