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Cuidado: Risco de Incêndio/
Materiais Inflamáveis

(Somente para unidades R32/R290)

AVISO: A manutenção deve ser realizada conforme recomendado pelo fabricante do equipamento. A revisão e reparação 
que requeira assistência qualificada deve ser realizado sob a supervisão de identidades competentes no uso de refrigerantes
inflamáveis. Para mais detalhes, consulte as informações de manutenção no MANUAL DE INSTALAÇÃO.
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Percauções e Segurança
Leia as “Percauções e Segurança” antes da Intalação

 
AVISO

Este símbolo indica que ignorar as instruções pode causar morte ou ferimento grave.

A intalação incorreta que provenha da desconsideração de  intruções pode causar sérios danos ou lesões.
A gravidade dos possíveis danos ou leões é classificada como AVISO ou ATENÇÃO. 

Este símbolo indicia que ignorar as intruções pode causar danos moderados a si,
ao aparelho e/ou a outras propriedades.

 
ATENÇÃO

 AVISO

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem 
supervisionadas ou se seguirem as instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendendo 
os perigos envolvido. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção da unidade 
não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

AVISOS DE INTALAÇÃO 
t� Peça a um revendedor autorizado para instalar este aparelho de ar condicionado. A instalação 

inadequada pode causar vazamento de água, choque elétrico ou incêndio
t� Todos os reparos, manutenção e deslocalização desta unidade devem ser realizados por um técnico 

de serviço autorizado. Reparos inadequados podem levar a ferimentos graves ou falhas no produto.

AVISO PARA USO DO PRODUTO

t� Se surgir qualquer situação anormal (como um cheiro de ardor), desligue imediatamente a unidade e 
desligue a ficha de alimentação. Ligue para o seu revendedor para obter instruções a fim de evitar um 
choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

t� Não insira os dedos, varas ou outros objetos na entrada ou saída de ar. Pode causar lesões, uma vez que 
o ventilador pode estar com rotações de alta velocidade.

t� Não use produtos inflamáveis perto da unidade. Pode causar fogo ou combustão.
t� Não use a unidade de ar condicionado em locais próximos ou com gases combustíveis. Pode 

causar explosão.
t� Não use o aparelho em espaços como casas de banho, ou lavandarias. Pode causar deteorização do 

produto e choques eléctricos.
t� Não exponha o seu corpo directament ao ar frio por um longo período de tempo. 

Precauções
e Segurança
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AVISOS ELÉCTRICOS
t� Utilize apenas o fio de alimentação especificado. Se este estiver danificado, deve ser substituído 

pelo fabricante ou pelo agente de serviço certificado.
t� Mantenha toda a ligação da alimentação limpa removendo qualquer poeira ou sujeira que se 

acumule sobre/ ou em torno dela caso contrário pode causar incêndio ou choque elétrico.
t� Para desconectar a unidade segure a ficha, e puxe o fio de alimentação da tomada. Puxar apenas o 

fio pode danificá-lo, o que pode levar a um choque elétrico.
t� Não faça uma extensão, ou prolongamento manualmente do fio de alimentação ou conecte outros 

aparelhos à mesma saída que o aparelho de ar condicionado. Baixas conexões elétricas, isolamento 
pobre e tensão insuficiente podem causar fogo.

AVISOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

t� Desligue o dispositivo e tire-o da ficha antes de limpar. Se não o fizer, pode causar choque elétrico.
t�

t�

 CUIDADO

 CUIDADO

 CUIDADO

 CUIDADO

 CUIDADO

ATENÇÃO

t� Se o ar condicionado for usado em conjunto com outros dispositivos de aquecimento, ventile bem 
o espaço para evitar a deficiência de oxigênio.

t� Desligue o aparelho de ar condicionado e desconecte a unidade se não a for usar durante muito tempo.
t� Desligue e desconecte a unidade durante as tempestades.
t� Certifique-se de que a condensação da água possa ser drenada sem impedimentos.
t�

t�

t�

t�

Este símbolo mostra que o aparelho usa um refrigerante inflamável. Caso o 
refrigerante seja exposto a uma fonte de ignição externa, existe risco de 
incêndio.

Este símbolo mostra que o manual de operação deve ser lido com cuidado.

Este símbolo mostra que existe informação disponível, nos manuais de 
operação e/ou intalação.

Este símbolo indica que a pessoa que está a intervir na unidade deve ter 
como referência o manual de instalação.

Explicação dos símbolos exibidos na unidade interna e externa:
(Adotar apenas refrigerante R32 / R290):

Precauções
e Segurança

Não limpe o ar condicionado com quantidades excessivas de água.
Não limpe o ar condicionado com agentes de limpeza combustíveis. Podem causar incêndio 
ou deformação.

Não utilize o ar condicionado com as mãos molhadas. Pode causar choque elétrico.
Não use o dispositivo para qualquer outro propósito que o uso pretendido.
Não coloque objetos na parte superior da unidade exterior.
Não deixe o ar condicionado funcionar por longos períodos de tempo com portas ou janelas 
abertas, ou se houver muita humidade.
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Especificações e Recursos da Unidade 1 Especificações e 
Recursos da 
U

nidade

Peças da Unidade

Fio de Alimentação (dependendo da unid.)
 

Controlo Remoto
Suporte do Controlo
Remoto (dependendo
                         da unid.)

Grelhas

Painel Frontal

Filtro de Ar
(recolha)

Janela de exibição A

fresh

fresh

run

timer

timer run

“        ”    por 3 segundos quando:
t�5*.&3�0/�FTUÈ�DPOöHVSBEP�
t�'3&4)�48*/(�563#0�PV�4*-&/$&�RVBOEP�BT�GVOÎÜFT�FTUÍP�BDUJWBEBT�

i������������w�����2VBOEP�P�SFDVSTP�i'SFTIw�FTUÈ�BDUJWBEP�	FN�BMHVNBT�VOJEBEFT)

“         ”   por 3 segundos quando:
t�5*.&3�0''�FTUÈ�DPOöHVSBEP�
t�'3&4)�48*/(�563#0�PV�4*-&/$&�RVBOEP�BT�GVOÎÜFT�FTUÍP�EFTBUJWBEBT�

i��������w���RVBOEP�EFTDPOHFMBS

i��������w���RVBOEP�B�GVOÎÍP�BOUJ�GSJP�FTUÈ�BDUJWEB�

i��������w��RVBOEP�B�VOJEBEF�TF�BVUP�MJNQB

i��������w��RVBOEP�P�SFDVSTP���$�FTUÈ�BDUJWBEP�

4JHOJöDBEPT�EPT
$ØEJHPT

/P�NPEP�i'"/w�F�OP�NPEP�i%3:w�B�VOJEBEF�FYJCF�B�UFNQFSBUVSB�BNCJFOUF�
/PVUSPT�NPEFMPT�B�VOJEBEF�FYJCF�OP�WJTPS�B�TVB�DPOöHVSBÎÍP�EF�UFNQFSBUVSB�

NOTA: 

,, “           ” 

0�HVJB�EF�VTVÈSJP�EP�DPOUSPMP�SFNPUP�DPN�JOGSBWFSNFMIPT�OÍP�FTUÈ�JODMVÓEP
OFTUB�FNCBMBHFN�

�2VBOEP�B�GVOÎÍP�&$0�Ï�BDUJWBEB�	FN�BMHVOT�NPEFMPT
�P
��������������JMVNJOB�HSBEVBMNFOUF�F�BT�MFUSBT�����������������DPN�VN�
TFHVOEP�EF�JOUSFWBMP

i��������������w���2VBOEP�P�i5JNFSw�FTUÈ�DPOöHVSBEP�

i�����������w�����2VBOEP�B�VOJEBEF�FTUÈ�FN�GVODJPOBNFOUP�

2VBOEP�PDPSSFN�FSSPT�Ï�FYCJEP�P�DØEJHP�EF�FSSP�

Janela de exibição B

fresh timer run
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Alcança um Desempenho Óptimo
O desempenho ideal para os modos COOL, HEAT e DRY podem ser alcançados nas respetivas 
faixas de temperatura. Quando a unidade é usada fora desses valores, são ativados recursos de 
segurança que afetam o desempenho da máquina.

                                                            

Temperatura
ambiente

17°-32°C (63°-90°F)  0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F)

Temperatura
Exterior

18°-43°C (64°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

 11°-43°C (52°-109°F) 
-7°-43°C (19°-109°F)  18°-43°C (64°-109°F)

18°-54°C (64°-129°F) 18°-54°C (64°-129°F)  
(Para modelos tropicais especiais)

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY

Temperatura 
ambiente

17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Temperatura
Exterior

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

(Para modelos 
especiais tropicais)

 0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

(Para modelos
especiais tropicais)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

(Para modelos com 
sistemas de refrigeração 
de temp. baixa.

Para  melhorar o desempenho da sua unidade :
t� Mantenha as portas e janelas fechadas.
t� Limite o uso de energia com as funções TIMER ON e TIMER OFF.
t� Não bloqueie entradas e saídas de ar.
t� Inspecione e limpe os filtros de ar regularmente.

PARA MODELOS EXTERIORES
COM AQUECEDOR 
ELÉCTRICO

SPLIT INVERTER

Tipo de Velocidade Fixa

Quando a temperatura 
exterior é abaixo de 0ºC,
(32ºF), é sugerimos que
mantenha a unidade
sempre ligada para garantir
um desempenho contínuo.

Especificações e 
Recursos da 
U

nidade

(Para modelos tropicais especiais)

(Para modelos com sistemas de refrigeração de baixa temp.)



NOTA SOBRE AS ILUSTRAÇÕES
As ilustrações neste manual são para fins explicativos. A forma real da sua unidade interna pode ser 
ligeiramente diferente. A forma real prevalecerá.

Para uma explicação detalhada de cada
função, consulte o Manual de Controlo 
Remoto

 
                                                 

Outras características

t� Reinicia Automaticamente
Se a unidade sofrer uma perda de energia, 
reinicia automaticamente com as configurações 
anteriores, assim que a energia seja reposta.

t� Anti-mofo (algumas unidades)
Ao desligar a unidade dos modos COOL, AUTO 
(COOL) ou DRY, o aparelho continuará a operar 
com uma potência muito baixa para secar a água 
condensada e evitar o crescimento de mofo.

t� Controlo Wireless  (algumas unidades)
Pode controlar o ar condicionado através 
do seu telemóvel sem que sejam necessários 
fios.

t� Memória do Ângulo da Grelha 
(algumas unidades)

Ao ligar a sua unidade, a grelha retomará 
automaticamente o ângulo anterior.

t� Deteção de fuga do refrigerante
 (algumas unidades)

A unidade interna exibirá automaticamente "EC" 
quando detectar uma fuga do refrigerante.

Para uma explicação detalhada da funcionalidade 
avançada da sua unidade (tal como o modo TURBO e 
as funções de auto-limpeza), consulte o Manual de
Controlo Remoto.                             
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t� Operação Silênciosa (algumas unidades)
Através do botão LED (no controlo remoto) 
pode desligar a tela interna, e/ou desligar 
os sons do aparelho de ar condicionado, 
criando um ambiente confortável e silencioso. 

Para ter acesso ao dispositivo USB (de 
substituição) as operações de manutenção 
devem ser realizadas por equipas de 
profissionais qualificados.

Especificações e 
Recursos da 
U

nidade
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Configuração do ângulo vertical do fluxo de ar

Enquanto a unidade estiver ligada, use o botão 
SWING / DIRECT para definir a direção (ângulo vertical) 
do fluxo de ar.

 

1.
 
Pressione o botão SWING / DIRECT  para activar a 
grelha. Cada vez que pressionar o botão, a grelha 
ajusta em 6º.

2.  Para fazer a abertura da grelha aumentar e 
diminuir continuamente, mantenha pressionado 
o botão SWING / DIRECT por 3 segundos.  Para
parar a função automática pressione-o novamente.

O ângulo horizontal do fluxo de ar deve ser configurado 
manualmente. Aperte a haste do defletor (veja Fig.B) 
e ajuste-a manualmente na direção preferida.
Para algumas unidades, o ângulo horizontal do fluxo de 
ar pode ser configurado através do controlo remoto. 
Consulte o Manual de Controle Remoto.

NOTA DOS ÂNGULOS DA GRELHA

Ao usar o modo COOL ou DRY, não ajuste a grelha com 
um ângulo demasiado vertical por longos períodos de 
tempo. Pode fazer com que a água se condense nas 
lâminas, e caia para o chão. (Veja a figura A)

Ao usar o modo COOL ou HEAT, configurar a grelha 
para um ângulo muito vertical pode reduzir o 
desempenho da unidade devido ao fluxo de ar restrito.

Não mova a grelha manualmente, isso fará com que 
esta fique dessincronizada. Caso ocorra, desligue a 
unidade e desconecte-a por alguns segundos. De
seguida reinicie-a para ficar redefinida.

Fig. A

 CUIDADO
Não coloque os dedos dentro ou perto do 
ventilador. O ventilado funciona a alta velocidade
e pode causar ferimentos.

Fig. B

Ajuste do Ângulo do Fluxo de Ar

Configuração do ângulo horizontal do fluxo de ar

t�

 

Alcance

Cuidado: não mantenha a grelha num
ângulo vertical por longos períodos de
tempo. Pode causar condensação de água
e escorrer para o chão.

 

Defletor

A grelha pode ser virada para 
baixo libertando a tampa de 
bloqueio

Especificações e 
Recursos da 
U

nidade
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A função SLEEP é usada para diminuir o uso de energia 
durante o seu sono - a unidade não precisa de manter 
a mesma temperatura para nos manter confortáveis.
Esta função só pode ser ativada por controlo remoto.

Pressione o botão SLEEP quando estiver pronto para 
dormir. O modo COOL aumentará a temperatura 1ºC 
(2ºF) após 1hora e mais um 1ºC na hora seguinte. 
Quando estiver no modo HEAT, a unidade diminuirá a 
temperatura da mesma forma que o modo anterior.
Passadas 5 horas de temperatura constante a unidade 
desliga automaticamente.

Nota: A função SLEEP não está disponível no
modo FAN ou DRY.

Operação Sleep 

Poupa energia durante a noite

1hr 1hr
7 horas
desliga

+/- 1 C/2 F

Operação SLEEP

+/- 1 C/2 F

t�

Especificações e 
Recursos da 
U

nidade

Configuração da
temperatura
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Como fazer operações na sua unidade
sem o controlo remoto?

As operações da unidade com o controlo remoto são 
altamente recomendadas, no entanto, se este sofrer 
uma avaria, a sua unidade pode ser controlada 
manualmente através do botão “MANUAL CONTROL” 
presente na unidade interna. 

ANTES DE OPERAR MANUALMENTE
A unidade deve ser desligada antes de qualquer
operação manual.

Para fazer operações manualmente:
1. Localize o botão “MANUAL CONTROL” no 

painel lateral direito da unidade.

2. Perssione o botão uma vez para activar o 
modo “FORCE AUTO”.

3. Pressione-o novamente para activar o modo 
“ FORCED COOLING”.

4.  Para desligar a unidade carregue no mesmo 
uma 3ºvez.

Manual de Operações 
(Sem Controlo Remoto) 2

 CUIDADO

O botão manual destina-se apenas a fins de teste e 
operação de emergência. Não use esta função, a 
menos que o controlo remoto seja perdido ou seja 
absolutamente necessário. Para restaurar o 
funcionamento regular, use o controlo remoto para 
ativar a unidade.

M
anual de O

perações
(sem

 controlo rem
oto)

CPUÍP�i."/6"-�$0/530-w

(Solução a curto prazo)
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Limpe a sua unidade interior

ANTES DA LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO

 

Antes de fazer a limpeza e manutenção da sua unidade, 
desligue-a sempre e desconecte o respetivo fio de 
alimentação.

      
      

   

  CUIDADO

Para limpar a unidade deve ser usado um pano macio 
e seco. Caso a unidade esteja particularmente suja, 
use um pano embebido em água morna para o fazer.
t� Não use produtos químicos ou panos com 

tratamento químico para limpar a unidade.
t� Não use benzeno, diluente, pó de polir ou 

outros solventes para limpar a unidade. 
Podem fazer com que a superfície de plástico 
se quebre ou deforme.

t� Não use água com mais de 40°C (104°F) para 
limpar o painel frontal. Pode fazer com que o 
painel fique deformado ou descolore.

Limpeza do Filtro de Ar
Um condicionador de ar entupido pode reduzir a 
eficiência de resfriamento da sua unidade e também 
pode ser mau para sua saúde. Certifique-se que o filtro 
é limpo uma vez a cada duas semanas.

1. O filtro de ar situa-se na grelha de entrada de ar
 superior.
Para o retirar é necessário levantar e puxar (para si) 
a saliência nele existente.
Se o seu filtro tiver um outro filtro mais pequeno 
contido (filtro de arrefecimento), retire-o. O filtro de 
arrefecimento deve ser limpo com um aspirador a 
vácuo.
O filtro de ar maior deve ser limpo com água morna 
e com sabão. Certifique-se que usa detergentes 
suaves.
Enxague o filtro com água fresca.
Seque-o em local fresco e seco. Evite uma exposição 
direta de luz solar.

2.
 

3. 

 

4
 

Cuidados e Manutenção 3       

5.

 

6. 

7.  Quando seco, reponha o filtro de arrefecimento
no filtro maior, e coloque tudo novamente 
dentro da unidade interna.

 

 CUIDADO

Não toque no filtro de arrefecimento por pelo
menos 10min depois de desligar a unidade.

Grelha do 
filtro

Filtro de arrefecimento
(em algumas unidades)

 Cuidados e
 M

anutenção



3       
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 CUIDADO

t� Antes de mudar o filtro ou de fazer a limpeza, 
desligue a unidade e desconecte a fonte de 
alimentação.
Ao remover o filtro, não toque nas peças metálicas 
na unidade. As arestas metálicas afiadas podem 
cortá-lo.
Não use água para limpar o interior da unidade 
interior. Pode destruir o isolamento e causar 
choque elétrico.
Seque o filtro num local seco e fresco. Evite uma 
exposição direta de luz solar.

t�

t�

t�

Lembretes do Filtro de Ar (Opcional)

Lembrete de limpeza do filtro de ar

Após 240horas de uso, a janela de exibição na unidade 
interna pisca "CL". Este é o lembrete de limpeza do seu 
filtro. Passados 15 segundos, o filtro é limpo. Após a 
limpeza, a unidade volta à exibição anterior. Para reiniciar 
o lembrete pressione o botão “LED” no controlo remoto 
4 vezes ou pressione o botão “MANUAL CONTROL” 3 
vezes. Se o lembrete não for restaurado o indicador "CL"
irá piscar novamente quando a unidade for reiniciada.

Lembrete de substituição do filtro de ar

Após 2.880 horas de uso, a janela de exibição da unidade 
interna pisca "nF". Este é o lembrete para substituir o seu 
filtro. Passados 15 segundos, a unidade volta à sua exibição 
anterior. Para reiniciar o lembrete, pressione o botão “LED” 
no controlo remoto 4 vezes ou pressione o botão “MANUAL
CONTROL” 3 vezes. Se o lembrete não for restaurado, o 
indicador "nF" aumentará quando a unidade for reiniciada.

 CUIDADO

t� Quaisquer manutenções e limpezas da unidade 
exterior devem ser realizadas por um revendedor 
autorizado ou um fornecedor de serviços qualificado.

Qualquer reparo da unidade deve ser realizado por 
um revendedor autorizado ou um fornecedor de 
serviços qualificado.

t�

Manutenção –  
Longos períodos de tempo sem utilização

Caso planeje não usar o seu aparelho de ar condicionado 
durante um longo período de tempo, faça o seguinte:

Limpe todos os filtros Ative a função FAN até 
que a unidade seque 
completamente

Desligue a unidade e 
desconecte a fonte de 
alimentação

 Remova a bateria do 
controlo remoto

 

Manutenção –  
Inspeção pré-temporada

Após longos períodos de não utilização, ou antes
de períodos de uso frequente, faça o seguinte:

Verifique se há fios 
danificados

Limpe todos os filtros

Verifique se há fugas Reponha a bateria

Certifique-se de que nada bloqueia as 
entradas e saídas de ar

 Cuidados e
 M

anutenção
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Desligue sua unidade imediatamente se:
t� A fonte de alimentação estiver danificada ou demasiado quente.
t� Cheirar a queimado.
t� A unidade emitir sons alto fora do normal.
t� Um fusível de energia ou o disjuntor disparar.
t� Se água ou outros objectos caim dentro ou fora da unidade.

Problemas comuns
Os seguintes problemas não são defeitos e na maioria das situações não será necessário reparar.

Questão Possíveis Causas

A unidade não liga 
quando pressiona o
botão ON/OFF

A Unidade possui um recurso de proteção que impede a sua 
sobrecarga, isso faz com que esta não possa ser reiniciada dentro 
de 3min. após ser desligada.

A unidade pode alterar a sua configuração para evitar que geadas 
se formem nela. Quando a temperatura aumentar, a unidade 
começará a operar novamente no modo que estava selecionado.

A temperatura ajustada foi atingida, momento em que a unidade 
desliga o compressor. A unidade continuará a funcionar quando 
for necessário.

A unidade interior 
emite névoa branca

Em regiões húmidas, a diferença de temperatura entre o ar da 
sala e o ar condicionado pode causar névoa branca.

As unidades interior e 
exterior emitem 
névoa branca

Quando a unidade reinicia no modo “HEAT”, após a descongelação 
pode ser emitida um névoa branca devido à humidade gerada 
pelo processo de descongelamento.

Solução de Problemas 4        

Solução de  Probelm
as

A unidade muda de
“COOL” para “HEAT” 
e vice-versa.

NÃO TENTE FIXAR A UNIDADE, CONTACTE UM PROFISSIONAL DE SERVIÇO!



4        
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Questão Possíveis Causas

A unidade interior
faz barulho

Um som de vento pode ocorrer quando a grelha restabelece a 
sua posição.

Pode surgir um ruído após a execução da unidade no modo 
“HEAT” devido à expansão e contração de algumas peças 
da unidade

As unidades
interior e exterior
fazerm barulho

Um assobio baixinho durante a operação: isso é normal e é 
causado pelo fluxo de gás refrigerante através das unidades 
internas e externas.

Um assobio baixinho pode acontecer quando o sistema começa/ 
acabou de parar de funcionar/ está a descongelar. Este ruído é 
normal e é causado pelo corte de gás refrigerante ou pela 
mudança de direção.

A expansão e contração de algumas peças de plástico e metal 
causadas por mudanças de temperatura durante a operação 
podem causar ruídos.

A unidade exterior
faz barulho

A unidade cria diferentes sons consoante o seu modo de 
operação.

Poeira emitida pela
unidade interna ou
externa

A unidade pode acumular poeira durante longos períodos de 
não utilização. Se cobrir o equipamento nessas alturas, pode 
atenuar a emissão de poeiras indesejadas.

A unidade emite
maus odores

A unidade pode absorver odores do ambiente (como móveis, 
cozinhas, cigarros, etc.) que serão emitidos durante as 
operações.

Os filtros da unidade contêm mofo e devem ser limpos.

O ventilador da 
unidade exterior não 
funciona

Durante a operação, a velocidade do ventilador é controlada 
para optimizar a operação do produto.

A operação é 
errática, imprevisível 
ou a unidade não 
responde

A interferência das torres de telemóveis e dos amplificadores 
remotos pode causar a incapacidade da unidade.
   Caso aconteça, tente:
   Desconectar e conectar novamente a energia. 
   Pressionar o botão ON / OFF no controlo remoto para reiniciar 
   a operação.

t�
t�

NOTA: Se o problema persistir, entre em contacto com um revendedor local ou com o 
serviço de atendimento ao cliente mais próximo. Forneça uma descrição detalhada 
do mau funcionamento da unidade bem como o seu número e/ou modelo.

 

Solução de  Probelm
as
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Soluções de  Problemas
Quando ocorrem problemas, verifique os seguintes pontos antes de entrar em contato com uma empresa de 
reparação.

Problema Possíveis Causas Solução

Poor Cooling 
Performance

A configuração da 
temperatura pode ser maior 
que a temperatura ambiente

Baixe a configuração da temperatura

O permutador de calor da
unidade interior ou exterior
está sujo

Limpe o permutador de calor afetado

O filtro de ar está sujo Remova o filtro e limpe-o de acordo
com as instuções

A entrada ou a saída de ar
de qualquer unidade está 
bloqueada

Desligue a unidade e retire o que a 
está a obstruir. 

Portas e janelas abertas
Certifique-se que as portas e janelas 
estão fechadas equanto a unidade
opera.

Calor excessivo 
gerado pelo sol

Feche as janelas e as cortinas durante 
períodos de alto calor.

Muitas fontes de calor na 
sala (pessoas, computadores, 
eletrônicos, etc.)

Reduza as fontes de calor

Pouco refrigerante devido à 
perda ou uso a longo prazo

Verifique se há fugas, sele se 
necessário e desligue o refrigerante

A função “SILENCE” é ativada
(função opcional)

A função “SILENCE” pode reduzir o 
desempenho do produto. Desligue 
a função.

Solução de  Probelm
as
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Problema Possíveis Causas Soluções

A unidade não está
a funcionar

Falha de energia Aguarde que a energia seja reposta

A energia está desligada Ligue a energia

Um fusível está queimado Substitua o fusil queimado

A bateria do controlo remoto
está estragada

Substitua a bateria

A proteção de 3 min. da unidade 
foi ativada

Aguarde 3min para reiniciar a
 unidade

A função “TIMER” está activa Desligue a função “TIMER”

A unidade pára e 
inicia com frequencia

Pouco refrigerante 
no sistema

Verifique se há fugas e recarregue
o sistema com refrigerante.

Inacessibilidade de gás ou
humidade no sistema. Evacue e recarregue o sistema.

O compressor está partido Substitua o compressor

A tensão/ voltagem está
demasiado alta/ baixa

Instale um regulador de pressão

Desempenho de
aquecimento baixo

A temperatura externa é 
extremamente baixa

Use um equipamento de 
aquecimento auxiliar

Entra ar frio pelas portas e 
janelas 

Certifique-se de que todas as 
portas e janelas estejam fechadas 
durante o uso da unidade.

Pouco refrigerante devido a fuga
ou um longo período de 
utilização

Verifique se há fugas, sele se 
necessário, e desligue o 
refrigerante

Luzes indicadoras A unidade pode parar ou continuar a operação em segurança.
 
Se as luzes indicadoras continuarem com “fl”, ou os códigos de 
erro aparecerem, espere cerca de 10 minutos. O problema pode 
ser auto-resolvido.
Caso contrário, desligue a fonte de alimentação e conecte-a. 
Ligue a unidade. Se o problema persistir, desconecte e entre em 
contato com o centro de atendimento ao cliente mais próximo.

Código de erro exibido
na janela da unidade 
interna:
t� E0, E1, E2…
t� P1, P2, P3…
t� F1, F2, F3…

NOTA:  Se o seu problema persistir depois de realizar, e verificar os diagnósticos acima, desligue a 
sua unidade imediatamente e entre em contato com um centro de assistência autorizado.

 

Solução de  Probelm
as
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Diretrizes de Descarte Europeias

Este aparelho contém refrigerante e outros materiais potencialmente perigosos. ~
Ao descartar este aparelho, a lei exige tratamentos especiais. Não descarte este produto como lixo doméstico 
ou resíduos municipais não triados

Para descartar este aparelho, pode faze-lo da seguinte forma: 
-Em instalações municipais designadas ao lixo eletrônico.
-Ao comprar um novo aparelho, o vendedor irá retirar a velha aplicação gratuitamente.
-O fabricante retomará a aplicação antiga gratuitamente.
-Vender a aplicação aos comerciantes certificados de metal.

AVISO ESPECIAL
Ao deixar este aparelho na floresta noutros ambientes naturais põe em perigo a sua saúde e prejudica o 
meio ambiente. Substâncias perigosas podem escorrer nas águas subterrâneas e entrar na cadeia 
alimentar.

Inform
ações

sobre D
escarte 

5



O design e as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
para melhoria do produto. Consulte a agência de vendas ou o fabricante para obter 
detalhes.



 SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

CS78421-548-754

Owner’s Manual

IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 
future reference.

Please check the applicable models, technical
data, F-GAS(if any) and manufacturer information 
from the “Owner's Manual - Product Fiche ” 
in the packaging of the outdoor unit. 
(European Union products only)



Table of Contents
Owner’s Manual

Safety Precautions..................................................................................................03

Unit Specifications and Features........................................................................05

1

2

Care and Maintenance.......................................................................................10 

Troubleshooting......................................................................................................12

3

4

1. Indoor unit display ............................................................................................................05 
2. Other features ..................................................................................................................07 
3. Normal Operating temperature .........................................................................................08 
4. Setting angle of airflow......................................................................................................09

European Disposal Guidelines

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of 
this appliance, the law requires special collection and treatment. Do not dispose of this product as 
household waste or unsorted municipal waste. 
When disposing of this appliance, you have the following options:
U Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
U When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
U The manufacturer will take back the old appliance free of charge.
U Sell the appliance to certified  scrap metal dealers.

Special notice
Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health and is 
bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the food 
chain.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that waste electrical and 
eletrical equipment should not be mixed with general household waste.
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Safety 
Precautions

Read Safety Precautions Before Operation and Installation

The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a  WARNING  or  CAUTION.

WARNING
This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or 

Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury.

serious injury.

This symbol indicates that ignoring instructions may cause moderate 
injury  to your person, or damage to your appliance or other property.

CAUTION

 WARNING

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced 

This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance(IEC Standard requirements).

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children without supervision(EN Standard requirements).

WARNINGS FOR PRODUCT USE
UÊ If an abnormal situation arises (like a burning smell), immediately turn off the unit and disconnect 

the power. Call your dealer for instructions to avoid electric shock, fire or injury.  
UÊ Do not  insert fingers, rods or other objects into the air inlet or outlet. This may cause injury, since 

the fan may be rotating at high speeds. 
UÊ Do not use flammable sprays such as hair spray, lacquer or paint near the unit. This may cause 

fire or combustion.
UÊ Do not operate the air conditioner in places near or around combustible gases. Emitted gas may 

collect around the unit and cause explosion.
UÊ Do not

UÊ

UÊ

Do not  expose your body directly to cool air for a prolonged period of time.

UÊ

UÊ

If the air conditioner is used together with burners or other heating devices, thoroughly ventilate 
the room to avoid oxygen deficiency. 

1Safety Precautions

Do not allow children to play with the air conditioner. Children must be supervised around the  
unit at all times.

 operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. Too 
much exposure to water can cause electrical components to short circuit.

In certain functional environments, such as kitchens, server rooms, etc., the use of specially 
designed air-conditioning units is highly recommended.
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Safety 
Precautions

CLEANING AND MAINTENANCE WARNINGS

UÊ Turn off the device and disconnect the power before cleaning. Failure to do so can cause 
electrical shock.

UÊ Do not  clean the air conditioner with excessive amounts of water.

UÊ Do not  clean the air conditioner with combustible cleaning agents. Combustible cleaning agents 
can cause fire or deformation.

 CAUTION
UÊ Turn off the air conditioner and disconnect the power if you are not going to use it for a long time.
UÊ Turn off and unplug the unit during storms.
UÊ Make sure that water condensation can drain unhindered from the unit.
UÊ Do not operate the air conditioner with wet hands. This may cause electric shock.
UÊ Do not use device for any other purpose than its intended use.
UÊ Do not climb onto or place objects on top of the outdoor unit. 
UÊ

U

Do not  allow the air conditioner to operate for long periods of time with doors or windows open, 
or if the humidity is very high.

  

Note about Fluorinated Gasses

1.   This air-conditioning unit contains fluorinated greenhouse gasses. For specific information on the 
type of gas and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself or the
 “Owner's Manual - Product Fiche ” in the packaging of the outdoor unit. (European 
Union products only).  

2.
  
Installation, service, maintenance and repair of this unit must be performed by a certified 
technician. 

3.
 Product uninstallation and recycling must be performed by a certified technician.

4.   For equipment that contains fluorinated greenhouse gases in quantities of 5 tonnes of CO2 
equivalent or more, but of less than 50 tonnes of CO2 equivalent, If the system has a leak-
detection system installed, it must be checked for leaks at least every 24 months. 

5.
  
When the unit is checked for leaks, proper record-keeping of all checks is strongly recommended.

How to install the appliance to its support, please refer to the “INSTALLATION MANUAL” for details 
in "indoor unit installation" and "outdoor unit installation" sections.
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Unit Specifications and Features 2U
nit 

Specifi
cations 

and Features

“        ”   when Wireless Control feature is activated(some units)

Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit 
may be slightly different. The actual shape shall prevail. 

NOTE: Different models have different front panel and display window. Not all the indicators 
describing below are available for the air conditioner you purchased. Please check the indoor display 
window of the unit you purchased.

“       ”   for 3 seconds when:
t�5*.&3�0/�JT�TFU
t�'3&4)�48*/(�563#0�4*-&/$&�PS�40-"3�17�&$0�GFBUVSF�JT�UVSOFE�PO

“       ”   for 3 seconds when:
t�5*.&3�0''�JT�TFU
t�'3&4)�48*/(�563#0�4*-&/$&�PS�40-"3�17�&$0 feature is turned off

“       ”   when defrosting(cooling & heating units)

“       ”   when anti-cold air feature is turned on

“       ”   when unit is self-cleaning

“       ”   when 8 C heating feature is turned on

“           ” %JTQMBZT��UFNQFSBUVSF�PQFSBUJPO�GFBUVSF�BOE�&SSPS�DPEFT��

Unit Parts

Power Cable (Some Units) 

Remote Control

Remote Control 
Holder (Some Units)

Louver

Front Panel

Air Filter
(pull out)

Display window
        (A)

Display Code 
.FBOJOHT

,,�8IFO�&$0�GVODUJPO	TPNF�VOJUT
�JT�BDUJWBUFE�UIF
              illuminates gradually one by one as    --
    --     --set temperature--    ...... in one second interval.
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U
nit 

Specifi
cations 

and Features

“       ”   for 3 seconds when:
t�5*.&3�0/�JT�TFU
t�'3&4)�48*/(�563#0�4*-&/$&�PS�40-"3�17�&$0�
   feature is turned on

“       ”   for 3 seconds when:
t�5*.&3�0''�JT�TFU
t�'3&4)�48*/(�563#0�4*-&/$&�PS�40-"3�17�&$0 
   feature is turned off

“       ”   when defrosting(cooling & heating units)

“       ”   when anti-cold air feature is turned on

“       ”   when unit is self-cleaning

“       ”   when 8 C heating feature is turned on

“           ” %JTQMBZT��UFNQFSBUVSF�PQFSBUJPO�GFBUVSF�BOE�
&SSPS�DPEFT��

,,�8IFO�&$0�GVODUJPO	TPNF�VOJUT
�JT�BDUJWBUFE�UIF
              illuminates gradually one by one as    --
    --     --set temperature--    ...... in one second interval.

Power Cable (Some Units)
 

Remote Control
Remote Control 
Holder(Some Units)Louver

Front Panel

Air Filter
(pull out)

Display window (B)

fresh

fresh

run

timer

timer run

i����������w����XIFO�'SFTI�GFBUVSF�JT�BDUJWBUFE(some units)

Display Code 
.FBOJOHT

i����������w����XIFO�5*.&3�JT�TFU�

“         ”    when the unit is on.

Display window (C)

fresh timer run
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Other Features

UÊ Auto-Restart(some units)
If the unit loses power, it will automatically 
restart with the prior settings once power has 
been restored.

UÊ Anti-mildew (some units)
When turning off the unit from COOL, AUTO 
(COOL), or DRY modes, the air conditioner will 
continue operate at very low power to dry up 
condensed water and prevent mildew growth.

UÊ Wireless Control (some units)
Wireless control allows you to control your air 
conditioner using your mobile phone and a 
wireless connection.

UÊ Louver Angle Memory(some units)
When turning on your unit, the louver will 
automatically resume its former angle.

UÊ Refrigerant Leakage Detection
(some units)
The indoor unit will automatically display “EC” 
when it detects refrigerant leakage.

The SLEEP function is used to decrease
energy use while you sleep (and don’t 
need the same temperature settings to 
stay comfortable). This function can only
be activated via remote control. And the
Sleep function is not available in FAN or
DRY mode. 
Press the SLEEP button when you are
ready to go to sleep. When in COOL mode, 
the unit will increase the temperature 
by 1°C (2°F) after 1 hour, and will increase 
an additional 1°C (2°F) after another hour. 
When in HEAT mode, the unit will decrease 
the temperature by 1°C (2°F) after 1 hour, 
and will decrease an additional 1°C (2°F)
after another hour.

Sleep OperationUÊ

For the USB device access, replacement, 
maintenance operations must be carried 
out by professional staff. Set 

temperature 1hr 1hr
Keep
running

SLEEP Operation

Saving energy during sleep

Heat mode( -1 C/2 F) per hour
for the first two hours

Cool mode(+1 C/2 F) per hour
for the first two hours

A guide on using the infrared remote is not 
included in this literature package. Not all 
the functions are available for the air
conditioner,  please check the indoor display 
and remote control of the unit you purchased. 

For some units, the sleep feature will stop
after 8 hours and the system will keep 
running with final situation.    

For some units, the unit will turn off after
7 hours. 

Set 
temperature 1hr 1hr

7 hours 
timer off

SLEEP Operation

Saving energy during sleep

Heat mode( -1 C/2 F) per hour
for the first two hours

Cool mode(+1 C/2 F) per hour
for the first two hours

Hold the new 
temperature 
for 5 hours

NOTE:
Best working conditions(the energy 
efficiency can be affected if not set 
under these conditions):
--The best angle of louvers is the default 
   angle of cooling mode.
-- The best way of setting the angle of 
    louvers at heating mode is: run the 
    unit for 5 minutes and then use the 
    remote controller to set the louvers at 
    the default angle of cooling mode.
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Room 
Temperature 17°C-32°C (63°F-90°F)  0°C-30°C

 (32°F-86°F) 
10°C-32°C (50°F-90°F)

Outdoor 
Temperature

18°C-43°C (64°F-109°F)

-7°C-24°C 
(19°F-75°F)

 11°C-43°C (52°F-109°F) 
-7°C-43°C (19°F-109°F)  

(For models with low-temp cooling systems) 18°C-43°C (64°F-109°F)

18°C-52°C (64°F-126°F) 
 (For special tropical models)

18°C-52°C (64°F-126°F)  
(For special tropical models)

COOL mode HEAT mode DRY mode

COOL mode HEAT mode DRY mode

Room Temperature
17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Outdoor 
Temperature

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

 0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

 0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

(For models with 
low temp. cooling 
systems.)

To further optimize the performance of your unit, do the following:
UÊ Keep doors and windows closed.
UÊ Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.
UÊ Do not block air inlets or outlets.
UÊ Regularly inspect and clean air filters.

FOR OUTDOOR UNITS  
WITH AUXILIARY  
ELECTRIC HEATER

Inverter Split Type

Fixed-speed Type

When outside 
temperature is below 0°C
 (32°F ), we strongly  
recommend keeping the
unit plugged in at all 
time to ensure smooth
ongoing performance. 

NOTE: Room relative humidity less than 80%. If the air conditioner operates in excess of this 
figure, the surface of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical air 
flow louver to its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.

When your air conditioner is used outside of the following temperature ranges, certain safety
protection features will activate and cause the unit to disable.

Normal Operating temperature
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Specifi
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and Features

Setting vertical angle of air flow 

While the unit is on, use the SWING/DIRECT  
button on remote control to set the direction 
(vertical angle) of airflow. Please refer to the 
Remote Control Manual for details. 

The horizontal angle of the airflow must be set 
manually. Grip the deflector rod (See Fig.B)
and manually adjust it to your preferred direction.
For some units, the horizontal angle of the airflow
can be set by  remote control. please refer to the
Remote Control Manual.

NOTE ON LOUVER ANGLES 
When using COOL or DRY mode, do not set 
louver at too vertical an angle for long periods 
of time. This can cause water to condense on 
the louver blade, which will drop on your floor 
or furnishings. 
When using COOL or HEAT mode, setting the 
louver at too vertical an angle can reduce the 
performance of the unit due to restricted air 
flow.  CAUTION

Do not put your fingers in or near the blower 
and suction side of the unit. The high-speed 
fan inside the unit may cause injury.

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Setting Angle of Air Flow

Setting horizontal angle of air flow

UÊ

 

To operate your unit manually:

1. Locate the MANUAL CONTROL button on
the right-hand side panel of the unit.

2. Press the MANUAL CONTROL button one
time to activate FORCED AUTO mode.

3. Press the MANUAL CONTROL button again
to activate FORCED COOLING mode.

4. Press the MANUAL CONTROL button a third
time to turn the unit off.

 CAUTION
The manual button is intended for testing purposes 
and emergency operation only. Please do not use this 
function unless the remote control is lost and it is 
absolutely necessary. To restore regular operation, 
use the remote control to activate the unit. Unit must
be turned off before manual operation.     

Manual Operation(without remote)

NOTE: Do not move louver by hand. This will 
cause the louver to become out of sync. If this 
occurs, turn off the unit and unplug it for a few
seconds, then restart the unit. This will reset the 
louver.   

Range

Deflector
 rod

The louver can be taken
down by releasing the
lock block.

.BOVBM�DPOUSPM�
button
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Care and Maintenance 3     

Care and 
M

aintenance

Cleaning Your Indoor Unit

 BEFORE CLEANING OR 
 MAINTENANCE

ALWAYS TURN OFF YOUR AIR CONDITIONER
SYSTEM AND DISCONNECT ITS POWER 
SUPPLY BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE.

      
     
   

 CAUTION

Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean. 
If the unit is especially dirty, you can use a cloth 
soaked in warm water to wipe it clean.

UÊ Do not  use chemicals or chemically treated 
cloths to clean the unit

UÊ Do not use benzene, paint thinner, 
polishing powder or other solvents to clean 
the unit. They can cause the plastic surface 
to crack or deform.

UÊ Do not  use water hotter than 40°C (104°F) 
to clean the front panel. This can cause the 
panel to deform or become discolored.

Cleaning Your Air Filter

A clogged air filter can reduce the cooling efficiency
of your unit, can also make the air flow irregular 
and too much noisy, so please clean the air filter
as often as necessary. Once the abnormal noise
of air flow is heard, please clean the air filter 
immediately. 

1.

 

The air filter is under the top air inlet grill.
2.

 
Grip the tab on the end of the filter, lift it
up,then pull it towards yourself. 

3.

 

 

If your filter has a small air freshening filter, 
unclip it from the larger filter. Clean this air 
freshening filter with a hand-held vacuum.

4

 

Clean the large air filter with warm, soapy 
water. Be sure to use a mild detergent.

5. Rinse the filter with fresh water, then shake 
off excess water.

6. Dry it in a cool, dry place, and refrain from 
exposing it to direct sunlight.

7. When dry, re-clip the air freshening filter to 
the larger filter, then slide it back into the 
indoor unit.

 

 CAUTION

Do not touch air freshening (Plasma) filter for 
at least 10 minutes after turning off the unit.

 

 

Filter Tab

Air freshening filter
(some units)
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Care and 
M

aintenance

Air Filter Reminders (Optional)

Air Filter Cleaning Reminder

After 240 hours of use, the display window on 
the indoor unit will flash “CL.” This is a reminder 
to clean your filter. After 15 seconds, the unit will 
revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED button 
on your remote control 4 times, or press the
MANUAL CONTROL button 3 times. If you don’t  
reset the reminder, the “CL” indicator will flash 
again when you restart the unit.

Air Filter Replacement Reminder

After 2,880 hours of use, the display window on 
the indoor unit will flash “nF.” This is a reminder 
to replace your filter. After 15 seconds, the unit 
will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED button 
on your remote control 4 times, or press the
MANUAL CONTROL button 3 times. If you don’t  
reset the reminder, the “nF” indicator will flash 
again when you restart the unit.

Maintenance –  
Long Periods of Non-Use

If you plan not to use your air conditioner for an 
extended period of time, do the following:

Clean all filters
Turn on FAN function until 
unit dries out completely

Turn off  the unit and               
disconnect the power 

 Remove batteries  
from remote control

Maintenance –  
Pre-Season Inspection

After long periods of non-use, or before periods 
of frequent use, do the following:

Check for damaged wires Clean all filters

Check for leaks Replace batteries

Make sure nothing is blocking all air inlets and outlets

 CAUTION

UÊ Before changing the filter or cleaning, 
turn off the unit and disconnect its power 
supply.

UÊ When removing filter, do not touch metal 
parts in the unit. The sharp metal edges can 
cut you.

UÊ Do not use water to clean the inside of the 
indoor unit. This can destroy insulation and 
cause electrical shock.

UÊ Do not expose filter to direct sunlight when 
drying. This can shrink the filter.

 CAUTION

UÊ Any maintenance and cleaning of outdoor 
unit should be performed by an authorized 
dealer or a licensed service provider.

UÊ Any unit repairs should be performed 
by an authorized dealer or a licensed 
service provider.
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Common Issues

The following problems are not a malfunction and in most situations will not require repairs.

Issue Possible Causes

Unit does not turn 
on when pressing 
ON/OFF button

The Unit has a 3-minute protection feature that prevents the 
unit from overloading. The unit cannot be restarted within 
three minutes of being turned off.

The unit may change its setting to prevent frost from forming 
on the unit. Once the temperature increases, the unit will start 
operating in the previously selected mode again.

The set temperature has been reached, at which point the 
unit turns off the compressor. The unit will continue operating 
when the temperature fluctuates again.

The indoor unit 
emits white mist

In humid regions, a large temperature difference between the 
room’s air and the conditioned air can cause white mist.

Both the indoor 
and outdoor units 
emit white mist

When the unit restarts in HEAT mode after defrosting, white 
mist may be emitted due to moisture generated from the 
defrosting process.

Troubleshooting 4 

Troubleshooting

The unit changes 
from COOL/HEAT 
mode to FAN 
mode

SAFETY PRECAUTIONS

If ANY of the following conditions occurs, turn off your unit immediately!
UÊ The power cord is damaged or abnormally warm
UÊ You smell a burning odor
UÊ The unit emits loud or abnormal sounds
UÊ A power fuse blows or the circuit breaker frequently trips
UÊ Water or other objects fall into or out of the unit

DO NOT ATTEMPT TO FIX THESE YOURSELF! CONTACT AN AUTHORIZED 
SERVICE PROVIDER IMMEDIATELY!
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Troubleshooting

Issue Possible Causes

The indoor unit 
makes noises

A rushing air sound may occur when the louver resets its 
position.

A squeaking sound may occur after running the unit in HEAT 
mode due to expansion and contraction of the unit’s plastic 
parts.

Both the indoor 
unit and outdoor 
unit make noises

Low hissing sound during operation: This is normal and is 
caused by refrigerant gas flowing through both indoor and 
outdoor units.

Low hissing sound when the system starts, has just stopped 
running, or is defrosting: This noise is normal and is caused by 
the refrigerant gas stopping or changing direction.

Squeaking sound: Normal expansion and contraction of 
plastic and metal parts caused by temperature changes during 
operation can cause squeaking noises.

The outdoor unit 
makes noises

The unit will make different sounds based on its current 
operating mode.

Dust is emitted 
from either the 
indoor or outdoor 
unit

The unit may accumulate dust during extended periods of 
non-use, which will be emitted when the unit is turned on. 
This can be mitigated by covering the unit during long periods 
of inactivity.

The unit emits a 
bad odor

The unit may absorb odors from the environment (such as 
furniture, cooking, cigarettes, etc.) which will be emitted 
during operations.

The unit’s filters have become moldy and should be cleaned.

The fan of the 
outdoor unit does 
not operate

During operation, the fan speed is controlled to optimize 
product operation.

Operation 
is erratic, 
unpredictable, 
or unit is 
unresponsive

Interference from cell phone towers and remote boosters may 
cause the unit to malfunction.
In this case, try the following:
UÊ Disconnect the power, then reconnect.
UÊ Press ON/OFF button on remote control to restart operation.

NOTE: If problem persists, contact a local dealer or your nearest customer service 
center. Provide them with a detailed description of the unit malfunction as 
well as your model number.
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Troubleshooting

Troubleshooting

When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company.

Problem Possible Causes Solution

Poor Cooling 
Performance

Temperature setting may 
be higher than ambient 
room temperature

Lower the temperature setting

The heat exchanger on the 
indoor or outdoor unit is 
dirty

Clean the affected heat exchanger

The air filter is dirty
Remove the filter and clean it 
according to instructions

The air inlet or outlet of 
either unit is blocked

Turn the unit off, remove the 
obstruction and turn it back on

Doors and windows are 
open

Make sure that all doors and 
windows are closed while 
operating the unit

Excessive heat is generated 
by sunlight

Close windows and curtains 
during periods of high heat or 
bright sunshine

Too many sources of heat 
in the room (people, 
computers, electronics, 
etc.)

Reduce amount of heat sources

Low refrigerant due to leak 
or long-term use

Check for leaks, re-seal if 
necessary and top off refrigerant

SILENCE function is 
activated(optional function)

SILENCE function can lower 
product performance by reducing 
operating frequency. Turn off 
SILENCE function.
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Troubleshooting

Problem Possible Causes Solution

The unit is not 
working

Power failure Wait for the power to be 
restored

The power is turned off Turn on the power

The fuse is burned out Replace the fuse

Remote control batteries are 
dead Replace batteries

The Unit’s 3-minute protection 
has been activated

Wait three minutes after 
restarting the unit

Timer is activated Turn timer off

The unit starts and 
stops frequently

There’s too much or too little 
refrigerant in the system

Check for leaks and 
recharge the system with 
refrigerant.

Incompressible gas or 
moisture has entered the 
system.

Evacuate and recharge the 
system with refrigerant

The compressor is broken Replace the compressor

The voltage is too high or 
too low

Install a manostat to 
regulate the voltage

Poor heating 
performance

The outdoor temperature is 
extremely low

Use auxiliary heating 
device

Cold air is entering through 
doors and windows

Make sure that all doors 
and windows are closed 
during use

Low refrigerant due to leak or 
long-term use

Check for leaks, re-seal 
if necessary and top off 
refrigerant

Indicator lamps 
continue flashing The unit may stop operation or continue to run safely. If 

the indicator lamps continue to flash or error codes appear, 
wait for about 10 minutes. The problem may resolve itself. 
If not, disconnect the power, then connect it again. Turn 
the unit on.
If the problem persists, disconnect the power and contact 
your nearest customer service center.

Error code appears in 
the window display 
of indoor unit:
UÊ E0, E1, E2…
UÊ P1, P2, P3…
UÊ F1, F2, F3…

NOTE: If your problem persists after performing the checks and diagnostics above, 
 turn off your unit immediately and contact an authorized service center.  



The design and specifications are subject to change without prior notice for 
product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
Any updates to the manual will be uploaded to the service website, please check
for the latest version.


