Controle Remoto
Multimarcas Migrare MG-1000

TECLAS DE ATALHO
F. Cool: Refrigeração automática, 21 C, com vento, direção automática.
F. Heat: Aquecimento automático, 27 C. com vento, direção automática.

Específico para aparelhos de ar-condicionado. Controla remotamente
diversas marcas e modelos.

Alimentação:
Utiliza 2 pilhas AAA de 1,5V

configuração manual

configuração automática
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Ligue o ar-condicionado na tomada,
encontre a marca do fabricante na
tabela de códigos e encontre o
primeiro código. Por Exemplo: Midea.
Tabela de códigos disponível em:
www.migrare.com

Ligue o ar-condicionado na
tomada, e aponte o controle
remoto para o sensor do aparelho.
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Mantenha o botão
SET pressionado por
aproximadamente
6 segundos, até que o código
do equipamento comece a
piscar na
tela do controle remoto.
Mantenha o controle remoto
apontado para o aparelho até
que você escute um sinal do
ar-condicionado. Imediatamente, pressione a tecla OK para encerrar a
procura. Caso tenha ouvido o sinal e não tenha conseguido parar a busca a
tempo, use então o modo de busca manual para ajustar.

Mantenha o botão SET pressionado
por 3 segundos até que o código
da marca comece a piscar no
controle remoto. Então, com o
controle remoto apontado para o
sensor do ar-condicionado, use os
botões
ou
até que o
código desejado apareça na tela.
Se o código for compatível com o
equipamento, o ar-condicionado vai
iniciar automaticamente.
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Pressione o botão OK para terminar
a con guração. Não se esqueça de
testar se as outras funções estão
funcionando corretamente. Caso não
esteja, repita o processo procurando
outro código de equipamento.

Pressione o botão OK para
terminar a configuração. Não se
esqueça de testar se as outras
funções estão funcionando
corretamente. Caso não esteja,
repita o processo novamente,
procurando outro código de
equipamento.

GARANTIA DO PRODUTO
Garantia válida por 3 meses, contados a partir da data de aquisição pelo
consumidor final.
A garantia não cobre problemas derivados de fatores externos, tais como
pilhas de má qualidade que ocasionem vazamento.
Também não está coberto pela garantia o mau uso do controle remoto
por parte do usuário, tais como quedas, fraturas, quebra do encaixe
das tampas de pilhas e submersão ou derramamento de líquidos no
controle remoto.

Distribuído no Brasil por
Migrare CIMPORT Importação e Exportação Ltda.
R. Antonio Jacinto Martins, 77- São José SC
CNPJ 01.247.997/0001-41

