
Condicionador de ar
Manual do usuário
AJ***TNTDKH

 • Obrigado por adquirir este condicionador de ar Samsung. 

 • Antes de operar essa unidade, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para consulta 
futura. 
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Descarte correto deste produto
 (Lixo de equipamento elétrico e eletrônico)

(Aplicável nos países com sistemas de coleta separada)

Esta marcação no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e seus acessórios eletrônicos 
(exemplo, carregador, fones de ouvido, cabo USB) não devem ser descartados com outro lixo doméstico 
ao final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou a saúde humana devido ao descarte 
de lixo sem controle, separe estes itens de outro tipo de lixo e recicle-o de forma responsável para 
promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido ou 
o escritório do governo local para obter detalhes de onde e como eles podem levar estes itens para 
reciclagem ambientalmente segura.  

Os usuários devem entrar em contato com seus fornecedores e verificar os termos e condições do 
contrato de compra. Este produto e seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outro lixo 
comercial para descarte.

Descarte correto das pilhas contidas neste produto

Esta marcação na pilha, no manual ou na embalagem indica que as pilhas contidas neste produto 
não devem ser descartadas juntamente com outros lixos domésticos ao final de sua vida útil. Quando 
presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou 
chumbo acima dos níveis de referência na Diretriz 2006/66 da CE. 

(Aplicável somente ao Brasil)

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde 
humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado 
Samsung. 
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Inform
ações de segurança

Informações de segurança

  AVISO: Leia Este Manual
Leia e siga todas as informações e instruções de segurança antes da instalação, uso ou manutenção deste 
aparelho. A instalação, o uso ou a manutenção de forma incorreta deste aparelho pode resultar em morte, 
lesão grave ou danos materiais. Mantenha estas instruções junto com o aparelho. Este manual está sujeito 
a alterações. Para obter a versão mais recente, visite www.samsung.com.

Uma vez que as instruções neste manual abrangem modelos diferentes, as características do seu ar 
condicionado podem ser ligeiramente diferentes das descritas. Em caso de dúvidas ou perguntas, entre em 
contato com seu provedor de serviços ou visite www.samsung.com.

Avisos e notas

Para chamar sua atenção para as mensagens de segurança e informações destacadas, os seguintes avisos e 
notas são usados neste manual:

  AVISO
Práticas perigosas ou não seguras que podem resultar em ferimentos graves ou morte.

  CUIDADO
Práticas perigosas ou não seguras que podem resultar em ferimentos mais leves ou danos à propriedade.

  IMPORTANTE
Informações relevantes

  NOTA 
Informações complementares que podem ser úteis

Informações de segurança
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Inform
ações de segurança

Os guias do usuário e do instalador devem ser lidos com muita atenção.

Os guias do usuário e do instalador devem ser lidos com muita atenção.

INFORMAÇÕES GERAIS

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas 
reduzidas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 
recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável 
pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o 
aparelho.

PARA INSTALAÇÃO

   AVISO

Use um cabo de alimentação com as especificações de energia do produto ou superior e use o cabo 
de alimentação apenas para o aparelho. Resumindo, não use um cabo de extensão.
 • Estender o cabo de alimentação pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
 • Não use um transformador elétrico. Isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
 • Se as condições de voltagem/frequência/corrente nominais forem diferentes, isso poderá causar 

um incêndio. 
A instalação deste aparelho deve ser realizada por um técnico qualificado ou empresa de serviços.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou 

ferimentos e também pode cancelar a garantia no produto instalado.
Instale um disjuntor de isolamento ao lado do ar-condicionado (mas não sobre os painéis do ar-
condicionado) e um disjuntor dedicado ao ar-condicionado.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
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Informações de segurança

Português

Inform
ações de segurança

Fixe a unidade externa firmemente para que a parte elétrica da unidade externa não fique exposta.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o produto.

Não instale este aparelho perto de uma fonte de calor ou de material inflamável. Não instale este 
aparelho em um local úmido, oleoso ou com poeira, em um local exposto diretamente à luz solar ou 
água (ou chuva). Não instale este aparelho em um local onde gás possa vazar.
 • Isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Nunca instale a unidade externa em um local como em uma parede externa alta onde poderia cair.
 • Se a unidade externa cair, ela pode causar ferimentos, morte ou danos à propriedade.

Este aparelho deve ser aterrado adequadamente. Não aterre o aparelho a um cano de gás, cano 
plástico de água ou linha telefônica.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou explosão.
 • Assegure-se de usar uma tomada com aterramento.

   CUIDADO

Instale seu aparelho sobre um piso plano e rígido que possa suportar o seu peso.
 • Não fazer isso pode resultar em vibrações anormais, ruído ou problemas com o produto.

Instale a mangueira de drenagem adequadamente para que a água escoe de forma adequada.
 • Não fazer isso pode resultar em água transbordando e danos à propriedade. Evite adicionar o 

dreno aos canos de esgoto porque odores podem surgir no futuro.
Quando instalar a unidade externa, assegure-se de conectar a mangueira de dreno para que a 
drenagem seja realizada adequadamente.
 • A água gerada durante o aquecimento pela unidade externa pode vazar e resultar em danos à 

propriedade.  
Em especial, no inverno, se um bloco de gelo cair poderá resultar em ferimentos, morte ou danos 
à propriedade.

Não instale o produto em um lugar em que haja necessidade de um termo-higrostato (tal como 
sala de servidores, sala de máquinas, sala de computadores, etc.)
 • Esses locais não fornecem uma condição garantida de operação do produto; por isso, neles o 

desempenho pode ser deficiente.
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Inform
ações de segurança

PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

   AVISO

Quando o disjuntor estiver danificado, entre em contato com seu centro de serviços.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação. Não torça ou amarre o cabo de 
alimentação. Não conectar o cabo de alimentação sobre um objeto de metal, colocar um objeto 
pesado sobre o cabo de energia, introduzir o cabo de alimentação entre objetos ou empurrar o cabo 
de alimentação para o espaço atrás do aparelho.
 • Isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente de 
serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.

   CUIDADO

Quando não utilizar o condicionador de ar por um longo período de tempo ou durante uma 
tempestade de trovôes/relâmpagos, corte o fornecimento de energia elétrica do condicionador de 
ar desligando o disjuntor.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

PARA O USO

   AVISO

Se o aparelho estiver inundado, entre em contato com o centro de serviços mais próximo.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Se o aparelho gera um ruído estranho, cheiro de queimado ou fumaça, corte o fornecimento de 
energia imediatamente e entre em contato com o centro de atendimento mais próximo.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

No evento de vazamento de gás (tais como gás propano, gás LP, etc.), ventile imediatamente sem 
tocar o cabo de alimentação. Não toque o aparelho ou o cabo de alimentação.
 • Não use um ventilador.
 • Uma faísca pode resultar em uma explosão ou incêndio.
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Português

Inform
ações de segurança

Para reinstalar o condicionador de ar, entre em contato com seu centro de serviços mais próximo.
 • Não fazer isso pode resultar em problemas com o produto, vazamento de água, choque elétrico 

ou incêndio.
 • O serviço de entrega para o produto não é fornecido. Se você reinstalar o produto em outro local, 

as despesas adicionais de construção e uma taxa de instalação serão cobradas.
 • Especialmente, quando se deseja instalar o produto em um local pouco comum, como em uma 

área industrial ou à beira-mar onde ele é exposto ao sal no ar, entre em contato com o centro de 
serviços mais próximo.

Não toque o disjuntor com as mãos molhadas.
 • Isso pode resultar em choque elétrico.

Não desligue o condicionador de ar com o disjuntor enquanto ele esteja funcionando.
 • Desligar o condicionador de ar e a seguir ligá-lo novamente com o disjuntor pode causar uma 

faísca e resultar em choque elétrico ou incêndio.
Depois de desembalar o aparelho de ar-condicionado, mantenha todos os materiais de embalagem 
fora do alcance das crianças, porque os materiais de embalagem podem ser perigosos para as 
crianças.
 • Se uma criança colocar a sacola sobre a sua cabeça, pode resultar em sufocação.

Não toque na lâmina do fluxo de ar com as mãos ou dedos durante o aquecimento.
 • Isso pode resultar em choque elétrico ou queimaduras.

Não insira os dedos ou substâncias estranhas na entrada/saída de ar do aparelho de ar-
condicionado.
 • Tome cuidado especial que as crianças não se firam elas mesmas inserindo os dedos dentro do 

produto.
Não bata nem puxe o ar-condicionado com força excessiva.
 • Isso pode resultar em incêndio, ferimentos ou problemas com o produto.

Não coloque objetos próximos da unidade externa que permita que crianças subam na máquina.
 • Isso pode resultar em crianças ferindo-se gravemente.

Não use este aparelho de ar-condicionado por longos períodos de tempo em locais mal ventilados 
ou perto de pessoas enfermas.
 • Uma vez que isto pode ser perigoso devido à falta de oxigênio, abra uma janela pelo menos uma 

vez por hora.
Se alguma substância estranha, como a água entrou no aparelho, corte a energia e entre em 
contato com o centro de serviços mais próximo.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o aparelho você mesmo.
 • Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou problemas com o produto ou 

ferimentos.
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Inform
ações de segurança

  CUIDADO

Não coloque objetos ou dispositivos embaixo da unidade interna.
 • Água escorrendo da unidade interna pode resultar em incêndio ou danos materiais. 

Verifique se o quadro da unidade externa de instalação não está quebrado, pelo menos uma vez por 
ano.
 • Não fazer isso pode resultar em ferimentos, morte ou danos à propriedade.

Para evitar danos pessoais, lembre-se de mudar as direções dos defletores horizontais, depois de 
parar os movimentos do defletor vertical. (No caso de ajuste do defletor horizontal manualmente)

Não instale o produto em embarcações ou veículos (como um motor home).
 • O sal, vibrações ou outros fatores ambientais podem causar mau funcionamento, choques 

elétricos ou incêndios.
Não fique em pé encima do aparelho ou coloque objetos (como lavanderia, velas acesas, cigarros 
acesos, pratos, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o aparelho.
 • Isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou problemas com o produto ou ferimentos.

Não opere o aparelho com as mãos molhadas.
 • Isso pode resultar em choque elétrico.

Não pulverizar material volátil como inseticida sobre a superfície do aparelho.
 • Assim como são prejudiciais aos seres humanos, eles também podem causar choque elétrico, 

incêndio ou problemas com o produto.
Não beba a água do ar-condicionado.
 • A água pode ser perigosa para os humanos.

Não bata, sacuda, deixe cair ou tente desmontar o controle remoto.

Ao substituir as pilhas do controle remoto, mantenha-as fora do alcance das crianças. 
 • Se uma criança engolir uma pilha, entre em contato com um médico imediatamente.

Ao substituir as pilhas do controle remoto, tome cuidado para não derramar o líquido das pilhas na 
sua pele.
 • O líquido que vaza da pilha é perigoso para os seres humanos.
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Inform
ações de segurança

Não toque nos canos conectados com o produto.
 • Isso pode resultar em queimaduras ou ferimentos.

Não use este aparelho de ar-condicionado para preservar equipamentos de precisão, alimentos, 
animais, plantas ou cosméticos ou para quaisquer outros fins incomuns.
 • Isso pode resultar em danos à propriedade.

Evite expor diretamente seres humanos, animais ou plantas ao fluxo de ar do ar-condicionado por 
longos períodos.
 • Isso pode resultar em danos a pessoas, animais ou plantas.

PARA LIMPEZA

  AVISO

Não limpe o aparelho borrifando água diretamente nele. Não use benzina, diluente ou álcool para 
limpar o aparelho.
 • Isso pode resultar em descoloração, deformação, danos, choque elétrico ou incêndio.

Antes de limpar ou executar a manutenção, desligue a energia elétrica e até os ventiladores 
pararem.
 • Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

  CUIDADO

Tome cuidado durante a limpeza da superfície do trocador de calor da unidade externa, uma vez 
que tem bordas afiadas.
 • Isso deve ser feito por um técnico qualificado. Entre em contato com o seu instalador ou com o 

centro de serviços.
Não limpe o interior do condicionador de ar você mesmo.
 • Para a limpeza no interior do aparelho, entre em contato com o centro de serviços mais próximo.
 • Ao limpar o filtro, consulte as descrições na seção "Limpeza".
 • Não fazer isso pode resultar em danos, choque elétrico ou incêndio.
 • Tome cuidado para evitar lesões nas bordas afiadas da superfície ao manusear o trocador de calor.
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 resum

o

Visão geral da unidade interna
A aparência do produto real pode diferir ligeiramente da imagem abaixo.

01

02

03

08

04

05

07

06

01 Entrada de ar

02 Filtro de ar

03 Painel frontal

04 Defletor (para cima e para baixo)

05 Defletor (para a esquerda e para a direita)

06 Botão de alimentação / receptor do controle 
remoto

07 Sensor de temperatura ambiente

08 Visor

Visor

01

02

01 Indicador de temperatura (numérico) 
Indicador de redefinição de filtro ( )  
Indicador de tempo de uso (numérico) 
Indicador de limpeza automática ( )  
Indicador de descongelamento ( )

02 Indicador do timer 
Indicador good’sleep

Em resumo
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Em
 resum

o

Visão geral do controle remoto

08

09

07

01

05

06

15

16

17

19

20

02

03

04

10

11

12
18

13

14

01 Indicador de temperatura de definição
02 Indicador de opção do timer
03 Indicador do modo de operação
04 Indicador de opções
05 Indicador de bateria fraca
06 Indicador de transmissão
07 Indicador de velocidade do ventilador
08 Indicador de oscilação de ar vertical
09 Indicador de oscilação de ar horizontal
10 Botão de energia
11 Botão de temperatura
12 Botão Timer
13 Botão de velocidade do ventilador
14 Botão de direção / botão de seleção
15 Botão de oscilação de ar vertical
16 Botão Mode
17 Botão Fast/Eco

 • A função Eco não está disponível para este modelo.
18 Botão de oscilação de ar horizontal

 • A função de oscilação de ar horizontal não 
está disponível para este modelo. O fluxo de ar 
horizontal pode ser ajustado  manualmente.

19 Botão Options/Clean
20 Botão SET/botão Tipo de Temperatura (℃↔℉) 

  NOTA

 • Apesar de Purify,  (oscilação de ar horizontal), 
Eco, Direct e Indirect aparecerem no visor do 
controle remoto, eles não estão disponíveis 
neste modelo.

Substituindo as pilhas do controle 
remoto

Duas pilhas AAA 1,5 V

A maioria das instruções de operação neste manual requer o uso do controle remoto.

FJM002-00_IB_Global HP Wind GEO_EA_PT-WEB_.indd   12 2020-06-11   오후 2:08:42



13Português

Em
 resum

o

Selecionando um modo de operação

Para alterar o modo atual entre Auto, Cool, Dry, Fan e Heat, pressione 
o botão  (Modo).

  NOTA

É possível usar os modos Cool, Dry e Heat na faixa de operação a seguir.

Modo Cool Dry Heat

Temperatura 
interna

16 °C a 32 °C 18 °C a 32 °C 27 °C ou menos

Temperatura 
externa

Dependendo das especificações da unidade externa

Umidade 
interna

Umidade 
relativa de 80% 

ou menos
_ _

  CUIDADO

 • Se você usar o ar-condicionado a uma umidade relativa acima de 
80%, pode causar a formação de condensação e um vazamento 
de água no chão.

 • A capacidade de aquecimento nominal baseia-se na temperatura 
externa de 7°C. Se a temperatura externa cair abaixo de 0°C, 
a eficiência e aquecimento podem diminuir, dependendo das 
condições de temperatura.

 • Se a unidade interna estiver fora da temperatura de 
funcionamento e da faixa de umidade, o dispositivo de segurança 
pode entrar em operação e o condicionador de ar pode parar.

Você pode alternar entre indicações Celsius e Fahrenheit no controle remoto.

▶ Pressione e segure por 3 segundos ou mais.

  NOTA

 • As indicações de temperatura na unidade interna não são 
alternadas.

 • A função em questão é cancelada quando as pilhas do controle 
remoto são substituídas. Sendo assim, execute a função 
novamente.

Você pode usar o aparelho de ar-condicionado com facilidade, selecionando um modo e controlando a 
temperatura, a velocidade do ventilador e o direção do ar.

Operação do controle remoto

FJM002-00_IB_Global HP Wind GEO_EA_PT-WEB_.indd   13 2020-06-11   오후 2:08:42



14 Português

Em
 resum

o

Para definir a temperatura

Para controlar a temperatura em cada modo, pressione o botão  
(Temperatura):

Modo Controle de temperatura

Auto/Cool/
Heat Ajuste em 1℃ de 16℃ para 30℃.

Dry Ajuste em 1℃ de 18℃ para 30℃.

Fan Nenhum controle de temperatura.

Para ajustar a velocidade do ventilador

Selecione entre as seguintes velocidades em cada modo:

Modo Velocidades do ventilador disponíveis

Auto/Dry  (Automática)

Cool/Fan/Heat  (Automática),  (baixa),  (Média),  (Alta),
 (Turbo) 

Para ajustar a direção do fluxo de ar

Mantenha o fluxo de ar em uma direção constante interrompendo os 
movimentos das lâminas de fluxo de ar vertical.

Em funcionamento ▶

  NOTA

 • Se você ajustar o defletor de ar vertical manualmente, ele pode 
não fechar completamente ao desligar o ar-condicionado.

 • Utilize sempre o controle remoto para ajustar os defletores. Não 
mova os defletores manualmente. Eles podem não funcionar 
normalmente.

 • Não é possível controlar a direção do defletor vertical no modo 
Cool, quando a função good'sleep está acionada.

Operação do controle remoto
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Recursos Sm
art

Recursos de alimentação Smart

Recursos Smart

Modo Auto

Utilize o modo Auto para executar a poderosa função de 
resfriamento ou aquecimento e automaticamente atingir a 
temperatura desejada. Quando a diferença entre a temperatura 
ambiente e a temperatura definida diminui, o condicionador de ar 
controla a velocidade do ventilador e a direção dos defletores.

▶ ▶ Selecione Auto.

  NOTA

 • Quando a temperatura ambiente é maior que a temperatura 
definida, o condicionador de ar automaticamente produz ar frio.

 • Quando a temperatura ambiente é menor que a temperatura 
definida, o condicionador de ar automaticamente produz ar 
quente.

Modo Cool

Utilize o modo Cool para manter o ambiente fresco em climas 
quentes.

▶ ▶ Selecione Cool.

  NOTA

 • Para maior conforto, mantenha a diferença de temperatura entre 
o ar interno e o ar externo em até 5℃.

 • Após selecionar o modo Cool, selecione a função, a temperatura e 
a velocidade de ventilação desejadas.

 ‒ Para resfriar seu ambiente rapidamente, selecione uma 
temperatura mais baixa e uma velocidade de ventilação mais 
rápida.

 ‒ Para economizar energia, selecione uma temperatura mais 
elevada e uma velocidade de ventilação mais lenta.

 ‒ À medida que a temperatura ambiente se aproxima da 
temperatura definida, o motor do compressor reduz a 
velocidade para economizar energia.
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Recursos de alimentação Smart

Português

Recursos Sm
art

Modo Dry

Utilize o modo Dry em climas chuvosos ou úmidos.

▶ ▶ Selecione Dry.

  NOTA

 • A variação da temperatura definida apropriada para a operação 
de desumidificação é de 24℃ a 26℃. Se você achar que a 
umidade atual parece elevada, utilize uma temperatura definida 
mais baixa.

 • Não é possível usar o modo Dry para aquecimento do ambiente. 
O modo Dry foi projetado para produzir um efeito secundário de 
resfriamento do ambiente.

Modo Fan

Utilize o modo Fan para operar o condicionador de ar como um 
ventilador de chão, fornecendo uma brisa sem aquecer ou resfriar.

▶ ▶ Selecione Fan.

  NOTA

 • Se o condicionador de ar não for usado por um longo período, 
deixe-o funcionar no modo Fan por 3 a 4 horas para secar os 
componentes internos.

 • A unidade externa não funciona no modo Fan. É normal e não 
representa uma falha do condicionador de ar.
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Modo Heat

Utilize o modo Heat para obter um ambiente aquecido.

▶ ▶ Selecione Heat.

  NOTA

 • Enquanto o condicionador de ar estiver esquentando, o ventilador 
pode não funcionar por cerca de 3 a 5 minutos no início para 
prevenir sopros gelados.

 • Se o condicionador de ar não aquecer de forma suficiente, 
utilize um outro aparelho de aquecimento, juntamente com o 
condicionador de ar.

Degelo automático

Quando a temperatura externa é baixa e a umidade é alta, pode 
ocorrer a formação de gelo no trocador de calor da unidade externa, 
o que pode diminuir a eficiência do aquecimento. Quando essas 
condições são atendidas, enquanto o modo Heat está ligado, o 
condicionador de ar executa a função Degelo por 5 a 12 minutos para 
remover o gelo do trocador de calor da unidade externa. 

  NOTA

 • Quando a função Degelo está ligada, o indicador  (Degelo) 
aparece no visor da unidade interna, vapor é produzido na unidade 
externa, e o condicionador de ar move os defletores para a posição 
mais baixa para evitar a saída do ar frio da unidade interna.

 • Não é possível selecionar outras funções com o controle remoto 
até a função Degelo estar concluída.
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Recursos de variedade Smart

Função Fast

Utilize a função Fast para resfriar ou aquecer seu ambiente 
rapidamente. Esta é a função de resfriamento ou aquecimento mais 
poderosa oferecida pelo condicionador de ar. Você pode selecionar 
essa função no modo Cool ou Heat.

No modo Cool ou Heat ▶

  NOTA

 • Você pode mudar a direção dos defletores, mas não pode mudar 
a temperatura definida e a velocidade do ventilador.

 • Ao selecionar a função Fast no modo Heat, talvez não seja 
possível aumentar a velocidade do ventilador de 3 para 5 
minutos, enquanto a unidade estiver iniciando o aquecimento.

 • Selecionar a função Fast cancela as funções good'sleep e Quiet.
 • Você também pode iniciar a função Fast do menu Options:

No modo Cool ou Heat ▶ ▶ ▶

Selecione Fast. ▶
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Função Quiet

Utilize a função Quiet para reduzir o ruído de funcionamento da 
unidade. Você pode selecionar essa função no modo Cool ou Heat.

No modo Cool ou Heat ▶ ▶ ▶

Selecione Quiet. ▶

  NOTA

 • Você pode mudar a temperatura definida e a direção dos 
defletores, mas não pode mudar a velocidade do ventilador.

 • Selecionar a função Quiet cancela as funções good'sleep e Fast.

Função Beep

Utilize a função Beep para ligar ou desligar o som do bipe 
reproduzido, ao pressionar um botão do controle remoto.

▶ ▶ Selecione Beep. ▶
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Função de iluminação do visor

Utilize a função de iluminação do visor para ligar ou desligar a 
iluminação do visor da unidade interna.

▶ ▶ Selecione Display. ▶

  NOTA

 • Se você alterar o modo ou a função atual quando a função de 
iluminação Display estiver ligada, o visor ficará ligado por 5 
segundos e será desligado.

 • Para desligar a função de iluminação do visor Display, siga o 
método acima novamente ou desligue e ligue o produto.
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Recursos de economia de energia

Verificação de tempo de uso

Utilize a função de Tempo de uso para verificar a duração da operação, 
desde o momento em que o condicionador de ar é ligado até o momento 
em que a função de Tempo de uso é selecionada. O tempo de uso é 
exibido no visor da unidade interna por alguns segundos, depois aparece 
a temperatura interna definida.

Em funcionamento ▶ ▶ ▶

Selecione Usage. ▶

O tempo de uso é exibido em unidades de hora. Por exemplo, 0,1 equivale 
a 6 minutos, 2,5 a 2 horas e 30 minutos, 3,7 a 3 horas e 42 minutos. O 
intervalo de valores exibido é entre 0,0 e 99. O valor é redefinido quando o 
ar-condicionado é desligado.

  NOTA

 • O tempo de uso mostrado no visor da unidade interna pode 
divergir ligeiramente do tempo de operação real do condicionador 
de ar.

 • Você só pode visualizar o tempo de uso com o ar-condicionado em 
operação.
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Função Timer ligada/desligada

Utilize a função Liga/Desliga do Timer para ligar ou desligar o 
condicionador de ar após um período. A programação de períodos 
antes de ligar ou desligar o condicionador de ar ajuda a usar o 
condicionador de ar de forma econômica.

▶ Selecione On ou Off ▶

(Definir o período.) ▶

  NOTA

 • Para cancelar a função Liga/Desliga do Timer, ajuste o período 
para 0,0.

 • Quando você ativa a função Liga/Desliga do Timer, o indicador  
 (Timer) é exibido no visor da unidade interna.

 • Você pode definir o período de 0,5 hora até 24 horas. 
 • Você não pode definir o mesmo período para as funções Liga e 

Desliga do Timer.

Combinando as funções Timer ligada e Timer desligada

Quando o ar-
condicionado 

está desligado

Exemplo: Função Liga 3 horas, Função Desliga 5 
horas
O condicionador de ar é ligado 3 horas após a 
última vez em que você pressiona o botão  
(DEFINIR) para iniciar a função Liga/Desliga 
do Timer, permanece ligado por 2 horas e é 
desligado novamente.

Quando o ar-
condicionado 

está ligado

Exemplo: Função Liga 3 horas, Função Desliga 
1 hora
O condicionador de ar é desligado 1 hora após a 
última vez em que você pressiona o botão  
(DEFINIR) para iniciar a função Liga/Desliga 
do Timer, permanece desligado por 2 horas e é 
ligado novamente.
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Função good'sleep

Utilize a função good'sleep para economizar energia, enquanto você 
estiver dormindo. Você pode selecionar essa função no modo Cool 
ou Heat.

No modo Cool ou Heat ▶ (Selecione .) ▶

(Definir o período.) ▶

  NOTA

 • Para cancelar a função good'sleep, ajuste o período para 0,0.
 • Ao iniciar a função good’sleep, o indicador  (Timer) é exibido no 

visor da unidade interna.
 • Você pode definir o período de 0,5 hora até 24 horas.
 • As temperaturas definidas recomendadas, enquanto a função 

good'sleep estiver ativada, são:

Modo Temperatura definida 
recomendada

Temperatura definida 
ideal

Cool 25 ℃ a 27 ℃ 26 ℃

Heat 21 ℃ a 23 ℃ 22 ℃

 • A seleção da função good'sleep cancela as funções Fast e Quiet.
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Agendar

Tarefa Frequência Por quem Instrução

Executar a função de 
limpeza automática. Quando necessário Proprietário "Auto clean function" na 

página 25.

Limpar o filtro de ar. Uma vez a cada duas 
semanas Proprietário "Cleaning the filter" na 

página 28.

Limpar a parte externa 
da unidade interna. Quando necessário Proprietário "Cleaning the outside of the 

indoor unit" na página 27.

Limpar a parte externa 
da unidade externa.

Pelo menos uma vez 
por ano Proprietário

"Cleaning the heat 
exchanger on the outdoor 

unit" na página 27.

Trocar as pilhas do 
controle remoto Quando necessário Proprietário

"Replacing the remote 
control batteries" na página 

12.
Aplicar o inibidor de 
corrosão na unidade 
externa. (Somente 
quando instalado 
próximo de água 

salgada, tal como uma 
região costeira.)

Pelo menos uma vez 
por ano Técnico qualificado Entrar em contato com seu 

provedor de serviços.

Limpar dentro da 
unidade interna ou 

externa.
Uma vez por ano Técnico qualificado Entrar em contato com seu 

provedor de serviços.

Inspecionar a unidade, 
as conexões elétricas, 

os tubos do fluido 
refrigerante e as 

proteções.

Uma vez por ano Técnico qualificado Entrar em contato com seu 
provedor de serviços.

Limpeza e manutenção
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Limpeza

Função de limpeza automática

Use a função de Limpeza Automática se a unidade interna exalar 
odores.

Ativação da Limpeza Automática

Para ativar a Limpeza Automática, pressione o botão  (Opções) 
por pelo menos 3 segundos. 
O visor da unidade interna mostra:

Se o condicionador de ar estiver desligado, a função de Limpeza 
Automática é iniciada de imediato. Se o condicionador de ar estiver 
em funcionamento, a função de Limpeza Automática é iniciada, 
assim que o condicionador de ar é desligado.

  NOTA

 • Você também pode ativar a função de Limpeza Automática do 
menu Options:

▶ ▶ Selecione Clean. ▶

 • Uma vez selecionada a opção de Limpeza Automática, esta será 
sempre ativada quando o condicionador de ar for desligado.

 • A função de Limpeza automática funciona de 10 a 30 minutos, 
dependendo das condições internas de secagem. O visor da 
unidade interna mostra o andamento da limpeza de 1% a 99%.

 • Se você iniciar outra função enquanto a função de Limpeza 
Automática estiver em andamento, a referida função irá parar e 
será retomada quando a outra função parar.

 • Quando a função de Limpeza Automática é concluída, o 
condicionador de ar é desligado.
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Cancelamento da Limpeza Automática

Para cancelar a Limpeza Automática enquanto estiver em execução, 
siga o procedimento abaixo:

▶ Pressione e segure por 3 segundos ou mais.

ou

▶ ▶ Selecione Clean. ▶

  NOTA

 • O cancelamento da Limpeza Automática não desativa a referida 
função.

Desativação da Limpeza Automática

Para desativar a Limpeza Automática, siga o procedimento abaixo 
enquanto o ar condicionado estiver em operação ou desligado:

▶ ▶ Selecione Clean. ▶
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Tecido úmido e morno

Escova macia

Limpando a parte externa da unidade 
interna

1 Desligue o ar condicionado e aguarde até o 
ventilador parar.

2 Desconecte o fornecimento de energia elétrica.
3 Use uma escova macia ou um pano umedecido 

morno para limpar a parte externa.

  AVISO

 • Não limpe o aparelho borrifando água diretamente 
nele. A entrada de água na unidade pode resultar 
em choque elétrico ou incêndio que pode causar 
morte, lesão grave ou danos materiais:

  CUIDADO

 • Não utilize um detergente alcalino para limpar o 
visor da unidade interna.

 • Não utilize ácido sulfúrico, ácido clorídrico ou 
solventes orgânicos, tais como diluentes de tinta, 
querosene, acetona, benzeno ou álcool para limpar 
as superfícies da unidade.

Limpando o trocador de calor na 
unidade externa

1 Desligue o ar condicionado e aguarde até o 
ventilador parar.

2 Desconecte o fornecimento de energia elétrica.
3 Borrife água no trocador de calor para remover 

poeira e outros resíduos.

  CUIDADO

 • Não utilize ácido sulfúrico, ácido clorídrico ou 
solventes orgânicos, tais como diluentes de tinta, 
querosene, acetona, benzeno ou álcool para limpar 
as superfícies da unidade.

 • Se precisar inspecionar ou limpar a parte interna do 
trocador de calor da unidade externa, entre em contato 
com um centro de serviços local para obter ajuda.
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Limpando o filtro de ar

Limpe o filtro de ar a cada duas semanas ou quando o  (lembrete de limpeza do filtro) aparecer no visor 
da unidade interna. O prazo de limpeza pode variar, dependendo do uso e das condições ambientais locais.

Aspirador de pó

Escova macia
30 minutos

Detergente suave

1 Deslize o filtro para fora da unidade. 
2 Use uma escova macia ou o aspirador de pó para remover qualquer poeira ou resíduo no filtro.
3 Deixe o filtro de molho em uma solução de água e detergente neutro por 30 minutos.
4 Enxagúe o filtro e deixe-o secar em uma área bem ventilada fora da exposição direta ao sol.
5 Reinstale o filtro.
6 Restaure o lembrete de limpeza do filtro:

Em funcionamento ▶ ▶ ▶ Selecione Filter Reset. ▶

  CUIDADO

 • Tome cuidado para não danificar o filtro durante a limpeza.
 • Não esfregue o filtro de ar com uma escova de cerdas duras ou outro utensílio de limpeza.
 • Não exponha o filtro de ar à luz solar direta ao secá-lo.
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Solução de problemas

Problema Solução

O condicionador de ar para de 
funcionar.

 • Verifique se a unidade está recebendo energia.
 • Verifique o disjuntor. Se estiver desligado, ligue-o novamente e 

reinicie a unidade. Se o problema persistir, entre em contato com 
seu provedor de serviços.

 • A função Desliga do Timer pode ter desligado a unidade. Ligue a 
unidade novamente.

Não consigo mudar a 
temperatura.

 • Verifique se a unidade está no modo Fan ou Fast. Se sim, você 
não pode alterar a temperatura definida; a unidade controla a 
temperatura definida automaticamente.

Temperatura inadequada do 
fluxo de ar.

 • Verifique a temperatura definida. No modo Cool, o resfriamento 
ocorre somente quando a temperatura definida estiver mais baixa 
do que a temperatura atual. No modo Heat, o aquecimento ocorre 
somente quando a temperatura definida estiver mais alta do que 
a temperatura atual.

 • Utilize o botão  (Temperatura) do controle remoto para alterar a 
temperatura definida.

 • Verifique se o filtro de ar está entupido com sujeira ou resíduos. 
Se o filtro de ar estiver entupido, o desempenho da refrigeração 
ou do aquecimento pode diminuir. Limpe o filtro de ar com 
frequência (página 28).

 • Verifique se a unidade externa está coberta ou instalada próxima 
de obstáculos. Remova eventuais coberturas e/ou obstáculos.

 • Verifique se a função Degelo está ativada (página 17). Durante 
o degelo, o ventilador para e o ar quente não sai.

 • Verifique se há portas ou janelas abertas. Isso pode causar 
problemas de circulação ou de desempenho. Feche todas as 
portas e janelas.

 • Verifique se o comprimento da tubulação entre as unidades 
excede o comprimento máximo (consulte “Instalação Típica” no 
manual de instalação). Em caso afirmativo, pode haver problemas 
no desempenho da refrigeração ou do aquecimento.

Não consigo alterar a direção 
do fluxo de ar.

 • Verifique se a função good'sleep está ativada no modo Cool. Se 
sim, você não pode controlar a direção do fluxo de ar.

Não consigo alterar a 
velocidade do ventilador.

 • Verifique se a unidade está no modo Auto, Dry ou Fast, ou se a 
função good'sleep está ativada no modo Cool. Nessas condições, 
não é possível controlar a velocidade do ventilador; a unidade 
automaticamente controla a velocidade do ventilador.

Se o condicionador de ar não estiver funcionando normalmente, consulte o guia de solução de problemas 
abaixo.

Apêndice
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Problema Solução

O controle remoto não está 
funcionado.

 • Substitua as pilhas do controle remoto.
 • Verifique se o controle remoto pode enviar um sinal desobstruído 

para a unidade.
 • Mantenha as luzes fortes distantes da unidade. A luz proveniente 

de lâmpadas fluorescentes ou letreiros de néon pode interromper 
o sinal do controle remoto.

A função Timer Ligada/
Desligada não está 
funcionando.

 • Lembre-se de pressionar o botão de ajuste  (DEFINIR) no 
controle remoto ao definir o timer.

O indicador no controle 
remoto pisca sem parar.

 • Pressione o botão  (Liga/Desliga) para desligar a unidade ou 
desconecte a tomada.

 • Se a luz do indicador no controle remoto continuar piscando, entre 
em contato com seu provedor de serviços.

Existem odores provenientes 
da unidade durante seu 
funcionamento normal.

 • Se a unidade estiver funcionando em uma área com fumaça, 
ventile a área e opere a unidade no modo Fan por 3 a 4 horas. Não 
existem componentes na unidade para a produção de um odor 
forte.

 • Verifique se os tubos de drenagem estão limpos. Limpe-as com 
frequência.

O visor do controle remoto 
mostra uma mensagem de 
erro.

 • Se o indicador da unidade interna estiver piscando, anote o código 
de erro. Entre em contato com seu provedor de serviços e forneça 
o código de erro.

A unidade está com ruído.

 • É normal a unidade apresentar algum ruído, enquanto estiver 
ligada. 
Se o tamanho da tubulação entre as unidades for menor que 3 
m e nenhuma bobina for usada (consulte “Instalação Típica” no 
Manual de Instalação), um ruído adicional poderá ser transmitido 
da unidade externa para a unidade interna via tubulação.

Existe fumaça saindo da 
unidade externa.

 • No inverno, muito provavelmente isso é vapor proveniente do 
trocador de calor externo, enquanto a função Degelo estiver 
ativada.

Existem gotas de água saindo 
das conexões da tubulação da 
unidade externa.

 • Pode ocorrer condensação, quando a temperatura ambiente ou a 
umidade mudar de forma significativa. É normal.
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MEMO
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PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS / 
LOCALIZAÇÃO LIGUE OU VISITE-NOS ON-LINE EM

BRAZIL 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 
4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/br/support

COSTA RICA 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

DOMINICAN 
REPUBLIC 1-800-751-2676

www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support 

(English)

ECUADOR 1-800-SAMSUN (72-6786)
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

EL SALVADOR 8000-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

GUATEMALA 1-800-299-0033
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

HONDURAS 800-2791-9111
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

JAMAICA 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

NICARAGUA 001-800-5077267
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

PANAMA 800-0101
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

TRINIDAD  
& TOBAGO 1-800-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support 

(English)

VENEZUELA 0-800-100-5303
www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support 
(English)

COLOMBIA
Bogotá en el 600 12 72 

Sin costo en todo el pais 01 8000 112 
112 Y desde tu celular #726

www.samsung.com/co/support

CHILE 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA 800-10-7260 www.samsung.com/cl/support

PERU 080077708 Desde teléfonos fijos, 
públicos o celulares www.samsung.com/pe/support

ARGENTINA 0800-555-SAMS(7267) www.samsung.com/ar
URUGUAY 0800-SAMS(7267) www.samsung.com/uy
PARAGUAY 0800-11-SAMS(7267) www.samsung.com/py

RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.com/ru/support
BELARUS 810-800-500-55-500 www.samsung.com/support
GEORGIA 0-800-555-555 www.samsung.com/support

PAÍS / 
LOCALIZAÇÃO LIGUE OU VISITE-NOS ON-LINE EM

ARMENIA 0-800-05-555 www.samsung.com/support
AZERBAIJAN 0-88-555-55-55 www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) www.samsung.com/support
TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888) www.samsung.com/support
MONGOLIA 1800-25-55 www.samsung.com/support
UKRAINE 0-800-502-000 www.samsung.com/ua/support 

(Ukrainian)MOLDOVA +373-22-667-400

HONG KONG 3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese) 

www.samsung.com/hk_en/support 
(English)

AUSTRALIA 1300 362 603 (Other) www.samsung.com/au/support
VIETNAM 1800 588 889 (OTH) www.samsung.com/vn/support

MALAYSIA 1800-88-9999 (OTH) 
+603-7713 7420 (Overseas contact) www.samsung.com/my/support

INDONESIA 021-5699-7777 
0800-112-8888 (All Product, Toll Free) www.samsung.com/id/support

PHILIPPINES

1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ] 
1-800-8-726-7864  

[ Globe Landline and Mobile ] 
02-8-422-2111 [ Standard Landline ]

www.samsung.com/ph/support

TURKEY 444 77 11 www.samsung.com/tr/support
ALGERIA 3004

www.samsung.com/n_africa/supportTUNISIA 80 100 012
MOROCCO 080 100 22 55

SOUTH 
AFRICA 0860 SAMSUNG (726 7864) www.samsung.com/za/support

NAMIBIA 08 197 267 864 www.samsung.com/africa_en/support
ZAMBIA 3434 www.samsung.com/africa_en/support

MAURITIUS +230 460 3830 www.samsung.com/africa_en/support
REUNION 0262 50 88 80 www.samsung.com/africa_fr/support

MOZAMBIQUE 84 726 7864 www.samsung.com/africa_pt/support
NIGERIA 0800 726 7864 www.samsung.com/africa_en/support
Ghana 0800 100 077 www.samsung.com/africa_en/support

Cote D’Ivoire 8000 0077 www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL 800 00 0077 www.samsung.com/africa_fr/support

CAMEROON 67095 0077 www.samsung.com/africa_fr/support
KENYA 0800 545 545 www.samsung.com/africa_en/support

UGANDA 0800 300 300 www.samsung.com/africa_en/support
TANZANIA 0800 780 089 www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA 9999 www.samsung.com/africa_fr/support

DRC 499 999 www.samsung.com/africa_fr/support
SUDAN 1969 www.samsung.com/eg/support
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