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NOTA IMPORTANTE: 
Leia este manual cuidadosamente antes de 
instalar ou operar o seu novo equipamento de ar 
condicionado. Guarde este manual para consulta 
futura. 
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Cuidado: Risco de fogo/ 
materiais inflamáveis 

 
AVISO: A assistência técnica deverá ser efetuada de acordo com as recomendações do 
fabricante do equipamento. A manutenção e reparação que exija pessoal com outras 
competências deverá ser efetuada com supervisão de técnico competente na utilização de 
refrigerantes inflamáveis. Para mais detalhes, consulte “Informação sobre assistência técnica”, 
no “MANUAL DE INSTALAÇÃO”. (A informação anterior aplica-se apenas a equipamentos com 
refrigerante R32/R290) 
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Cuidados de segurança 
 
Obrigado por ter adquirido este ar condicionado. Este manual fornece-lhe a informação sobre como operar, manter, 
e resolver problemas com o seu ar condicionado. A observação das instruções fornecidas garantirá o 
funcionamento adequado e uma vida longa do equipamento. 

Por favor, preste atenção aos seguintes símbolos: 
 
  O não cumprimento de um aviso pode provocar a morte do utilizador. O equipamento deverá ser 

instalado de acordo com os regulamentos nacionais de cablagem. 

 

 
O não cumprimento de uma advertência pode provocar lesões pessoais ou danos no 
equipamento. 

 

 

 AVISO 
x  Solicite a instalação do equipamento a um 

revendedor autorizado. A instalação indevida 
ou incompleta poderá resultar em fugas de 
água, choque elétrico ou fogo. 

x A garantia ficará invalidada se a unidade não 
for instalada por um técnico profissional. 

x  Para evitar choque elétrico, fogo ou ferimentos, 
se detetar alguma anomalia (como cheiro a 
queimado), desligue a energia do equipamento. 
Solicite a intervenção do revendedor. 

x NÃO deixe que a unidade interior ou o controlo 
remoto fiquem molhados. Tal poderá provocar 
fogo ou choque elétrico. 

x NÃO insira dedos, hastes, ou outros objetos 
nas entradas e saídas de ar. Se o ventilador 
estiver a rodar a alta velocidade, tal poderá provocar 
ferimentos. 

x NÃO use aerossóis inflamáveis, como laca de 
cabelo ou de tinta, perto da unidade. Poderá 
ocorrer fogo. 

x Não use qualquer meio de acelerar o 
descongelamento ou para limpar a unidade 
para além do recomendado pelo fabricante. 

x O equipamento deverá ser armazenado numa 
sala sem fontes de ignição contínuas (por 
exemplo, chamas vivas, um equipamento a gás, 
ou um aquecedor elétrico). 

x O equipamento deverá ser armazenado de 
modo a prevenir a ocorrência de danos 
mecânicos. 

x Tenha atenção que o refrigerante poderá não 
ter cheiro. 

x Deverá ter em atenção o cumprimento dos 
regulamentos nacionais relativos a gases. 

x Mantenha as aberturas de ventilação livre de 
obstruções. 

NOTA: As informações seguintes são aplicáveis a 
unidades que adotem refrigerante R32/R290. 

x NÃO perfurar nem queimar. 
x O equipamento deverá ser armazenado numa 

sala bem ventilada em que o espaço 
corresponda à área especificada para operação. 

x Qualquer pessoa envolvida no trabalho ou 
corte do circuito de refrigerante deverá possuir 
certificação válida de uma autoridade 
acreditada que reconheça as suas 
competências para manusear o refrigerante de 
forma segura de acordo com os procedimentos 
reconhecidos pela indústria. 

x A assistência à unidade deverá apenas ser 
efetuada conforme recomendado pelo 
fabricante. A manutenção ou reparação que 
necessite de ser efetuada por pessoa com 
outras competências, deverá ser executada 
sob a supervisão da pessoa certificada para 
utilização de gases inflamáveis. 

x Se o cabo de alimentação ficar danificado, 
deverá ser substituído pelo fabricante ou 
serviço de assistência técnica certificado, ou 
pessoa similar qualificada para evitar riscos.  
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               CUIDADO 

x  NÃO toque nas grelhas de insuflação de ar, 
durante o movimento de oscilação das lâminas. 
Poderá ficar com os dedos presos ou provocar 
avaria na unidade. 

x NÃO repare você mesmo o equipamento. 
Solicite tal tarefa a pessoal qualificado. 

x De modo a evitar qualquer deterioração, não 
use a unidade para efeitos de preservação 
(conservação de alimentos, plantas ou animais, 
e obras de arte). 

x NÃO toque nas alhetas do permutador de calor. 
As alhetas são afiadas e poderão provocar 
ferimentos. 

x NÃO opere o ar condicionado com as mãos 
molhadas. Tal poderá provocar choque elétrico. 

x NÃO coloque debaixo da unidade itens que 
possam ficar danificados devido à humidade. 
Poderá formar-se condensação se a humidade 
for superior a 80%. 

x NÃO coloque equipamentos que produzam 
chama viva expostos diretamente ao fluxo de ar 
ou debaixo da unidade interior. Tal poderá 
provocar a combustão incompleta ou a 
deformação da unidade devido ao calor. 

x Após um longo período de utilização, verifique 
os suportes de instalação da unidade. Caso 
estejam danificados, a unidade poderá cair, 
provocando ferimentos. 

x Para evitar uma deficiência de oxigénio, ventile 
a sala devidamente, se for usado um 
equipamento de queima conjuntamente com a 
unidade. 

x NÃO suba para cima da unidade exterior, nem 
coloque objetos pesados sobre a mesma. 

x NÃO opere o equipamento quando fumigar a 
sala (por exemplo, com inseticida). Se não 
respeitar esta indicação, poderá provocar que 
os químicos se depositem na unidade, 
colocando em perigo a saúde dos utilizadores 
mais sensíveis a estes produtos químicos. 

x NÃO deixe que as crianças brinquem com o ar 
condicionado. 

 
x NÃO opere o equipamento numa sala húmida 

(como uma casa de banho ou lavandaria). Tal 
poderá provocar choque elétrico e deterioração 
do produto. 

x O equipamento pode ser usado por crianças de 
idade superior a 8 anos e por pessoas com 
capacidades mentais, sensoriais, ou físicas, 
reduzidas, se tiverem sido dadas instruções 
sobre o uso seguro do mesmo e os riscos 
envolvidos. A limpeza e manutenção da 
unidade não deve ser feita por crianças 
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Componentes e funções principais da unidade interior 
 
 
 
Componentes da unidade 

 
 

Condições de Operação 
Use o sistema de acordo com as temperaturas a seguir indicadas para uma operação segura e eficiente. Se o aparelho 
for utilizado com condições diferentes, poderá ficar avariado ou ser menos eficiente. 
 

 Modo de frio Calor Desumidificar 

Temperatura 
interior 

17ºC – 32ºC 0ºC – 30ºC 17ºC – 32ºC 

 
 
Temperatura 
exterior 

0ºC – 50ºC  
 
 

-15ºC – 24ºC 

 

0ºC – 50ºC 
 
 

-15ºC – 50ºC 
(Para modelos com sistema 

de baixa temperatura) 
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Características 
Configuração por defeito 
 
Quando ar condicionado for reiniciado após uma falha de 
energia, a unidade assumirá a configuração por defeito 
de fábrica (Modo AUTO, velocidade do ventilador AUTO, 
24ºC). Tal poderá apresentar algumas inconsistências 
com os parâmetros indicados no controlo remoto.  
Use o controlo remoto para atualizar a configuração da 
unidade.  
 

Reinício automático (alguns modelos) 
 
Se falhar a energia na unidade, o sistema parará de 
imediato. Quando a energia retornar, o indicador de 
operação ficará intermitente. Para reiniciar a unidade, 
prima a tecla ON/OFF no controlo remoto. Se o sistema 
tiver função de reinício automático, a unidade arrancará 
com os parâmetros de funcionamento anteriormente 
configurados. 

Memória de inclinação de grelha (alguns 
modelos) 
Alguns modelos, foram concebidos com uma função de 
memória da inclinação da grelha de insuflação. Quando 
ligar a sua unidade, a grelha retomará automaticamente a 
inclinação programada anteriormente. Não deverá 
configurar um ângulo horizontal da grelha muito inclinado, 
uma vez que poderá formar-se condensação que pingará 
da máquina. Para restabelecer a inclinação horizontal da 
grelha, prima a tecla manual. 
 

Sistema de deteção de fuga de refrigerante 
(alguns modelos) 
No caso de uma fuga de refrigerante, a unidade interior 
mostrará no visor LCD a mensagem “EC” e o indicador 
LED ficará intermitente. 
 
 

 
 

Conselhos para poupança de energia 
 
x NÃO configure temperaturas excessivas na unidade. 
x Durante o arrefecimento, feche as cortinas para evitar luz solar direta. 
x Deverá manter as portas e janelas fechadas para conservar o ar quente ou frio na sala. 
x NÃO coloque objetos perto do retorno e da insuflação da unidade. Tal reduzirá a eficiência da mesma. 
x Utilize a temporização da unidade e selecione o modo NOTURNO/ECONÓMICO, se aplicável. 
x Se não planear utilizar a unidade durante um período longo, retire as pilhas do controlo remoto. 
x Limpe o filtro de ar a cada duas semanas. Um filtro sujo reduzirá a eficiência de arrefecimento ou aquecimento da 

unidade. 
x Ajuste as grelhas de insuflação adequadamente, para evitar o fluxo de ar direto. 
 

 
 Fechar as cortinas durante o aquecimento As portas e janelas deverão ser mantidas 
 também ajudará a reter o calor fechadas. 
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Operação manual  
 
 
O painel de indicadores da unidade interior poderá ser usado para operar a unidade no caso de não ter o controlo 
remoto disponível ou de o mesmo estar sem pilhas. 

 
 
 
 

 
 

x Tecla MANUAL: Com esta tecla, selecione o modo pela seguinte sequência: AUTO, FRIO FORÇADO, OFF. 

x Modo de FRIO FORÇADO: no modo de frio forçado, o indicador de operação fica intermitente. O sistema irá mudar 
para o modo AUTO após ter arrefecido com o ventilador a alta velocidade durante 30 minutos. Durante esta operação, 
o controlo remoto ficará desativado. 

x Modo OFF: O painel apaga-se, a unidade desliga-se, e o controlo remoto fica de novo ativo. 
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Cuidado e manutenção 
 
 
 
 
Cuidados de Segurança 
 
x Contacte um serviço de assistência técnica autorizado 

para reparação e manutenção da sua unidade. A 
reparação ou manutenção inadequada poderá 
provocar fuga de água, choque elétrico, ou fogo, e 
poderá invalidar a garantia. 

x NÃO substitua um fusível queimado por outro de 
maior ou menor calibre, já que tal poderá provocar 
danos no circuito ou fogo elétrico. 

x Assegure-se que a mangueira de drenagem está 
encaminhada de acordo com as instruções. A não 
observação das mesmas poderá provocar fuga de 
água que poderá resultar em danos em bens, fogo ou 
choque elétrico. 

x Assegure-se que todos os condutores estão 
devidamente ligados. A ligação incorreta dos 
condutores poderá resultar em fogo ou choque elétrico. 
 

Manutenção da unidade 
 
            ANTES DA MANUTENÇÃO OU 
            LIMPEZA 
x Antes de proceder à limpeza e manutenção da 

unidade, certifique-se que a alimentação da mesma 
está desligada. 

x Não utilize produtos químicos ou panos com 
tratamento químico para limpar a unidade. 

x Não utilize benzina, diluente, polimento, ou solventes 
similares para limpeza da unidade. Estes poderão 
deformar ou estalar a superfície plástica da unidade. 

x Não lave a unidade com água corrente. Tal 
representa um risco elétrico. 

x Não use água com uma temperatura superior a 40ºC 
para limpar o painel. Tal poderá provocar a 
deformação ou descoloração do mesmo. 

x Utilize um pano húmido sem pelos e detergente 
neutro para limpar a unidade. Seque a unidade com 
um pano seco e sem pelos. 

 
Como limpar o filtro de ar 
O filtro impede que o pó ou outras partículas entrem para 
a unidade interior. O pó acumulado poderá reduzir a 
eficiência do ar condicionado. Para uma ótima eficiência, 
limpe o filtro a cada duas semanas ou mais 
frequentemente se viver numa área com poeira. Substitua 
o filtro por outro novo se o mesmo estiver muito 
colmatado e não conseguir limpá-lo 
 

 
              AVISO: NÃO RETIRE NEM LIMPE 
            VOCÊ MESMO O FILTRO DE AR 
Retirar e limpar o filtro pode ser perigoso. A remoção e 
manutenção do filtro deverá ser efetuada por um técnico 
certificado. 
 
NOTA: Em locais onde existam animais, deverá limpar a 
grelha periodicamente para assegurar que existem pelos 
de animais a bloquear a circulação de ar. 

1.  Se a unidade que adquiriu tem retorno de ar posterior, 
retire o filtro numa das direções indicadas pelas setas 
na figura seguinte. 

 
2. Se a unidade que adquiriu tem ventilação tem retorno 

de ar inferior, retire o filtro numa das direções 
indicadas pelas setas na figura seguinte.  
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3.  Desmonte o filtro de ar 

4.  Limpe o filtro de ar com um aspirador ou lave-o com 
água morna e detergente suave. 

 
A. No caso de usar um aspirador, o lado de retorno 

de ar deverá ficar virado para cima, no caso de 
usar um aspirador. 
 

 
 

B. No caso de lavar, o lado de retorno de ar deverá 
ficar virado para baixo. 
 

 
 

5.  Enxague o filtro de ar com água limpa e deixe secar 
ao ar. NÃO deixe o filtro secar à luz solar direta. 

6. Reinstale o filtro. 

 

 
Reparar fugas de refrigerante 
 
       
            AVISO 
x Se ocorrer uma fuga de refrigerante, desligue o ar 

condicionado e qualquer equipamento de 
aquecimento que possa estar a funcionar. Ventile a 
sala e contacte de imediato o seu revendedor. O 
refrigerante é tóxico e inflamável. NÃO use o ar 
condicionado enquanto a fuga não for reparada. 

x Se o ar condicionado estiver instalado numa sala 
pequena, deverá tomar medidas para que a 
concentração de refrigerante não exceda os limites de 
segurança no caso de ocorrer uma fuga. A 
concentração de refrigerante acima desses limites 
constitui uma ameaça severa para a saúde e 
segurança. 

 
Sistema de deteção de fugas de refrigerante 
(alguns modelos) 
No caso de uma fuga de refrigerante, a unidade interior 
mostrará no visor LCD a mensagem “EC” e o indicador 
LED ficará intermitente. 
 
Preparação para períodos de inatividade  
 
Manutenção após um longo período de paragem 
1.  Retire qualquer obstáculo que possa obstruir a 

entrada e saída de ar, tanto da unidade interior, como 
da exterior. 

2. Limpe o filtro de ar e a grelha da unidade interior. 
Reinstale o filtro de ar limpo e seco na sua posição 
original.  

3.  Ligue a energia, pelo menos, 12 horas antes de operar 
a unidade. 

 

Manutenção antes de um longo período de 
inatividade 
1. Deixe a unidade interior funcionar no modo de 

ventilação durante 12 horas, para secar o interior da 
unidade e evitar bolor. 

2. Desligue a unidade da energia. 
3. Limpe o filtro de acordo com as instruções da secção 

anterior. Reinstale o filtro de ar limpo e seco antes de 
desativar a unidade. 

4. Retire as pilhas do controlo remoto. 
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Resolução de problemas 
 
 
 

 
            CUIDADO 
Se uma das seguintes situações ocorrer, desligue imediatamente a sua unidade e contacte de imediato o seu 
revendedor. 
x O indicador de operação mantém-se intermitente de forma rápida após reiniciar a unidade. 
x As teclas do controlo remoto não funcionam. 
x Fusível a rebentar ou disjuntor a desarmar com frequência. 
x Entrada de água ou de objetos estranhos para dentro da unidade. 
x Fuga na unidade interior. 
x Outras situações anormais. 
 
Problemas comuns 
As seguintes situações poderão ocorrer durante o funcionamento e a maioria delas não exigirão qualquer reparação. 

Problema Causa possível 
 
 
A unidade não arranca após 
premir a tecla ON/OFF. 

A unidade tem uma facilidade de proteção para impedir o sobreaquecimento. A 
unidade não poderá ser reiniciada nos 3 minutos seguintes a ter sido parada. 
Modelos para frio e calor: Se o indicador de operação e o indicador PRE-DEF 
se acenderem, a temperatura exterior está demasiado fria e a facilidade de 
proteção de insuflação de ar frio está ativada enquanto a unidade descongela.  
Modelos só para arrefecimento: Se o indicador de ventilação se acender, a 
temperatura exterior está demasiado fria e a facilidade de proteção de 
congelamento está ativada enquanto a unidade descongela. 

 
A unidade muda para ventilação, 
estando no modo de frio 

A unidade muda a sua programação para impedir que se forme gelo na mesma. 
Quando a temperatura aumentar, a unidade começará a funcionar de novo. 
Quando a temperatura da sala atingir o valor programado, o compressor 
parará. A unidade continuará a funcionar quando a temperatura baixar de novo. 

Névoa branca descarregada da 
unidade interior 

Em regiões húmidas, uma grande diferença entre a temperatura do ar da sala e 
a do ar condicionado poderá provocar névoa branca. 

Tanto a unidade interior como a 
exterior expelem uma névoa 
branca 

Quando a unidade recomeçar a funcionar no modo de aquecimento após o 
descongelamento, poderá gerar-se uma névoa branca devido à humidade 
produzida pelo processo de descongelamento. 

 
A unidade interior produz ruídos 

Poderão ouvir-se ruídos, quando a unidade estiver desligada ou no modo de 
frio. O ruído poderá ainda ocorrer se a bomba de drenagem (opcional) estiver a 
funcionar.  
Quando o aparelho for ligado no modo de aquecimento, poderão ouvir-se 
alguns ruídos provocados pela expansão ou retração das peças plásticas 

 
Tanto a unidade interior como a 
exterior produzem ruídos 

Quando o compressor estiver em operação, poderão ouvir-se alguns ruídos 
baixos provocados pelo fluxo do fluido entre a unidade interior e a exterior. 
Quando o sistema arrancar, tiver acabado de parar, ou estiver a descongelar, 
poderão ouvir-se alguns ruídos baixos provocados pelo fluxo do fluido a parar 
ou a mudar de direção. 

A unidade exterior produz 
ruídos 

A unidade poderá produzir ruídos, dependendo do seu modo de operação 
corrente. 
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Problema Causa possível 
 
Tanto a unidade interior como a 
exterior expelem pó 

Se o sistema estiver sem trabalhar durante muito tempo, poderá acumular-se 
pó que será expelido pela unidade interior, quando for de novo ligado. Tal 
poderá ser mitigado cobrindo a unidade, quando estiver longos períodos 
inativa. 

 
A unidade expele um mau odor 

A unidade interior absorverá os cheiros da sala, mobília, ou cigarros e fará a 
sua emanação durante a operação. 

 Os filtros da unidade estão sujos e deverão ser limpos. 
O ventilador da unidade exterior 
não funciona 

Durante a operação, a velocidade do ventilador é controlada para otimizar o 
funcionamento do equipamento. 

 
Resolução de problemas  
Se ocorrer um problema, antes de contactar o serviço de assistência técnica, verifique os pontos seguintes. 

Problema Causa possível Solução 

 
 
A unidade não funciona 

Falha de energia. Aguarde que a energia regresse. 

Energia desligada. Ligue a energia. 

Fusível queimado. Substitua o fusível. 

Pilhas do controlo remoto gastas. Substitua as pilhas. 

Ativado o período de proteção de 3 
minutos. 

Aguarde os três minutos para reiniciar a 
unidade. 

 
 
 
 
 
Baixa capacidade de 
arrefecimento 

A temperatura selecionada poderá 
ser superior à temperatura da sala. 

Baixe o parâmetro de temperatura. 

O permutador de calor das unidades 
interior ou exterior está sujo. 

Limpe o permutador de calor afetado. 

O filtro de ar está sujo. Retire o filtro de ar e limpe-o de acordo com 
as instruções. 

A saída ou a entrada de ar de uma 
das unidades está obstruída. 

Desligue a unidade e remova a obstrução. 
Volte a ligar a unidade de novo. 

Existem janelas e/ou portas abertas. Assegure-se que todas as janelas e portas 
estão fechadas, quando usar a unidade. 

Calor excessivo gerado pelo sol que 
incide diretamente na sala. 

Feche as janelas e cortinas nos períodos de 
maior calor ou incidência de luz solar. 

Falta de fluido refrigerante devido a 
fuga ou uso prolongado do sistema. 

Verifique se existem fugas, sele-as e, se 
necessário, recarregue fluido refrigerante. 

 
 
A unidade arranca e para 
com frequência 

O circuito tem demasiado ou 
reduzido caudal de fluido 
refrigerante. 

Verifique se existem fugas, sele-as e, se 
necessário, recarregue fluido refrigerante. 

Circuito de refrigeração contaminado 
com ar, outro gás, material estranho. 

Substitua o fluido refrigerante do circuito. 

Circuito do sistema bloqueado Determine o circuito que está bloqueado e 
substitua a peça avariada. 

Compressor avariado. Substitua o compressor. 
A tensão da corrente é muito baixa 
ou muito elevada. 

Instale um dispositivo para regular a tensão. 

 
Baixa capacidade de 
aquecimento 

A temperatura exterior é inferior a 
7ºC. 

Verifique se existem fugas e recarregue o 
sistema com refrigerante. 

Ar frio a entrar por portas ou janelas. Assegure-se que todas as janelas e portas 
estão fechadas, quando usar a unidade. 

Falta de fluido refrigerante devido a 
fuga ou uso prolongado do sistema. 

Verifique se existem fugas, sele-as e, se 
necessário, recarregue fluido refrigerante. 
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Códigos de erro  
 
 
 
 

Nº Causa Nº de flashes. 
por segundo 

Indicador de 
temporização 

Código 
de erro 

1 Avaria da EPPROM interior 1 Apagado  

2 Erro de comunicação entre unidade interior e unidade exterior. 2 Apagado  

3 Avaria no ventilador da unidade interior 4 Apagado  

4 Erro da sonda de temperatura da sala da unidade interior 5 Apagado  

5 Erro da sonda de temperatura da serpentina do evaporador 6 Apagado  

6 Avaria do sistema de deteção de fuga de refrigerante 7 Apagado  

7 Alarme de avaria no nível de água 8 Apagado  
8 Erro de comunicação de unidade interior dupla (modelo geminado 

apenas) 
9 Apagado 

 

9 Outra avaria do modelo geminado 10 Apagado  

10 Proteção de sobrecarga 1 Aceso  

11 Erro da sonda de temperatura exterior 2 Aceso  

12 Erro da sonda de temperatura do tubo do condensador exterior 3 Aceso  

13 Erro da sonda de temperatura de descarga de ar 4 Aceso  

14 Avaria da EPPROM exterior 5 Aceso  

15 Avaria no ventilador da unidade exterior (motor DC apenas) 6 Aceso  

16 Proteção IPM do módulo Inverter 1 Intermitente 
 

17 Proteção por sobretensão/baixa tensão 2 Intermitente 
 

18 Proteção por sobreaquecimento do topo do compressor 3 Intermitente 
 

19 Proteção por baixa temperatura exterior 4 Intermitente 
 

20 Erro de gestão do compressor 5 Intermitente 
 

21 Conflito de modo 6 Intermitente 
 

22 Proteção de baixa pressão do compressor 7 Intermitente 
 

23 Erro da sonda IGBT exterior 8 Intermitente 
 

24 Erro de comunicação da unidade interior 11 Aceso 
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Instruções para descarte 
 
 
 
Este equipamento contém fluido refrigerante e outros materiais potencialmente perigosos. Quando descartar a unidade, 
deverá entregá-lo num ponto de recolha para ser reciclado. NÃO descarte este produto conjuntamente com os resíduos 
domésticos indiferenciados. 
 
Quando descartar este equipamento, deverá optar por uma das seguintes hipóteses: 

x Entregar a unidade num ponto de recolha municipal de REEE. 
x Entregar ao revendedor a unidade velha para reciclagem, quando comprar um novo equipamento. 
x O fabricante aceitará gratuitamente de volta o equipamento velho. 
x Entregar o equipamento num centro privado de reciclagem certificado para REEE. 

 
NOTA: O descarte deste equipamento em florestas ou outros locais naturais colocará em perigo a sua saúde e o 
ambiente. As substâncias perigosas contidas no equipamento poderão derramar e contaminar aquíferos, entrando deste 
modo na cadeia alimentar. 
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Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio, devido a melhoria do produto. Consulte o seu 
revendedor ou o fabricante para detalhes. 
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C au t i o n: Risk of fire/
flammable materials

 WARNING: Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance 
 and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the 
 person competent in the use of flammable refrigerants. For more details ,please refer to the    Information on
 servicing  on   INSTALLATION MANUAL  .(This is only required for the unit adopts R32/R290 Refrigerant)
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Thank you for purchasing this air conditioner. This manual will provide you with information on how 
to operate, maintain, and troubleshoot your air conditioner. Following the instructions will ensure the 
proper function and extended lifespan of your unit.  
Please pay attention to the following signs:

Safety Precautions 1

G
eneral 

Introduction

Failure to observe a warning may result in death. The appliance must be 
installed in accordance with national regulations. .

Failure to observe a caution may result in injury or equipment damage.

 
WARNING

 
CAUTION

Safety 
Precautions

 WARNING
t� Ask an authorized dealer to install this air 

conditioner. Inappropriate installation may 
cause water leakage, electric shock, or fire.  

t� The warranty will be voided if the unit is not 
installed by professionals.  

t� If abnormal situation arises (like burning 
smell), turn off the power supply and call 
your dealer for instructions to avoid electric 
shock, fire or injury.  

t� DO NOT let the indoor unit or the remote 
control get wet. It may cause electric shock 
or fire.

t� 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.  

 

t� DO NOT use a flammable spray such as hair 
spray, lacquer or paint near the unit. This 
may cause fire or combustion. 

t� Do not use means to accelerate the 
defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacturer.

t� The appliance shall be stored in a room 
without continuously operating ignition 
sources (for example: open flames, an 
operating gas appliance or an operating 
electric heater).

t� The appliance shall be stored so as to 
prevent mechanical damage from occurring.

 

 

t� Be aware that the refrigerants may not 
contain an odour.

t� Compliance with national gas regulations 
shall be observed. 

t� Keep ventilation openings clear of 
obstruction.

t� DO NOT pierce or burn.

NOTE: The following informations are required 
              for the units adopt R32/R290 Refrigerant. 

t� A warning that the appliance shall be stored 
in a well-ventilated area where the room size 
corresponds to the room area as specified 
for operation.

t� Any person who is involved with working on 
or breaking into a refrigerant circuit should 
hold a current valid certificate from an 
industry-accredited assessment authority, 
which authorises their competence to handle 
refrigerants safely in accordance with an 
industry recognised assessment specification.

t�

t�

Servicing shall only be performed as 
recommended by the equipment 
manufacturer. Maintenance and repair 
requiring the assistance of other skilled 
personnel shall be carried out under the 
supervision of the person competent in the 
use of flammable refrigerants.
If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order 
to avoid a hazard.
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    Safety 
Precautions CAUTION

t� DO NOT touch the air outlet while the swing 
flap is in motion. Fingers might get caught 
or the unit may break down. 

 

t� DO NOT inspect the unit by yourself. Ask an 
authorized dealer to perform the inspection.

 

t� To prevent product deterioration, do not use 
the air conditioner for preservation purposes 
(storage of food, plants, animals, works of 
art, etc.).  

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

 

t� DO NOT operate the air conditioner with 
wet hands. It may cause electric shock.

 

t� DO NOT touch the evaporator coils inside 
the indoor unit. The evaporator coils are 
sharp and may cause injury. 

 

t� DO NOT place items that might be affected 
by moisture damage under the indoor unit. 
Condensation can occur at a relative 
humidity of 80%. 

 

t� DO NOT expose heat-producing appliances 
to cold air or place them under the indoor 
unit. This may cause incomplete combustion 
or deformation of the unit due to the heat.  

 

t� After long periods of usage, check the 
indoor unit to see if anything is damaged. If 
the indoor unit is damaged, it may fall and 
cause injury.  

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

t� DO NOT climb onto or place objects on top 
of the outdoor unit.

 

t� DO NOT operate the air conditioner when 
using fumigant insecticides. The chemicals 
may become layered with the unit and 
endanger those who are hypersensitive to 
chemicals.  

 

t� DO NOT let children play with the air 
conditioner.

 

 t� DO NOT operate the air conditioner in a wet 
room (e.g. bathroom or laundry room). This 
can cause electrical shock and cause the 
product to deteriorate. 
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Indoor U
nit 

Parts A
nd M

ajor 
Functions

Indoor Unit Parts And Major Functions 2
Unit Parts

Fig. 2.1

Operating Conditions
Use the system under the following temperatures for safe and effective operation. If the air 
conditioner is used under different conditions, it may malfunction or become less efficient.

COOL Mode HEAT mode DRY mode

Indoor 
Temperature 

17-32°C 
(62-90°F)

0-30°C 
(32-86°F)

17-32°C
(62-90°F)

Outdoor 
Temperature 

0-50°C 
(32-122°F)

-15-24°C 
(5-76°F)

0-50°C 
(32-122°F)-15-50°C 

(5-122°F)

(low temperature 
cooling models) 

Air outlet

Air inlet

Air filter(on some models)

Drain hose

Electric control cabinet

Refrigerant connecting pipe
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Features
Default Setting
When the air conditioner restarts after a power 
failure, it will default to the factory settings 
(AUTO mode, AUTO fan, 24°C (76°F)). This 
may cause inconsistencies on the remote 
control and unit panel. Use your remote 
control to update the status.   

Auto-Restart (some models)
In case of power failure, the system will 
immediately stop. When power returns, the 
Operation light on the indoor unit will flash. To 
restart the unit, press the ON/OFF button on 
the remote control. If the system has an auto 
restart function, the unit will restart using the 
same settings.     

Energy Saving Tips
t� DO NOT set the unit to excessive temperature levels. 
t� While cooling, close the curtains to avoid direct sunlight. 
t� Doors and windows should be kept closed to keep cool or warm air in the room. 
t� DO NOT place objects near the air inlet and outlet of the unit. This will reduce the efficiency of 

the unit.
 

t� Set a timer and use the built-in SLEEP/ECONOMY mode if applicable.
t� If you don’t plan to use the unit for a long time, remove the batteries from the remote control. 
t� Clean the air filter every two weeks. A dirty filter can reduce cooling or heating efficiency. 
t� Adjust louvers properly and avoid direct airflow.

Louver Angle Memory Function (Optional)
Some models are designed with a louver angle 
memory function. When the unit restarts after a 
power failure, the angle of the horizontal louvers 
will automatically return to the previous position. 
The angle of the horizontal louver should not be 
set too small as condensation may form and drip 
into the machine. To reset the louver, press the 
manual button, which will reset the horizontal 
louver settings.      

Refrigerant Leak Detection System 
(some models)
In the event of a refrigerant leak, the LCD screen 
will display “EC” and the LED indicator light will 
flash. 

Closing curtains during heating also
            helps keep the heat in  

Doors and windows should be kept 
                        closed  

Indoor U
nit 

Parts A
nd M

ajor 
Functions
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   M
anual 

O
perations

Manual Operations 3
This display panel on the indoor unit can be used to operate the unit in case the remote control has 
been misplaced or is out of batteries. 

Fig. 3.1

t� MANUAL button: This button selects the mode in the following order: AUTO, FORCED COOL, OFF.

t� FORCED COOL mode: In FORCED COOL mode, the Operation light flashes. The system will then 
turn to AUTO after it has cooled with a high wind speed for 30 minutes. The remote control will 
be disabled during this operation.  

t� OFF mode: When the panel is turned OFF, the unit turns off and the remote control is re-enabled. 

Infrared receiver
Timer indicator Alarm indicator

PRE-DEF 
(pre-heating/defrost) 
indicator  

Manual button

Operation indicator

LED display
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   Care A
nd 

M
aintenance 

1. If the unit you purchased is a rear ventilated
one, take off the filter in the directions
indicated by the arrows in the following
diagram.

Fig. 4.1

Fig. 4.2

2. If the unit you purchased is a descensional
ventilated model, take off the filter in the
directions indicated by the arrows in the
following diagram.

Safety Precautions
t� Contact an authorized service technician for 

repair or maintenance. Improper repair and 
maintenance may cause water leakage, 
electrical shock, or fire, and may void your 
warranty.    

t� DO NOT substitute a blown fuse with a 
higher or lower amperage rating fuse, as this 
may cause circuit damage or an electrical fire.   

t� Make sure the drain hose is set up according 
to the instructions. Failure to do so could 
cause leakage and result in personal property 
damage, fire and electric shock.   

t� Make sure that all wires are connected 
properly. Failure to connect wires according 
to instructions can result in electrical shock 
or fire.  

Unit Maintenance

  BEFORE CLEANING OR 
MAINTENANCE

t� Always turn off your air conditioning system 
and disconnect the power supply before 
cleaning or maintenance.  

t�  DO NOT use chemicals or chemically treated 
cloths to clean the unit.

 

t�  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. 

 

t�  DO NOT wash the unit under running water. 
Doing so creates an electrical hazard.

 

t�  DO NOT use water hotter than 40°C (104°F) 
to clean the front panel. This can cause the 
panel to become deformed or discolored.

 

t� Clean the unit using a damp, lint-free cloth 
and neutral detergent. Dry the unit with a 
dry, lint-free cloth.  

How To Clean The Air Filter
The filter prevents dust and other particles from 
entering the indoor unit. Dust buildup can reduce 
the efficiency of the air conditioner. For optimum 
efficiency, clean the air filter every two weeks or 
more frequently if you live in a dusty area. 
Replace the filter with a new one if it’s heavily 
clogged and cannot be cleaned.      

  WARNING: DO NOT REMOVE OR 
CLEAN THE FILTER BY YOURSELF 

Removing and cleaning the filter can be 
dangerous. Removal and maintenance must be 
performed by a certified technician.  

NOTE: In households with animals, you will 
have to periodically wipe down the grille to 
prevent animal hair blocking airflow.

Care And Maintenance 4
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   Care A
nd 

M
aintenance 

3. Remove the air filter.
4. Clean the air filter by vacuuming the surface 

or washing it in warm water with mild 
detergent.  
A. If using a vacuum cleaner, the inlet side 

should face the vacuum. 

Fig. 4.3

B. If using water, the inlet side should face 
down and away from the water stream. 

Fig. 4.4

5. Rinse the filter with clean water and allow it 
to air-dry. DO NOT let the filter dry in direct 
sunlight. 

 

6. Reinstall the filter. 

Repairing Refrigerant Leaks

 WARNING
t� If the refrigerant leaks, turn off the air 

conditioner and any combustible heating 
devices, ventilate the room and call your 
dealer immediately. Refrigerant is both toxic 
and flammable. DO NOT use the air 
conditioner until the leak is repaired.

 

t� When the air conditioner is installed in a 
small room, measures must be taken to 
prevent the refrigerant concentration from 
exceeding the safety limit in the event of 
refrigerant leakage. Concentrated 
refrigerant causes a severe health and safety 
threat.    

Refrigerant Leak Detection System 
(some models)
t� In the event of a refrigerant leak, the LCD 

screen will display “EC” and the LED indicator 
light will flash. 

Preparation For Periods Of Non-Use
Maintenance after Extended Non-Use
1. Remove any obstacles blocking the vents of 

both the indoor and outdoor units.  
2. Clean the air filter and the front grille of the 

indoor unit. Reinstall the clean, dry air filter in 
its original position.  

3. Turn on the main power switch at least 12 
hours prior to operating the unit. 

Storing the Unit While Not In Use
1. Run the appliance on FAN mode for 12 hours 

in a warm room to dry it and prevent mold. 
2. Turn off the appliance and unplug it.
3. Clean the air filter according to the instructions 

in the previous section. Reinstall the clean, dry 
filter before storing.  

4. Remove the batteries from the remote control.
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Troubleshooting 

 CAUTIONS
If one of the following conditions occurs, switch off the power supply immediately and contact 
your dealer for further assistance. 

t� The operation light continues to flash rapidly after the unit has been restarted.
t� The remote control buttons do not work.
t� The unit continually trips fuses or circuit breakers.
t� A foreign object or water enters the air conditioner.
t� Other abnormal situations.

Common Problems
The following symptoms are not a malfunction and in most situations will not require repairs.

Problem 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. 
Cooling and Heating Models: If the Operation light and PRE-DEF (Pre-heating/
Defrost) indicators are lit up, the outdoor temperature is too cold and the unit’s 
anti-cold wind is activated in order to defrost the unit.  
In Cooling-only Models: If the “Fan Only” indicator is lit up, the outdoor 
temperature is too cold and the unit’s anti-freeze protection is activated in 
order to defrost the unit. 

The unit changes 
from COOL mode 
to FAN mode  

The unit changes its setting to prevent frost from forming on the unit. Once 
the temperature increases, the unit will start operating again. 
The set temperature has been reached, at which point the unit turns off the 
compressor. The unit will resume 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. 

The indoor unit 
makes noises 

A squeaking sound is heard when the system is OFF or in COOL mode. The 
noise is also heard when the drain pump (optional) is in operation. 
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  

A low hissing sound may occur during operation. This is normal and is caused 
by refrigerant gas flowing through both the indoor and outdoor units. 
A low hissing sound may be heard 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. 

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

Troubleshooting 5
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Troubleshooting

Problem Possible Causes
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.

Troubleshooting Tips
When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company. 
Problem Possible Causes Solution

The unit 
is not 
working 

Power failure Wait for the power to be restored
The power switch is off Turn on the power
The fuse is burned out Replace the fuse
Remote control batteries are dead Replace the remote control batteries
The unit’s 3-minute protection has 
been activated Wait three minutes after restarting the unit 

Poor cooling 
performance 

Temperature setting may be higher 
than the 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 

Low refrigerant due to leak or 
long-term use

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

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  

There is air, incompressible gas or 
foreign material in the refrigeration 
system.  

Evacuate and recharge the system with 
refrigerant

System circuit is blocked
Determine which circuit is blocked and replace 
the malfunctioning piece of equipment 

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 lower 
than 7°C (44.5°F) 

Check for leaks and recharge the system 
with refrigerant 

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 
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Troubleshooting

Error Codes  

 

1 Indoor EEPROM (Electrically Erasable Programmable 
Read-Only Memory) error  

1 Off E0

2 Indoor and outdoor unit communication malfunction 2 Off E 1
3 Indoor fan speed malfunction 4 Off E3
4 Indoor room temperature sensor error 5 Off E4
5 Evaporator coil temperature sensor error 6 Off E5
6 Refrigerant leak detection system malfunction 7 Off EC
7 Water level alarm malfunction 8 Off EE
8 Dual indoor unit (twin model only) communication 

malfunction 
9 Off E8

9 Other twin model malfunction 10 Off E9
10 Overload protection 1 On F0
11 Outdoor temperature sensor error 2 On F 1
12 Outdoor condenser pipe sensor error 3 On F2
13 Discharge air temperature sensor error 4 On F3
14 Outdoor EEPROM (Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory) error 
5 On F4

15 Outdoor fan speed (DC fan motor only) malfunction 6 On F5
16

17

18

19

20

Inverter module IPM protection 1 Flash P0

21

High/Low voltage protection 2 Flash P 1

22

Compressor top overheating protection 3 Flash P2

23

Outdoor low temperature protection 4 Flash P3

24

Compressor drive error 5 Flash P4
Mode conflict 6 Flash P5
Compressor low-pressure protection 7 Flash P6

Indoor unit communication malfunction 11 On fa
Outdoor IGBT sensor error 8 Flash P7
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European D
isposal 

      G
uidelines

European Disposal Guidelines 6
Users in European Countries may be required to properly dispose of this unit. 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:
t� Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
t� When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
t� The manufacturer will also take back the old appliance free of charge.
t� Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

NOTE: 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.
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The design and specifications are subject to change without prior notice for product
improvement.Consult with the sales agency or manufacturer for details.


