
P
rogram

ação

www.comlaundry.com

Máquina de Secar
Controlo Electrónico para OPL

Consulte a Página 4 para Identificação do Modelo

Ref. de Peça 70444901POR5
Agosto 2012

Guarde estas instruções para consultas futuras.
(Se esta máquina mudar de proprietário, este manual terá de acompanhar a máquina.)





© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – NÃO COPIAR ou TRANSMITIR

© Copyright 2012, Alliance Laundry Systems LLC
Todos os direitos reservados. O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido ou transmitido, sob qualquer forma 
ou através de qualquer meio, sem o consentimento prévio por escrito do editor.

70444901 (PO) 1

Índice Introdução ........................................................................................... 4
Identificação do Modelo ....................................................................... 4
Localização da Placa de Identificação.................................................. 7

Informações Preliminares .................................................................. 8
Acerca do Controlo............................................................................... 8

Configuração do Interruptor DIP ..................................................... 8
Recuperação de Falha de Energia Eléctrica..................................... 8
Comunicações .................................................................................. 8
Informações de Auditoria ................................................................ 8
Restaurar as Predefinições de Fábrica ............................................. 9
Entrar no Modo de Programação ..................................................... 9

Identificação de Controlo................................................................... 10
Teclado Operacional ............................................................................. 10
Modos de Funcionamento..................................................................... 12

Modos Gerais de Funcionamento .................................................... 12
Modo de Arranque ........................................................................... 12
Modo Inactivo .................................................................................. 12
Modo de Execução........................................................................... 12
Modo de Avanço Rápido ................................................................. 13
Modo de Pausa................................................................................. 13
Modo de Erro ................................................................................... 13
Modo de Comunicação .................................................................... 14
Modo de Arrefecimento ................................................................... 14
Modo de Fim de Ciclo ..................................................................... 14
Modo de Basculamento Prolongado ................................................ 14
Modo de Inversão (Apenas modelos com inversão)........................ 14
Entrar no Modo de Diagnóstico a partir do Modo Inactivo............. 14
Apresentação do Modo de Temperatura .......................................... 14

Definição e Funcionamento doCiclo da Máquina............................ 15
Funcionamento do Ciclo da Máquina................................................... 15

Ciclo de Secagem por Tempo .......................................................... 15
Ciclo de Secagem Automática ......................................................... 15
Ciclo de Secagem de Humidade (se equipado)................................ 15

Máquinas Equipadas com Sensor de Rotação ...................................... 15
Para Iniciar um Ciclo ............................................................................ 15

Entrar no Modo Manual .................................................................... 16
Como Entrar no Modo Manual............................................................. 16

Programar o Controlo ........................................................................ 18
O Que Pode Ser Programado? .............................................................. 18
Como Programar um Ciclo................................................................... 18
Opções Programáveis Disponíveis ....................................................... 18

Recolher Informações de Auditoria .................................................. 29
Como Aceder à Funcionalidade de Auditoria.................................. 29
Como Ler Dados de Auditoria ......................................................... 29
Como Sair da Funcionalidade de Auditoria..................................... 29



© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – NÃO COPIAR ou TRANSMITIR2 70444901 (PO)

Reposição Manual............................................................................... 30
Como Aceder à Reposição Manual.................................................. 30

Memória Personalizada...................................................................... 31
Como Seleccionar a Memória Personalizada .................................. 31

Testar a Máquina e Funções de Controlo Electrónico .................... 32
Como Aceder à Funcionalidade de Teste ........................................ 32
Como Iniciar Testes ......................................................................... 32
Como Sair da Funcionalidade de Teste ........................................... 32

Descrições dos Testes de Diagnóstico.................................................. 34
Teste do Número da Versão do Software de Controlo .................... 34
Teste da Porta de Carregamento ...................................................... 34
Teste do Painel de Cotão.................................................................. 34
Teste do Interbloqueio do Aquecedor.............................................. 34
Estado do Interruptor DIP................................................................ 35
Estado do Alarme do ICM ............................................................... 35
Teste de Reposição do ICM............................................................. 35
Teste do Alarme Externo ................................................................. 35
Teste de Temperatura com Máquina de Secar Em 
Funcionamento ............................................................................... 36

Teste da Temperatura do Termístor ................................................. 36
Teste da Visualização da Configuração #2 da Máquina .................. 36
Teste da Visualização da Configuração #3 da Máquina .................. 37
Teste do Interruptor do Fluxo de Ar ................................................ 37
Teste do Motor da Ventoinha .......................................................... 37
Teste do Motor do Regulador .......................................................... 37
Teste do Motor de Inversão ............................................................. 37
Teste do Sensor de Rotação ............................................................. 38
Teste de Sensor de Humidade (Shunt de Teste de 
Curto-Circuito) ............................................................................... 38

Teste de Sensor de Humidade (Shunt de Teste de 
Resistência) .................................................................................... 38

Ciclo de Teste de Produção .................................................................. 39
Para Entrar no Ciclo de Teste de Produção ..................................... 39
Para Sair do Ciclo de Teste de Produção ......................................... 39

Erros da Máquina............................................................................... 40
Erro de Comunicações do PDA............................................................ 40
Erro de Termístor Aberto...................................................................... 40
Erro de Termístor em Curto-Circuito ................................................... 40
Erros de Limite da Estrutura e Aquecedor ........................................... 40
Repetição de Ignição Automática (Apenas Modelos a Gás) ................ 41
Erros do Interruptor do Fluxo de Ar ..................................................... 41

Interruptor do Fluxo de Ar Detectado como Fechado Sem 
Estar no Modo de Execução........................................................... 41

Interruptor do Fluxo de Ar Não Fecha Após o Início do Ciclo ....... 41
Interruptor do Fluxo de Ar Oscila Durante um Ciclo Em 
Execução ........................................................................................ 41

Erro do Sensor de Rotação ................................................................... 41
Erro do Contactor do Motor da Ventoinha ........................................... 42
Erro do Interruptor de Centrifugação do Motor da Ventoinha ............. 42
Erro de Incompatibilidade do Índice Cablagem/Interruptor DIP ......... 42
Erro do Sensor de Humidade................................................................ 42



© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – NÃO COPIAR ou TRANSMITIR70444901 (PO) 3

Códigos de Erro .................................................................................. 43

Modo de Comunicações...................................................................... 45
Comunicações por Infra-Vermelhos..................................................... 45

Como Iniciar Comunicações com um Dispositivo Externo............. 45

Quadro de Ciclos................................................................................. 46



© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – NÃO COPIAR ou TRANSMITIR4 70444901 (PO)

Introdução
Identificação do Modelo

Gás Vapor/Óleo Térmico Eléctrico

25
libra

CHD25G2-CA025L
CHD25G2-CA025N
CHD25G2-CT025L
CHD25G2-CT025N
CHD25G2-CU025L
CHD25G2-CU025N
DR25G2-BA025L
DR25G2-BA025N
DR25G2-BT025L
DR25G2-BT025N
DR25G2-BU025L

DR25G2-BU025N
HA025L
HA025N
HT025L
HT025N
HU025L
HU025N
IPD25G2-IT025L
IPD25G2-IT025N
SA025L
SA025N

ST025L
ST025N
SU025L
SU025N
UA025L
UA025N
UT025L
UT025N
UU025L
UU025N

CHD25S2-CT025S
CHD25S2-CU025S
DR25S2-BT025S
DR25S2-BU025S
HT025S
HU025S
IPD25S2-IT025S
ST025S
SU025S
UT025S
UU025S

CHD25E2-CT025E
CHD25E2-CU025E
DR25E2-BT025E
DR25E2-BU025E
HT025E
HU025E
IPD25E2-IT025E
ST025E
SU025E
UT025E
UU025E

30
libra

CHD30G2-CA030L
CHD30G2-CA030N
CHD30G2-CT030L
CHD30G2-CT030N
CHD30G2-CU030L
CHD30G2-CU030N
DR30G2-BA030L
DR30G2-BA030N
DR30G2-BT030D
DR30G2-BT030L
DR30G2-BT030N
DR30G2-BU030L

DR30G2-BU030N
SA030L
SA030N
HA030L
HA030N
HT030D
HT030L
HT030N
HU030L
HU030N
IPD30G2-IT030L
IPD30G2-IT030N

ST030D
ST030L
ST030N
SU030L
SU030N
UA030L
UA030N
UT030L
UT030N
UU030L
UU030N

CHD30S2-CT030S
CHD30S2-CU030S
DR30S2-BT030S
DR30S2-BU030S
HT030S
HU030S
IPD30S2-IT030S
ST030S
SU030S
UT030S
UU030S

CHD30E2-CT030E
CHD30E2-CU030E
DR30E2-BT030E
DR30E2-BU030E
HT030E
HU030E
IPD30E2-IT030E
ST030E
SU030E
UT030E
UU030E

30
libra

sobre-
posto 

CHD30STG2-CAT30L
CHD30STG2-CAT30N
CHD30STG2-CTT30L
CHD30STG2-CTT30N
CHD30STG2-CUT30L
CHD30STG2-CUT30N
DR335
DRST30G2-BAT30L
DRST30G2-BAT30N
DRST30G2-BTT30D
DRST30G2-BTT30L

DRST30G2-BTT30N
DRST30G2-BUT30L
DRST30G2-BUT30N
HAT30L
HAT30N
HTT30D
HTT30L
HTT30N
IPD30STG2-ITT30L
IPD30STG2-ITT30N
HUT30L

HUT30N
SAT30L
SAT30N
STT30D
STT30L
STT30N
SUT30L
SUT30N

CHD30STS2-CTT30S
CHD30STS2-CUT30S
DRST30S2-BTT30S
DRST30S2-BUT30S
HTT30S
HUT30S
IPD30STS2-ITT30S
STT30S
SUT30S

CHD30STE2-CTT30E
CHD30STE2-CUT30E
DRST30E2-BTT30E
DRST30E2-BUT30E
HTT30E
HUT30E
IPD30STE2-ITT30E
STT30E
SUT30E

35
libra

CHD35G2-CA035L
CHD35G2-CA035N
CHD35G2-CT035L
CHD35G2-CT035N
CHD35G2-CU035L
CHD35G2-CU035N
DR35G2-BA035L
DR35G2-BA035N
DR35G2-BT035L
DR35G2-BT035N
DR35G2-BU035L

DR35G2-BU035N
HA035L
HA035N
HT035L
HT035N
HU035L
HU035N
IPD35G2-IT035L
IPD35G2-IT035N
SA035L
SA035N

ST035L
ST035N
SU035L
SU035N
UA035L
UA035N
UT035L
UT035N
UU035L
UU035N

CHD35S2-CT035S
CHD35S2-CU035S
DR35S2-BT035S
DR35S2-BU035S
HT035S
HU035S
IPD35S2-IT035S
ST035S
SU035S
UT035S
UU035S

CHD35E2-CT035E
CHD35E2-CU035E
DR35E2-BT035E
DR35E2-BU035E
HT035E
HU035E
IPD35E2-IT035E
ST035E
SU035E
UT035E
UU035E

Os modelos continuam na página seguinte.
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(Continuação)

Gás Vapor/Óleo Térmico Eléctrico

45
libra

sobre-
posto 

CTT45L
CTT45N
DR445G2-BAT45L
DR445G2-BAT45N
DR445G2-BTT45D
DR445G2-BTT45L
DR445G2-BTT45N
DR445G2-BUT45L
DR445G2-BUT45N
DRST45G2-BAT45L
DRST45G2-BAT45N
DRST45G2-BTT45D
DRST45G2-BTT45L

DRST45G2-BTT45N
DRST45G2-BUT45L
DRST45G2-BUT45N
HAT45L
HAT45N
HTT45D
HTT45L
HTT45N
HUT45L
HUT45N
IPD45STG2-ITT45L
IPD45STG2-ITT45N
SAT45L

SAT45N
STT45D
STT45L
STT45N
SUT45L
SUT45N

Não Aplicável Não Aplicável

50
libra

CA050L
CA050N
CT050L
CT050N
CU050L
CU050N
DR50G2-BA050L
DR50G2-BA050N
DR50G2-BT050D
DR50G2-BT050L
DR50G2-BT050N
DR50G2-BU050L
DR50G2-BU050N
DR55G2-BA050L
DR55G2-BA050N

DR55G2-BT050D
DR55G2-BT050L
DR55G2-BT050N
DR55G2-BU050L
DR55G2-BU050N
HA050L
HA050N
HT050D
HT050L
HT050N
HU050L
HU050N
IPD50G2-IT050L
IPD50G2-IT050N
SA050L

SA050N
ST050D
ST050L
ST050N
SU050L
SU050N
UA050L
UA050N
UT050L
UT050N
UU050L
UU050N

CT050S
CT050T
CU050S
CU050T
DR50S2-BT050S
DR50S2-BT050T
DR50S2-BU050S
DR50S2-BU050T
DR55S2-BT050S
DR55S2-BT050T
DR55S2-BU050S
DR55S2-BU050T
HT050S
HT050T
HU050S

HU050T
IPD50S2-IT050S
IPD50S2-IT050T
ST050S
ST050T
SU050S
SU050T
UT050S
UT050T
UU050S
UU050T

CT050E
CU050E
DR50E2-BT050E
DR50E2-BU050E
DR55E2-BT050E
DR55E2-BU050E
HT050E
HU050E
IPD50E2-IT050E
ST050E
SU050E
UT050E
UU050E

55
libra

CA055L
CA055N
CT055L
CT055N
CU055L
CU055N
DR55SG2-BA055L
DR55SG2-BA055N
DR55SG2-BT055D
DR55SG2-BT055L
DR55SG2-BT055N
DR55SG2-BU055L
DR55SG2-BU055N

HA055L
HA055N
HT055D
HT055L
HT055N
HU055L
HU055N
IPD55G2-IT055L
IPD55G2-IT055N
SA055L
SA055N
ST055D
ST055L

ST055N
HU055L
HU055N
SU055L
SU055N
UA055L
UA055N
UT055L
UT055N
UU055L
UU055N

Não Aplicável

CT055E
CU055E
DR55SE2-BT055E
DR55SE2-BU055E
HT055E
HU055E
IPD55E2-IT055E
ST055E
SU055E
UT055E
UU055E

Os modelos continuam na página seguinte.
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(Continuação)

Gás Vapor/Óleo Térmico Eléctrico

75
libra

CA075L
CA075N
CT075L
CT075N
CU075L
CU075N
DR75G2-BA075L
DR75G2-BA075N
DR75G2-BT075D
DR75G2-BT075L
DR75G2-BT075N
DR75G2-BU075L
DR75G2-BU075N
DR80G2-BA075L
DR80G2-BA075N
DR80G2-BT075D

DR80G2-BT075L
DR80G2-BT075N
DR80G2-BU075L
DR80G2-BU075N
HA075L
HA075N
HT075D
HT075L
HT075N
HU075L
HU075N
IPD75G2-IT075L
IPD75G2-IT075N
SA075L
SA075N
ST075D

ST075L
ST075N
STF75L
STF75N
SU075L
SU075N
UA075L
UA075N
UT075L
UT075N
UTF75L
UTF75N
UU075L
UU075N

CT075S
CT075T
CU075S
CU075T
DR75S2-BT075S
DR75S2-BT075T
DR75S2-BU075S
DR75S2-BU075T
DR80S2-BT075S
DR80S2-BT075T
DR80S2-BU075S
DR80S2-BU075T
HT075S
HT075T
HU075S
HU075T

IPD75S2-IT075S
IPD75S2-IT075T
ST075S
ST075T
SU075S
SU075T
UT075S
UT075T
UU075S
UU075T

CT075E
CU075E
DR75E2-BT075E
DR75E2-BU075E
DR80E2-BT075E
DR80E2-BU075E
HT075E
HU075E
IPD75E2-IT075E
ST075E
SU075E
UT075E
UU075E

120
libra

CA120L
CA120N
CT120L
CT120N
CU120L
CU120N
DR120G2-BA120L
DR120G2-BA120N
DR120G2-BT120L
DR120G2-BT120N
DR120G2-BU120L

DR120G2-BU120N
HA120L
HA120N
HT120L
HT120N
HU120L
HU120N
IPD120G2-IT120L
IPD120G2-IT120N
SA120L
SA120N

ST120L
ST120N
SU120L
SU120N
UA120L
UA120N
UT120L
UT120N
UU120L
UU120N

CT120S
CT120T
CU120S
CU120T
DR120S2-BT120S
DR120S2-BT120T
DR120S2-BU120S
DR120S2-BU120T
HT120S
HT120T
HU120S

HU120T
IPD120S2-IT120S
IPD120S2-IT120T
ST120S
ST120T
SU120S
SU120T
UT120S
UT120T
UU120S
UU120T

CT120E
CU120E
DR120E2-BT120E
DR120E2-BU120E
HT120E
HU120E
IT120E
ST120E
SU120E
UT120E
UU120E

170
libra

CA170L
CA170N
CT170L
CT170N
CU170L
CU170N
DR170G2-BA170L
DR170G2-BA170N
DR170G2-BT170L
DR170G2-BT170N
DR170G2-BU170L

DR170G2-BU170N
HA170L
HA170N
HT170L
HT170N
HU170L
HU170N
IPD170G2-IT170L
IPD170G2-IT170N
SA170L
SA170N

ST170L
ST170N
SU170L
SU170N
UA170L
UA170N
UT170L
UT170N
UU170L
UU170N

CT170S
CT170T
CU170S
CU170T
DR170S2-BT170S
DR170S2-BT170T
DR170S2-BU170S
DR170S2-BU170T
HT170S
HT170T
HU170S

HU170T
IPD170S2-IT170S
IPD170S2-IT170T
ST170S
ST170T
SU170S
SU170T
UT170S
UT170T
UU170S
UU170T

Não Aplicável

200 
libra

CA200L
CA200N
CT200L
CT200N
CU200L
CU200N
DR200G2-BA200L
DR200G2-BA200N
DR200G2-BT200L
DR200G2-BT200N
DR200G2-BU200L

DR200G2-BU200N
HA200L
HA200N
HT200L
HT200N
HU200L
HU200N
IT200L
IT200N
SA200L
SA200N

ST200L
ST200N
SU200L
SU200N
UA200L
UA200N
UT200L
UT200N
UU200L
UU200N

CT200S
CT200T
CU200S
CU200T
DR200S2-BT200S
DR200S2-BT200T
DR200S2-BU200S
DR200S2-BU200T
HT200S
HT200T
HU200S

HU200T
IT200S
IT200T
ST200S
ST200T
SU200S
SU200T
UT200S
UT200T
UU200S
UU200T

Não Aplicável

Sufixos de comando apresentados na próxima página.
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Inclui modelos com os seguintes sufixos de controlo:

EO – electrónico para OPL RE –  electrónico com inversão para OPL

Localização da Placa de 
Identificação
A placa de identificação está localizada na parte 
traseira da máquina e é programada no controlo.
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Informações Preliminares
Acerca do Controlo
Este controlo é um computador avançado e 
programável que permite ao proprietário controlar a 
maioria das funcionalidades da máquina premindo 
uma série de teclas.

O controlo permite ao proprietário programar ciclos 
personalizados, executar ciclos de diagnóstico e 
recuperar informações de auditorias e erros. 

As máquinas de secar enviadas da fábrica integram 
ciclos e outras definições predefinidas. O proprietário 
pode alterar o ciclo predefinido ou qualquer outro 
ciclo.

IMPORTANTE: É extremamente importante que a 
máquina de secar possua uma ligação à terra 
positiva e que todas as ligações eléctricas e 
mecânicas sejam efectuadas antes de fornecer 
energia à máquina ou de colocá-la em 
funcionamento.

Configuração do Interruptor DIP

Certifique-se que os interruptores DIP se encontram 
configurados correctamente para a máquina. Consulte 
a Figura 1 abaixo.

Recuperação de Falha de Energia 
Eléctrica

Se estiver um ciclo em curso aquando da falha de 
energia, e se a falha eléctrica durar três ou mais 
segundos, o ciclo é perdido e não poderá ser retomado 
quando a energia for recuperada. Se a falha eléctrica 
durar menos de três segundos, o controlo retomará o 
ciclo quando a energia for recuperada. 

Comunicações

O controlo consegue comunicar com um PDA e um 
portátil mediante um dispositivo IrDA que execute o 
software de controlo. Os dispositivos, tais como PDAs 
e portáteis, compatíveis com IrDA (capazes de 
transmitir informações para a máquina) e que foram 
testados e aprovados para utilização com o software, 
podem ser utilizados como uma ferramenta para 
gestão da máquina. 

Informações de Auditoria 

O controlo recolhe e armazena informações de 
auditoria, as quais podem ser acedidas com um PDA 
ou PC. Consulte a seguinte lista para saber algumas 
das informações de auditoria disponíveis. Consulte 
Instruções de Utilização para Aplicações de PC e 
PDA.

• Tempo do Fim de Ciclo à Abertura da Porta de 
Carregamento

• Tempo do Fim de Ciclo ao Início do Próximo 
Ciclo

• Número Total de Ciclos da Máquina

• Número Total de Minutos de Funcionamento

• Dados de Auditoria de Falha de Energia Eléctrica

O PDA ou PC pode recuperar dados de auditoria e de 
programação a partir do controlo e enviar dados de 
programação e comandos de diagnóstico para o 
controlo. Consulte Instruções de Utilização para 
Aplicações de PC e PDA para informações adicionais.

Alguns dos dados de auditoria listados acima estão 
disponíveis manualmente. Consulte a secção Recolher 
Informações de Auditoria. 

TMB1445R

Figura 1 
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Restaurar as Predefinições de Fábrica 

Quando o utilizador repõe a predefinição de fábrica, 
o controlo repõe todos os valores predefinidos. 
O controlo também repõe os Ciclos da Máquina #1 a 
#30. O controlo reporá igualmente as seguintes 
predefinições de fábrica:

Predefinições Globais

Repetições de Ignição = 3 

Unidades de Temperatura = Fahrenheit (°F)

Temperatura Elevada (H) = 190 (°F)

Temperatura Média (M) = 160 (°F)

Temperatura Baixa (L) = 140 (°F)

Temperatura Muito Baixa (VL) = 120 (°F)

Temperatura de Arrefecimento = 100 (°F)

Tempo de Arrefecimento = 2 minutos

Avanço Rápido = Desactivado

Ciclos de Multi-Segmentos = Desactivados

Poupança Diurna = Activada

Áudio do Teclado = Activado

Áudio de Fim de Ciclo = Activado (5 segundos)

Sinal Externo de Fim de Ciclo 
= Activado (5 segundos)

Lembrete de Limpeza do Filtro de Cotão = Desligado

Visualização de Erros de Limite = Desactivada

Diagnóstico Manual = Activado

*Programação Manual = Activada

**Tempo de Rotação do Cilindro de Inversão 
= 120 (segundos)

**Tempo de Paragem do Cilindro de Inversão 
= 6 (segundos) 

**Inversão Avançada = Desactivada

***Opções Avançadas para Secagem de Humidade 
= Desactivadas

***Visualização de Erro do Sensor de Humidade 
= Desactivada

*Se a programação manual estiver desactivada, as 
alterações de programação no controlo só podem ser 
efectuadas com um dispositivo de comunicação 
externo. Consulte Instruções de Utilização para 
Aplicações de PC e PDA.

**Disponível apenas em unidades equipadas com a 
função de inversão.

***Disponível apenas em unidades equipadas com a 
função de detecção de humidade.

Consulte a secção de menu Predefinições de Fábrica 
para obter informações sobre Restaurar as 
Predefinições de Fábrica.

Entrar no Modo de Programação

1. Prima e mantenha premida Stop ( ), Back ( ) 
e, em seguida, seta para cima ( ) para aceder às 
opções de programação.



© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – NÃO COPIAR ou TRANSMITIR10 70444901 (PO)

Identificação de Controlo
Teclado Operacional
O controlo inclui cinco teclas. Estas funções estão 
disponíveis para o operador e destinam-se ao controlo 
e gestão do funcionamento da máquina de secar. 
Consulte a Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5 e 
Tabela 1.

Modelos S

Modelos H

Modelos U

Modelos B, C e I

NOTA: A funcionalidade de inversão não está 
disponível em todos os modelos.

TMB1345R

Figura 2 

TMB1346R

Figura 3 

PROGRAM REVERSING ENERGY
SAVER

HEATING

START

STOP

BACK

PROGRAM REVERSING ENERGY
SAVER

HEATING

STOP

STARTBACK

TMB1371R

Figura 4 

TMB1375R

Figura 5 

PROGRAM REVERSING ENERGY
SAVER

HEATING

STOP

BACK
START

ECO
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Tecla Descrição

SETA PARA CIMA Prima para percorrer as opções de menu e editar os valores dos parâmetros.

SETA PARA 
BAIXO

Prima para percorrer as opções de menu e editar os valores dos parâmetros.

Back (VOLTAR) 

Prima para aceder à lista de parâmetros sem guardar os valores ao ajustar o valor de um 
parâmetro de programação. Além disso, prima para voltar ao menu anterior quando o 
controlo apresenta um parâmetro, voltar ao Modo Inactivo quando o controlo apresenta o 
menu principal ou eliminar uma mensagem de erro do visor.

Stop (PARAR)
Prima para pausar um ciclo durante o Modo de Execução ou abortar um ciclo se o controlo 
estiver no Modo de Pausa.

Start (INICIAR) 
Prima para iniciar o ciclo seleccionado, seleccionar uma opção no menu ou guardar um 
valor ao editar um parâmetro.

LED Indicador de Estado Descrição

PROGRAM 
(PROGRAMA/
PROGRAMAR)

O LED acende-se se o controlo estiver no Modo de Programação Manual ou se um ciclo 
estiver a ser modificado.

REVERSING 
(INVERSÃO)

O LED acende-se quando o cilindro está em inversão.

ENERGY SAVER 
(POUPANÇA DE 
ENERGIA)

O LED acende-se quando um ciclo de Secagem de Humidade ou Secagem Automática está 
em funcionamento.

HEATING 
(AQUECIMENTO)

O LED acende-se quando a máquina está na parte de aquecimento do ciclo.

Tabela 1 
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Modos de Funcionamento

Modos Gerais de Funcionamento

Em cada modo de funcionamento, o utilizador poderá 
premir as teclas ou comunicar com o controlo para 
alterar o menu apresentado.

Modo de Arranque

O controlo entra neste modo no arranque. Quando é 
fornecida energia à máquina de secar, o controlo fica 
activo e apresentará a respectiva versão de software, 
como “” (“HH” é o número da versão), durante 
um segundo. Se o controlo não for desligado durante 
um ciclo em execução , entrará no Modo Inactivo. 
Após a conclusão do funcionamento do controlo no 
Modo de Arranque, entrará no Modo Inactivo.

Modo Inactivo

O controlo está pronto para funcionamento no Modo 
Inactivo. O controlo pode apresentar diferentes menus 
consoante a acção do utilizador (premir teclas, abrir ou 
fechar a porta de carregamento ou comunicação com o 
PDA). Se não houver uma acção do utilizador durante 
10 minutos, o visor desliga-se. 

Enquanto estiver no Modo Inactivo, o controlo 
apresentará os ciclos activos. Sempre que o controlo 
voltar ao Modo Inactivo após a execução de um ciclo, 
o controlo apresentará o último ciclo executado 
(excepto na primeira vez que o controlo for ligado, na 
qual apresentará o primeiro ciclo).

Prima a seta para cima ( ) para aumentar o número de 
ciclos. Prima a seta para baixo ( ) para reduzir o 
número de ciclos. Se a tecla Start ( ) for premida e 
se a porta de carregamento ou o painel de cotão estiver 
aberto(a), o controlo indicará “” durante cinco 
segundos ou até que a porta seja fechada.

Se o controlo estiver no Modo Inactivo, o menu Ciclo 
for apresentado, a porta de carregamento ou o painel 
de cotão estiver fechado(a) e a tecla Start ( ) for 
premida, o controlo entrará no Modo de Execução. 

Modo de Execução

O controlo entra no Modo de Execução durante um 
ciclo. 

A porta de carregamento e o painel de cotão estão 
fechados durante o Modo de Execução. Durante o 
Modo Run [Funcionamento], qualquer valor 
programado pode ser alterado para o ciclo em 
funcionamento. Prima as teclas Cima ( ) ou Baixo 
( ) para se deslocar no visor. Prima a tecla Para Trás 
( ) para seleccionar um pârametro e prima as teclas 
Cima ( ) ou Baixo ( ) para alterar o valor. Após a 
conclusão do ciclo, o comando regressará aos 
parâmetros programados originais. Consulte as 
Tabelas  abaixo para saber quais os visores de cada 
tipo de ciclo. 

Prima a tecla Stop ( ) para parar um ciclo e entrar no 
Modo de Pausa. O controlo entra no Modo de Pausa se 
a porta de carregamento ou o painel de cotão estiver 
aberto(a). Prima Start ( ) para Avanço Rápido.

Visor do 
Tempo

do Ciclo de 
Secagem

Visor de 6 
Dígitos Descrição

Visor 1 “”
Tempo Restante do Ciclo 
em Minutos e Segundos 
(HH)

Visor 2
“”

ou 
“”

Número de Ciclo (HH) e 
Númer de Segmento (Y) 
ou Número de Ciclo (HH) 
e Segmento 
Arrefecimento

Visor 3
“” 

ou 
“”

Temperatura 
Actual

Visor 4
“” 

ou 
“”

Programado 
Temperatura

Visor 5 “”
Visor de Modo 
Personalizado Guardado
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Modo de Avanço Rápido

Se a opção Avanço Rápido for activada, o utilizador 
pode avançar um ciclo da máquina em execução 
premindo a tecla Start ( ). Num ciclo de Secagem 
por Tempo, premir a tecla Start ( ) reduzirá o 
tempo restante em um minuto. Premindo e mantendo 
premida a tecla Start ( ) reduzirá o tempo restante 
em quatro minutos por segundo até ao fim do ciclo.

Nos ciclos de Secagem Automática e Secagem de 
Humidade, premir a tecla Start ( ) avançará o 
ciclo para o próximo segmento activo. Tenha em 
atenção que os ciclos de Secagem Automática 
possuem apenas um segmento programável.

No segmento de Arrefecimento, premir a tecla 
Start ( ) reduzirá o tempo restante em um minuto.

Quando o ciclo estiver concluído, verifica-se um 
aumento na contagem de auditoria do Total de Ciclos 
de Avanço Rápido, em vez de na contagem de 
auditoria do Total de Ciclos da Máquina. Se a opção 
Avanço Rápido for desactivada, impedindo um 
Avanço Rápido manual, o utilizador poderá ainda 
executar um Avanço Rápido utilizando o PDA ou PC. 
Consulte Instruções de Utilização para Aplicações de 
PC e PDA para informações adicionais sobre a 
utilização de um PDA ou PC para o Avanço Rápido de 
um ciclo.

Modo de Pausa

Se a tecla Stop ( ) for premida e a porta de 
carregamento ou o painel de cotão estiver aberto(a) 
durante o Modo de Execução, o controlo entra no 
Modo de Pausa.

Se a porta estiver aberta para entrar no Modo de Pausa, 
o controlo indicará “” até que a porta esteja 
fechada ou até sair do Modo de Pausa. Se a porta 
estiver fechada, o controlo indicará “” durante 
um segundo, seguido de “” durante um 
segundo, sendo que o LED da tecla Start ( ) 
cintila, um segundo ligado/um segundo desligado.

Se a tecla Stop ( ) for premida para entrar no Modo 
de Pausa e a porta de carregamento estiver fechada, o 
controlo indicará “” até sair do Modo de Pausa.

Sempre que “” for apresentado no controlo, o 
LED da tecla Start ( ) cintilará, um segundo 
ligado/um segundo desligado, para solicitar ao 
utilizador que reinicie o ciclo.

Modo de Erro

Entra-se neste modo para apresentar todos os erros 
fatais da máquina.

Visor do 
Ciclo 

Secagem de 
Humidade

Visor de 
6 Dígitos Descrição

Visor 1 “ ”
Nível de Humdiade 
Actual

Visor 2
“” 

ou 
“”

Número de Ciclo (HH) e 
Númer de Segmento (Y) 
ou Número de Ciclo (HH) 
e Segmento 
Arrefecimento

Visor 3
“” 

ou 
“”

Temperatura 
Actual 

Visor 4
“” 

ou 
“”

Temperatura 
Programada

Visor 5 “”
Nível de Humidade 
Programado

Visor 6 “”
Visor de Modo 
Personalizado Guardado

Visor do 
Ciclo

de Secagem 
Automática

Visor de 
6 Dígitos DESCRIÇÃO

Visor 1 “ ”
Elapsed Time 
(Minutes and Seconds) 
(HH)

Vidor 2
“ ” 

ou 
“ ”

Número de Ciclo (HH) e 
Númer de Segmento (Y) 
ou Número de Ciclo (HH) 
e Segmento 
Arrefecimento

Vidor 3
“ ”

ou
“ ”

Temperatura 
Actual

Vidor 4
“ ” 

ou 
“ ”

Programado 
Temperatura

Vidor 5 “ ”
Nível Pretendido 
Programado
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Modo de Comunicação

Entra-se neste modo sempre que o controlo está a 
comunicar com um PDA. Consulte Instruções de 
Utilização para Aplicações de PC e PDA.

Modo de Arrefecimento

O controlo entra no Modo de Arrefecimento após o 
segmento de aquecimento do ciclo estar concluído. O 
controlo desliga o aquecedor e liga o regulador para 
unidades aquecidas a vapor. O segmento de 
arrefecimento terminará assim que seja atingida a 
temperatura de arrefecimento ou que o tempo de 
arrefecimento expire, o que quer que ocorra primeiro.

Modo de Fim de Ciclo

O controlo entra no Modo de Fim de Ciclo após a 
conclusão do segmento de arrefecimento. O visor 
alternará entre “” e “” durante um 
segundo até sair do Modo de Fim de Ciclo. Se a porta 
não for aberta ou não for premida uma tecla após dois 
minutos, a máquina entrará no Modo de Basculamento 
Prolongado. Sai-se deste modo quando a porta está 
aberta ou quando a tecla Stop ( ) é premida. O 
controlo voltará, então, ao Modo Inactivo.

Modo de Basculamento Prolongado

O Modo de Basculamento Prolongado divide-se em 
duas partes. O Basculamento Anti-Rugas inicia-se 
dois minutos após o ciclo ter terminado, se a porta não 
estiver aberta. O cilindro fará basculamento durante 30 
segundos a cada dois minutos por um período até uma 
hora.

Se a porta não for aberta e não for premida qualquer 
tecla uma hora após o fim do Basculamento Anti-
Rugas, o controlo aumenta a contagem de auditoria do 
Tempo Excedido de Anti-Rugas e entra em 
Basculamento Retardado. O cilindro fará 
basculamento durante dois minutos a cada 60 minutos 
por um período até 18 horas.

Modo de Inversão (Apenas modelos com 
inversão)

Os modelos equipados com a funcionalidade de 
inversão irão rodar para a frente, pausar, rodar na 
direcção inversa e, em seguida, pausar durante os 
períodos programados e os segmentos do ciclo. O 
tempo de rotação predefinido na fábrica é de 120 
segundos e o tempo de paragem da inversão é de 6 
segundos para todos os ciclos com a inversão activada.

Entrar no Modo de Diagnóstico a partir do 
Modo Inactivo

Quando acedido a partir do Modo Inactivo, o controlo 
executará um teste seleccionado pelo utilizador através 
do premir de teclas ou da comunicação com um 
dispositivo.

Apresentação do Modo de Temperatura

A temperatura pode ser apresentada durante um ciclo 
activo; para isso prima a seta para cima ( ) ou a seta 
para baixo ( ) para percorrer o menu. Seleccione 
A:(Valor da Temp) para ver a temepratura real ou 
actual. Seleccione P:( Valor da Temp) para ver a 
temepratura programada.
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Definição e Funcionamento do
Ciclo da Máquina

Podem ser seleccionados e executados 30 ciclos de 
máquina. Os ciclos de máquina podem ser 
modificados ou ficar “indisponíveis” editando-os 
manualmente no menu Modificar Ciclo ou utilizando o 
PDA para transferir um ciclo de máquina modificado 
para o controlo. Os ciclos de máquina não podem ser 
eliminados mas podem tornar-se "indisponíveis", de 
modo a que não sejam visíveis a partir do menu Ciclo. 
Não podem ser criados novos ciclos de máquina mas 
os ciclos de máquina existentes, que foram editados 
para ficarem “indisponíveis”, poderão ser reeditados 
para que estejam novamente disponíveis.

Funcionamento do Ciclo da 
Máquina
Quando um ciclo é executado, o controlo executa-o 
segmento a segmento mediante uma sequência. 
Primeiro, o controlo examina o Tipo de Ciclo 
escolhido para determinar se é um tipo de ciclo de 
Secagem por Tempo, Secagem Automática ou 
Secagem de Humidade (se equipada). Em seguida, é 
examinado o primeiro segmento para verificar se está 
programado para “” ou “”. Se o segmento 
estiver programado para “”, o controlo salta para o 
segmento seguinte. 

No início de alguns ciclos de máquina, o controlo 
indica o Tempo Restante Total do Ciclo. Este tempo é 
obtido a partir dos ciclos de máquina à medida que são 
programados. A contagem decrescente do Tempo 
Restante Total do Ciclo começa logo que o ciclo é 
iniciado.

Ciclo de Secagem por Tempo

Neste tipo de ciclo, o controlo regulará a temperatura e 
a duração, de acordo com a programação do ciclo 
escolhido.

Ciclo de Secagem Automática

Se for seleccionado este tipo de ciclo, o controlo 
determina a duração do ciclo com base na temperatura 
e nível de secagem programados para o ciclo 
escolhido.

Ciclo de Secagem de Humidade 
(se equipado)

Neste tipo de ciclo, o controlo verifica o tipo de 
material programado, a programação do teor de 
humidade pretendido, a temperatura programada e os 
dados recebidos a partir do sistema de detecção de 
humidade para conseguir os resultados desejados.

Máquinas Equipadas com Sensor 
de Rotação
Nas máquinas equipadas com um sensor de rotação, o 
controlo monitoriza este sensor para verificar se o 
cilindro está a rodar. O controlo calcula as RPM do 
cilindro. Se as RPM baixarem até zero durante o 
período em que o cilindro deve estar em rotação, o 
controlo avançará para o segmento de Arrefecimento 
do ciclo e será apresentada uma mensagem de erro.

Para Iniciar um Ciclo

1. Prima a seta para cima ( ) ou a seta para 
baixo ( ) para mudar os ciclos.

2. Prima Start ( ) para iniciar o ciclo 
seleccionado.

NOTA: Se a porta não estiver fechada quando a 
tecla Start ( ) for premida, o visor indicará 
“”.
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Entrar no Modo Manual
Para programar, testar e recuperar informações do 
controlo, é frequentemente necessário entrar no Modo 
Manual seguindo os passos abaixo.

Para uma descrição geral de como entrar no Modo 
Manual, consulte o fluxograma na página seguinte.

Como Entrar no Modo Manual
1. O controlo deve estar no Modo Inactivo.

2. Prima e mantenha premida a tecla Stop ( ) e, 
em seguida, prima e mantenha premida e tecla 
Back ( ) e a seta para cima ( ).

3. O visor indicará “”.

4. Prima a seta para cima ( ) ou a seta para 
baixo ( ) para percorrer as opções até que a 
opção pretendida apareça no visor.

5. Prima a tecla Start ( ) para entrar no modo 
apresentado.

6. Para sair, prima a tecla Back ( ). O controlo 
regressará ao Modo Inactivo.

A Programação Manual só pode ser ligada e desligada 
com um dispositivo externo. Consulte o respectivo 
manual de instruções. O diagnóstico pode ser ligado e 
desligado utilizando um dispositivo externo mediante 
programação manual.

Por defeito, a Programação Manual está ligada “”.

As funcionalidades manuais disponíveis em cada 
grupo são as seguintes (o menu apresentado no visor 
neste modo está entre parêntesis).

Programação Manual ()

Leitura Manual de Auditoria ()

Reposição Manual ()

Testes de Diagnóstico ()

Se um parâmetro manual está desligado ou 
indisponível (por exemplo: tentar aceder ao 
diagnóstico enquanto um ciclo está em execução), o 
visor passará da funcionalidade seleccionada para 
“”, soará um sinal áudio durante um segundo e as 
funcionalidades no parâmetro não podem ser acedidas. 
O visor voltará, então, à funcionalidade seleccionada.
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Modo Manual: Aceda premindo 
as teclas STOP     , BACK (�) e, 
em seguida, a seta para cima (�)

“Prog”
Programação

Manual

“Audit”
Leitura Manual

de Auditoria

“rESEt”
Reposição

Manual

“diAg”
Testes de

Diagnóstico

Prima a seta para cima (�) 
ou a seta para baixo (�) 
para percorrer as opções 
do Modo Manual.

Prima a tecla START (     /� ) 
para aceder à Programação Manual. 
Consulte o fluxograma da 
Programação Manual.

“CyCLE”
Total de Ciclos da Máquina

“totHrS”
Total de Horas de Funcionamento

“rA CyC”
Total de Ciclos de

Avanço Rápido

“HEAtHr”
Total de Horas de Aquecimento

Prima a seta 
para cima (�) 
ou a seta para 
baixo (�) para 
percorrer as 
opções de 
Auditoria.

Prima a tecla 
START 
(     /� ).

Prima a tecla START
(     /� ) para repor 
o controlo.

Prima a tecla START (     /� ) para 
aceder aos Testes de Diagnóstico. 
Consulte o fluxograma dos Testes de 
Diagnóstico.

“Ab CyC”
Total de Ciclos Abortados

“End2OP”
Tempo Médio do Fim de Ciclo à

Abertura de Porta

“AntiCt”
Total de Tempo Excedido

de Anti-Rugas

Prima a tecla START (     /� ) 
para ler a auditoria.

“End2St”
Tempo Médio do Fim de Ciclo ao

Modo de Execução

Para aceder a uma opção de programação,
prima a tecla START (      /� ) .
Para sair, prima a tecla BACK (�).

Prima a tecla START (     /� ) 
para ler a auditoria.

Prima a tecla START (     /� ) 
para ler a auditoria.

Prima a tecla START (     /� ) 
para ler a auditoria.

Prima a tecla START (     /� ) 
para ler a auditoria.

Prima a tecla START (     /� ) 
para ler a auditoria.

Prima a tecla START (     /� ) 
para ler a auditoria.

Prima a tecla START (     /� ) 
para ler a auditoria.

TMB1372RPO
TMB1372RPO
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Programar o Controlo
O Que Pode Ser Programado?
Esta funcionalidade permite ao proprietário programar 
os parâmetros de ciclo e outras funcionalidades 
utilizando as teclas. O controlo deve ter o Modo de 
Programação Manual activado, o qual vem predefinido 
de fábrica. Este modo só pode ser DESLIGADO e 
LIGADO utilizando um dispositivo externo. Consulte 
esta secção ao programar o controlo. 

Para uma descrição geral da organização da 
programação, consulte os fluxogramas nas páginas 
seguintes.

Para utilizadores mais avançados, encontra-se nesta 
página uma lista de referência rápida das opções 
disponíveis no modo de programação.

NOTA: São os códigos na coluna Indicação da 
Opção da Lista de Opções Programáveis que serão 
apresentados no visor quando essa opção é 
seleccionada.

Como Programar um Ciclo
1. Prima a seta para Cima ( ) ou a seta para 

baixo ( ) para percorrer a lista de opções.

2. Prima Start ( ) para seleccionar uma opção a 
programar.

3. Prima a seta para Cima ( ) ou a seta para 
Baixo ( ) para alterar o valor dessa opção.

4. Prima Start ( ) para guardar a alteração.

NOTA: Prima a tecla Back ( ) para sair da opção 
sem guardar qualquer alteração.

5. Após premir Start ( ), o controlo passará 
para a próxima opção da lista. 

6. Prima a tecla Back ( ) para passar para o Modo 
Inactivo.

Opções Programáveis Disponíveis

Número 
da 

Opção

Indicação 
da Opção Descrição Valor Pre-

definido Gama de Valores

1 “” Programação do Ciclo - -

a “” Ciclo HH 
(HH representa os ciclos 1-30)

- -

1 “” Activação/Desactivação do Ciclo HH - on/oFF

2 “” Tipo de Ciclo HH - tinE (Secagem por Tempo, Auto (Secagem 
Automática), noist (Secagem de Humidade)

3 “” Tipo de Material do Ciclo HH - 0 (Algodão), 1 (Variado), 2 (Roupa de 
cama), 3 (Delicada), 4 (Sintética), 5 (Lã)

4 “” Tempo do Ciclo HH Além do 
Pretendido (minutos)

- 0-15

5 “” Segmento 1 - CHHS11 (Activação/Desactivação do 
Segmento 1), 
CHHS12 (Tempo do Segmento 1),
CHHS13 (Temperatura do Segmento 1), 
CHHS14 (Nível Pretendido de Secagem 
Automática do Segmento 1),
CHHS15 (Humidade Pretendida na Secagem 
de Humidade do Segmento 1),
CHHS16 (Activação/Desactivação da 
Inversão no Segmento 1)

(continuação)
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(continuação)

Número 
da 

Opção

Indicação 
da Opção Descrição Valor Pre-

definido Gama de Valores

6 “” Segmento 2 - CHHS21 (Activação/Desactivação do 
Segmento 2), 
CHHS22 (Tempo do Segmento 2),
CHHS23 (Temperatura do Segmento 2), 
CHHS24 (Nível Pretendido de Secagem 
Automática do Segmento 2),
CHHS25 (Humidade Pretendida na Secagem 
de Humidade do Segmento 2),
CHHS26 (Activação/Desactivação da 
Inversão no Segmento 2)

7 “” Segmento 3 - CHHS31 (Activação/Desactivação do 
Segmento 3), 
CHHS32 (Tempo do Segmento 3),
CHHS33 (Temperatura do Segmento 3), 
CHHS34 (Nível Pretendido de Secagem 
Automática do Segmento 3),
CHHS35 (Humidade Pretendida na Secagem 
de Humidade do Segmento 3),
CHHS36 (Activação/Desactivação da 
Inversão no Segmento 3)

8 “” Segmento 4 - CHHS41 (Activação/Desactivação do 
Segmento 4), 
CHHS42 (Tempo do Segmento 4),
CHHS43 (Temperatura do Segmento 4), 
CHHS44 (Nível Pretendido de Secagem 
Automática do Segmento 4),
CHHS45 (Humidade Pretendida na Secagem 
de Humidade do Segmento 4),
CHHS46 (Activação/Desactivação da 
Inversão no Segmento 4)

9 “” Segmento 5 - CHHS51 (Activação/Desactivação do 
Segmento 5), 
CHHS52 (Tempo do Segmento 5),
CHHS53 (Temperatura do Segmento 5), 
CHHS54 (Nível Pretendido de Secagem 
Automática do Segmento 5),
CHHS55 (Humidade Pretendida na Secagem 
de Humidade do Segmento 5),
CHHS56 (Activação/Desactivação da 
Inversão no Segmento 5)

10 “” Arrefecimento - CHHCd1 (Temperatura de Arrefecimento), 
CHHCd2 (Tempo de Arrefecimento),
CHHCd3 (Activação/Desactivação da 
Inversão no Segmento de Arrefecimento)

11 “” Inversão - CHH r1 (Activação/Desactivação da 
Inversão do Ciclo), 
CHH r2 (Tempo de Rotação da Inversão do 
Ciclo), 
CHH r3 (Tempo de Paragem da Inversão do 
Ciclo)

(continuação)
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(continuação)

Número 
da 

Opção

Indicação 
da Opção Descrição Valor Pre-

definido Gama de Valores

2 “” Arrefecimento Global - -

a “ ” Temperatura de Arrefecimento 100°F/38°C 70°-110°F/21°-43°C

b “ ” Tempo de Arrefecimento (minutos) 2 1-15

3 “” Parâmetros de Inversão Globais - -

a “ ” Tempo de Rotação (segundos) 7 (120) 3-9 (30-540 segundos)

b “ ” Tempo de Paragem (segundos) 0 (6) 0-4 (6-10 segundos)

c “ ” Inversão Avançada 0 0 (oFF), 1 (on)

4 “” Temperaturas Globais - -

a “ ” Temperatura Global Muito Baixa 120°F/49°C 100°-120°F/38°-49°C

b “ ” Temperatura Global Baixa 140°F/60°C 120°-140°F/49°-60°C (Modelos de 50, 75, 
120, 170, 200 libras), 105°-145°F/41°-63°C 
(Modelos de 25, 30, T30 libras), 125°-
155°F/52°-68°C (Modelos de 35, T45, 55 
libras)

c “ ” Temperatura Global Média 160°F/71°C 140°-160°F/60°-71°C (Modelos de 50, 75, 
120, 170, 200 libras), 135°-160°F/57°-71°C 
(Modelos de 25, 30, T30 libras), 145°-
165°F/63°-74°C (Modelos de 35, T45, 55 
libras)

d “ ” Temperatura Global Elevada 190°F/88°C 160°-190°F/71°-88°C (Modelos de 35, T45, 
55, 50, 75, 120, 170, 200 libras), 155°-
190°F/68°-88°C (Modelos de 25, 30, T30 
libras)

5 “” Sinal Áudio Global - -

a “ ” Fim de Ciclo 1 0 (oFF), 1 (on)

b “ ” Duração do Fim de Ciclo (segundos) 5 1-120

c “ ” Retorno do Teclado 1 0 (oFF), 1 (on)

6 “” Sinal Externo - -

a “ ” Sinal Externo de Fim de Ciclo 1 0 (oFF), 1 (on)

b “ ” Duração do Sinal Externo de Fim de 
Ciclo (segundos)

5 1-120

7 “” Ciclos de Multi-Segmentos 0 1 (Activado), 0 (Desactivado)

8 “” Opções Avançadas de Secagem de 
Humidade

0 1 (Activado), 0 (Desactivado)

9 “” Visualizações de Erros - -

a “” Visualização de Erros de Limite 0 1 (Activado), 0 (Desactivado)

b “ “ Visualização de Erro do Sensor de 
Humidade

1 1 (Activado), 0 (Desactivado)

10 “ ” Temperatura 0 0 (Fahrenheit), 1 (Celsius)

11 “” Repetição de Ignição Automática 3 0-255

12 “” Lembrete de Limpeza de Cotão 0 0 (desligado)-255

(continuação)
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(continuação)

Número 
da 

Opção

Indicação 
da Opção Descrição Valor Pre-

definido Gama de Valores

13 “” Relógio em Tempo Real - -

a “ ” Minutos - 0-59

b “ ” Horas - 0-23

c “ ” Dia - 1-7

d “ ” Data - 1-31

e “ ” Mês - 1-12

f “ ” Ano - 0-99

g “ ” Poupança Diurna 1 1 (Activado), 0 (Desactivado)

14 “” Avanço Rápido Manual 0 1 (Activado), 0 (Desactivado)

15 “” Diagnóstico Manual 1 1 (Activado), 0 (Desactivado)
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“CyCLE-” 
Programação

do Ciclo

“CXXEn”
Activação/Desactivação

do Ciclo HH

“CyCXX”
Ciclo a 

ser programado

“CXXtyP”
Tipo de Ciclo HH 

Prima a tecla 
START (    /� )

“CXXnt”
Tipo de Material do Ciclo HH 

“CXXtPt”
Tempo do Ciclo HH
Além do Pretendido 

“Prog”
Programação Manual

“On”
Activado

“oFF”
Desactivado

“tinE”
Secagem por Tempo

“Auto”
Secagem Automática

“noist”
Secagem de Humidade

“0”
Algodão

“1”
Variado

“2”
Roupa de Cama

“3”
Delicada

“4”
Sintética

“5”
Lã

Para aceder a uma opção de programação, 
prima a tecla START (      /� ). 
Para sair, prima a tecla BACK (�).

 

continuação

continuação

Prima a seta para 
cima (�) ou a seta 
para baixo (�) para 
percorrer as opções 
programáveis.

TMB1437RPO

TMB1437RPO
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“CXXS1-”
Segmento 1

“CXXS2-”
Segmento 2 

“CXXS11”
Segmento 1

Activar/Desactivar

“CXXS12”
Segmento 1 

Tempo

“CXXS13”
Segmento 1 
Temperatura

“CXXS14”
Nível Pretendido de

Secagem Automática
do Segmento 1

“CXXS15”
Nível Pretendido de

Secagem de Humidade
do Segmento 1

“CXXS16”
Activação/Desactivação

da Inversão no
Segmento 1

“CXXS21”
Segmento 2

Activar/Desactivar

“CXXS22”
Segmento 2 

Tempo

“CXXS23”
Segmento 2 
Temperatura

“CXXS24”
Nível Pretendido de

Secagem Automática
do Segmento 2

“CXXS25”
Nível Pretendido de

Secagem de Humidade
do Segmento 2

“CXXS26”
Activação/Desactivação

da Inversão no
Segmento 2

“CXXS31”
Segmento 3

Activar/Desactivar

“CXXS32”
Segmento 3 

Tempo

“CXXS33”
Segmento 3 
Temperatura

“CXXS34”
Nível Pretendido de

Secagem Automática
do Segmento 3

“CXXS35”
Nível Pretendido de

Secagem de Humidade
do Segmento 3

“CXXS36”
Activação/Desactivação

da Inversão no
Segmento 3

continuaçãocontinuação

continuaçãocontinuação

“CXXS3-”
Segmento 3 

Para aceder a uma opção de programação,
prima a tecla START (     /� ) .
Para sair, prima a tecla BACK (�).

Prima a seta para
cima (�) ou a seta
para baixo (�) para
percorrer as opções
programáveis.

TMB1373R-bPO

TMB1373R-bPO
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“CXXS4-”
Segmento 4

“CXXS5-”
Segmento 5 

“CXXS41”
Segmento 4

Activar/Desactivar

“CXXS42”
Segmento 4

Tempo

“CXXS43”
Segmento 4 
Temperatura

“CXXS44”
Nível Pretendido de

Secagem Automática
do Segmento 4

“CXXS45”
Nível Pretendido de

Secagem de Humidade
do Segmento 4

“CXXS46”
Activação/Desactivação

da Inversão no
Segmento 4

“CXXS51”
Segmento 5

Activar/Desactivar

“CXXS52”
Segmento 5 

Tempo

“CXXS53”
Segmento 5 
Temperatura

“CXXS54”
Nível Pretendido de

Secagem Automática
do Segmento 5

“CXXS55”
Nível Pretendido de

Secagem de Humidade
do Segmento 5

“CXXS56”
Activação/Desactivação

da Inversão no
Segmento 5

Para aceder a uma opção de programação, 
prima a tecla START (     /� ). 
Para sair, prima a tecla BACK (�).continuaçãocontinuação

Prima a seta para cima
(�) ou a seta para baixo
(�) para percorrer as
opções programáveis.

TMB1373R-cPO

continuação continuação
TMB1373R-cPO
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“CXXCd-”
Arrefecimento

“CXXr-”
Inversão

“CXXCd1”
Temperatura

de Arrefecimento

“CXXCd2”
Tempo

de Arrefecimento

“CXXCd3”
Activação/Desactivação

da Inversão no Segmento
de Arrefecimento

“CXX r1”
Activação/Desactivação

da Inversão do Ciclo

“CXX r2”
Tempo de Rotação da

Inversão do Ciclo

“CXX r3”
Tempo de Paragem
da Inversão do Ciclo

“Cd-”
Arrefecimento Global

“Cd 1”
Temperatura

de Arrefecimento

continuação

continuação

continuação

TMB1373R-dPO

“Cd 2”
Tempo

de Arrefecimento

Para aceder a uma opção de programação, 
prima a tecla START (     /� ). 
Para sair, prima a tecla BACK (�).

Prima a seta para cima
(�) ou a seta para baixo
(�) para percorrer as
opções programáveis.

TMB1373R-dPO
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“rEv-”
Parâmetros de

Inversão Globais

“tEnp-”
Temperaturas Globais

“rEv 1”
Tempo de Rotação

“rEv 2”
Tempo de Paragem

“rEv 3”
Inversão Avançada
(Ligada/Desligada)

“tEnp 1”
Temperatura Global 

Muito Baixa

“tEnp 2”
Temperatura Global

Baixa

“tEnp 3”
Temperatura Global

Média

“tEnp 4”
Temperatura Global

Elevada

Para aceder a uma opção de programação,
prima a tecla START (     /� ) .
Para sair, prima a tecla BACK (�).

continuação

continuação

Prima a seta para
cima (�) ou a seta
para baixo (�) para
percorrer as opções
programáveis.

TMB1373R-ePO TMB1373R-ePO
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“AUd 1”
Fim de Ciclo

(Ligado/Desligado)

“AUd 2”
Duração do
Fim de Ciclo

“AUd 3”
Retorno do Teclado
(Ligado/Desligado)

“ESig 1”
Sinal Externo
Fim de Ciclo

(Ligado/Desligado)

“ESig 2”
Sinal Externo

Duração do Fim 
de Ciclo

“ESig-”
Sinal Externo

“nULSEg”
Ciclos de Multi-Segmentos

(Ligado/Desligado)

“ndryOP”
Opções Avançadas de
Secagem de Humidade

(Activar/Desactivar)

“Error-”
Visualizações de Erros

“AUdio-”
Sinal Áudio Global

Para aceder a uma opção de programação, 
prima a tecla START (     /� ). 
Para sair, prima a tecla BACK (�).

continuação

continuação

Prima a seta para 
cima (�) ou a seta 
para baixo (�) para 
percorrer as opções 
programáveis.

“EDiSPL”
Visualização de Erros de Limite

(Activar/Desactivar) 

“noist”
Visualização de Erro do 

Sensor de Humidade 
(Activar/Desactivar)

TMB1456R TMB1456R
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“rtC 1”
Minutos

“rtC 2”
Horas

“rtC 3”
Dia

“rtC 4”
Data

“rtC 5”
Mês

“rtC 6”
Ano

“rtC 7”
Poupanças Diurnas
(Ligado/Desligado)

“AIg”
Repetição de

Ignição Automática

“diAgEn”
Diagnóstico Manual
(Ligado/Desligado)

“t FC”
Temperatura

Para aceder a uma opção de programação, 
prima a tecla START (     /� ). 
Para sair, prima a tecla BACK (�).

continuação

“rtC-”
Relógio em Tempo Real

“Lint”
Lembrete de

Limpeza de Cotão
Prima a seta para
cima (�) ou a seta
para baixo (�) para
percorrer as opções
programáveis.

“rAPdEn”
Avanço Rápido Manual

(Ligado/Desligado)

TMB1373R-gPO 
TMB1373R-gPO
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Recolher Informações de Auditoria
Esta funcionalidade permite ao proprietário recuperar 
informações de auditoria armazenadas na máquina de 
secar premindo uma sequência de teclas no controlo. 
Para uma explicação das opções de auditoria 
disponíveis, consulte a Lista de Opções de Auditoria 
nesta página.

Como Aceder à Funcionalidade de 
Auditoria

1. O controlo deve estar no Modo Manual para 
iniciar. Consulte Entrar no Modo Manual.

2. Prima a seta para ( ) ou a seta para ( ) até 
aparecer “”.

3. Prima a tecla Start ( ). “” aparecerá.

Se o procedimento não funcionar, o controlo voltará ao 
Modo Inactivo.

Como Ler Dados de Auditoria

1. Utilize a seta para ( ) ou a seta para ( ) para 
percorrer as várias opções até que a opção 
pretendida seja apresentada no visor. Consulte a 
Lista de Opções de Auditoria, Tabela 2, para uma 
explicação das opções de auditoria disponíveis.

2. Assim que a opção desejada aparecer no visor, 
prima a tecla Start ( ) uma vez para iniciar a 
contagem de auditoria.

3. Prima novamente a tecla Start ( ). O controlo 
passará para a próxima opção de auditoria da 
Lista de Opções de Auditoria.

4. Para seleccionar outras opções de auditoria, 
repita os passos 1 – 3.

Como Sair da Funcionalidade de 
Auditoria

Prima a tecla Back ( ) até que o controlo volte ao 
Modo Inactivo.

Lista de Opções de Auditoria

Indicação Descrição

“” Total de # Ciclos da Máquina

“” Total de # Horas de Funcionamento

“” Total de # Horas de Aquecimento

“ ” Total de # Ciclos de Avanço Rápido

“ ” Total de # Ciclos Abortados

“” Total de # Tempo Excedido de Anti-Rugas

“” Tempo Médio do Fim de Ciclo à Abertura 
de Porta (Últimos 25 Ciclos)

“” Tempo Médio do Fim de Ciclo ao Modo de 
Execução (Últimos 25 Ciclos)

Tabela 2
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Reposição Manual
Esta funcionalidade permite ao proprietário repor os 
dados de programação do controlo da máquina de 
secar, de acordo com as predefinições de fábrica, 
premindo uma sequência de teclas no controlo. Para 
uma explicação das Predefinições de Fábrica, consulte 
as Predefinições da Máquina de Secar.

Como Aceder à Reposição Manual

1. O controlo deve estar no Modo Manual para 
iniciar. Consulte Entrar no Modo Manual.

2. Prima a seta para cima ( ) ou a seta para 
baixo ( ) até aparecer “”.

3. Prima a tecla Start ( ). O controlo ficará em 
branco até que a programação esteja concluída. 
Assim que o programa tenha sido reposto, o 
controlo voltará ao Modo Manual, indicando 
“”.
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Memória Personalizada
Esta função permite ao proprietário memorizar um 
ciclo actual. Nos ciclos de secagem com temporizador, 
a memória personalizada irá reprogramar o tempo do 
ciclo para o tempo decorrido no ciclo atual. Nos ciclos 
de secagem de roupa húmida, a função de memória 
personalizada memorizará o nível de humidade actual 
como o nível de humidade pretendido para o ciclo 
actual. 

Como Seleccionar a Memória 
Personalizada

1. Durante a execução de um ciclo, prima as teclas 
Retroceder ( ) e Start ( ).

2. O visor irá mudar para “” e a tecla Start irá 
piscar.

3. Prima a tecla Start ( ). 
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Testar a Máquina e 
Funções de Controlo Electrónico

Esta funcionalidade permite ao proprietário realizar 
testes de diagnóstico das várias operações da máquina 
de secar sem efectuar serviços de manutenção da 
mesma. Os testes disponíveis são indicados na Tabela 3.

Para uma descrição geral da funcionalidade de teste de 
diagnóstico manual, consulte o fluxograma na página 
seguinte.

Como Aceder à Funcionalidade de Teste
1. Entre no Modo Manual. Consulte Entrar no 

Modo Manual.
2. Prima a seta para cima ( ) ou a seta para 

baixo ( ) até aparecer “”.
3. Prima a tecla Start ( ). O visor mudará para 

“”, indicando o teste do número da versão 
de software de controlo.

4. Prima a seta para cima ( ) ou a seta para 
baixo ( ) para percorrer as opções de teste de 
diagnóstico.

Como Iniciar Testes

Para iniciar um teste de diagnóstico, consulte o quadro 
de referência rápida abaixo (Tabela 3). Prima a tecla 
Start ( ) quando for apresentado o teste desejado. 
Para informações detalhadas sobre cada teste, leia a 
respectiva descrição.

Como Sair da Funcionalidade de Teste

Prima a tecla Back ( ). O visor voltará ao Modo 
Inactivo.

Tabela 3 

Modo (de Teste) de Diagnóstico - Quadro de Referência Rápida

Indicação Modo de Diagnóstico
“” Versão do Software de Controlo

“” Estado da Porta de Carregamento

“” Estado do Painel de Cotão

“” Teste do Interbloqueio do Aquecedor

“” Estado do Contactor do Motor da Ventoinha (  representa o estado de entrada, aberto “” ou fechado “”)

“” Estado do Interruptor de Centrifugação do Motor da Ventoinha (  representa o estado de entrada, aberto “” ou 
fechado “”)

“ ” Estado do Termóstato de Limite Superior da Estrutura (  representa o estado de entrada, aberto “” ou fechado “”)

“ ” Estado do Termóstato 1 de Limite Superior do Aquecedor (  representa o estado de entrada, aberto “” ou fechado 
“”)

“ ” Estado do Termóstato 2 de Limite Superior do Aquecedor (  representa o estado de entrada, aberto “” ou fechado 
“”)

“” Estado do Interruptor DIP

“” Estado do Alarme do ICM

“” Teste de Reposição do ICM

“” Teste do Alarme Externo

“” Teste de Temperatura com Máquina de Secar Em Funcionamento

“” Teste da Temperatura do Termístor

“” Visualização da Config. #2 da Máquina

“” Visualização da Config. #3 da Máquina

“” Teste do Interruptor do Fluxo de Ar

“” Teste do Motor da Ventoinha

“” Teste do Motor do Regulador*

“” Teste do Motor de Inversão*

“” Teste do Sensor de Rotação*

“ ” Teste do Sensor de Humidade (Shunt de teste em curto-circuito)*

“ ” Teste do Sensor de Humidade (Shunt de teste de resistência)*

* = Os testes só são apresentados se activados pela configuração do interruptor DIP.
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“dSoft”
Teste do Número da Versão

do Software de Controlo

Prima a seta para cima
(�) ou a seta para baixo
(�) para percorrer as
opções de Teste de
Diagnóstico.

“diAg”
Testes de Diagnóstico

“ddoor”
Estado da Porta de Carregamento

“dLint”
Estado do Painel de Cotão

“dHEAt”
Teste do Interbloqueio do Aquecedor

“SL  XX”
Estado do Termóstato 1 de

Limite Superior do Aquecedor

“SL2 XX”
Estado do Termóstato 2 de

Limite Superior do Aquecedor

“ddiP”
Estado do Interruptor DIP

“diCnAL”
Estado do Alarme do ICM

“diCnrS”
Teste de Reposição do ICM

“dEALrn”
Teste do Alarme Externo

“ddryon”
Teste de Temperatura com Máquina de Secar Em Funcionamento

“dtHEr”
Teste da Temperatura do Termístor

“dConF2”

“dConF3”

“dAFS”
Teste do Interruptor do Fluxo de Ar

“dFAn”
Teste do Motor da Ventoinha

“ddAnPr”
Teste do Motor do Regulador

“drEuSE”
Teste do Motor de Inversão

“drotAt”
Teste do Sensor de Rotação

“drnC 1”
Teste do Sensor de Humidade (Em curto-circuito)

“drnC 2”
Teste do Sensor de Humidade (Resistência)

Prima a tecla
START (     /� ).

Para aceder a um teste de diagnóstico, 
prima a tecla START (    /� ). 
Para sair, prima a tecla BACK (�).

“FCOnXX”
Estado do Contactor

do Motor da Ventoinha

“Cab XX”
Estado do Termóstato de

Limite Superior da Estrutura

TMB1457RTMB1457R
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Descrições dos Testes de 
Diagnóstico

Teste do Número da Versão do Software 
de Controlo

Esta opção apresenta o número da versão do software 
de controlo. Para iniciar o teste, o controlo deve estar 
no Modo de Teste. Consulte “Como Aceder à 
Funcionalidade de Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “”, sendo que “” é o número da 
versão de software.

Para sair do Teste do Número da Versão do Software, 
prima a tecla Back ( ). O controlo voltará ao modo de 
teste.

Teste da Porta de Carregamento

Esta opção testa o interruptor da porta de 
carregamento. Para iniciar o teste, o controlo deve 
estar no Modo de Teste. Consulte “Como Aceder à 
Funcionalidade de Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “” quando o interruptor da porta de 
carregamento estiver aberto e “” quando o 
interruptor da porta de carregamento estiver fechado.

O interruptor da porta de carregamento tem de estar 
aberto ou fechado durante, pelo menos, um segundo 
para que o controlo registe o interruptor como aberto 
ou fechado.

Para sair do Teste da Porta de Carregamento, prima a 
tecla Back ( ). O controlo voltará ao modo de teste.

Teste do Painel de Cotão

Esta opção testa o interruptor do painel de cotão. Para 
iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de Teste. 
Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de Teste” 
no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “” quando o interruptor do painel de 
cotão estiver aberto e “” quando o interruptor 
do painel de cotão estiver fechado.

O interruptor do painel de cotão tem de estar aberto ou 
fechado durante, pelo menos, um segundo para que o 
controlo registe o interruptor como aberto ou fechado.

NOTA: A porta de carregamento deve estar 
fechada durante o teste do painel de cotão.

Para sair do Teste do Painel de Cotão, prima a tecla 
Back ( ). O controlo voltará ao modo de teste.

Teste do Interbloqueio do Aquecedor

Durante a realização do teste, o controlo apresentará o 
estado das seguintes entradas durante dois segundos 
cada. O controlo continuará a percorrer as 
visualizações do estado das entradas até que o teste 
seja abortado.

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). Consulte as 
cinco secções abaixo para mais detalhes sobre estados 
individuais.

NOTA: Estes interruptores são testados por 
sequência. Se um interruptor for detectado como 
aberto, os restantes estarão igualmente abertos. 
Por exemplo, se o interruptor do contactor do 
motor da ventoinha estiver aberto, todos os 
interruptores estarão abertos.

Para sair do teste, prima a tecla Back ( ). O controlo 
voltará ao modo de teste.

Interruptor do Contactor do Motor da 
Ventoinha

O visor indicará “” se o interruptor for 
detectado como aberto e “” se o interruptor 
for detectado como fechado.

Interruptor de Centrifugação do Motor da 
Ventoinha

O visor indicará “” se o interruptor for 
detectado como aberto e “” se o interruptor 
for detectado como fechado.

Termóstato de Limite Superior da Estrutura

O visor indicará “ ” se for detectado como 
aberto durante, pelo menos, 1,5 segundos e “ ” 
se for detectado como fechado durante, pelo menos, 
um segundo.

Termóstato 1 de Limite Superior do 
Aquecedor

O visor indicará “ ” se for detectado como 
aberto durante, pelo menos, 1,5 segundos e “ ” 
se for detectado como fechado durante, pelo menos, 
um segundo.

Termóstato 2 de Limite Superior do 
Aquecedor

O visor indicará “ ” se for detectado como 
aberto durante, pelo menos, 1,5 segundos e “ ” 
se for detectado como fechado durante, pelo menos, 
um segundo.
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Estado do Interruptor DIP

O controlo apresentará as indicações na Tabela 4, de 
acordo com a configuração do interruptor DIP. 
O controlo indicará quais os interruptores que estão na 
posição ON.

Tabela 4 

Estado do Alarme do ICM

Esta opção indica o estado do Alarme do ICM 
(Módulo de Controlo da Ignição). 

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “ ” se o alarme estiver activo durante, 
pelo menos, um segundo ou “” se o alarme 
não estiver activo durante um segundo.

Para sair do teste, prima a tecla Back ( ). O controlo 
voltará ao modo de teste.

Teste de Reposição do ICM

O Teste de Reposição do ICM pode ser utilizado para 
activar o sinal de alarme do ICM e para repor o alarme 
do ICM. Quando o teste é iniciado, a reposição do 
ICM ficará activa. Se o sinal de reposição estiver 
activo durante um período de tempo suficientemente 
longo (4 segundos), a entrada de Bloqueio do ICM 
ficará activa. Para repor o ICM, pare o Teste de 
Reposição do ICM, inicie novamente o teste até que a 
entrada de Bloqueio do ICM fique inactiva (4 
segundos) e, em seguida, pare o Teste de Reposição do 
ICM. Se o visor indicar “”, a saída de 
Reposição do ICM está activa.

Teste do Alarme Externo

Esta opção testa se o alarme externo está a funcionar.

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “” e o alarme externo soará até que 
saia do teste.

Para sair do teste, prima a tecla Back ( ). O controlo 
voltará ao modo de teste.

DS8 DS7 DS6 DS5 DS4 DS3 DS2 DS1 Indicação
DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO 

DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO LIGADO 

DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO LIGADO DESLIGADO 

DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO 

DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO 

DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO 

DESLIGADO DESLIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO 

DESLIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO 

LIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO 
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Teste de Temperatura com Máquina de 
Secar Em Funcionamento

Esta opção testa a temperatura dentro do cilindro 
durante a execução de um ciclo.

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “ ” (Fahrenheit) ou “ ” 
(Celsius). Utilize a seta para cima ( ) ou a seta para 
baixo ( ) para seleccionar a temperatura desejada. 
Prima a tecla Start ( ) para iniciar o ciclo. Durante 
a execução do teste, o controlo indicará uma 
estimativa da temperatura no cilindro (“  ” ou 
“  ”). Assim que a temperatura do cilindro 
estabiliza na temperatura pretendida, o aquecedor é 
desligado e ocorre um período de arrefecimento de 
dois minutos. Durante o arrefecimento, o controlo 
indicará o tempo restante em “  ”.

NOTA: Este teste não aumenta a contagem de 
auditoria do Total de # Ciclos.

Para sair do teste, prima a tecla Back ( ). O controlo 
voltará ao modo de teste.

Teste da Temperatura do Termístor

Esta opção apresenta a temperatura detectada no 
termístor em aumentos de 5°F (3°C).

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “ ” ou “ ”. “” indicará 
Fahrenheit, “” indicará Celsius e “” indicará os 
graus. Se o controlo detectar um termístor em curto-
circuito, o visor indicará “  ”. Se o controlo 
detectar um termístor aberto, o visor indicará 
“  ”.

Para sair do teste, prima a tecla Back ( ). O controlo 
voltará ao modo de teste.

Teste da Visualização da Configuração #2 
da Máquina

Esta opção apresenta os valores da configuração da 
máquina segundo o tipo da mesma. 

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “ ”, sendo que “” é o número 
correspondente à capacidade da máquina. Consulte a 
Tabela 5.

Para sair do Teste da Visualização da Configuração #2 
da Máquina, prima a tecla Back ( ). O controlo 
voltará ao modo de teste.

Valor Descrição

2 Máquina de Secar de 25, 30 libras

4 Máquina de Secar Empilhada de 30, 45 libras

5 Máquina de Secar de 35, 55 libras

12 Máquina de Secar de 50, 75, F75, 120, 170, 
200 libras

Tabela 5 
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Teste da Visualização da Configuração #3 
da Máquina
Esta opção apresenta os valores da configuração da 
máquina segundo a capacidade da mesma. 
Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.
Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “ ”, sendo que “” representa a 
capacidade da máquina. Consulte a Tabela 6.
Para sair do Teste da Visualização da Configuração #3 
da Máquina, prima a tecla Back ( ). O controlo 
voltará ao modo de teste.

Teste do Interruptor do Fluxo de Ar
Esta opção apresenta o estado actual do interruptor do 
fluxo de ar. 
Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.
Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor 
indicará “ ” ou “ ”, sendo que 
“ ” representa aberto e “ ” representa 
fechado.
O interruptor tem de estar fechado ou aberto durante, 
pelo menos, um segundo para que haja uma alteração 
válida.

Para sair do Teste do Interruptor do Fluxo de Ar, prima 
a tecla Back ( ). O controlo voltará ao modo de teste.

Teste do Motor da Ventoinha

Esta opção indica o funcionamento do motor da 
ventoinha.

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor exibirá 
“ ” para indicar que o motor da ventoinha vai 
entrar em funcionamento.

O teste deve estar em execução durante, pelo menos, 
seis segundos antes de ser possível sair dele e 
desligado durante seis segundos antes de poder ser 
executado novamente.

NOTA: Este teste não é contabilizado no tempo de 
funcionamento total da máquina.

Para sair do Teste do Motor da Ventoinha, prima a 
tecla Back ( ). O controlo voltará ao modo de teste.

Teste do Motor do Regulador

Esta opção indica o funcionamento do motor do 
regulador.

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor exibirá 
“” para indicar que o motor do regulador vai 
entrar em funcionamento.

O teste deve estar em execução durante, pelo menos, 
seis segundos antes de ser possível sair dele e 
desligado durante seis segundos antes de poder ser 
executado novamente.

NOTA: Este teste não é contabilizado no tempo de 
funcionamento total da máquina.

Para sair do Teste do Motor do Regulador, prima a 
tecla Back ( ). O controlo voltará ao modo de teste.

Teste do Motor de Inversão

Esta opção indica o funcionamento do motor de 
inversão.

Para iniciar o teste, o controlo deve estar no Modo de 
Teste. Consulte “Como Aceder à Funcionalidade de 
Teste” no início desta secção.

Para aceder, prima a tecla Start ( ). O visor exibirá 
“” para indicar que o motor de inversão vai 
entrar em funcionamento.

O teste deve estar em execução durante, pelo menos, 
seis segundos antes de ser possível sair dele e 
desligado durante seis segundos antes de poder ser 
executado novamente.

NOTA: Este teste não é contabilizado no tempo de 
funcionamento total da máquina.

Para sair do Teste do Motor de Inversão, prima a tecla 
Back ( ). O controlo voltará ao modo de teste.

Valor Descrição

0 Máquina de Secar

17 Máquina de Secar de 25 libras

18 Máquina de Secar de 30 libras

19 Máquina de Secar Empilhada de 30 libras

20 Máquina de Secar Empilhada de 30 libras - 
Compartimento Inferior

21 Máquina de Secar Empilhada de 30 libras - 
Compartimento Superior

22 Máquina de Secar de 35 libras

23 Máquina de Secar Empilhada de 45 libras

24 Máquina de Secar Empilhada de 45 libras - 
Compartimento Inferior

25 Máquina de Secar Empilhada de 45 libras - 
Compartimento Superior

26 Máquina de Secar de 50 libras

27 Máquina de Secar de 55 libras

28 Máquina de Secar de 75 libras e F75

29 Máquina de Secar de 120 libras

30 Máquina de Secar de 170 libras

31 Máquina de Secar de 200 libras

Tabela 6 
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Teste do Sensor de Rotação

Esta opção apresenta as RPM do cilindro da máquina 
de secar roupa.

Para dar início ao teste, o comando deve encontrar-se 
no Modo Teste. Consulte “Como Aceder à 
Funcionalidade de Teste” no início desta secção. 

Para seleccionar, prima a tecla Start. O visor irá exibir 
“”. O visor é actualizado a cada dez segundos. 
O teste deve ser executado durante pelo menos seis 
segundos antes que possa ser abandonado e deverá 
estar inactivo durante seis segundos antes que possa 
ser novamente executado. 

NOTA: Este teste não será incluído no tempo total 
de operação da máquina.

Para abandonar o Teste do Sensor de Rotação, prima a 
tecla Retroceder ( ). O comando regressará ao modo 
de testes.

Teste de Sensor de Humidade (Shunt de 
Teste de Curto-Circuito)

Este passo é ignorado se o comando não estiver 
configurado para a Detecção de Humidade. Ao 
seleccionar este teste, o comando irá apresentar 
“ ”, estando o LED Start simultaneamente a 
piscar aceso durante um segundo/apagado durante um 
segundo, o que permite que o utilizador cause um 
curto circuito no cilindro da barreira deflectora (shunt 
laranja). Ao premir a tecla Start, esta fase do teste 
energiza o Contactor do Motor do Ventilador e o 
Contactor do Motor de Avanço, e o comando 
apresentará “ ”. O teste do sensor de humidade 
tem uma duração de 30 segundos. Durante este 
período de 30 segundos, o comando monitoriza de 
forma contínua a entrada do sensor da humidade e o 
curto circuito previsto. Caso seja detectado um sinal 
intermitente ou uma resistência elevada antes de 
acabarem os 30 segundos, o teste será interrompido e o 
comando apresentará “ ”, indicando que o teste 
falhou. Neste momento, o utilizador tem a opção de 
premir a tecla Retroceder ( ) para regressar e 
executar novamente o teste. Caso o comando tenha 
executado todo o teste fazendo simultaneamente a 
leitura do nível do sensor de humidade prevista e sem 
qualquer sinal intermitente ou resistência elevada, será 
apresentado “ ”. Caso a porta de carregamento 
ou o compartimento do cotão sejam abertos durante o 
teste, o comando irá repor a fase do teste e permitirá 
que o mesmo seja novamente executado. Após a 
conclusão do teste e a apresentação do resultado, o 
comando emite um sinal áudio de 5 segundos. Prima 
uma tecla para avançar para a próxima fase do teste. 
Caso a tecla Subir ( ) ou Descer ( ) seja premida 

durante a execução do teste, o comando irá comutar 
entre os visores “ ”, “ ” e “”. 
Caso o visor permaneça em “ ” ou “” 
durante 5 segundos, o comando reverterá para a 
apresentação de “ ”

Teste de Sensor de Humidade (Shunt de 
Teste de Resistência)

Este passo é ignorado se o comando não estiver 
configurado para a Detecção de Humidade. Ao 
seleccionar este teste, o comando irá apresentar 
“ ” estando o LED da tecla Start 
simultaneamente a piscar aceso durante um segundo/
apagado durante um segundo, o que permite que o 
utilizador coloque o resistor de 510k Ohm entre o 
cilindro e a placa deflectora (shunt preto), simulando 
um nível de sensor de humidade prevista. Ao premir a 
tecla Start, esta fase do teste energiza o Contactor do 
Motor do Ventilador e o Contactor do Motor de 
Avanço, e o comando apresentará “ ”. O teste 
do sensor de humidade tem uma duração de 30 
segundos. Durante este período de 30 segundos, o 
comando monitoriza de forma contínua a entrada do 
sensor da humidade para o nível do sensor de 
humidade prevista. Caso seja detectado um sinal 
intermitente ou uma resistência inesperada antes de 
acabar o tempo, o teste será interrompido e o comando 
apresentará “  ”, indicando que o teste falhou. 
Neste momento, o utilizador tem a opção de premir a 
tecla Retroceder ( ) para regressar e executar 
novamente o teste. Caso o comando tenha executado 
todo o teste fazendo simultaneamente a leitura do nível 
do sensor de humidade prevista e sem qualquer sinal 
intermitente ou resistência inesperada, será 
apresentado, “ ”. Caso a porta de carregamento 
ou o compartimento do cotão sejam abertos durante o 
teste, o comando irá repor a fase do teste e permitirá 
que o mesmo seja novamente executado. Após a 
conclusão do teste e a apresentação do resultado, o 
comando emite um sinal áudio de 5 segundos. Prima 
uma tecla para avançar para a próxima fase do teste. 
Caso a tecla Subir ( ) ou Descer ( ) seja premida 
durante a execução do teste, o comando irá comutar 
entre “ ”, “ ” e “”. Caso o 
visor permaneça em “ ” ou “” durante 
5 segundos, o comando reverterá para a apresentação 
de “ ”.
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Ciclo de Teste de Produção

Para Entrar no Ciclo de Teste de Produção

1. Certifique-se de que o controlo está no Modo 
Inactivo.

2. Enquanto prime e mantém premida a seta para 
baixo ( ) com uma mão, prima a tecla Back ( ) 
com a outra mão.

3. Quando o controlo entrar no Ciclo de Teste de 
Produção, indicará primeiro “ ”, sendo que 
“” representa a versão de software do controlo. 

4. O controlo percorrerá a sequência de passos de 
teste sempre que qualquer tecla for premida, 
excepto o Teste do Teclado. Consulte a Tabela 7 
para saber todos os testes do Ciclo de Teste de 
Produção.

Para Sair do Ciclo de Teste de Produção

A saída do teste ocorre quando o tempo no controlo 
chega a “” no Ciclo de Teste de 10 Minutos. Caso 
contrário, o controlo deve ser desligado para terminar 
o teste.

NOTA: Se ocorrer um corte de energia no controlo antes da conclusão do Ciclo de Teste de 10 Minutos, o 
ciclo será eliminado do controlo.

Tabela 7 

Tabela de Referência Rápida do Ciclo de Teste de Produção

Indicação Modo de Teste Comentários

“ ” Versão do Software HH é o número da versão do software.

“ ” Tipo de Controlo 2, 3, 4, 5, ou 6, dependendo da marca.

“ ” Teste do Teclado Quando uma tecla é premida, o controlo apresentará o número atribuído 
à mesma. À medida que cada tecla é premida, o controlo apresentará o 
número atribuído à mesma no último dígito do visor, até que a próxima 
tecla seja premida (por exemplo, se for premida a Tecla 1, o controlo 
indicará “ ”). Quando todas as teclas tiverem sido premidas, o 
controlo avançará para o passo seguinte após uma demora de um 
segundo.

“” ou 
“”

Teste da Porta de 
Carregamento

O controlo indicará o estado da porta de carregamento: “” se a 
porta estiver aberta ou “” se a porta estiver fechada.

“” ou 
“”

Teste do Painel de Cotão O controlo indicará o estado do painel de cotão: “” se o painel 
estiver aberto ou “” se o painel estiver fechado. A porta de 
carregamento deve estar fechada.

Todos os LEDs e 
segmentos do visor 
irão acender-se

Modo de Apresentação 
da Totalidade do Visor

O sinal áudio é desligado. O controlo permanecerá neste modo até que 
qualquer tecla seja premida. 

“ ” Visualização da 
Configuração #2 da 
Máquina

 é o valor em bytes da configuração. O controlo permanecerá neste 
modo até que qualquer tecla seja premida.

– Configuração do 
Interruptor DIP

O controlo indicará a soma de todos os interruptores na posição . O 
controlo permanecerá neste modo até que qualquer tecla seja premida.

Graus em aumentos 
de 5°F (3°C), 
“  ”, 
“  ”

Teste da Temperatura do 
Termístor

A temperatura será apresentada em Fahrenheit ou Celsius, consoante a 
configuração da máquina (consulte Programar o Controlo). Se o 
controlo detectar um termístor em curto-circuito, será indicado SH. Se o 
controlo detectar um termístor aberto, será indicado OP.

– Teste do Sensor 1 de 
Humidade (Em curto-
circuito)

Consulte Descrições dos Testes de Diagnóstico. O teste dura 15 
segundos.

– Teste do Sensor 2 de 
Humidade (Resistência)

Consulte Descrições dos Testes de Diagnóstico. O teste dura 15 
segundos.

“  ” Ciclo de Teste de 10 
Minutos

Determina se a máquina de secar consegue funcionar num ciclo durante 
10 minutos. A tecla Start irá cintilar, um segundo ligada e um segundo 
desligada. A tecla Start pode ser utilizada para reduzir o tempo restante. 
Se a tecla Start não for premida no espaço de 4,25 minutos, o controlo 
voltará ao Modo Inactivo.
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Erros da Máquina
Erro de Comunicações do PDA
Estes erros podem ocorrer durante as comunicações.  
Quando ocorre um erro, o visor apresenta a mensagem 
de erro no controlo durante alguns segundos. Quando 
ocorre um erro de comunicação do PDA, a contagem 
de auditoria do Total de Más Comunicações IR 
aumenta, a hora, a data e o ano do evento são 
guardados, assim como o código de erro. Um ciclo de 
máquina activo não é afectado quando ocorre um erro 
durante as comunicações do PDA.

Erro de Termístor Aberto
Sempre que o controlo detectar uma temperatura 
inferior a 0°F (-18°C) após os primeiros três minutos 
de um ciclo activo, o controlo entrará em 
Arrefecimento, apresentará esta mensagem de erro e, 
em seguida, ligará o sinal áudio. O controlo continuará 
a exibir a mensagem de erro até que qualquer tecla seja 
premida, a parte de Arrefecimento do ciclo tenha 
terminado e a leitura da temperatura seja superior a
0°F (-18°C). Prima qualquer tecla para parar o sinal 
áudio. Logo que se verifiquem todos estes aspectos, o 
controlo voltará ao Modo Inactivo.

Erro de Termístor em Curto-Circuito
Sempre que o controlo detectar uma temperatura 
superior a 210 + 4°F (99°C + 16°C) durante um ciclo 
activo, o controlo entrará na parte de Arrefecimento do 
ciclo, apresentará esta mensagem de erro e ligará o 
sinal áudio. O controlo continuará a exibir a 
mensagem de erro até que qualquer tecla seja premida, 
a parte de Arrefecimento do ciclo tenha terminado e a 
leitura da temperatura seja inferior a 210°F (99°C). 
Prima qualquer tecla para parar o sinal áudio. Logo 
que se verifiquem todos estes aspectos, o controlo 
voltará ao Modo Inactivo.

Erros de Limite da Estrutura e 
Aquecedor
Podem existir, no máximo, dois termóstatos de Limite 
do Aquecedor e um termóstato de Limite da Estrutura 
na máquina. Enquanto o relé de aquecimento estiver 
ligado, se a temperatura do aquecedor ou da estrutura 
atingir a temperatura elevada para esse termóstato de 
limite em particular, o aquecedor desliga-se 
automaticamente e o controlo continuará o ciclo sem 
aquecimento até que o termóstato de limite seja 
reposto. Assim que o controlo atinge o Fim de Ciclo, o 
controlo apresentará a respectiva mensagem de erro, 
se estiver programado para o fazer, e soará o sinal 
áudio. O controlo continuará a exibir a mensagem de 
erro até que o controlo volte ao Modo Inactivo.

NOTA: Em alguns modelos, os termóstatos de 
limite do aquecedor e da estrutura tem de ser 
repostos manualmente. O lembrete do ciclo será 
executado sem aquecimento. Nestes modelos, o(s) 
termóstato(s) devem ser repostos antes de desligar 
a máquina e ligá-la novamente senão o controlo 
voltará ao Modo de Erro.
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Repetição de Ignição Automática 
(Apenas Modelos a Gás)
Se o Módulo de Controlo da Ignição (ICM) não 
conseguir a ignição da válvula de gás, o ICM enviará 
um Alarme de Bloqueio do ICM para o controlo. 
Quando o controlo recebe o Alarme de Bloqueio do 
ICM, aumentará a contagem de auditoria dos Alarmes 
de Bloqueio do ICM

Se o ICM tiver de ser reposto manualmente, quando o 
controlo recebe o Alarme de Bloqueio do ICM, 
apresentará o menu Ciclo Parado com texto a solicitar 
ao utilizador que prima a tecla Start ( ) para repor 
o ICM. O utilizador pode continuar a repor o ICM até 
que não existam mais tentativas de repetições 
programáveis (a predefinição de fábrica é 3) ou ocorra 
a ignição do gás. Em máquinas equipadas com um 
ICM que não tem de ser manualmente reposto, quando 
o controlo recebe o Alarme de Bloqueio do ICM, 
desligará o relé de aquecimento durante vinte (20) 
segundos e, em seguida, voltará a ligá-lo e ligará o gás. 
O controlo continuará a tentar ligar o gás até que não 
existam mais tentativas de repetições programáveis (a 
predefinição de fábrica é 3) ou ocorra a ignição do gás. 
Se o ICM não conseguir a ignição do gás na última 
tentativa, o controlo iniciará a parte de arrefecimento 
do ciclo, apresentará a mensagem de erro de 
aquecimento e soará o sinal áudio. Quando a parte de 
Arrefecimento do ciclo terminar, o controlo continuará 
a exibir a mensagem de erro até que a máquina seja 
desligada e ligada novamente ou o utilizador prima a 
tecla Back ( ).

Erros do Interruptor do Fluxo de Ar
O controlo assinalará um Erro do Interruptor do Fluxo 
de Ar mediante várias condições. Os Erros do 
Interruptor do Fluxo de Ar serão processados de modo 
diferente, consoante o estado em que a máquina se 
encontrava quando o erro foi detectado.

Interruptor do Fluxo de Ar Detectado 
como Fechado Sem Estar no Modo de 
Execução

Se um interruptor do fluxo de ar for detectado como 
fechado 30 segundos após entrar no Modo Inactivo, 
Modo de Pausa ou Modo de Fim de Ciclo, o controlo 
apresentará uma mensagem de erro até que a máquina 
seja desligada e ligada novamente ou o erro seja 
eliminado. O ciclo não iniciará e todas as acções do 
utilizador serão ignoradas. Se o erro for eliminado, o 
controlo voltará ao seu modo de funcionamento 
anterior.

Interruptor do Fluxo de Ar Não Fecha 
Após o Início do Ciclo

Se o interruptor do fluxo de ar não fechar no espaço de 
5 segundos após o início/reinício de um ciclo, o 
controlo entrará na parte de Arrefecimento do ciclo, 
apresentará a mensagem de erro e soará o alarme 
áudio. Assim que a parte de Arrefecimento do ciclo 
terminar, o controlo continuará a exibir a mensagem 
de erro até que a máquina seja desligada e ligada 
novamente ou a tecla Back ( ) seja premida.

Interruptor do Fluxo de Ar Oscila Durante 
um Ciclo Em Execução

Se o interruptor do fluxo de ar estiver aberto durante, 
pelo menos, um segundo, o aquecimento será 
desligado e assim permanecerá até que o interruptor 
seja detectado como fechado durante, pelo menos, 5 
segundos (é assinalado como uma oscilação do 
interruptor do fluxo de ar). Se ocorrerem 5 oscilações 
do interruptor do fluxo de ar no espaço de 5 minutos, o 
controlo entrará na parte de Arrefecimento do ciclo, 
apresentará uma mensagem de erro e soará o sinal 
áudio. Quando a parte de Arrefecimento do ciclo 
terminar, o controlo continuará a exibir a mensagem 
de erro até que a máquina seja desligada e ligada 
novamente ou o utilizador prima a tecla Back ( ). 

Erro do Sensor de Rotação
Se a máquina estiver equipada com um sensor de 
rotação, o controlo irá monitorizar constantemente a 
entrada e calcular as RPM do cilindro. Se as RPM 
baixarem até zero enquanto o cilindro deve estar a 
rodar, o controlo entrará na parte de Arrefecimento do 
ciclo. O controlo apresentará uma mensagem de erro e 
soará o sinal áudio. Assim que a parte de 
Arrefecimento terminar, o controlo continuará a exibir 
a mensagem de erro até a máquina seja desligada e 
ligada novamente.
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Erro do Contactor do Motor da 
Ventoinha
Se o controlo tentar ligar o relé do aquecedor e não 
detectar que o Contactor do Motor da Ventoinha está 
fechado, o controlo entrará na parte de Arrefecimento 
do ciclo, apresentará uma mensagem de erro e ligará o 
sinal áudio. Assim que a parte de Arrefecimento do 
ciclo terminar, o controlo continuará a exibir a 
mensagem de erro até que a máquina seja desligada e 
ligada novamente ou a tecla Back ( ) seja premida. 

Erro do Interruptor de 
Centrifugação do Motor da 
Ventoinha
Se o controlo tentar ligar o motor da ventoinha e o 
contactor do motor da ventoinha for detectado como 
fechado mas o Interruptor de Centrifugação do Motor 
da Ventoinha não conseguir fechar, o controlo entrará 
na parte de Arrefecimento do ciclo, apresentará uma 
mensagem de erro e ligará o sinal áudio. Assim que a 
parte de Arrefecimento do ciclo terminar, o controlo 
continuará a exibir a mensagem de erro até que a 
máquina seja desligada e ligada novamente ou a tecla 
Back ( ) seja premida.

Erro de Incompatibilidade do Índice 
Cablagem/Interruptor DIP
No arranque, o controlo lê o valor da Cablagem do 
Índice de Temperatura e compara-o com o valor do 
interruptor 1, interruptor 2 e interruptor 3 na 
configuração do interruptor DIP. Se o resultado for 
uma configuração inválida, o controlo não entrará no 
Modo Inactivo e entrará, por sua vez, no Modo de 
Erro. O controlo ignorará todas as acções do utilizador 
e apresentará uma mensagem de erro. A máquina deve 
ser desligada, deve ser instalada a cablagem correcta 
do índice de temperatura e/ou a configuração do 
Interruptor DIP deve ser corrigida.

Erro do Sensor de Humidade
Quando no Modo Inactivo, o controlo começará a 
monitorizar a entrada do sensor de humidade. Se os 
circuitos do sensor de humidade detectarem uma 
leitura do sinal de presença de carga permanente (a 
cada segundo) durante um período de dez minutos e 
sem acção do utilizador, o controlo irá indicar a 
detecção de carga. Se, em qualquer momento durante 
o período de detecção, a acção do utilizador for 
detectada ou o controlo determinar que não existe 
carga, este repõe a contagem de carga detectada. Após 
este período de dez minutos com uma detecção de 
carga constante, o controlo apresenta a mensagem “is 
dryer empty” (surge no visor “”, “” e 
“” durante dois segundos cada), sendo que 
solicita ao utilizador que indique se a máquina está 
actualmente vazia, premindo a seta para cima ( ) ou a 
seta para baixo ( ) para alternar entre sim e não. Se o 
utilizador seleccionar “não” (indicação “” no visor), 
o controlo volta à visualização do Modo Inactivo. Se o 
utilizador seleccionar “sim” (indicação “” no 
visor), o controlo aumentará a contagem de Erros do 
Sensor de Humidade, registará o erro na linha dos 
últimos oito erros da máquina e apresentará o Erro do 
Sensor de Humidade (indicação “” no visor), 
sendo que premir a tecla Back ( ) eliminará o erro. O 
pedido “is dryer empty” só aparecerá uma vez por dia 
excepto se a máquina for desligada e ligada 
novamente.
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Códigos de Erro
Segue-se uma lista de possíveis códigos de erro para 
controlo electrónico. Os erros que começam por “” 
referem-se aos erros de comunicação por infra-
vermelhos do dispositivo externo. Todos os outros 
erros referem-se a erros da máquina.

Indicação Descrição Causa/Acção Correctiva

 Falha de Transmissão Falha de comunicação. Reajustar o dispositivo externo e 
tentar novamente.

 Tempo Limite do Dispositivo Falha de comunicação. Reajustar o dispositivo externo e 
tentar novamente.

 Código de Comando Inválido Tipo de máquina incorrecto. Antes de transferir, 
certifique-se de que os dados correspondem ao tipo de 
máquina actual.

 Dados Inválidos ou Incompatíveis Tipo de máquina incorrecto. Antes de transferir, 
certifique-se de que os dados correspondem ao tipo de 
máquina actual e que os valores introduzidos estão 
dentro dos limites mínimo e máximo.

 Erro CRC-16 Falha de comunicação. Reajustar o dispositivo externo e 
tentar novamente.

 Erro de Estruturação Erro de comunicação. Reajustar o dispositivo externo e 
tentar novamente.

 Tempo Limite Excedido Erro de comunicação. Reajustar o dispositivo externo e 
tentar novamente.

 Erro de Encriptação Tipo de máquina incorrecto. Antes de transferir, 
certifique-se de que os dados correspondem ao tipo de 
máquina actual.

 Despertar Inválido ou Infra-Vermelhos 
Desactivados

Falha de comunicação ou os infra-vermelhos estão 
desactivados. Activar manualmente os infra-vermelhos 
no controlo ou reajustar o dispositivo externo e tentar 
novamente.

 Erro de Termístor em Curto-Circuito Remover qualquer acumulação de cotão à volta do 
termístor. Se o problema persistir, substitua o controlo 
ou o termístor.

 Erro de Termístor Aberto Remover qualquer acumulação de cotão à volta do 
termístor. Se o problema persistir, substitua o controlo 
ou o termístor.

  Erro do Interruptor do Fluxo de Ar 
(Interruptor Não Consegue Abrir no Fim 
de Ciclo)

Inspeccione o filtro de cotão e as condutas. Assim que o 
erro for eliminado, o controlo voltará ao modo de 
funcionamento anterior.

  Erro do Interruptor do Fluxo de Ar 
(Interruptor Não Fecha Após o Início do 
Ciclo)

Inspeccione o filtro de cotão e as condutas. Desligue a 
máquina e, em seguida, volte a ligá-la ou prima a tecla 
Back ( ).

  Erro do Interruptor do Fluxo de Ar 
(Interruptor Oscila Durante um Ciclo)

Inspeccione o filtro de cotão e as condutas. Desligue a 
máquina e, em seguida, volte a ligá-la ou prima a tecla 
Back ( ).

Tabela 8 (continuação)
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Tabela 8 (continuação)

Indicação Descrição Causa/Acção Correctiva

  A Máquina Não Atingiu a Temperatura 
Prevista

Verifique as ligações do aquecimento, desligue e volte a 
ligar a máquina.

  Erro do Limite 1 do Aquecedor Remover qualquer acumulação de cotão à volta do 
termóstato. Se o problema persistir, substitua o controlo 
ou o termóstato.

  Erro do Limite 2 do Aquecedor Remover qualquer acumulação de cotão à volta do 
termóstato. Se o problema persistir, substitua o controlo 
ou o termóstato.

  Erro de Limite da Estrutura Remover qualquer acumulação de cotão à volta do 
termóstato. Se o problema persistir, substitua o controlo 
ou o termóstato.

  Alarme de Bloqueio do ICM Activo Verifique que o gás está ligado e que o cabo de ignição 
se encontra corretamente ligado. Se o problema persistir, 
substitua o comando.

  Erro do Sensor de Rotação Verifique se existem correias interrompidas ou gastas. 
Certifique-se de que a máquina não está sobrecarregada 
e verifique se o sensor de rotação está a funcionar. Se o 
problema persistir, substitua o sensor de rotação ou o 
controlo.

 Erro de Incompatibilidade da Dimensão 
na Configuração do Interruptor DIP

Verifique a cablagem do índice de temperatura e as 
definições do interruptor DIP. Se o problema persistir, 
substitua a cablagem do índice de temperatura ou o 
controlo.

  Erro do Contactor do Motor da Ventoinha Verifique o sinal para o controlo. Se o problema 
persistir, substitua o motor da ventoinha ou o controlo.

  Erro do Interruptor de Centrifugação do 
Motor da Ventoinha

Verifique o sinal para o controlo. Se o problema 
persistir, substitua o motor da ventoinha ou o controlo.

 Erro do Sensor de Humidade Prima a tecla Back ( ) para eliminar o erro. 

Tabela 8 
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Modo de Comunicações
Comunicações por Infra-Vermelhos
A funcionalidade de Comunicações por Infra-
Vermelhos permite ao controlo comunicar com um 
dispositivo externo. O controlo pode ser programado e 
os seus dados podem ser lidos sem utilizar o teclado. 
Poderá também ser utilizado para iniciar e parar vários 
testes de diagnóstico.

Como Iniciar Comunicações com um 
Dispositivo Externo

O controlo ficará em branco e o visor indicará
“ ” até que a comunicação esteja concluída. O 
visor voltará ao modo anterior. Se ocorrer um erro que 
termine a comunicação, o visor indicará o respectivo 
código de erro.

NOTA: A opção Comunicações por Infra-
Vermelhos deve estar ligada.
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Quadro de Ciclos

N.º do 
Ciclo Nome do Ciclo Tipo de Ciclo Tipo de Material Inversão Temperatura

Humidade ou 
Tempo 

Pretendido(a) 
1 Toalhas Humidade Algodão DESLIGADA 190°F/88°C 1%
2 Lençóis Variados Humidade Roupa de Cama LIGADA 160°F/71°C 5%
3 Lençóis de Algodão Humidade Roupa de Cama LIGADA 190°F/88°C 5%
4 Lençóis Variados para 

Engomar
Humidade Roupa de Cama LIGADA 160°F/71°C 20%

5 Lençóis de Algodão para 
Engomar

Humidade Roupa de Cama LIGADA 190°F/88°C 20%

6 Edredão de Algodão Humidade Roupa de Cama LIGADA 190°F/88°C 5%
7 Edredões Variados Humidade Roupa de Cama LIGADA 160°F/71°C 5%
8 Guardanapos Sintéticos Humidade Sintético DESLIGADA 140°F/60°C 3%
9 Guardanapos Variados Humidade Variado DESLIGADA 160°F/71°C 3%

10 Guardanapos Sintéticos 
para Engomar

Humidade Sintético DESLIGADA 140°F/60°C 20%

11 Guardanapos Variados para 
Engomar

Humidade Variado DESLIGADA 160°F/71°C 20%

12 Guardanapos de Algodão 
para Engomar

Humidade Algodão DESLIGADA 190°F/88°C 20%

13 Fardas com Pressão 
Permanente

Humidade Sintético DESLIGADA 140°F/60°C 5%

14 Fardas de Algodão Humidade Algodão DESLIGADA 190°F/88°C 5%
15 30 Min. Temp. Elevada Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 190°F/88°C 30 minutos
16 30 Min. Temp. Média Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 160°F/71°C 30 minutos
17 30 Min. Temp. Baixa Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 140°F/60°C 30 minutos
18 30 Min. Sem Aquecimento Secagem por Tempo n/a DESLIGADA n/a 30 minutos
19 15 Min. Temp. Elevada Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 190°F/88°C 15 minutos
20 15 Min. Temp. Média Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 160°F/71°C 15 minutos
21 15 Min. Temp. Baixa Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 140°F/60°C 15 minutos
22 15 Min. Sem Aquecimento Secagem por Tempo n/a DESLIGADA n/a 15 minutos
23 10 Min. Temp. Elevada Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 190°F/88°C 10 minutos
24 10 Min. Temp. Média Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 160°F/71°C 10 minutos
25 10 Min. Temp. Baixa Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 140°F/60°C 10 minutos
26 10 Min. Sem Aquecimento Secagem por Tempo n/a DESLIGADA n/a 10 minutos
27 5 Min. Temp. Elevada Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 190°F/88°C 5 minutos
28 5 Min. Temp. Média Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 160°F/71°C 5 minutos
29 5 Min. Temp. Baixa Secagem por Tempo n/a DESLIGADA 140°F/60°C 5 minutos
30 5 Min. Sem Aquecimento Secagem por Tempo n/a DESLIGADA n/a 5 minutos

n/a = não aplicável
- Todos os ciclos incluem um arrefecimento de 2 minutos, a 100°F (38°C).
- Todos os ciclos com inversão ligada rodam 120 segundos e pausam durante 6 segundos.
- As pré-programações de fábrica, em relação às definições de arrefecimento e inversão, podem ser alteradas.
- Se a máquina não possuir a opção de detecção de humidade, os ciclos de detecção de humidade na tabela acima são 

automaticamente substituídos por um tipo de ciclo de Secagem Automática com Nível de Secagem 0 (zero).


