
Entre em contato com a assistência técnica quando for limpar o trocador
de calor da unidade interna porque ele precisará ser desmontado.

Não limpe o display usando detergente alcalino.
Não utilize ácido sulfúrico, ácido clorídrico, solventes orgânicos (como tiner,
querosene e acetona, etc.) para limpar a superfície do produto ou coloque

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

Trocador de Calor

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

unidade externa.

Calor
MV

Unidade AR09MV** AR09MS** AR12MS** AR12MV** AR18MS** AR18MV** AR24MS** AR24MV**

W(Btu/h) 2638(9000)

W/W 3,24

Btu/h ---

W/W ---

V,Hz

F* W 815                             

Q/F* W ---

F* A 4,0

Q/F* A ---

Evaporador mm 820 X 285 X 205

Evaporador kg 7,9 7,9

Condensador kg 20,0

EA

A/V

g 800 770

660 X 475 X 270

820 X 285 X 215

V052,A61V052,A01açroF ed obaC

Potência

Corrente

Modelos

Capacidade

F*

Q/F*

Voltagem 220V / 60Hz

Carga de Gás Refrigerante

Peso

V052/A513,V052/A5,2levisuF

Dimensão
Condensador mm 660 X 475 X 205

F*: FRIO
Q/F*: QUENTE/FRIO
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• Depois de iniciar a função Temporizador ligado/desligado, o indicador (
é apresentado no visor da unidade interior.

) do temporizador

• Após ativar a função Temporizador ligado, pode alterar o modo e de�nir a temperatura. Não pode
alterar a temperatura de�nida com o modo Fan ativado.• 
Não pode de�nir o mesmo tempo para as funções Temporizador ligado e Temporizador desligado.

Combinar Temporizador ligado e Temporizador desligado

Quando o 

aparelho 

de ar 

condicionado 

está 
desligado

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

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

Quando o 

aparelho 

de ar 

condicionado 

está ligado

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

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

Usando a função Vírus Doctor

 ►

  NOTA

• Função              pode ser selecionada se o ar
condicionado estiver ligado

Função good’sleep

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

esta função quando os modos Cool e Heat estiverem ativos.  

No modo Cool ou 
Heat ► (Selecione  entre 

Ligado, Desligado e .)
►

 (De�na o tempo de 
funcionamento.) ►

• Pressione
o botão

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

  NOTA

• Pode ajustar a temperatura de�nida em incrementos de 1 
°C, entre 16 °C e 30 °C.

• As temperaturas de�nidas recomendadas e otimizadas na 
função good’sleep são as seguintes:

Modo
Temperatura de�nida 

recomendada
Temperatura de�nida 

otimizada

Cool 25 °C a 27 °C 26 °C

Heat 21 °C a 23 °C 22 °C

• Depois de iniciar a função good’sleep, o indicador 

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

• Pode de�nir um tempo de funcionamento entre 0,5 e 12 

horas. De�na o tempo de funcionamento para 0,0 para 

cancelar a função good’sleep.

• O tempo de funcionamento prede�nido da função 

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

funcionamento estiver de�nido para mais de 5 horas, 

a função Acordar inicia 1 hora após o tempo de�nido. 

O aparelho de ar condicionado para automaticamente 

quando o tempo de funcionamento chega ao �m.

• Quando as funções Temporizador ligado, Temporizador 

desligado e good'sleep se sobrepõem, o aparelho de ar 

condicionado opera o seu temporizador apenas com a 

função que iniciou mais recentemente.

Execução da limpeza automática

Indoor unit display

  NOTA

• Quando de�ne o temporizador de limpeza automática, Clean  pisca no visor do controle 
remoto e, em seguida, desaparece. O indicador do temporizador ( ) também é exibido no 
visor do controlo remoto.

• Quando o aparelho de ar condicionado se encontra desligado, a limpeza automática inicia-se 
de imediato quando é selecionada. Quando o aparelho de ar condicionado é ligado, a limpeza 
automática inicia-se mal o aparelho de ar condicionado para de funcionar.

• Durante a limpeza automática, o ventilador interior continua em funcionamento e as pás do 
�uxo de ar permanecem abertas para expelir ar ambiente.

Referência rápida para limpeza

Duração da limpeza 
(minutos)

Auto (Cool), 
Cool, Dry

30

Auto (Heat), 
Heat, Fan

15Visor da unidade interior

Certi�que-se que a energia seja desligada e o plugue retirado da tomada da
parede, quando realizar a limpeza do Ar-condicionado.


