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Descrição das funções do 
controle remoto

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

Ÿ Este é um controle remoto de uso geral. Pode ser 
usado para ar-condicionado com multifunções. 
Caso alguma função não esteja disponível no 
aparelho, o mesmo não responderá ao comando.

Modo aquecimento apenas para modelos que possua 
esta configuração.

Ÿ No modo AUTO a velocidade não pode ser 
selecionada.

Ÿ A velocidade no modo desumidificação é 
baixa e não pode ser ajustada.

A função AUTO LIMPEZA não funciona no modo 
AUTO, ventilação e aquecimento.

No modo AUTO não é possível ajustar a 
temperatura.

Ÿ Após energizar, o ar-condicionado fará um som. O 
indicador de energia       acenderá na unidade “ ”
interna. Depois disso, você pode operar o ar-
condicionado usando o controle remoto.

Ÿ Com o status ligado, pressionando qualquer botão 
no controle remoto, o ícone de sinal “       ” no visor 
do controle remoto piscará uma vez e o ar-
condicionado emitirá um som, o que significa que 
o sinal foi enviado para o ar- condicionado.

1. LIGAR/DESL.

Pressione este botão para definir a velocidade da 
ventilação, seguindo a sequência: AUTO, baixa, média 
e alta. Conforme o ciclo abaixo:

Pressione este botão para selecionar o modo de 
operação.

2. MODO

REFRIG. DESUM. VENTIL. AQUEC.

3. VENTILAR

NOTA

NOTA

As aletas interna no sentido vertical não aplica 
direcionadores de ar automáticos por meio do 
controle remoto, pode ser direcionado manualmente 
através da alavanca interna para posicionamento.

Ÿ Funciona somente nos modos refrigeração ou 
aquecimento.

Ÿ  Modo refrigeração a temperatura aumentará.
Ÿ  Modo aquecimento a temperatura diminuirá.

4. AUTO LIMPEZA

Ao apertar o botão “AUTO LIMPEZA”, o ícone “ ” é  
exibido e a ventilação da unidade interna continuará 
ligada por alguns minutos depois de desligar o 
aparelho, para ser feito a desumidificação interna do 
evaporador.  Assim, ela poderá inibir criação de bacté-

rias ou odores. Para desativa-lá basta clicar 
novamente no botão “AUTO LIMPEZA”  e o ícone 
desaparecerá.

Pressione este botão para ligar a unidade. Pressione 
este botão novamente para desligar a unidade.

5. “▲” e “▼”

7. DORMIR

6. OSCILAR

Pressione este “▼” botão para diminuir a temperatura 
ou ajustar funções do controle.
Pressione este “▲” botão para aumentar a 
temperatura ou ajustar funções do controle.

Pressione este botão para ativar a função DORMIR. 
Aparecerá no visor do controle remoto este símbolo      
“     ”. Após 1 hora de funcionamento do aparelho em 
modo refrigeração ou aquecimento, a temperatura 
configurada aumentará ou diminuirá 1°C, após 2 horas, 
aumentará ou diminuirá 2ºC, então a unidade 
funcionará nesta temperatura de ajuste. 

Pressione este botão para ajustar o ângulo das aletas, 
também pode ser acionado o modo automático que faz 
com que as aletas direcionem o ar para vários sentidos 
de acordo com o limite selecionado.

Ao desativar a função OSCILAR a direção das aletas 
será mantida na posição atual.

INDICADOR DA FUNÇÃO OSCILAR:
O ângulo das aletas será alterado conforme o ciclo 
abaixo ilustrado:
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NOTA

Funciona somente nos modos refrigeração e 
aquecimento.
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9. TURBO

10. I FEEL

Quando essa função é ativada aparecerá no visor do 
controle remoto este ícone “    ” e a ventilação passará 
para uma velocidade maior que alta.

Ao pressionar este botão o ícone “  ” será exibido no 
controle remoto. Depois que esta função for definida, o 
controle remoto irá enviar a temperatura ambiente 
detectada para o controlador e a unidade ajustará 
automaticamente a temperatura interna, de acordo 
com a temperatura detectada.
Para cancelar a função I FEEL, pressione novamente o 
botão e o ícone “  ” irá desaparecer.
Por favor, coloque o controle remoto perto do usuário 
quando esta função estiver ativada. Não coloque o 
controle remoto perto de objeto de alta temperatura ou 
baixa temperatura, a fim de evitar a detecção de erros 
imprecisos da temperatura ambiente. Quando a função 
I FEEL é ativada, o controle remoto deve ser colocado 
dentro da área onde a unidade interna pode receber o 
sinal enviado pelo controle remoto.

Informações especiais do
controle remoto

Esta função é para bloquear totalmente o controle 
remoto. Pressione “▲” e “▼” simultaneamente para 
bloquear ou desbloquear o controle remoto. Se esta 
função estiver ativa, aperecerá este ícone “     ” no visor 
do controle remoto. Ao operar o controle remoto, o 
ícone piscará 3 vezes e não enviará o sinal para a 
unidade.

Função Cadeado

Mudar a unidade de temperatura °C e °F

Economia de energia

Sob o estado desligado, pressione os botões “▼” e 
“MODO” simultaneamente para alternar entre as 
unidades de temperatura °C e ºF.

No modo refrigeração, pressione “TEMP” e “TIMER” 
simultaneamente, para iniciar a função de economia de 
energia. Quando a função de economia de energia é 
iniciada, o ícone “SE” aparecerá no controle remoto e 
no visor da unidade interna, o ar-condicionado irá 
ajustar a temperatura definida automaticamente de 
acordo com a configuração de fábrica para chegar ao 
melhor efeito de economia de energia. Para cancelar a 
função de economia de energia, repita novamente o 
procedimento.

NOTA

A visualização da temperatura externa é disponível 
para alguns modelos.

8. TEMP

Ao pressionar este botão, você pode ver a temperatura 
configurada e a temperatura interna do ambiente no 
visor da unidade interna. Conforme abaixo:

A temperatura configurada, é indicada e configurada 
no controle remoto.
Após alguns segundos será exibida, no visor da 
unidade interna, a temperatura interna do ambiente.

sem
exibição

11. TIMER

Sob o status ligado, aperte esse botão para definir o 
TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR “HOUR OFF”. 
No status de desligado, aperte esse botão para definir 
o TEMPORIZADOR PARA LIGAR “HOUR ON”. 

Pressione uma vez e os caracteres de “HOUR ON” ou 
“HOUR OFF” piscará no visor do controle remoto. 
Pressione a tecla “▲” ou “▼” para ajustar a 
configuração do temporizador, ao segurar por um 
tempo, o tempo mudará rapidamente.
O tempo mínimo é de 0,5 hora e o tempo máximo é de 
24 horas. Ao finalizar, aperte esse botão para confirmar 
a configuração do temporizador e os caracteres de 
“HOUR ON” ou “HOUR OFF” irão parar de piscar.
Se os caracteres estiverem piscando, mas você não 
pressionou o botão TIMER, após 5 segundos, o status 
de configuração encerrará. Se caso o tempo definido 
estiver correto, aperte o botão TIMER novamente para 
confirmar o tempo e sair do status de configuração.
Para encerrar o TIMER, uma vez configurado, 
pressione uma vez o botão TIMER para cancelar a 
função.

12. LED

Ao pressionar este botão, irá apagar a luz do visor da 
unidade interna e o ícone “   ” no controle remoto 
desaparecerá. Para retorna a luz no visor da unidade, 
pressione novamente o botão LED.



Substituição das pilhas do 
controle remoto

pilhas

remover

reinstalar

envio do sinal

tampa da caixa das pilhas

Empurre para trás pressionado na parte marcada do 
controle remoto “    ”, como mostrado na figura 
acima, e então puxe para fora a tampa das pilhas na 
direção da seta.

Substitua por duas pilhas (AAA 1.5V) e tenha certeza 
de posicioná-las de acordo com a polarização 
correta.

Reinstale a tampa da caixa das pilhas.

Ÿ Durante a operação, aponte o controle remoto 
para o receptor de sinal da unidade interna.

Ÿ A distância não deve ser maior do que 8m, e 
não deve haver obstáculos entre eles.

Ÿ O sinal pode sofrer interferência das 
lâmpadas fluoresceste ou de telefones. O 
controle deve ficar perto da unidade quando 
estiver operando.

Ÿ Ao substituir as pilhas, utilize o mesmo 
modelo mencionado acima.

Ÿ Quando não for utilizar o controle remoto por 
um longo período, retire as pilhas.

Ÿ Se o visor do controle remoto estiver difuso 
ou em branco, por favor, troque as pilhas.

ATENÇÃO
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Ÿ A função LIMPEZA PROFUNDA deve somente 
trabalhar sob temperatura ambiente. Se o 
cômodo estiver sujo, utilize esta função 1 vez 
ao mês, caso contrário, faça o uso a cada 3 
meses. Após ligar a função de Limpeza 
Profunda, você poderá sair do cômodo. 
Quando a função finalizar, o ar-condicionador 
entrará no status  desligado. Caso esta função 
não esteja disponível no aparelho, o mesmo 
não responderá ao comando.

Ÿ Está função é disponível apenas para alguns 
modelos.

NOTA

Aquecimento a 8ºC

No modo aquecimento,  pressione “TEMP” e “TIMER” 
s imul taneamente,  para in ic iar  a função de 
aquecimento a 8ºC. Quando o aquecimento de 8ºC é 
iniciado, o ícone “    ” será mostrado no controle remoto 
e “8” no visor da unidade interna, e o ar-condicionador 
irá manter o estado de aquecimento em 8ºC. Para 
cancelar a função de aquecimento de 8ºC, repita 
novamente o procedimento. Se a unidade de 
temperatura estiver em ºF, no visor do controle remoto 
aparecerá 46ºF.

Limpeza Profunda

Com a unidade desligada, pressione “MODO” e 
“VENTILAR” simultaneamente por 5 segundos para 
ligar e desligar a função de LIMPEZA PROFUNDA. 
Quando a função estiver ligada, no painel da unidade 
interna irá aparecer “CL”. Durante o processo de 
limpeza a unidade irá realizar um resfriamento rápido e 
um aquecimento rápido. Talvez haja algum ruído, o 
qual será o som do líquido fluindo, se expandindo ou 
contraindo. O ar-condicionado pode soprar ar quente 
ou ar frio, o que é um fenômeno normal. Durante o 
processo de limpeza, tenha certeza de deixar o 
ambiente bem ventilado para evitar o desconforto.
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