
Modo 1 (Uso Direto)
No modo inicial pode-se controlar diretamente quatro marcas: GREE, Midea, HAIER e CHANLAN.

5. Função Relógio
Pressione [CLOCK] por 3 segundos para configurar o tempo. Número de tempo piscará. Use a tecla [TEMP  ]  ou 
[TEMP   ] ajustar o tempo. Pressione [CLOCK]  ou a tecla [SET] para salvar a configuração. Tempo será exibido no 
LCD. Nenhuma tecla pressionada em 15 segundos, ele irá salvar e sair automaticamente.

6. Função de Tempo
Pressione [TIME ON] / [TIME OFF] por 3 segundos para iniciar a cronometragem. Use a tecla [TEMP   ] ou [TEMP   ] 
para ajustar o tempo. Pressione [TIME ON]/[TIME OFF] para salvar e voltar a usar o modo.

NOTA:   1. Ao utilizar a função de tempo, o LCD pode exibir tempo on / off sinal. Pressione [TIME ON] / [TIME OFF] 
para verificar o tempo.
 2. [TIME ON] significa inicialização do tempo. [TIME OFF] significa desligamento do tempo.
 3. Não pode ajustar o tempo [TIME ON] e [TIME OFF] para ser o mesmo.
 4. Nenhuma tecla apertada em 15 segundos, o tempo será cancelada.

6. Função Bloqueio
No mode usuário, pressione [LOCK] por 3 segundos para bloquear o controle remoto. O sinal de bloqueio será 
exibido no LCD.

NOTA: Se o controle remoto está bloqueado, não pode ser usado para qualquer operação. Pressione [LOCK] por 3 
segundos para desbloqueá-lo. O sinal de bloqueio desaparecerá no LCD.

Ele integra todas as marcas populares no mercado global. Mais de 1000 códigos dentro dele. Trata-se de dois tipos 
de modo de uso. Um deles é usar diretamente. O outro é Busca Manual.

Modo 2 (Busca Manual)
Ligue o ar condicionado; mantendo apontado o controle  remoto para o ar condicionado durante todo o processo de 
definição. Há quatro métodos para configurar.

1.Code Search
Pressione e segure a tecla [SET] por 3 segundos e solte-a. Pressione [TEMP   ] ou [TEMP   ] para localizar o código 
adequado. Se o ar condicionado responder, pressione [SET] para salvar e sair.

2.Entrada de Código
Encontre códigos correspondentes ao ar condicionado a partir da lista CODE. A maioria das marcas tem muitos 
códigos, por favor, tente cada um deles. Pressione a tecla [SET] por 3 segundos e solte-a. Pressione e segure 
[TEMP   ] ou [TEMP   ] para o código necessário. Se o ar condicionado responder, pressione [SET] para salvar e sair. 
Por favor, teste outras teclas de função. Se eles não funcionarem, por favor, tente outros códigos.

3.Pesquisa Rápida
Pressione e segure a tecla [SAP] durante 6 segundos para iniciar a pesquisa, o código irá mudar rapidamente e  será 
mostrado na tela LCD. Solte a tecla [SET] imediatamente se o ar condicionado responder. Mantenha apontado o 
controle remoto para o ar condicionado. Quando o ar condicionado responder novamente, pressione [SET] dentro de 
1,5 segundos. Por favor, teste outras teclas da função. Se eles não funcionam, por favor, repita esse passo.  

4.Pesquisa de Marcas
As seguintes marcas poderiam usar esta função.
Há três chaves na última linha das teclas do controle remoto, com as marcas impressa ao redor deles. Por exemplo, 
pressione [GREE/NEC] por 5 segundos para iniciar a pesquisa. Quando o ar condicionado responder, solte a tecla. A 
configuração acabou.
As marcas-chave correspondente:
[Chave GREE /NEC]: GREE / HAIER / CHANGHONG / MEDIA / NEC / FUJITSU
[Chave SANYO / LG / SAMSUNG ]: Chunian / Aucma / LG / SAMSUNG / TOSHIBA / SANYO
[Chave MISUBISHI / SHARP]: MISUBISHI / SHARP / TCL

Nota: Nenhuma tecla pressionada em 15 segundos, ele irá salvar e sair automaticamente.
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