
Condicionador de ar

Manual do usuário
AR**TVHZ*** / AR**TSHZ***

 • 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  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 v car 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  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 Informações de segurança 
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Inform
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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 c cações 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 qual cado 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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Inform
ações de segurança 

Fixe a unidade externa te para que a parte elétrica da unidade externa não 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 mat ável. 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 te.
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PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

   AVISO

Quando o disjuntor estiver cado, 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 cado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente de 
serviço ou por pessoas igualmente qual cadas 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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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 uxo 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 ram 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 car o aparelho você mesmo.

 • Não utilize qualquer fusível (como cobre, ço, 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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  CUIDADO

Não coloque objetos ou dispositivos embaixo da unidade interna.

 • Água escorrendo da unidade interna pode resultar em incêndio ou danos materiais. 

V ro 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 de etores horizontais, depois de 
parar os movimentos do de etor vertical. (No caso de ajuste do de etor 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 relho 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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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 comuns.

 • Isso pode resultar em danos à propriedade.

Evite expor diretamente seres humanos, animais ou plantas ao uxo 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 bor s.

 • Isso deve ser feito por um técnico qual cado. 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 ro, consulte as descrições na seção "Limpeza".
 • Não fazer isso pode resultar em danos, choque elétrico ou incêndio.
 • Tome cuidado para evitar lesões nas bordas  da superfície ao manusear o trocador de calor.
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Visão geral da unidade interna
A aparência do produto real pode diferir ligeiramente da imagem abaixo.

01

03

02

04

05
06

08

07

01 Entrada de ar

02  Filtro de ar

03  Painel frontal

04  De etor (para cima e para baixo)

05  De etor (para a esquerda e para a direita)

06  Botão de alimentação/receptor do controle remoto

07 Sensor de temperatura ambiente

08  Visor

Em resumo
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o
Em

 resum
o

Visor

01

02 03

01 Indicador de temperatura (numérico)  
Indicador de r ção de ro ( )  
Indicador de limpeza automática ( )  
Indicador de degelo ( ) (Para os modelos 
AR**TS*****)

02  Indicador do timer  
Indicador good’sleep

03  Indicador Eco
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Em
 resum

o
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 temperatur ção
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
18 Botão de oscilação de ar horizontal

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

19 Botão Options/Clean

20  

  NOTA

 • Apesar de Heat  (AR**TS*****), Purify ,  
 (oscilação de ar horizontal), Direct , Indirect  e 
Usage  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.
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o
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

16 °C a 46 °C 
(AR**TV***** / 

AR09TS/12TS*****)
-10 °C a 46 °C 

(AR18/24TS*****)

16 °C a 46 °C
(AR**TV***** / 

AR09TS/12TS*****)
-10 °C a 46 °C 

(AR18/24TS*****)

(AR09TS***** /  
AR12TS*****)

(AR18TS***** / 
AR24TS*****)

Umidade 
interna

Umidade 
relativa de 80% _ _

aquecimento poderá ser reduzida em até 60-70%.

aquecimento poderá ser reduzida em até 60-70%.

com umidade elevada por um longo período, poderá haver 
condensação.

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
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Em
 resum

o
Em

 resum
o

Par r a temperatura

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

Modo Controle de temperatura

Auto/Cool/
Heat

Dry

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

Para ajustar a direção do uxo de ar

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

Em funcionamento

  NOTA

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

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

 • Não é possível controlar a direção do de etor vertical no modo 
Cool, quando a função good'sleep está acionada.
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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 temperatur condicionador de ar 
controla a velocidade do ventilador e a direção dos de etores.

Selecione Auto.

  NOTA

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

 • Quando a temperatura ambiente é menor que a temperatura 
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 

 • 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 
temperatur tor do compressor reduz a 
velocidade para economizar energia.

Recursos Smart
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Modo Dry

Utilize o modo Dry em climas chuvosos ou úmidos.

Selecione Dry.

  NOTA

 • A variação da temperatur ropriada para a operação 

umidade atual parece elevada, utilize uma temperatur
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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Recursos Sm
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Recursos Sm
art

Modo Heat (Para modelos AR**TS*****)

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 f te, 
utilize um outro aparelho de aquecimento, juntamente com o 
condicionador de ar.

Degelo automático (Para modelos AR**TS*****)

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 to. 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 de etores 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 de etores, mas não pode mudar 
a temperatur  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 Eco, 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 temperatur reção dos 
de etores, mas não pode mudar a velocidade do ventilador.

 • Selecionar a função Quiet cancela as funções Eco, 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 cará 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

Função Eco

Utilize a função Eco para reduzir o consumo de energia, enquanto o 
ar estiver frio ou quente. Você pode selecionar essa função no modo 
Cool ou Heat.

No modo Cool ou Heat

  NOTA

 • Quando a função Eco é iniciada, o padrão  é exibido no 
controle remoto por alguns segundos e a oscilação de ar vertical 
é iniciada.

 • É possível alterar a temperatur reção do uxo de ar 
e a velocidade do ventilador.

 • As temperatur s, enquanto a função Eco 
estiver ativada, são:

Modo
Temperatur

mínima
Temperatur

máxima

Cool

Heat

 • Se você mudar a temperatur ra fora da faixa permitida 
no modo atual, a temperatur rá automaticamente 
r ra car dentro da faixa.

 • Ao desativar a função Eco, a oscilação de ar continua. Use o botão 
 (oscilação de ar vertical)  para desligá-lo.

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

 • Você também pode iniciar a função Eco no menu Options:

No modo Cool ou Heat

Selecione Eco.
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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.

Sel

(D r 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.

 • Voc r o período de 0,5 hora até 24 horas. 

 • Voc r 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 .)

(D r 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.

 • Voc r o período de 0,5 hora até 24 horas.

 • As temperatur recomendadas, enquanto a função 
good'sleep estiver ativada, são:

Modo Temperatur
recomendada

Temperatur
ideal

Cool

Heat

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

Tarefa Frequência Por quem Instrução

Executar a função de 
limpeza automática.

Quando necessário Proprietário
"Função de limpeza 

automática" na página 26.

Limpar o ro de ar.
Uma vez a cada duas 

semanas
Proprietário

"Limpando o ro de ar" na 
página 29.

Limpar a parte externa da 
unidade interna.

Quando necessário Proprietário
"Limpando a parte externa 

da unidade interna" na 
página 28.

Limpar a parte externa da 
unidade externa.

Pelo menos uma vez 
por ano

Proprietário
"Limpando o trocador de 

calor na unidade externa" na 
página 28.

Trocar as pilhas do 
controle remoto

Quando necessário Proprietário
"Substituindo as pilhas do 

controle remoto" na  
página 13.

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 qual cado
Entrar em contato com seu 

provedor de serviços.

Limpar dentro da unidade 
interna ou externa.

Uma vez por ano Técnico qual cado
Entrar em contato com seu 

provedor de serviços.
Inspecionar a unidade, 
as conexões elétricas, 

os tubos do uido 
refrigerante e as 

proteções.

Uma vez por ano Técnico qual cado
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 ro de ar

Limpe o ro de ar a cada duas semanas ou quando o  (lembrete de limpeza do ro) 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 ro para fora da unidade. 

2 Use uma escova macia ou o aspirador de pó para remover qualquer poeira ou resíduo no ro.

3 Deixe o ro de molho em uma solução de água e detergente neutro por 30 minutos.

4 Enxagúe o ro e deixe-o secar em uma área bem ventilada fora da exposição direta ao sol.

5 Reinstale o ro.

6 Restaure o lembrete de limpeza do ro:

Em funcionamento Selecione Filter Reset. 

  CUIDADO

 • Tome cuidado par car o ro durante a limpeza.

 • Não esfregue o ro de ar com uma escova de cerdas duras ou outro utensílio de limpeza.

 • Não exponha o ro 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.

 • V recebendo energia.

 • V tor. 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.

 • V Fan ou Fast. Se sim, você 
não pode alterar a temperatur controla a 
temperatur tomaticamente.

Temperatura inadequada do 
uxo de ar.

 • Ver que a temperatura de nida. No modo Cool, o resfriamento ocorre 
somente quando a temperatura d nida estiver mais baixa do que a 
temperatura atual. No modo Heat, o aquecimento ocorre somente quando 
a temperatura d nida estiver mais alta do que a temperatura atual.

 • Utilize o botão  (Temperatura)  do controle remoto para alterar a 
temperatur

 • V  ro de ar está entupido com sujeira ou resíduos. 
Se o ro de ar estiver entupido, o desempenho da refrigeração 
ou do aquecimento pode diminuir. Limpe o ro de ar com 
frequência (página 29).

 • V externa está coberta ou instalada próxima 
de obstáculos. Remova eventuais coberturas e/ou obstáculos.

 • V  função Degelo está ativada (página 18). Durante 
o degelo, o ventilador para e o ar quente não sai.

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

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

Não consigo alterar a direção 
do uxo de ar.

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

Não consigo alterar a 
velocidade do ventilador.

 • V  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.

 • V controle remoto pode enviar um sinal desobstruído 
para a unidade.

 • Mantenha as luzes fortes distantes da unidade. A luz proveniente 
de lâmpadas uorescentes 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 remot r 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.

 • V  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 f cativa. É normal.
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Unit AR09TSHZDWKAR09TVHZDWK AR12TVHZDWK AR12TSHZDWK AR18TVHZDWK AR18TSHZDWK AR24TVHZDWK AR24TSHZDWK

Btu/h

W/W

Btu/h

W/W

V,Hz

C/O Wa

H/P Wa

C/O Ampere

H/P Ampere

Indoor mm

Indoor Kg

Outdoor Kg

EA

IN/Type

g

660 X 475 X 242

820 X 299 X 215

720 X 548 X 265

açroF ed obaC

Consumo

Corrente

Modelos

Capacidade

C/O

H/P

Voltagem 220V / 60Hz

Carga de Gás Refrigerante

790 X 548 X 285

Peso

V052/A51,3V052/A5,2levisuF

Dimensão
1055 X 299 X 215

Outdoor mm

Bitola minima de 2,5 mm²

2640(9000)

3080(10500)

3,24

3,50

815

880

3,90

4,30

8,93

22,20

830

2640(9000)

3,24

815

6,50

-------

-------

-------

-------

8,30

20,16

700

3520(12000)

3,24

1085

7,50

-------

-------

-------

-------

820 X 299 X 215

8,90

25,18

950

3520(12000)

3520(12000)

3,26

3,48

1080

1010

5,00

5,00

8,92

26,92

970

5280(18000)

5570(19000)

3,24

3,42

1630

1630

7,50

7,50

11,40

32,74

1110

5280(18000)

3,43

1540

7,40

-------

-------

-------

-------

11,40

32,42

1250

880 X 638 X 310

1055 X 299 X 215

6450(22000)

3,32

1944

9,00

-------

-------

-------

-------

11,30

40,64

1500

6450(22000)

7030(24000)

3,24

3,20

1990

2200

9,20

10,00

11,40

42,30

1400
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“Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes.”

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA 
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 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: 
 

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

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL) 
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. 
 
IV.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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 responsável 
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.  
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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 
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.

  AVISO

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

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



PAÍS LIGUE OU VISITE-NOS ON-LINE EM 

BRAZIL
 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões)  

 4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/br/support

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

DB68-09094A-02

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

PAÍS LIGUE OU VISITE-NOS ON-LINE EM 

BRAZIL www.samsung.com/br/support

DB68-07983A-00

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

06714-17-03269

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, 
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

PRG CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

RUA DELEGADO MAURO DOS SANTOS, 983
78820-242

4428168

Fone:   (69) 3222-3590
paulogudinopvh@hotmail.com

nucleoservice@terra.com.br refrigeracaoaracaju@gmail.com

4486
53230-630 Fone:  (81) 9872-0323

omega@omegarefrigeracao.com.br

809
57313-010

jlrefrigeracao2@hotmail.com

NETO COM SERV ELETRONICOS
RUA SAO PANTALEAO, 923, CENTRO

65015-460
6125027

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

SAMSUNG UNIDADE PINHEIROS
AV PEDROSO DE MORAIS, 670, PINHEIROS

05420-001
4304357

Fone:     (11) 4058-1800
renato.v@samsung.com

MULTI MARCA REFRIGERACAO

 AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, 920, CENTRO
64001-300
9378578

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

REFRIGERACAO CENTRAL
RUA GUILHERME ROCHA, 955 , CENTRO
60030-141
7327614

Fone:    (85) 3034-7777
rccentral4@gmail.com

SAMSUNG UNIDADE BELO HORIZONTE

R DOS TIMBIRAS, 2207, LOURDES
30140-060
2340256

Fone:    (31) 3326-1400
bruno.vieira@samsungbh.com.br

AV DOUTOR ALBERTO SARMENTO, 960, BONFIM

13070-711 Fone:    (19) 3241-1180
robson@grassistencia.com.br

SAMSUNG UNIDADE MANAUS

R PARA, 116, QUADRA73 CONJ VIEIRALVES

69053-575
2340013

Fone:    (92) 3085-3976
lboreli@ctdi.com

CT DIGITAL ASSISTENCIA TECNICA

RUA 03, S/N, LOTE 02, LOJA 07, EDIF PIAZZA DI SPAGNA
71907-360
9227231

Fone:    (61) 3042-2220
marcelo@ctdigital.net.br

SAMSUNG UNIDADE BRASÍLIA

Q CRS 502 BLOCO C, 11, SALA 104 , ASA SUL

70330-530
9381813

Fone:    (61) 3033-7227
eduardo@samsungbrasilia.com

CELL SERVICE
RUA RUI BARBOSA, 1962, CENTRO
79002-361
4245706

Fone:    (67) 2109-8132
rosangela@cellservicems.com.br

SAMSUNG UNIDADE BARRA
AV AR. LOMBARDI, 00400- LOJ 106, LOT 01,PAL 44757
22640-000
2326124

Fone:    (21) 3311-8888

GREEN ELETRONICA E INFORMATICA

TRAVESSA 14 DE MARÇO, 912, UMARIZAL
66053-490

3424008
Fone:    (91) 3241-9915

jrfranca2004@gmail.com

CLIMA REFRIGERAÇÃO

RUA LEOLINDA BACELAR LIMA, 84 , CENTRO
44001-240

5299445

Fone:    (75) 3221-2807

VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA

RUA BURARAMA, 16 , COBILANDIA
29111-270
3454133

Fone:    (27) 3326-5548
vilafrio@vilafrio.com.br

QUALITY MOBILE LARANJEIRAS
AV FERNANDO FERRARI , 2102, LOJA 03, GOIABEIRAS

29075-010
8298891

Fone:    (27) 3060-9998
mariana@qualitymobile.com.br

EVOLUÇÃO REFRIGERACAO
AVENIDA ATLANTICA, 373, JARDIM ATLANTICO 
88095-700
8206670

Fone:    (48) 3024-3368
evolucao@evolucaorefrigeracao.com.br

MULTISERVE
AVENIDA JOAO ARRUDA BRASIL, 1978
16050-485
5293760

Fone:    (18) 3301-8600
comercial@multfrio.com.com

REFRIGERAÇÃO SUZUKI
AV RAMIRO BERNARDO DA SILVA, 318, JD PIN
78710-525
4295354

Fone:    (66) 3426-8596
refrigsuzuki@terra.com.br

ASSISTTEC
AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 6387 A, CANDELARIA
59065-500

4231171

Fone:    (84) 3206-0872
gilvanps@ibest.com.br

SAMSUNG UNIDADE PORTO ALEGRE
RUA DOM PEDRO II , 991, HIGIENOPOLIS

90550-143
2395868

Fone:    (51) 3085-8123
rosane@helpcel.com.br

PORTO VELHO

PA - BELEM

lusilva30@hotmail.com

SAMSUNG UNIDADE GOIANIA
RUA 8, 440   QD. E4  L.33/31, SETOR OESTE
74115-100

2446971
Fone:   (62) 3997-7800

,GETULIO VARGAS

SAMSUNG UNIDADE SALVADOR

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,3244, C. DAS ARVORES
41820-000

2417490

Fone:     (71) 3901-1700

andre@globalexpressbh.com.br

 SALVADOR

  VITORIA

MUNDIAL PECAS E SERVICOS
AVENIDA ARAGUARI, 205 , MARTINS
38400-464
9397447

Fone:    (31) 3326-1400
bruno.vieira@samsungbh.com.br

  UBERLANDIA

, LIXEIRA

  RECIFE
SAMSUNG UNIDADE RECIFE
 AVENIDA ANTONIO DE GOES,626 , PINA
51010-000
2448913

Fone:     (81) 3090-3988
pcesar@systemassistencia.com.br

SAMSUNG UNIDADE CURITIBA

 RUA XV DE NOVEMBRO, 1181 , CENTRO

80060-000
2445719

Fone:     (41) 3387-2262
samsung.ctb@helpcel.com.br

SAMSUNG UNIDADE RIO
RUA CANDELARIA, 65 LOJA A, CENTRO
22091-906
2414679

Fone:    (21) 2526-9292

SOLUCAO CELULARES
AVENIDA TEIXEIRA E SOUZA, 2124, CENTRO
28905-100
3439768

Fone:    (22) 2645-6375
solucaocf.emerson@gmail.com

  CABO FRIO

REFRIMOL REFRIGERACAO MOSSORO
RUA VENCESLAU BRAZ, 581 , SAO JOSE 
59618-140

9235918

Fone:    (84) 3317-3734
neto@refrimol.com

  MOSSORO

VITOR REFRIGERACAO
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 321, FLORESTA

93600-690
2388695

Fone:    (51) 3561-7676
assistencia@vitorrefrigeracao.com.br

  ESTANCIA VELHA

ARACAJU REFRIGERACAO

  SÃO PAULO

  CAMPINAS

2391553

SAMSUNG UNIDADE CAMPINAS

AV. DR BERNARDINO DE CAMPOS,123,SL-02

11065-001 Fone:    (13) 4141-3661
sergiosamsungjardins@hotmail.com9367198

SAMS PECAS E SERVICOS

  ARACATUBA

MULTIMARCAS REFRIGERACAO
104 NORTE, RUA NE 05, LOTE 14 - SL 02, PLANO DIR. NORTE 

77006-020
5311421

Fone:    (63) 3215-2011
multimarcasrefrigerar@gmail.com

  TO - PALMAS


