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A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em 
condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 21 (vinte e um) meses de garantia adicional, num total de 2 anos, 
2 (dois) anos para o compressor, contado a partir da data de aquisição identificada pela nota fiscal de venda ao consumidor final do produto.

Precauções de segurança
Antes de usar seu novo ar-condicionado, por favor, leia completamente este manual, para 
garantir que você saiba como operar em segurança e de modo eficiente as funções e 
características extensivas de seu novo aparelho.

Como as seguintes instruções de operação abrangem vários modelos, as características de 
seu ar-condicionado podem diferir levemente daquelas descritas neste manual. Se você 
tem perguntas, chame o centro de atendimento mais próximo a você ou procure ajuda e 
informações on-line em www.samsung.com.

Precauções e símbolos de segurança importantes:

ADVERTÊNCIA Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em 
lesões corporais graves ou morte.

CUIDADO Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em 
lesões corporais menores ou danos à propriedade.

Seguir as instruções 
cuidadosamente.

Retirar o plugue da tomada de 
parede.

NÃO tentar. NÃO desmontar.

Certificar-se se a máquina está aterrada para evitar choques elétricos.

PARA INSTALAÇÃO  ADVERTÊNCIA
Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de parede com as especificações 
de alimentação do produto ou superiores e use uma tomada somente para este 
aparelho. Além disso, não use um cabo de extensão.
ff Compartilhando uma tomada de parede com outros aparelhos através de um filtro 
de linha ou extensão de cabo de alimentação pode resultar em choque elétrico ou 
incêndio.
ff Não usar um transformador elétrico. Isto pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
ff Se a condição da tensão/frequência/corrente nominal for diferente, isto pode causar 
um incêndio.

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

Instale um disjuntor de circuito dedicado para o ar-condicionado.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

Fixe a unidade externa com firmeza para que a parte elétrica da unidade externa 
não fique exposta.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não instale o aparelho perto de um aquecedor, material inflamável. Não instale o 
aparelho em um local úmido, oleoso ou exposto a luz direta do sol e da água (gotas 
de chuva). Não instale o aparelho em um local onde o gás pode vazar.
ff Isto pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Nunca instale a unidade em um local ao ar livre como sob um muro externo alto, 
onde ele poderia cair.
ff Se a unidade externa cair, ela pode resultar em dano material, lesão ou morte.

Este aparelho deve ser aterrado adequadamente. Não ligue o aparelho a uma 
tubulação de gás, tubulação de água de plástico ou linha telefônica.
ff Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, explosão, ou outros 
problemas com o produto.

ff Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja aterrada 
corretamente e certifique-se de que está em conformidade com as normas locais 
e nacionais.

PARA INSTALAÇÃO  CUIDADO
Este aparelho deve ser posicionado de tal forma que seja acessível ao cabo de 
alimentação.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio devido a fuga de 
eletricidade.

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

Instale a mangueira dreno adequada para que a água seja drenada corretamente.
ff Não fazer isso pode resultar em água transbordando e danos à propriedade.

Ao instalar a unidade ao ar livre, certifique-se de conectar a mangueira dreno, para 
que a dreno seja feita corretamente.
ff A água gerada durante a operação de aquecimento da unidade externa pode 
transbordar e causar danos à propriedade.  
Em particular, no inverno, se um bloco de gelo cair, ele pode resultar em morte, lesão 
ou dano material.

PARA ALIMENTAÇÃO  ADVERTÊNCIA
Remova todas as substâncias estranhas, como poeira ou água a partir dos terminais 
de plugue de tensão e pontos de contato com um pano seco em uma base regular.
ff Desligue o plugue da tomada e limpe com um pano seco.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

Coloque o plugue na tomada da parede na direção certa, para que o cabo fique 
voltado na direção do chão.
ff Se você conectar o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do 
cabo pode ser danificado e isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Quando aparelho ou plugue de alimentação ou cabo de alimentação estiver 
danificado, contate o centro de serviços.

Coloque o plugue da tomada na parede com firmeza. Não utilize um plugue de 
alimentação danificado, cabo de alimentação danificado ou tomada de parede 
frouxa.
ff Isto pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Não puxe o cabo de alimentação, ao desligar plugue de alimentação.
ff Desligue o plugue da tomada segurando o plugue.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação. Não torça ou amarre o 
cabo elétrico. Não conecte o cabo de alimentação sobre um objeto de metal, não 
coloque um objeto pesado sobre o cabo, não ligue o cabo de alimentação entre 
objetos, não empurre o cabo de alimentação no espaço por trás do aparelho.
ff Isto pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

PARA ALIMENTAÇÃO  CUIDADO
Quando não estiver usando o aparelho por um longo período de tempo ou durante 
trovões/tempestade de raios, corte a alimentação do disjuntor.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

PARA USO  ADVERTÊNCIA
Se o aparelho for inundado, por favor, contate o centro de serviço.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

Se o aparelho gerar um ruído estranho, um cheiro de queimado ou fumaça, 
desligue o plugue da tomada imediatamente e contate o centro de serviço.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

No caso de um vazamento de gás (como gás propano, gás LP, etc.), ventile o local 
imediatamente, sem tocar no cabo de alimentação. Não toque no aparelho ou no 
cabo de alimentação.
ff Não use um ventilador.
ff Uma faísca pode causar uma explosão ou incêndio. 

Para reinstalar o condicionador de ar, entre em contato com o centro de serviços.
ff Não fazer isso pode resultar em problemas com o produto, vazamento de água, 
choques elétricos ou incêndio.
ff Um serviço de entrega do produto não é fornecido. Se você reinstalar o produto em 
outro local, as despesas adicionais de construção e uma taxa de instalação serão 
cobradas.
ff Especialmente, quando deseja-se instalar o produto em um local inusitado, como 
em uma área industrial próxima ao mar, onde fica exposto ao sal do mar, por favor, 
contate o centro de serviços.

Não toque no plugue da tomada ou o disjuntor do circuito com as mãos molhadas.
ff Isto pode resultar em choque elétrico.

Não desligue o plugue da tomada ou desligue o ar-condicionado com o disjuntor 
ainda em funcionamento.
ff Ligar o plugue na tomada da parede ou ligar o ar-condicionado no disjuntor pode 
provocar uma faísca e causar choque elétrico ou incêndio.

Depois de desembalar o ar-condicionado, mantenha todos os materiais de 
embalagem fora do alcance das crianças, assim como os materiais de embalagem 
que podem ser perigosos para as crianças. 
ff Se uma criança coloca um saco na sua cabeça, isso pode resultar em asfixia.

Não coloque os dedos ou substâncias estranhas à tomada quando o aparelho 
estiver funcionando.
ff Tome especial cuidado que as crianças não se machuquem, colocando os dedos 
sobre o produto.

Não toque na lâmina do fluxo de ar com as mãos ou os dedos durante a operação 
de aquecimento. 
ff Isto pode resultar em choque elétrico ou queimaduras.

Não coloque os dedos ou substâncias estranhas na entrada/saída do ar-condicionado.
ff Tome especial cuidado que as crianças não se machuquem, colocando os dedos 
sobre o produto.

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

Não coloque um objeto perto da unidade ao ar livre que permita que as crianças 
subam em cima da máquina.
ff Isso pode causar acidentes e ferimentos graves nas crianças. 

Não use este ar-condicionado por longos períodos em locais mal ventilados ou 
próximo a pessoas enfermas.
ff Como isso pode ser perigoso devido à falta de oxigênio, abra uma janela pelo menos 
uma vez a cada hora. 

Se qualquer substância estranha, como a água, entrar no aparelho, corte e 
alimentação desconectando o cabo de alimentação e desligue o disjuntor e, em 
seguida, contate o centro de serviços.
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o aparelho.
ff Não use nenhum fusível (como cobre, fios de aço, etc.), além do fusível padrão. 
ff Falhas ao fazer isso, podem resultar em choque elétrico, incêndio, problemas com o 
produto ou ferimento.

PARA USO  CUIDADO
Não coloque objetos ou dispositivos por baixo da unidade interna.
ff Pingos de água escorrendo da unidade interna podem resultar em incêndio ou 
danos à propriedade.

Verifique se o quadro de instalação da unidade externa não está quebrado pelo 
menos uma vez ao ano.
ff Não fazer isso pode resultar em morte, lesão ou danos materiais.

A corrente máx. é medida de acordo com a norma IEC de segurança e a corrente é 
medida de acordo com a norma ISO para a eficiência de energia.

Não fique em cima do aparelho ou coloque objetos (como lavanderia, velas acesas, 
cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos de metal, etc.) sobre o aparelho.
ff Isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, problemas com o produto, ou 
ferimento.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
ff Isto pode resultar em choque elétrico.

Não borrife materiais voláteis, como inseticida sobre a superfície do aparelho.
ff Além de ser prejudicial aos seres humanos, também pode resultar em choque 
elétrico, incêndio ou problemas com o produto.

Não beber a água do ar-condicionado.
ff A água pode ser prejudicial aos seres humanos.

Não aplique um forte impacto no controle remoto e não desmonte o controle 
remoto.
Não toque nos tubos ligados ao produto.
ff Isso pode resultar em queimaduras e ferimentos.

Não use este aparelho de ar-condicionado para preservar equipamentos de 
precisão, alimentos, animais, plantas ou cosméticos, ou para quaisquer outros fins 
fora do comum.
ff Isto pode resultar em danos à propriedade.

Evite expor diretamente os seres humanos, animais ou plantas ao fluxo de ar do 
ar-condicionado por longos períodos de tempo;
ff Isso pode resultar em danos aos seres humanos, animais ou plantas.

Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas com redução de capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais (incluindo crianças) ou com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que sejam supervisionados ou instruídos sobre o uso do 
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser 
vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho. 

PARA LIMPEZA  ADVERTÊNCIA
Não limpe o aparelho jogando água diretamente sobre ele. Não use benzina, tinner 
ou álcool para limpar o aparelho.
ff Isto pode resultar em descoloração, deformação, danos, choque elétrico ou incêndio.

Antes da limpeza ou manutenção, desligue o ar-condicionado a partir da tomada e 
espere as ventoinhas pararem. 
ff Não fazer isso por resultar em choque elétrico ou incêndio.

PARA LIMPEZA  CUIDADO
Tome cuidado ao limpar a superfície do exaustor de Quente da unidade externa, 
uma vez que tem arestas.
ff Para evitar cortar os dedos, use luvas de algodão grosso para a limpeza.

Não limpe o interna do ar-condicionado sozinho.
ff Para uma limpeza no interna do aparelho, contate o centro de serviços.
ff Ao limpar o filtro interno, consulte as descrições na seção “Limpeza o ar-
condicionado”.
ff Não fazer isso por resultar em danos, choque elétrico ou incêndio.

Verificar antes de usar

Intervalos de operação
A tabela abaixo indica os intervalos de umidade e temperatura nos quais o ar-
condicionado pode ser operado. Consulte a tabela para um uso eficaz.

Modo Temperatura 
interna

Temperatura 
externa

Umidade 
interna Observação

Cooling 
(Refrigeração) 16˚C~32˚C

-10˚C~46˚C

16˚C~46˚C

Umidade 
relativa de 80% 

ou menos

✴✴18/24✴✴

✴✴09/12✴✴

Heating 
(Aquecimento)

27˚C ou 
menos

-15˚C~24˚C

-10˚C~24˚C
-

AQV18/24✴✴

AQV09/12✴✴

Dry (Seco) 18˚C~32˚C
-10˚C~46˚C

16˚C~46˚C
-

✴✴18/24✴✴

✴✴09/12✴✴

ff Se o ar-condicionado funciona no modo de resfriamento por um longo período de 
tempo em área de alta umidade, pode ser formada condensação.
ff Se a temperatura externa desce a -5°C, a capacidade de aquecimento pode diminuir em 
até 60%~70% da capacidade especificada de acordo com as condições de uso. (Modo 
AQV✴✴✴)

Manutenção de seu ar-condicionado

Proteções internas através do sistema de controle da unidade

ff Esta proteção interna opera se ocorre uma falha interna no ar-condicionado.

Tipo Descrição

Contra ar frio O ventilador interno será desligado contra o ar frio, quando a 
bomba de aquecimento estiver aquecendo.

Ciclo de degelo O ventilador interno será desligado contra o ar frio, quando a 
bomba de aquecimento estiver aquecendo.

Anti-proteção da 
bateria interna

O compressor será desligado para proteger a bateria interna 
quando o ar-condicionado operar no modo Frio.

Proteção do 
compressor

O ar-condicionado não inicia a operar imediatamente para proteger 
o compressor da unidade externa, depois que ele tiver sido iniciado.

• Se a bomba de aquecimento estiver operando no modo Quente, o ciclo 
de Degelo é acionado para remover a geada de uma unidade externa que 
pode ter sido depositada a baixas temperaturas. O ventilador interno é 
desligado automaticamente e reiniciado só depois que o ciclo de degelo 
for concluído.

OBSERVAÇÃO

Verificando o nome das partes
Seu ar-condicionado pode se parecer ligeiramente diferente da ilustração acima, 
dependendo do modelo.

Partes principais

Lâmina do fluxo de ar (para a esquerda e direita)

Filtro de ar (sob o painel)

Alavanca do pino 
da lâmina

Lâmina do fluxo de ar 
 (para cima e para baixo)

Entrada de ar

Sensores de 
temperatura 
da sala

Display

Indicador Vírus Doctor

Indicador de limpeza 
Automático/Temporizador

Indicador de operação

Botão de energia 

Receptor do controle remoto

Verificando o controle remoto
• Aponte o controle remoto para o receptor de controle remoto da unidade interna.
• Quando você pressiona corretamente o botão do controle remoto, você ouvirá o som 

de beep na unidade interna e um indicador de transmissão ( ) aparece no display do 
controle remoto.

Teclas do Controle Remoto

Display do controle 
remoto

Temporizador Desligado
Ajusta em Temporizador 

Desligado.

Ventilador 



       

Ajuste a quantidade de ar 
que flui através do aparelho 
de ar-condicionado 
com 4 velocidades de 
ventilador diferente, tais 
como Automático/Baixo/
Médio/Alto.

Oscilação do ar 
Ativa/Desativa o movimento 
da lâmina de fluxo de ar 
automaticamente para cima 
e para baixo.

Modo
Defina um dos 5 modos de 
funcionamento .

Auto Limpeza
Função de auto limpeza 

- Seca dentro da unidade 
interna para retirar o odor.

Power 
Liga/desliga o ar-
condicionado.

Temp (Temperatura) +/- 
Aumenta/Diminui a 

temperatura em 1˚C.

Temporizador Ligado
Ajusta em Temporizador 

Ligado.

Silencioso
Reduz os ruídos gerados na 
unidade interna durante a 
operação.

Economia Inteligente
Manos consumo de energia 
deixa o seu espaço resfriado 
entre a faixa de temperatura 

de 24°C a 30°C.

Muda a função da tecla 
no controle remoto.

Vírus Doctor
Ajuste liga/desliga 

função Virus Doctor

Turbo 
Opera em velocidade do 

ventilador automático 
para esfriar rapidamente.

Temp/Humi 
Temperatura/Umidade

Este botão não está  
disponível.

d'light Cool
Esta tecla não está 
disponível.

 
Ajuste o modo .

Ajustar/Cancelar
Cancela a função 
temporizador/

.

Filter Reset
Restaurar o lembrete de 
Limpeza de Filtro.

Desligar bipe
Esta tecla não está 
disponível.

Desligar a visualização
Para desligar a luz de 
visualização.

Colocação das baterias

1. Pressione a alavanca como 
indicado na seta na parte 
posterior do controle 
remoto e puxe para cima.

2. Coloque duas baterias AAA.

• Verifique e combine 
os sinais “+” e “-” 
respectivamente. 
Certifique-se que você 
colocou as baterias na 
posição correta.

3. Feche a tampa, 
colocando-a de volta na 
sua posição original.

• Você deve ouvir o som 
de clique quando a 
tampa estiver bloqueada 
adequadamente.

• O sinal pode não ser bem recebido quando lâmpadas fluorescentes, estilo 
de iluminação eletrônica, assim como lâmpadas fluorescentes invertidas 
estão no mesmo espaço.

• Se outros produtos elétricos operam por controle remoto, ligue para o 
centro de contato mais próximo.

OBSERVAÇÃO

Função básica
Operação básica é um modo de operação que pode ser selecionado pressionando a tecla 
Mode (Modo). 

Auto (Automático)
No modo Automático, o ar-condicionado automaticamente ajustará a temperatura e a 
velocidade do ventilador em função da temperatura detectada pela temperatura ambiente. 

Cool (Frio)
No modo Frio, o ar-condicionado esfriará o quarto. Você pode ajustar a temperatura e a 
velocidade do ventilador para sentir mais frio na estação de Quente. 

ff Se as temperaturas externas atuais são muito maiores do que a temperatura interna selecionada, 
pode demorar algum tempo para baixar a temperatura interna para o frio desejado.
ffO modo silencioso( , ) faz o ruído silencioso durante o funcionamento da 
unidade interna no modo Frio.

Dry (Seco)
O ar-condicionado no modo Seco atua como um desumidificador, removendo a umidade 
do ar em recintos fechados. O modo Seco deixa o ar com a sensação refrescante em um 
clima úmido. Para maximizar a capacidade de desumidificação durante a operação a 
Seco, o ar-condicionado poderia estar operando a uma temperatura inferior ou superior a 
temperatura ajustada no controle remoto.

Fan (Ventilador)
O modo Ventilador pode ser selecionado para ventilar o seu quarto. O modo Ventilador 
será útil para refrescar o ar viciado em seu ambiente.

Heat (Quente) (Modo AQV✴✴✴)
O ar-condicionado aquece assim como esfria. Aqueça o seu quarto com este aparelho 
versátil no frio do inverno. 

ffO ventilador não pode operar por cerca de 3 a 5 minutos no início para evitar explosões 
de frio quando o ar-condicionado estiver aquecendo.
ffNo modo Silencioso( , ) não se ouvem ruídos durante o funcionamento da 
unidade interna no modo Quente.
ffDesde que o ar-condicionado aqueça o ambiente, tendo a energia térmica do ar 
externa, a capacidade de aquecimento pode diminuir quando a temperatura externa é 
extremamente baixa. Use um aparelho de aquecimento adicional em combinação com 
ar-condicionado, se sentir que o ar-condicionado está aquecendo de forma insuficiente.

Pressione a tecla  para ligar o ar-condicionado.

Pressione a tecla  para ajustar o modo de operação.
ff Todas as vezes que você Pressionar a tecla Mode (Modo), o modo irá mudar na ordem 
de Auto, Frio, Seco, Ventilador e Quente (Modo AQV✴✴✴).

Pressione a tecla  para ajustar a velocidade do ventilador desejada.

Auto (Automático)  (Automático)

Cool (Frio)  (Automático),  (Baixo),  (Médio),  (Alto)

Dry (Seco)  (Automático)

Fan (Ventilador)  (Baixo),  (Médio),  (Alto)

Heat (Quente)  
(Modo AQV✴✴✴)  (Automático),  (Baixo),  (Médio),  (Alto)

Pressione a tecla  para ajustar a temperatura.

Auto (Automático) Você pode ajustar a temperatura desejada de 1°C na faixa de 16°C~30°C.

Cool (Frio) Você pode ajustar a temperatura desejada de 1°C na faixa de 16°C~30°C.

Dry (Seco) Você pode ajustar a temperatura desejada de 1°C na faixa de 18°C~30°C.

Fan (Ventilador) Ajustes na temperatura não são possíveis. 

Heat (Quente)  
(Modo AQV✴✴✴)

Você pode ajustar a temperatura desejada de 1°C na faixa de 16°C~30°C.

• O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente.
OBSERVAÇÃO

Ajustando a direção do fluxo de ar
O fluxo de ar pode ser dirigido na sua posição desejada.

Fluxo de ar vertical
As lâminas do fluxo de ar se movem para cima e para baixo. 

Pressione a tecla Air swing (Oscilação do ar)  no 
controle remoto.

ffO indicador da oscilação do ar será ligado e as 
lâminas do fluxo de ar se moverão para cima e para 
baixo continuamente para circular o ar.
ff Pressione a tecla Air swing (Oscilação do ar)  no 
controle remoto novamente, para manter a direção 
do fluxo de ar em uma posição constante.

Fluxo de ar horizontal
Certifique-se que as alavancas que sustentam as lâminas do fluxo de ar não estejam partidas.

Alavanca do pino 
da lâmina

Mova a alavanca com pino da lâmina para a 
esquerda ou direito para manter a direção do fluxo 
de ar em uma posição constante que você preferir.

• Seja extremamente cauteloso com seus 
dedos durante o ajuste da direção do fluxo 
de ar Horizontal. Existe um risco potencial 
de ferimentos pessoais quando a unidade 
é manuseada de forma incorreta.

CUIDADO

Usando a função Turbo
A função Turbo vai ser útil para refrigerar a sua sala de forma rápida e eficaz.

Pressione a tecla Turbo no controle remoto durante 
o modo Frio.

ff O indicador Turbo aparece no display do controle remoto e 
o ar-condicionado opera na função Turbo por 30 minutos. 

Cancelar Pressione a tecla Turbo mais uma vez.

• A função Turbo está somente disponível 
no modo Frio. 

• Se você Pressionar a tecla Mode (Modo) 
enquanto a função Turbo estiver ligada, 
ela cancelará a função.

• A velocidade do Ventilador/Temperatura não 
pode ser ajustada enquanto usar esta função. 

OBSERVAÇÃO

Modo  
Para um sono confortável, o ar-condicionado irá operar no modo Pegar no sono  Dormir 
profundamente  Acordar no modo .

Quando o ar-condicionado estiver ligado e no modo 
frio/Quente (Model AQV✴✴✴)
1. Pressione a tecla  no controle remoto. 

 -  indicador aparece e o indicador 
do temporizador desligado começa a piscar no 
display do controle remoto. 

2. Pressione a tecla  para definir o tempo. 

 - Você pode ajustar a hora em unidades horárias de 
30 minutos ~ 3 horas e em unidades de hora de 
3 horas ~ 12 horas. 

 - A hora de operação pode ser ajustada a partir 
de um mínimo de 30 minutos até o máximo de 
12 horas. 

 - A hora de operação padrão é ajustada em 8 horas. 
3. Pressione a tecla de Set/Cancel (Ajustar/Cancelar) 

para ativá-lo.

 - O indicador do temporizador desligado pára de 
piscar e o tempo reservado será exibido durante 
3 segundos. Em seguida, o ar-condicionado 
opera no modo good’sleep(Frio). 

 - Se não pressionar a tecla Set/Cancel (Ajustar/
Cancelar) em 10 minutos depois de pressionar o 
botão , o ar-condicionado voltará 
para o estado anterior. Verifique o indicador do 
temporizador desligado e o indicador  na 
unidade interna.

Cancelar Pressione a tecla Set/Cancel (ajustar/
cancelar) mais uma vez.

Você pode ajustar a temperatura desejada de 1°C na faixa de 16°C~30°C.

A velocidade do ventilador é automaticamente ajustada de acordo com o 
modo . 

No entanto, se você selecionar o modo  enquanto a operação 
de aquecimento está ligada, você pode ajustar a velocidade do ventilador. 
(Modo AQV✴✴✴)

A direção do fluxo de ar será automaticamente ajustada de acordo com o 
modo . 

No entanto, se você selecionar o modo  enquanto a operação 
de aquecimento está ligada, você pode ajustar a direção do fluxo de ar. 
(Modo AQV✴✴✴)

Mudanças na temperatura e velocidade do ventilador no modo 

ffPegar no sono: Facilita que você adormeça, baixando a temperatura. 
ffDormir profundamente: Relaxa seu corpo e aumenta sua temperatura levemente. 
ffAcordar no modo :  Permite que você acorde com um ar intermitente 

confortavelmente e que isso o faça sentir refrescado. 

• Ajuste Temporizador Desligado no modo  em 5 horas. Você 
terá um sono perturbado se  estiver ajustado para pouco 
ou muito tempo em função da pré-definição que está ajustada em uma 
operação de 8 horas. 

• Se o modo  é ajustado em menos de 4 horas, a operação irá 
parar no tempo ajustado. Se o modo  é ajustado em 5 horas, 
ele irá funcionar como estágio de Acordar para a última hora antes de parar. 

• A temperatura ajustada recomendada é entre 25˚C e 27˚C para 
esfriamento e 21˚C e 23˚C para aquecimento.

OBSERVAÇÃO

Ajustando o Temporizador no Ligado/Desligado
Você pode ajustar o ar-condicionado para ligar/desligar automaticamente no horário 
desejado. 

Ajustando o temporizador ligado enquanto o ar-condicionado estiver desligado/
temporizador desligado enquanto ar-condicionado estiver ligado

Ajustando o temporizador Ligado

1. Pressione a tecla do On Timer(Temporizador 
Ligado)/Off Timer(Temporizador Desligado). 

 - O indicador do temporizador Ligado/Desligado 
piscará no display do controle remoto. 

2. Pressione a tecla On Timer(Temporizador Ligado)/
Off Timer(Temporizador Desligado) para definir 
o tempo.

 - Você pode ajustar a hora em unidades horárias de 
30 minutos ~ 3 horas e em unidades de hora de 3 
horas ~ 24 horas.

 - A hora de operação pode ser ajustada a partir 
de um mínimo de 30 minutos até o máximo de 
24 horas. 

3. Pressione a tecla de Set/Cancel (Ajustar/Cancelar) 
para ativá-lo.

 - O indicador do temporizador ligado pára de 
piscar e o tempo reservado será exibido durante 
3 segundos. 

 - Se você não pressionar a tecla Set/Cancel (Ajustar/
Cancelar) dentro de 10 segundos após selecionar 
o tempo que o ar-condicionado retornará 
ao estado anterior. Verifique o indicador do 
temporizador ligado ou desligado e o indicador 

 na unidade interna.

Ajustando o temporizador Desligado

Cancelar Pressione a tecla Set/Cancel (Ajustar/
Cancelar).

Opções adicionais disponíveis no modo do 
temporizador Ligado

Você pode selecionar do 
Auto(Automático)/Cool(Frio)/Dry(Seco)/
Fan(Ventilador)/Heat(Quente) (Modelo 
AQV✴✴✴).

Você pode ajustar a velocidade 
do ventilador no modo Cool(Frio)/
Fan(Ventilador)/Heat(Quente) (Modelo 
AQV✴✴✴).

Você pode ajustar a temperatura no 
modo Auto(Automático)/Cool(Frio)/
Dry(Seco)/Heat(Quente) (Modelo 
AQV✴✴✴) .

• Apenas o ultimo ajuste do temporizador será aplicada entre o Temporizador 
Ligado/Desligado e funções do temporizador Desligado no . 

• Após definir o Temporizador, a hora definida será exibida durante 3 
segundos antes de desaparecer.

OBSERVAÇÃO

Combinando o Temporizador Ligado/Desligado

Se o ar-condicionado estiver ligado Se o ar-condicionado estiver desligado

O tempo pré-ajustado no temporizador Ligado 
é maior do que o temporizador Desligado

Ex)  Temporizador Ligado : 3 horas,  
Temporizador Desligado : 1 hora

• O ar-condicionado operará o temporizador 
Desligado após 1 hora a partir do momento 
que você ajustar o temporizador. O seu 
ar-condicionado ligará após 2 horas. 

O tempo pré-ajustado no temporizador Ligado 
é menor do que o temporizador Desligado

Ex)  Temporizador Ligado : 3 horas,  
Temporizador Desligado : 5 horas

• O ar-condicionado operará o temporizador 
Ligado após 3 horas a partir do momento 
que você ajustar o temporizador. O seu 
ar-condicionado permanecerá por 2 horas e 
depois desliga automaticamente. 

• O tempo das configurações do temporizador Ligado e Desligado devem ser 
diferentes um dos outros. 

• Pressione a tecla Set/Cancel (Ajustar/Cancelar) no controle remoto 
enquanto a combinação do temporizador estiver ligada. Ambos os 
temporizadores Ligado e Desligado será cancelado e o indicador 
desaparecerá.

OBSERVAÇÃO

• Quando pressionar a tecla [2ndF], o indicador  será visualizado no 
controle remoto e você poderá mudar as funções no controle remoto, 
como listado abaixo. 
Auto Clean  Filter Reset, Temp/Humi  Desligar Bipe, good’ sleep  
Desligar Visualização. Se você selecionar a função com a tecla, enquanto 
estiver comutando 2ndF, a função 2ndF é cancelada.

OBSERVAÇÃO

Display do controle remoto

❶

❷
❸

❻

❹
❺

❽
❾
❿

⓫

⓯

⓬

⓭

⓮

❼

❶ Indicador Silencioso ❾ Indicador Temporizador Desligado

❷ Indicador Turbo ❿ Indicador 

❸ Indicador Vírus Doctor ⓫ Indicador do modo de operação

❹ Indicador de Economia Inteligente ⓬ Indicador de bateria baixo

❺
Indicador d'light Cool

(Esta tecla não está  disponível.) 

⓭ Indicador de transmissão

⓮ Indicador de oscilação do ar

❻ Indicador 2ndF

⓯
Indicador de velocidade do ventilador

 Auto(Turbo),  Baixo, 

 Médio,  Alto

❼ Indicador de temperatura

❽ Indicador Temporizador Ligado

❋❋ Para série ASV✴✴✴ Series, não opere o ar-condicionado quando o controle remoto 
está no modo de Quente.

O modo de Quente poder ser selecionado como série AQV✴✴✴. 

Tempo de mudança da pilha

Quando a pilha estiver esgotada, ( ) aparecerá no display do controle remoto. Quando 
o ícone aparecer, mude as pilhas. O controle remoto requer duas pilhas tipo AAA de 1,5V. 

Armazenando o controle remoto

Quando você não usar o controle remoto por um longo tempo, retire as pilhas do controle 
remoto e armazene-o.
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Antes de usar seu novo ar condicionado, por favor, leia completamente este manual, para garantir que você saiba como operar em segurança e de modo eficiente as funções e 
características extensivas de seu novo aparelho.

Manual doUsuário

Informação Ambiental

Embalagem: 

Todo o material desnecessário foi  retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais 
recicláveis, sendo:

calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira 

consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto: 

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte: 

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação á destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias.

Se você tiver comentários ou dúvidas relacionadas aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente SAMSUNG.

0800 124 421 - www.samsung.com.br

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

• Antes de usar o seu novo ar condicionado, por favor, leia completamente este manual, para garantir que você saiba como operar em segurança e de modo eficiente as 
funções e características extensivas do seu novo aparelho.

• • A instalação deste produto deve ser realizado pela Rede de Serviço Autorizado Samsung.ADVERTÊNCIA

DB68-03187A-05

(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.

Usando a função de Smart Saver(Economia Inteligente)
Esta função ajustará o limite do intervalo de temperatura para ajudá-lo a poupar energia 
enquanto o condicionador de ar estiver operando no modo Frio. 

Pressione a tecla Smart Saver (economia inteligente) 
no controle remoto enquanto o ar-condicionado 
estiver operando no modo Frio.

ffO indicador de Economia Inteligente e o indicador 
de oscilação do ar são exibidos automaticamente no 
display do controle remoto.  
As lâminas do fluxo de ar se movem para cima e 
para baixo.
ff Se a temperatura ajustada atualmente é inferior a 
24°C, ela automaticamente se elevará a 24°C.

Cancelar Pressione a tecla de Smart Saver 
(Economia Inteligente) novamente.

• A função Economia Inteligente só está disponível no modo Frio.
• Quando a função Economia Inteligente é ativada, o intervalo de 

temperatura será limitada em 24°C e 30°C.
• Se a temperatura desejada é inferior a 24ºC, desligue a função Economia 

Inteligente pressionando a tecla Smart Saver(economia inteligente) 
novamente.

• A temperatura/velocidade do ventilador também podem ser ajustados.
• O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente.
• Se você pressionar a tecla Mode(Modo)enquanto a função Turbo estiver 

ligada, ela cancelará a função.

OBSERVAÇÃO

Usando a função Vírus Doctor
Vírus Doctor (SPi:super plasma ion) tem a função de eliminar contaminantes 
biológicos(bactérias, vírus, bolores e etc.) e de alérgicos nocivos a saúde como: ácaros, 
poeiras, pelos de cão e de gato. Proporcionando um ar livre de contaminantes, limpo e 
saudável.

Pressione a tecla  no controle remoto.

ffO indicador  aparecerá na visualização do 
controle remoto e o ar-condicionado irá gerar SPi.

Cancelar Pressione a tecla  mais uma vez.

• Função  pode ser selecionada 
se o ar-condicionado estiver ligado/
desligado.OBSERVAÇÃO

Usando a função Quiet (Silencioso)
Você pode reduzir o ruído gerado por uma unidade interna.

Pressione a tecla Quiet (Silencioso) no controle remoto 
enquanto o ar condicionador estiver operando no 
modo Frio/Quente.

ffO indicador Silencioso é exibido na visualização do 
controle remoto.
ffA unidade interna irá operar mais silenciosamente.

Cancelar Pressione a tecla de Quiet (Silencioso) 
novamente.

• Se usar um sistema múltiplo, esta 
função irá funcionar apenas quando a 
função Silencioso for ajustada em todas 
as unidades internas operadas.

OBSERVAÇÃO

Usando a função de Auto Clean(Limpeza Automática)
A função limpeza automática impedirá o crescimento do molde, eliminando a umidade da 
unidade interna. Sua unidade interna evapora a umidade internamente. Ative essa função 
para lhe proporcionar o ar mais limpo e saudável.

Pressione a tecla de Auto Clean(Limpeza Automática).

Quando o ar-condicionado é desligado,

ffO indicador de limpeza Automática no display da 
unidade interna aparece e a função de limpeza 
Automática é executada.

Quando o ar-condicionado é ligado,

ffApós a parada da operação do ar-condicionado, 
o indicador de limpeza Automática no display 
da unidade interna aparece a função de limpeza 
Automática é executada.

❋❋ O tempo do Limpador Automático pode variar, 
dependendo do modo usado anteriormente.

 - Modo Automático (frio), Frio, Seco: 
aproximadamente 30 minutos.

 - Modo Autómático (Quente / Modelo AQV✴✴✴), 
(Quente / Modelo AQV✴✴✴),Ventilador:

 -  aproximadamente 15 minutos.

Cancelar Pressione a tecla de Auto Clean (Limpeza 
Automática) novamente.

• Quando o ar-condicionado estiver 
ligado, a função de limpeza automática 
é executada após a interrupção do 
funcionamento do ar-condicionado.

OBSERVAÇÃO

Limpando o ar-condicionado
• Certifique-se que a força seja desligada e o plugue retirado da tomada de 

parede, quando realizar a limpeza do ar-condicionado.
CUIDADO

Limpando a unidade interna
ff impe a superfície da unidade com um pano ligeiramente úmido ou seco, quando 
necessário.

• Entre em contato com a assistência técnica quando for limpar o permutador 
de Quente da unidade interna porque ele precisará ser desmontado.OBSERVAÇÃO

• Não limpe o display usando detergente alcalino.
• Não utilize ácido sulfúrico, ácido clorídrico, solvents orgânicos (como tiner, 

querosene e acetone, etc.) para limpar a superfície do produto ou coloque 
qualquer adesivo. Eles podem danificar a superfície do ar-condicionado.

CUIDADO

Limpando o exaustor de Quente da unidade externa
ffQuando a poeira se acumula sobre o exaustor de Quente, ela pode diminuir o 
desempenho de resfriamento. Portanto, limpe-o regularmente. 
ffBorrife água para limpar o pó. 

Trocador de Quente
(A ilustração pode diferenciar ligeiramente 
dependendo dos modelos)

• Se for difícil de limpar o exaustor de Quente da unidade externa por você 
próprio, contate o centro de serviço.OBSERVAÇÃO

• Tenha cuidado com as bordas afiadas no trocador de Quente da unidade 
externa.

CUIDADO

Abrindo o painel

Agarre firmemente a parte superior do painel frontal e puxe-o para baixo para abrir. 

Então levante ligeiramente o painel.

Removendo o Filtro de ar
Prenda a alça e levante-a. Depois, puxe o filtro de ar na sua direção e deslize-o para baixo. 

Filtro de ar

Limpando o filtro de ar
A espuma lavável com base no filtro de ar captura partículas grandes no ar. O filtro é limpo 
com um aspirador de pó ou lavando-o manualmente.

Abra o painel e retire o 
filtro de ar.

Insira o filtro de Ar de 
volta na sua posição 
original e feche o 
painel frontal. 

Limpe o filtro de Ar com 
um aspirador de pó 
ou escova macia. Se a 
poeira for muito pesada, 
enxagúe-o com água 
corrente.

Seque o filtro de Ar em 
uma área ventilada.

• Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas ou quando o lembrete de limpeza 
de filtro piscar. O prazo de limpeza pode diferir dependendo do uso e 
das condições do ambiente. Em áreas empoeiradas, limpe-o uma vez por 
semana.

• Se você desligar o aparelho pressionando a tecla Power (Energia) , o 
lembrete de limpeza do filtro será desligado.

• Se o filtro de Ar seca em uma área confinada (ou úmida), podem ser 
gerados odores. Se isto ocorrer, limpe e seque-o novamente em uma área 
bem ventilada.

OBSERVAÇÃO

Manutenção de seu ar-condicionado
Se o ar-condicionado não for usado por um período prolongado de tempo, seque o ar-
condicionado para mantê-lo nas melhores condições.

1. Seque todo o ar-condicionado, operando no modo Ventilador por 3 a 4 horas e 
desconecte o plugue de força. Podem ter ocorrido danos internos se a umidade é 
deixada nos componentes.

2. Antes de usar o ar-condicionado novamente, seque os componentes internos do ar-
condicionado novamente, fazendo-o funcionar o modo Ventilador por 3 a 4 horas. Isto 
ajuda a remover odores que podem ter sido gerados da umidade.

Verificações periódicas
Consulte a seguinte tabela para manter o ar-condicionado adequadamente.

Tipo Descrição A cada 2 
semanas

A cada 3 
meses

A cada 4 
meses

Uma vez 
por ano

Unidade 
interna

Limpar o filtro de ar (1) ●

Limpe o recipiente de dreno de 
condensação (2)

●

Limpe todo o trocador de 
Quente (2)

●

Limpe o tubo de dreno de 
condensação (2)

●

Substitua as baterias do controle 
remoto (1)

●

Unidade 
externa

Limpe o trocador de Quente na 
parte externa da unidade (2)

●

Limpe o trocador de Quente na 
parte interna da unidade (2)

●

Limpe os componentes elétricos 
com jatos de ar (2)

●

Verifique se todos os componentes 
elétricos estão firmemente 
apertados (2)

●

Limpe o ventilador (2) ●

Verifique se todo o grupo do 
ventilador está firmemente 
apertado (2)

●

Limpe o recipiente de dreno de 
condensação (2)

●

● :  Esta marca de verificação exige a verificação da unidade interna/externa 
periodicamente, seguinte a descrição para manter o ar-condicionado adequadamente.

1. As operações descritas deverão ser realizadas com mais frequência, se a 
area de instalação estiver muito empoeirada.

2. Estas operações devem ser realizadas sempre por pessoal qualificado. Para 
mais informações detalhadas, veja o Manual de Instalação.

OBSERVAÇÃO

Resolução de Problemas
Consultar o seguinte capítulo se o ar-condicionado operar de forma anormal. Isso pode economizar tempo e despesas desnecessárias.

PROBLEMA SOLUÇÃO

O ar-condicionado não funciona. • Verifique o estado da energia e então ligue o ar-condicionado novamente.
• Conecte ou ligue o disjuntor e então ligue o ar-condicionado novamente.
• Verifique se você ajustou o Temporizador Desligado. Opere o ar-condicionado novamente pressionando a tecla Power (Energia).

O ajuste de temperatura não está 
funcionando.

• Verifique se você selecionou o modo Fan(Ventilador)/Turbo. Nestes modos, a temperatura desejada é definida como automática e você não pode 
ajustar a temperatura.

O ar Quente/Frio não sai do 
ar-condicionado.

• Verifique se a temperatura é maior (durante o modo Frio)/menor (durante modo Quente (Modelo AQV✴✴✴)) do que a temperatura atual. 
Pressione o botão de Temp (Temperatura) + ou – no controle remoto para mudar o ajuste de temperatura.

• Verifique se o filtro de ar está bloqueado por sujeira. Se houver muita poeira no filtro de ar, o desempenho do resfriamento (aquecimento) 
(Modelo AQV✴✴✴) pode diminuir. Limpe-o frequentemente.

• Verifique se a unidade externa está coberta ou instalada perto de obstáculo. Retire a cobertura e retire o obstáculo para longe.
• Se você quiser operar o ar-condicionado na luz do sol, cobra a unidade externa usando cortinas ou etc.
• Verifique se o ar-condicionado está operando em modo Degelo. Quando o gelo formado no inverno ou a temperatura externa é muito baixa, o 

ar-condicionado funciona no modo de Degelo automaticamente. No modo De-gelo, o ventilador interno para e o ar resfriado não sai do interna. 
• Se as portas ou janelas estão abertas, pode causar desempenho de má refrigeração (aquecimento) (Modelo AQV✴✴✴). Feche as portas e janelas.
• Verifique se o ar-condicionado acaba de ser ligado após parar a operação de resfriamento (aquecimento) (Modelo AQV✴✴✴). Neste caso, apenas 

um ventilador funciona para proteger o compressor da unidade.
• Verifique se o comprimento do tubo é muito longo. Quando o comprimento do tubo excede o comprimento máximo permitido da tubulação, o 

desempenho do resfriamento (aquecimento) (Modelo AQV✴✴✴) pode diminuir.

Ajuste do fluxo de ar não está 
funcionando.

• Verifique se você selecionou o modo Automático/Seco/ . Nestes modos, a temperatura desejada é definida como automática e você 
não pode ajustar a temperatura.

Ajuste da velocidade do 
ventilador não está funcionando.

• Verifique se você selecionou o modo Automático/Seco/Turbo/ . Nestes modos, a velocidade do ventilador é definida como Automática, 
e você não pode ajustar a velocidade do ventilador.

O controle remoto não está 
funcionando.

• Verifique se suas pilhas estão esgotadas.
• Verifique se nada está bloqueando o sensor do controle remoto.
• Verifique se há aparelhos de iluminação forte perto do ar-condicionado. A luz intensa que vem das lâmpadas fluorescentes ou de sinais de neón 

pode interromper as ondas elétricas.

A função do temporizador não 
está ajustada.

• Verifique se você pressionou a tecla Set/Cancel (Ajustar/Cancelar) no controle remoto após você ter ajustado o tempo.

O indicador está piscando 
continuamente.

• Pressione a tecla Power (Energia)  ou desconecte a tomada de energia/desligue o interruptor de energia auxiliar. Se o indicador ainda está 
piscando, contate o centro de serviço.

Odores permeiam na sala 
durante a operação.

• Verifique se o aparelho está sendo executado em uma área com fumaça. Ventile o quarto ou opera o ar-condicionado no modo Ventilador por 
1~2 horas. (Nós não usamos componentes de mau cheiro no ar-condicionado.)

Erro é indicado. • Quando um indicador de unidade interno pisca, contate o centro de serviço mais próximo.

Barulho é gerado. • Dependendo do estado de uso do ar-condicionado, o barulho pode ser ouvido quando o movimento do fluxo de refrigeração muda. Isto é 
normal.

Fumaça é gerada da unidade 
externa.

• Se pode não ser um incêncio, pode ser um vapor gerado pela operação de descongelamento do exaustor de Quente externa durante o modo 
Quente (Modelo AQV✴✴✴) no inverno.

Água está caindo da conexão da 
unidade externa.

• A água pode ser gerada por causa da diferença de temperatura. Isto é normal.

Especificações Técnicas
Modelos Unit ASV09PSBT ASV09PSBU AQV09PSBT ASV12PSBT AQV12PSBT ASV18PSBT AQV18PSBT ASV24PSBT AQV24PSBT

Capacidade

C/O
Btu/h 9000 9000 9000 12000 12000 18000 18000 24000 24000

W/W 3,26 3,34 3,26 3,24 3,24 3,29 3,29 3,24 3,24

H/P
Btu/h - - 9000 - 12000 - 18000 - 24000

W/W - - 3,26 - 3,24 - 3,29 - 3,24

Voltagem V,Hz 220V/60Hz 220V/60Hz 220V/60Hz 220V/60Hz

Consumo
C/O Watt 807 790 807 1078 1078 1514 1514 2130 2130

H/P Watt - - 807 - 1078 - 1514 - 2130

Corrente
C/O Ampare 4,2 5,0 4,2 5,0 5,0 7,6 7,6 9,7 9,7

H/P Ampare - - 4,6 - 5,4 - 7,9 - 10,2

Dimensão
Indoor mm 820 x 285 x 205 820 x 285 x 205 1065 x 298 x 230 1065 x 298 x 230

Outdoor mm
720 x 548 

x 265
660 x 240 

x 470
720 x 548 

x 265
720 x 548 x 265 790 x 545 x 285

880 x 638 
x 310

880 x 798 
x 310

Peso
Indoor kg 8,2 7,9 8,2 8,2 8,2 11,5 11,5 11,5 11,5

Outdoor kg 26,5 24,5 26,5 27,5 27,5 36,0 33,0 42,0 59,2

Fusivel EA 2,5A / 250V 2,5A / 250V 3,15A / 250V 3,15A / 250V

Cabo de Força IN/TYPE 10A, 250V 10A, 250V square 2,5mm2 square 2,5mm2

Carga de Gás Refrigerante g 730 550 800 910 900 850 1300 1000 1650
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