Depois de iniciar a função Temporizador ligado/desligado, o indicador (
é apresentado no visor da unidade interior.

) do temporizador

Função good’sleep
Utilize a função good'sleep para dormir bem de noite e poupar energia. Pode selecionar

alterar a

AR12NV Series / AR18NV Series / AR24NV Series

esta função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.
No modo Cool ou
Heat

Combinar Temporizador ligado e Temporizador desligado
Quando o
aparelho
de ar
condicionado
está
desligado
Quando o
aparelho
de ar
condicionado
está ligado

Exemplo) Temporizador ligado: 3 horas,
Temporizador desligado: 5 horas

Pressione
o botão

.)

(temporizador) para alterar a função
atual entre , On
,e
(good’sleep).

recomendada

otimizada

Cool

25 °C a 27 °C

26 °C

Heat

21 °C a 23 °C

22 °C

AR12NS**

AR18NV**

AR18NS**

AR24NV**

AR24NS**

---

---

3370(11500)

---

4981(17500)

---

6301(21500)

---

---

---

3,24

---

3,24

---

3,38

---

---

---

---

---

---

---

---

---

W/W

---

---

---

---

---

V,Hz

---

---

---

---

Q/F*

---

F*

Ampere

---

Q/F*

Ampere

Evaporador

220V / 60Hz
1040

---

1540

---

1944

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5,1

---

7,8

---

9,0

---

---

---

---

---

---

---

---

---

mm

---

---

820 X 285 X 215

---

1065 X 298 X 230

---

1065 X 298 X 230

---

Condensador

mm

---

---

720 X 548 X 265

---

790 X 548 X 285

---

880 X 638 X 310

---

Evaporador

kg

---

---

7,8

---

11,2

---

11,4

---

Condensador

kg

---

---

27,0

---

31,4

---

39

---

Fusivel

EA

---

---

2,5A/250V

---

3,15A/250V

---

3,15A/250V

---

Cabo de Força

A/V

---

---

16A,250V

---

---

---

---

---

Carga de Gás Refrigerante

g

---

---

1000

---

1200

---

1500

---

F*

Corrente

Dimensão

Depois de iniciar a função good’sleep, o indicador

Peso
cancelar a função good’sleep.

NOTA

AR12NV**

---

Potência

good’sleep no modo Cool é de 8 horas. Se o tempo de

AR09NS**

---

Voltagem

função good’sleep são as seguintes:

AR09NV**

---

h)

Q/F*

(good’sleep) é apresentado no visor da unidade interior.

Função
pode ser selecionada se o ar
condicionado estiver ligado

W/W

Capacidade

°C, entre 16 °C e 30 °C.

Modo

)

F*

NOTA

Exemplo) Temporizador ligado: 3 horas,
Temporizador desligado: 1 hora

Usando a função Vírus Doctor

(Selecione
entre
Ligado, Desligado e

Unidade

funcionamento.)

O aparelho de ar condicionado liga-se após
3 horas a partir do momento em que inicia o
Temporizador ligado/desligado, permanece
ativo durante 2 horas e, de seguida, desligase automaticamente.

O aparelho de ar condicionado desliga-se
após 1 hora a partir do momento em que
inicia o Temporizador ligado/desligado e, de
seguida, liga-se 2 horas após o momento em
que é desligado.

Modelos

F*: FRIO
Q/F*: QUENTE/FRIO

O aparelho de ar condicionado para automaticamente
Quando as funções Temporizador ligado, Temporizador
desligado e good'sleep se sobrepõem, o aparelho de ar
condicionado opera o seu temporizador apenas com a
função que iniciou mais recentemente.

Referência rápida para limpeza

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

Execução da limpeza automática

GRUPO ALFA E ÔMEGA
RUA PERU, 396 / Bairro: HABITASA

69905-106

9332349

Trocador de Calor

Visor
da unidade
interior
Indoor
unit display

Fone: (68) 99959-8777

Duração da Limpeza (minutos)

Auto,Cool,Dry
Fan

49055-380

geliton@hotmail.com

inluxservicerefrigeracao@gmail.com

809

AR12NV.....Series

AR18NV.....Series
AR24NV.....Series

10 min.

30 min.

10 min.

15 min.

jlrefrigeracao2@hotmail.com

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

PROHOUSE ELETRO
RUA EPAMINONDAS GRACINDO,159

57022-183

NOTA
Clean pisca no visor do controle
remoto e, em seguida, desaparece. O indicador do temporizador ( ) também é exibido no

visor do controlo remoto.
Quando o aparelho de ar condicionado se encontra desligado, a limpeza automática inicia-se
de imediato quando é selecionada. Quando o aparelho de ar condicionado é ligado, a limpeza
automática inicia-se mal o aparelho de ar condicionado para de funcionar.
Durante a limpeza automática, o ventilador interior continua em funcionamento e as pás do

4304256

unidade externa.

Fone: (82) 3327-1011

prohouse.eletro@hotmail.com

4381062

6170591

alfaautorizadasamsung@bol.com.br

Fone: (96) 3222-3806

cellshop_operacional@hotmail.com

44001-240
5299445

Fone: (75) 3221-7344

NETO COM SERV ELETRONICOS
RUA SAO PANTALEAO, 923

65015-460
6125027

Fone: (98) 3232-3738
neto.com.serv@gmail.com

NEWTEMP AR CONDICIONADO LTDA
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 2251

TECNOCENTRO ELETRONICA
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 8100-SALA 103

60811-341

31270-672

3437868

60850-012
4241696

Fone: (85) 4011-6464

garantia@newtemp.com.br

Fone: (85) 3924-8999

garantiacorp@frigelar.com.br

71907-360

8333726

Fone: (31) 3492-8783

samsungbh@tecnocentroeletronica.com

4245706

Fone: (61) 3042-2220

29111-270
3454133

Fone: (27) 3326-5548

vilafrio@vilafrio.com.br

NANOTEC
RUA TORQUATO LARANJA, 46

29100-370
3479089

Fone: (27) 3062-3641

Fone: (11) 2709-6199
garantianovaeletro@gmail.com

EVOLUÇÃO REFRIGERACAO
AVENIDA ATLANTICA, 373

88095-700
8206670

Fone: (48) 3024-3368

sac@evolucaorefrigeracao.com.br

4486

98720-3233
omega@omegarefrigeracao.com.br

MULTI MARCA REFRIGERACAO
AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, 920

64001-300
9378578

Fone: (86) 3211-4509
alves-rego@bol.com.br

RUA DIOGO ANTONIO FEIJO, 573 - ANDAR 1

06114-020

Fone: (11) 2284-3537

sac2@resolv-sp.com.br

MULTIFIX BARRA
AVENIDA DAS AMERICAS, 3120 - BL 05 - LJ 120

Fone: (13) 3232-3599
serwalmc@uol.com.br

22640-102

Fone: (21) 3311-8888

6072984

SAMS PECAS E SERVICOS
AVENIDA DR BERNARDINO DE CAMPOS, 123 SALA 02

GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACOES LTDA
AVENIDA HERMES DA FONSECA, 509

11065-001

59014-165

8206670

Fone: (61) 3373-1333

VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA
RUA BURARAMA, 16

9367191

cellservicems@terra.com.br

suporte@ctdigital.net.br
PADOCK REFRIGERACAO
QNN 02 - CONJUNTO C, LOTE 02

assistencia@padockrefrigeracao.com.br

13206-820

Fone: (67) 2109-8132

4381062

4381062

NOVA ELETRO ASSISTENCIA TECNICA
RUA INGLATERRA, 309

CELL SERVICE
RUA RUI BARBOSA, 1962

79002-361

CT DIGITAL ASSISTENCIA TECNICA
RUA 03, S/N, LOTE 02 LOJA 07 EDIF PIAZZA DI SPAGNA

72220-023

CLIMA REFRIGERAÇÃO
RUA LEOLINDA BACELAR LIMA, 84

parede, quando realizar a limpeza do Ar-condicionado.

falecom@bahiatemp.com.br

Fone: (92) 3663-7421

CELL SHOP
AVENIDA CORA DE CARVALHO, 2118 - 2º PISO

68900-040

8320439

Fone: (71) 3015-6400

AA FRIGELAR SA
AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 6520

ALFA SERVICOS
RUA JONAS DA SILVA, 50

69079-120

BAHIATEMP CLIMATIZACAO
RUA BELO HORIZONTE, 70

40140-380

57313-010

refrigeracaoaracaju@gmail.com

Fone: (13) 4141-3661

sergiosamsungjardins@hotmail.com

5264391

Fone: (84) 3342-3636

dantas.petros@grupostr.com.br

REFRIGERAÇÃO SUZUKI
AVENIDA RAMIRO BERNARDO DA SILVA, 318

78710-525
4295354

Fone: (66) 3426-8596

refrigsuzuki@terra.com.br

portoalegre@samsung.srv.br
INFOAR
TRAVESSA VENEZUELA, 210

4295709

90240-220
3464887

Fone: (51) 3025-1440

infoar@infoar.com.br

autorizadananotec@gmail.com

Entre em contato com a assistência técnica quando for limpar o trocador
de calor da unidade interna porque ele precisará ser desmontado.
Não limpe o display usando detergente alcalino.
Não utilize ácido sulfúrico, ácido clorídrico, solventes orgânicos (como tiner,
querosene e acetona, etc.) para limpar a superfície do produto ou coloque

Calor

DB68-07988A(1)

Funcionalidades inteligentes rápidas
O aparelho de ar condicionado Samsung oferece-lhe várias funcionalidades adicionais.

e confortável.

Modo Auto

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de materia
e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de
garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela
Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado pela SAMSUNG.
A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá
incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor
quanto às últimas. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas
se tornarão propriedade da SAMSUNG.
A SAMSUNG concederá, ainda:

Selecione Dry.

02 Indicador da opção do temporizador
NOTA

03 Indicador do modo de funcionamento
05

APENAS AOS COMPRESSORES Digital Inverter ™, uma garantia de 10 (dez) anos.

01

APENAS AO TROCADOR DE CALOR dos Condensadores Durafin ™, uma garantia de 3 (três) anos.
Prazos contados a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda do Consumidor Final do produto ou da data de
entrega do produto. Após expirados os prazos de garantia legal e contratual do produto acima referidos, estas garantias exclusivas
dos componentes não se aplicam aos demais componentes do produto ou aos custos de mão de obra.
A SAMSUNG oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada,
atendimento domiciliar e envio via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato
com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões).

05 Indicador de bateria fraca

07

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se
efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos
decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela SAMSUNG. A
SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado
com seus aparelhos, ou pelo funcionamento de seus aparelhos ou acessórios com outros que não os fornecidos pela SAMSUNG.
Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados
ao produto resultantes de tais fatos.

10

21

08 Indicador de oscilação vertical do ar

09

09

15

10 Botão Ligar/Desligar

16

11 Botão Temperatura

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

12
13

15 Botão de oscilação vertical de ar

19

16 Botão Modo

Quando a temperatura exterior é baixa e a humidade elevada no modo de
aquecimento, poderá formar-se gelo no trocador de calor exterior.

18 Botão Single user

o controle

NV

avaria do aparelho.

Função Fast (Rápido)

Utilize a função Fast para resfriar ou aquecer rapidamente a sua divisão. Esta função é a
caso, o ar condicionado ativa a função de descongelamento durante aproximafunção de resfriamento e aquecimento mais potente do aparelho de ar condicionado.
damente 5 a 12 minutos para remover o gelo do trocador de calor exterior.
Pode selecionar esta função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.
Quando a função de descongelamento está ativa não sai ar da unidade interior para
No modo Cool ou Heat
a saída de ar frio. Algum tempo depois de a função de descongelamento parar, começa
a sair ar quente.
É possível reduzir o ciclo da função de descongelamento conforme a quantidade de gelo
Selecione Fast.
na unidade exterior.
NOTA

19 Botão De
20

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

modo Fan, de forma a impedir a entrada de ar frio na
unidade. Este funcionamento é normal e não constitui uma

aparelho de aquecimento adicional, juntamente com o
aparelho de ar condicionado.

21 Indicador Vírus Doctor

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização
e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da SAMSUNG
podem ser consultadas através de seu site http://www.samsung.com/br/ ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e
grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema e este não esteja dentre as causas
excluídas da garantia, a SAMSUNG, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do
produto, sem custo ao cliente. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços
oferecidos por companhias telefônicas, de fornecimento de água, energia ou gás; em hipótese alguma a SAMSUNG será responsáve
por indenização superior ao preço da compra do aparelho, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo
comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do
produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

Se o aparelho de ar condicionado não for utilizado durante
um longo período de tempo, seque-o ligando-o no modo
Fan durante 3 a 4 horas.

O ventilador pode não funcionar inicialmente, durante
cerca de 3 a 5 minutos, enquanto o ar condicionado
aquece, para impedir correntes frias.

17 Botão de velocidade do ventilador

14

NOTA

NOTA

18

20

Selecione Fan.

Selecione Heat.

14 Botão direção/botão seleção

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras
peças expostas, arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, bem como derramamento
de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de
qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para
este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) Produtos que tenham tido o número de série
removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não
originais com o produto SAMSUNG; (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e
outros), exposição excessiva ao calor ou a umidade; (g) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica
local inadequada. (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. (i) Falhas no funcionamento do produto decorrentes
da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de
energia elétrica que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário e/ou pressão de água insuficiente para
o ideal funcionamento do produto. (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (k) Falhas no funcionamento
normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu
interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

Utilize o modo Fan para utilizar o aparelho de ar condicionado como uma ventoinha normal.
O aparelho de ar condicionado cria uma brisa natural.

Utilize o modo Heat para manter o ambiente aquecido.

13 Botão Temporizador

17

ar quente para a aumentar.

Modo Fan (Ventilação)

A função de aquecimento do aparelho de ar condicionado Samsung mantém um espaço fechado
aquecido e confortável.
Modo Heat (Aquecimento)

12 Botão Opções
11

Quando a temperatura interior aparentar encontrar-se mais alta ou mais baixa do que o ponto

Funcionamento em aquecimento

07 Indicador de velocidade do ventilador
04

NOTA

Não pode usar o modo Dry para aquecimento. O modo Dry foi concebido para produzir
um efeito secundário durante o esfriamento.

06 Indicador da transmissão

08

03

Selecione Auto.

04 Indicador de opções

06

02

Utilize o modo Auto quando quiser que o aparelho de ar
condicionado controle automaticamente o funcionamento.
O aparelho de ar condicionado irá criar o ambiente mais
confortável possível.

Utilize o modo Dry quando o tempo está chuvoso ou húmido.

01

Se selecionar a função Fast com as funções de
esfriamento 2-Step (em 2 passos), Comfort, Single user,
Quiet, ou good'sleep ativadas, estas serão desativadas.
O indicador Fast aparece no display do controle remoto e o
ar condicionado opera na função Fast por 30 minutos.

Também é possível reduzir o ciclo da função de descongelamento conforme a humidade
acumulada devido à chuva ou neve.
Quando a função de descongelamento está ativa não é possível selecionar outras funções
com o controle remoto.
Selecione-as depois a função de descongelamento para parar.

NS

ventilador.
Quando selecionar a função Fast no modo Heat, a velocidade do ventilador poderá
não aumentar, para impedir que seja soprado ar frio.

“Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes.”

Funcionamento do controle remoto
O aparelho de ar condicionado é fácil de utilizar, basta selecionar um modo e, de seguida,
controlar a temperatura, a velocidade do ventilador e a direção do ar.

Em funcionamento
NOTA

esta pode não fechar
completamente quando desligar o aparelho de ar condicionado.
função good'sleep está
ativada no modo Heat, mas não no modo Cool.

Modos de funcionamento
Pode alterar o modo atual entre Auto, Cool, Dry, Fan e Heat
.
pressione o botão

Fluxo de ar horizontal (manual)

Controle da temperatura

da respetiva pá manualmente.

A temperatura pode ser ajustada conforme o modo que indica a seguir:
NS

Modo

Controle da temperatura

Auto/Cool/
Heat

Ajuste em incrementos de 1 °C, de 16 °C a 30 °C.
[Heat somente para os modelos AR**MS**]
Ajuste em incrementos de 1 °C, de 18 °C a
30 °C.

Dry
Fan
NS

Cool

As funções inteligentes e potentes de resfriamento do aparelho de ar condicionado Samsung
mantêm um espaço fechado fresco e confortável.

Modo Cool (Resfriamento)

Dry

Heat

Temperatura
interior

16 °C a 32 °C

18 °C a 32 °C

27 °C ou
inferior

Temperatura
exterior

-5 °C a 46 °C

-5 °C a 46 °C

-10 °C a 24 °C

Humidade
interior

80% ou menos
de humidade
relativa

Se a temperatura exterior baixar para -5°C, a capacidade
de aquecimento pode diminuir entre 60% a 70% da

_

_

Se o aparelho de ar condicionado se mantiver em
funcionamento no modo Cool durante um longo período
de tempo num ambiente de elevada humidade, pode
ocorrer condensação.

Velocidades do ventilador disponíveis

(Auto),
Cool/Heat
(Turbo)
Fan

NOTA

Não pode alterar a velocidade do ventilador.
Se selecionar a função Comfort com as funções de esfriamento 2-Step
(em 2 passos), Fast, Single user, Quiet, ou good'sleep ativadas, estas serão
desativadas.
Se achar que o efeito de arrefecimento ou de aquecimento na função Comfort
é fraco, pode desativar a função Comfort.

Função de tom de aviso sonoro
Utilize a função de tom de aviso sonoro para ativar ou
desativar o som emitido ao se pressionar um botão no
controle remoto.

(Baixo),

(Baixo),

(Méd.),

(Alto),

(Alto),

(Turbo)

Função Quiet (Modo Siliencioso)

Selecione Quiet.

Selecione 2-Step.

30 °C, no modo Cool, de 16 °C a 30 °C, no modo Heat), a velocidade do ventilador e

Contudo, se a temperatura d
igual.
A oscilação vertical de ar permanece ativa, inclusive após desligar a função Single user,
).
até a desativar com o botão de oscilação vertical de ar (
Pode também utilizar a função Single user pressionado o botão Options (Opções)
(
).

Selecione Single user.

Função temporizador ligado/desligado
Utilize Temporizador ligado/Temporizador desligado para
ligar ou desligar o aparelho de ar condicionado passado o

Utilize a função Quiet para reduzir o ruído de funcionamento.
Pode selecionar esta função quando os modos Cool e Heat
estiverem ativos.

Utilize a função de resfriamento 2-Step (em 2 passos) para

No modo Cool
(Méd.),

Selecione Beep.

No modo Cool ou Heat

ativar o modo Cool.

NOTA
Quando a função Single user é iniciada, o padrão
é apresentado no controle
remoto durante alguns segundos e a oscilação de ar vertical é iniciada
automaticamente.
Se selecionar a função Single user com as funções de esfriamento 2-Step (em 2 passos),
Fast, Comfort, Quiet, ou good'sleep ativadas, estes serão desativas.

No modo Cool ou Heat

Função de Resfriamento 2-Step (em 2 passos)

ajusta automaticamente a velocidade do ventilador e a

(Auto)

No modo Cool ou Heat

Selecione Comfort.

NOTA
Para sua comodidade, a diferença de temperatura entre o
ar interior e exterior não deve exceder os 5 °C no modo
Cool.
Depois de selecionar o modo Cool, selecione a função, a temperatura e a velocidade do
que pretende aplicar.
– Para resfriar rapidamente o ambiente, selecione uma temperatura baixa e uma velocidade
do ventilador alta.
– Para poupar energia, selecione uma temperatura alta e uma velocidade do ventilador baixa.
reduz a velocidade de funcionamento, para poupar energia.

Pode selecionar as seguintes velocidades do ventilador em cada modo:

Auto/Dry

Utilize o modo Cool para manter o ambiente fresco quando o
tempo está quente.

A função Single user reduz o consumo de eletricidade
mantendo a temperatura fria ou quente. Pode selecionar esta
função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.

No modo Cool ou Heat

Selecione Cool.

Controle da velocidade do ventilador
Modo

ar vertical.

Função Single user

Utilize a função Comfort quando achar que o efeito de aquecimento ou arrefecimento no
momento é demasiado forte. O aparelho de ar condicionado proporcionará um esfriamento
ou aquecimento mais suave. Pode selecionar esta função quando os modos Cool e Heat
estiverem ativos.

de ar.

Cool (Frio)

Não pode controlar a temperatura.

NOTA
Pode usar os modos Cool, Dry, e Heat nas seguintes condições:
Modo

CUIDADO
Para impedir ferimentos corporais,

Funcionamento com poupança de energia

Função Comfort (Conforto)

(Selecione Ligado ou Desligado entre
.)
Ligado, Desligado e
para ligar/desligar.)
Pressione o botão
(temporizador) para alterar a função
(good’sleep).
(good’sleep) só é
atual entre On, , e
apresentado nos modos Cool e Heat.

NOTA
Não pode alterar a velocidade do ventilador.
Se selecionar a função Quiet com as funções de esfriamento 2-Step (em 2 passos),
Fast, Comfort, Single user, ou good'sleep ativadas, estas serão desativadas.

NOTA
para cancelar a função Temporizador ligado/desligado.

