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TERMO DE GARANTIA

Data Manutenção
  /           /  

Nº Nota Fiscal Serviço

 INSTALAÇÃO

Nome da Ass. Técnica

Carimbo e Assinatura da Empresa

Data Manutenção
  /           /  

Nº Nota Fiscal Serviço

 1ª MANUTENÇÃO

Nome da Ass. Técnica

Carimbo e Assinatura da Empresa

Data Manutenção
  /           /  

Nº Nota Fiscal Serviço

2ª MANUTENÇÃO

Nome da Ass. Técnica

Carimbo e Assinatura da Empresa

Versão 01.06.10

A Garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda do produto e tem prazo legal de 90 (noventa) dias, 
conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei n° 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor.

Se o produto for instalado por uma REDE CREDENCIADA KOMECO esta garantia se estende por mais 9 (nove) meses, totalizando 12 (doze) 
meses de garantia para unidade interna (”evaporadora”) e unidade externa (”condensadora”), contra vícios de fabricação, contados a partir da 
data de emissão da Nota Fiscal de Venda do produto.  A REDE CREDENCIADA KOMECO deverá  emitir uma Nota  Fiscal de Prestação de 
Serviço, além do preenchimento o campo “INSTALAÇÃO”,existente neste termo de garantia, para que a garantia estendida seja 
efetivada.

A garantia adicional poderá ser estendida em mais 12 (doze) meses, se o produto for submetido a PRIMEIRA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, sendo esta realizada por uma REDE AUTORIZADA KOMECO e comprovada através de Nota Fiscal de Prestação de Serviço, 
além do preenchimento do campo “1ª MANUTENÇÃO”, existente neste termo de garantia. Esta primeira manutenção preventiva deverá ser 
realizada antes do término da garantia estendida, concedida quando a instalação foi realizada por uma  REDE CREDENCIADA KOMECO.

A garantia será novamente estendida por mais 12 (doze) meses se o produto for submetido a SEGUNDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
sendo esta realizada por uma REDE CREDENCIADA KOMECO e comprovada através de Nota Fiscal de Prestação de Serviço, além do 
preenchimento do campo “2ª MANUTENÇÃO”, existente neste termo de garantia. Esta segunda  manutenção preventiva deverá ser 
realizada antes do término da garantia estendida concedida após a primeira manutenção preventiva, realizada por uma  REDE CREDENCIADA 
KOMECO.

Quando for solicitar serviço em garantia, tenha em mãos: Manual do Usuário e Instalação; Nota Fiscal de Venda do Produto; Nota Fiscal de 
Prestação de Serviço de Instalação do Produto; Nota Fiscal de Prestação de Serviço da Primeira Manutenção preventiva e Nota Fiscal de 
Prestação de Serviço da Segunda Manutenção Preventiva. Esta é a única maneira de comprovação, para obter a garantia estendida do produto, 
descrita neste termo de garantia. Caso o proprietário não possua os documentos acima citados ou estas estiverem rasuradas, 
alteradas ou preenchidas incorretamente, a garantia não será concedida.  

Para a instalação dos produtos KOMECO, com REDE CREDENCIADA KOMECO, acessar o site: www.komeco.com.br.

Quando o Cliente optar por instalar o aparelho através de assistência técnica não credenciada, a KOMECO não se responsabiliza por mau 
funcionamento, inoperância, ou qualquer dano provocado durante a instalação. Nesta situação o produto terá somente a garantia de 90 
(noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei n° 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor. 

A Garantia KOMECO só cobre VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.

A Garantia KOMECO não cobre:

! Peças que apresentam desgaste natural com o uso do aparelho, como filtros, pilhas, carga de fluído, pintura, óleo, peças plásticas etc, exceto se o 
produto estiver no prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias;
!  Pagamento de despesas com a instalação do produto, bem como seus acessórios para instalação como suportes, carga de fluído, tubulação de 
interligação e isolamento térmico;
!  Pagamento de deslocamento de Técnicos;
!  Pagamento de despesas com transporte do produto;
!  Defeitos decorrentes de: 

* Mau uso ou uso indevido do aparelho; 
* Queda do equipamento ou transporte inadequado; 
* Adição de outras peças não originais realizadas por técnicos que não fazem parte da REDE CREDENCIADA KOMECO; 
* Aparelhos que apresentem alterações em suas características originais;
* Aparelhos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos, exceto se o produto estiver no prazo de 

garantia legal de 90 (noventa) dias; 
* Ligação do aparelho em tensão incorreta, oscilação de tensão, descargas elétricas ocasionadas por tempestades;
* Instalação em desacordo com o manual de instalação que acompanha o aparelho;
* Queima do compressor, provocada por problemas na rede elétrica ou tensão inadequada, instalação inadequada e por falta de 

manutenções preventivas; 
Lembre-se

Os serviços prestados (instalação ou garantia) pela REDE CREDENCIADA KOMECO, podem ter cobrança adicional (deslocamento) em função 
da distância entre sua residência, ou destino do aparelho e a REDE CREDENCIADA KOMECO. 

Exija sempre da REDE CREDENCIADA KOMECO, Nota Fiscal com a descrição dos serviços prestados, só assim você poderá solicitar a garantia 
dos serviços (90 dias).

Este certificado de garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro.

Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma pessoa jurídica ou física habilitada para fazer exceções ou 
assumir compromissos em nome da KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Modelo do Produto:______________________________________________Data instalação:_____/_____/_________.

N° Série Unidade Interna:______________________________Nº Série Unidade Externa:____________________________
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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Leia com atenção todo o conteúdo deste manual seguindo as orientações mencionadas  
para previnir eventuais problemas que possam ocorrer com o condicionador de ar e prolongar a sua 
vida útil. O não cumprimento das recomendações a seguir pode provocar acidentes com o usuário 
que operar o condicionador de ar.

Aviso

A manutenção do condicionador de ar deve ser sempre realizada por uma assistência
técnica credenciada Komeco. O não cumprimento deste aviso pode vir a resultar na perda da 
garantia do produto.

Cuidados

! Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas;
! Não direcione o fluxo de ar diretamente para os ocupantes do ambiente sob o risco de 

prejudicar a saúde;
! Não molhe os componentes elétricos do aparelho. Caso isto ocorra solicite a presença de 

uma assistência técnica credenciada komeco para averiguação do funcionamento dos 
componentes elétricos/eletrônicos do mesmo.

! Não limpe o condicionador de ar com água. Utilize de um pano seco para tal procedimento;
! Não coloque obstáculos na frente das unidades interna e externa que possam impedir a 

entrada e saída de ar do aparelho. Caso isto ocorra poderá fazer com que o rendimento da 
máquina diminua ou até mesmo faça o condicionador de ar parar de funcionar.

Atenção

Importante

O condicionador de ar deve ter a sua alimentação e interligação elétrica entre as 
unidades interna e externa aterradas. O aterramento reduz os riscos de choque elétrico 
aumentando a segurança no manuseio do aparelho e a proteção contra descargas atmosféricas.

Se o cordão de alimentação elétrica estiver danificada, ele ser substituído pelo 
fabricante, agente autorizado (assistência técnica Komeco) ou por um profissional qualificado, 
com o intuito de evitar riscos.

! Ventile o ambiente antes de operar o condicionador de ar caso tenha ocorrido vazamento de 
gás inflamável no ambiente por algum outro tipo de aparelho;

! Desligue o disjuntor ao realizar a limpeza do condicionador de ar para evitar choque elétrico;
! Desligue o disjuntor caso o condicionador de ar não seja utilizado por um longo período de 

tempo;
! Evite ligar o condicionador de ar caso não possua filtro de ar na unidade interna evitando assim 

a entrada de sujeira no aparelho podendo ocasionar no mau funcionamento do mesmo;
! Certifique-se de que a máquina possua fio terra;
! As figuras dispostas neste manual são apenas ilustrativas podendo variar de modelo de acordo 

com o equipamento adquirido.



Controle Remoto

VISTA GERAL DO APARELHO

Manual do Usuário

Unidade Interna

Unidade Externa

Nota

A unidade externa também pode escoar água condensada do degelo na parte de baixo. 
Se necessário, instale outros recursos de escoamento.

Obs: As figuras acima são apenas ilustrativas podendo variar de modelo de acordo com o 
equipamento adquirido.

1. Defletor esquerdo (fixo)
2. Defletores superiores
    (automático)
3. Defletores esquerdo/direito
    (manual)
4. Defletor direito (fixo)
5. Receptor e regulador de
    funcionamento
6. Saída de ar
7. Entrada de ar
8. Grade de entrada de ar traseira
9. Grade de entrada de ar frontal

10. Entrada de ar (lateral e traseira)
11. Tubulação e interligação elétrica
12. Saída de ar
13. Cano de escoamento (saída
      livre independente)

1 2 3 4

5 6 7 8 9

12

10 11

13
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CONTROLE REMOTO
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Observações

ÿ O desenho acima pode variar dependendo do modelo adquirido.
ÿ A temperatura pode ser ajustada entre 16ºC~32ºC.
ÿEste é um controle remoto universal. Os botões “AIR REFRESH”, “AUH”, não têm efeito neste 

modelo de condicionador de ar.
ÿ As funções AUTO e HEAT e os displays correspondentes no controle remoto não estão 

disponíveis no modelo somente frio.

Emissor de Sinais
Emite sinal para a 
unidade interna

Botão de ligar e 
desligar (ON/OFF)
Para iniciar o 
funcionamento
e pressione novamente
para finalizar

Botão FAN SWEEP 
Para mudar a posição das
lâminas do defletor

Botão RESET
Apague todos os ajustes
e reinicialize o controle

remoto

Botão de ajuste de hora
Para ajustar as horas do 

relógio do aparelho

Botão de ajuste do 
relógio

Para ajustar o relógio 
aparelho 

Botão de ajuste de 
minuto
Para ajustar os minutos do 
relógio do aparelho

Botão Temporizador
Para selecionar o 
timer

Botões ajuste de
temperatura

Pressione      para
diminuir e      para 

aumentar a temperatura

Tela do display
Ajuste do display

        Botão modo seleção
                     Para selecionar
      Auto           Aquecer
      Resfriar      Desumidificar
                         Ventilar

Botão de velocidade
do ventilador
Para selecionar a 
velocidade
interna do ventilador
Auto              Média
Alta                Baixa 
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MOSTRADOR
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Display do
programa
Exibido quando o
“programa” está 
acionado

Display TIMER ON
Exibido quando o
programa do timer
está acionado 

Display TIMER OFF
Exibe quando o
o timer não está 
acionado

Display do relógio
Exibe a hora; pressione 
o botão “TIME”, “HORA”
e “MINUTO” para 
ajustar a hora

Display de 
temperatura
Mostra a
 temperatura
ajustada

      Display de seleção
         da velocidade do 
                   ventilador
           Auto
           Velocidade alta
           Velocidade média
           Velocidade baixa

Display de seleção do
                 operacional
    Auto             Aquecer
    Resfriar         Secar
                         Sweep

Símbolo de emissão
de sinal

Aparece quando o 
sinal do controle é

emitido

DISPLAY DO CONTROLE REMOTO

Receptor
Recebe o sinal do 
controle remoto

Luz do sinal do 
timer (verde)
A luz está acesa quando
a unidade está no modo 
marcação de tempo

Tecla operação (RUN)
de emergência

Quando o controle
remoto não funciona,

pressione a tecla 
ON/OFF da unidade

Modo RUN (operar)
Acende quando a unidade 

estiver nos modos AUTO / 
Aquecer / Resfriar / Seco / 

e Sweep Luz do sinal Standby
(vermelha)
Acende quando a 
unidade estiver nos modos 
prevenção Degelo / 
Aquecer / e Ventilação

RUN

STANBY

TIMER

07

Display do modo
renovação de ar

(Não disponível)

ON OFF

AUTO SET TEMP
PROGRAM



Localização do Controle Remoto

Cuidados

Substituindo as Pilhas

Nota

ÿ

emitidos possam alcançar o receptor da unidade 
interna (distância máxima de 7m);

ÿQuando selecionar a operação do temporizador, 
o controle remoto transmite automaticamente 
um sinal para a unidade interna no horário 
específico;

ÿSe deixar o controle remoto em uma posição que 
impeça uma transmissão apropriada do sinal, um 
atraso de 15 minutos poderá ocorrer.

 Mantenha o  controle remoto onde os sinais dele 

ÿ

controle remoto para a unidade interna;
ÿEvite que qualquer líquido possa cair no controle remoto, não exponha o controle remoto a 

luz direta do sol;
ÿSe o receptor de raios infravermelhos da unidade interna for exposto a luz direta do sol, o 

condicionador de ar pode não funcionar bem;
ÿUse cortinas para que a luz do sol não atinja diretamente o receptor da unidade interna;
ÿSe outro eletrodoméstico reagir ao controle remoto, mude estes aparelhos de local ou 

consulte uma assistência técnica credenciada Komeco.

O condicionador de ar não operará se cortinas, portas ou outro material bloquear os sinais do 

ÿ

funcionamento do controle remoto;
ÿSe não for utilizar do controle remoto por muito tempo, retire as pilhas para não ocorrer 

vazamento;
ÿA vida útil média das pilhas é de aproximadamente 6 meses em uso normal;
ÿTroque as pilhas quando não houver recepção da unidade interna ou se o indicador de 

transmissão do controle remoto falhar ao acender.

Quando substituir as pilhas, utilize pilhas novas. Pilhas usadas poderão causar mal 

ÿ

(RO3/LR03X2);
ÿDeslize a tampa do compartimento de pilhas, 

então substitua as pilhas usadas por pilhas novas;
ÿPressione o botão RESET;
ÿAntes de recolocar a tampa do compartimento de 

pilhas, verifique se o mostrador do controle 
remoto esta mostrando “0:00” e que os 2 
pontos(:) estão piscando;

ÿApós a substituição das pilhas, ajuste o relógio do 
controle remoto.

O controle remoto usa 02 pilhas alcalinas 

MANUSEIO DO CONTROLE REMOTO

Manual do Usuário
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INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO
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1. Quando o modo “AUTOMÁTICO” é 
ajustado, o condicionador de ar se 
adaptará ao modo AQUECER ou 
RESFRIAR de acordo com a temperatura 
ambiente.

2. Quando o modo “DESUMIDIFICAR” 
é ajustado, o condicionador de ar 
começará ou interromperá a operação 
de resfriamento e a velocidade do 
ventilador automaticamente diminuirá a 
umidade do ambiente. Às vezes, a 
velocidade do ventilador não pode ser 
controlada.

3. Quando o modo “VENTILAR” é 
acionado, a temperatura não pode ser 
ajustada. Apenas as velocidades alta, 
média e baixa do ventilador podem ser 
acionadas, logo não há a opção da 
velocidade automática.

MODO DE OPERAÇÃO
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ÿO controle remoto utiliza duas pilhas AAA alcalinas com duração média de seis meses. Utilize duas 
pilhas novas (atenção à posição dos pólos ao colocá-las). Depois de substituí-las utilize um objeto 
pontiagudo (como a ponta de uma caneta) para pressionar o botão “Reset”;

ÿAs pilhas devem ser removidas do controle remoto antes que danifiquem-no e devem ser 
descartadas com segurança;

ÿO controle remoto funciona eficientemente em uma distância de até 7 metros;
ÿAo usar o controle remoto direcione o emissor de sinal ao receptor da unidade interna. Não deve 

haver obstáculos entre o controle e a unidade;
ÿPressionar dois botões ao mesmo tempo poderá resultar em erro operacional;
ÿNão use equipamento sem fio (telefone celular) perto da unidade interna. Se ocorrer interferência, 

desligue a unidade, retire o plug da tomada (caso houver) ou desligue o disjuntor e então religue 
novamente e após alguns instantes religue a unidade;

ÿEvite deixar que a luz do sol incida diretamente sobre o receptor interno, pois isto poderá impedir 
o receptor de receber o sinal do controle remoto;

ÿNão arremesse o controle remoto;
ÿNão exponha o controle ao sol, nem perto do forno;
ÿNão respingue líquidos no controle, mas se isto ocorrer, use uma flanela seca para limpá-lo.

MODE

TIME

AUH

HOUR

RESET

MINUTE

TIMER

FAN SWEEP

FAN SPEED

TEMP

AIR REFRESH ON/OFF

ON OFF

AUTO SET TEMP
PROGRAM



AJUSTE DO RELÓGIO
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Nota

ÿQuando a função timer for acionada, o condicionador de ar desligará automaticamente. Ele 
ligará na hora determinada; o símbolo será apagado. Se o horário ajustado for o mesmo que o 
atual, o aparelho ligará no mesmo horário do dia seguinte.

ÿPressionado o botão “ON/OFF” para cancelar a função “Timer ON”, o condicionador de ar 
será ligado imediatamente.

1. Pressione o botão “TIME” para selecionar o display
que em seguida começará a piscar.

2. Pressione o botão “HOUR” para mudar o display
da hora. Toda vez que esse botão for pressionado,
o display aumentará uma hora.
O display de hora se modificará constantemente
quando pressionado de modo contínuo.

3. Pressione o botão “MINUTE” para mudar o display
de minuto. O display do relógio piscará por dez 
segundos após o ajuste.
O controle remoto mostrará a hora atualizada.

TIMER ON (LIGADO)

1. Ajuste o horário do relógio como em AJUSTE 
DO RELÓGIO.
Pressione o botão “TIME” para selecionar ON.
O display do relógio piscará.

2. Pressione o botão “HOUR” ou “MINUTE”. Ajuste 
o horário para ligar o condicionador de ar no 
“TIMER”. A cada toque, o display aumentará dez 
minutos. 

3. Pressione o botão “TIMER” para selecionar ON 
no display.
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TIMER OFF (DESLIGADO)
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Nota

ÿQuando a função Timer OFF (desligado) estiver acionada, o condicionador de ar será ligado 
imediatamente e será desligado na hora acertada; o símbolo será apagado. Caso o horário 
ajustado seja o mesmo que o atual, o aparelho será desligado na mesma hora do dia seguinte.

ÿPressione o botão “ON/OFF” para cancelar a função “Timer OFF”: o condicionador de ar será 
desligado imediatamente.

COMANDO DO PROGRAMA

1. Ajuste o horário do relógio como em AJUSTE 
DO RELÓGIO.
Pressione o botão “TIME” para selecionar OFF.
O display do relógio piscará.

2. Pressione o botão “HOUR” ou “MINUTE”. Ajuste 
o horário para ligar o condicionador de ar no 
“TIMER”. A cada toque, o display aumentará dez 
minutos. 

3. Pressione o botão “TIMER” para selecionar OFF 
no display.

ÿRecorra ao modo AJUSTE DE RELÓGIO para 
especificar o horário;

ÿRecorra ao modo ON TIMER para determinar o 
horário de ligar e desligar o condicionador de ar;

ÿRecorra ao modo OFF TIMER para ajustar o 
horário de desligar o condicionador de ar.

1. Pressione o botão “TIMER” para selecionar o 
programa.
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COMANDO DO PROGRAMA
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Nota

ÿDe acordo com horário do relógio, o condicionador de ar selecionará o modo de operação 
“Timer ON” ou “Timer OFF” automaticamente.

ÿO equipamento será ligado e desligado na hora ajustada todos os dias. Se o usuário desligar o 
aparelho manualmente antes do tempo determinado, então a função “Timer OFF” será 
cancelada, porém a função “Timer ON” ainda continuará com efeito. Se ligar o condicionador 
de ar manualmente antes do tempo determinado, então a função “Timer ON” será cancelada, 
porém a função “ Timer OFF” ainda continuará com efeito. 

Quando o controle remoto for danificado ou perdido, acione a unidade das seguintes 
maneiras:

Ligar  -  Se você deseja ligar a unidade, pressione a tecla OPERAÇÃO (RUN) DE EMERGÊNCIA por 
um segundo. Neste momento, o condicionador de ar opera no modo AUTOMÁTICO (no modo 
RESFRIAR para o modelo só FRIO) na temperatura ajustada de 24ºC. O ventilador e o defletor 
operam em modo AUTOMÁTICO.

Desligar - Para desligar a unidade pressione a tecla OPERAÇÃO (RUN) DE EMERGÊNCIA por um 
segundo novamente. 
Obs: Não pressione a tecla por muito tempo.

OPERAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COMO AJUSTAR O FLUXO DE AR

Não puxe os defletores superiores e inferiores no processo de funcionamento, nem 
coloque a sua mão durante o ajuste manual dos defletores direito e esquerdo.

Para alteração horizontal do fluxo do ar posicione manualmente as lâminas para a esquerda ou para a 
direita.

Pressione repetidamente o botão FAN SWEEP no controle remoto e a alteração automática será 
ativada. Para um fluxo de ar mais agradável o condicionador de ar ajustará o fluxo à posição 
determinada automaticamente de acordo com o modo de operação.

Observações

ÿQuando o condicionador de ar for desligado, o defletor automaticamente se fecha.
ÿNão puxe o defletor inferior/superior com a mão.
ÿ Se a energia é cortada de repente, o defletor pode não se fechar automaticamente. Ao voltar a 

energia a operação se conclui.
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DESEMPENHO DE OPERAÇÃO
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Limite de operação

Se a temperatura ambiente exceder a este limite, a unidade pode falhar. Quando a 
temperatura interna alcançar a temperatura ajustada, a unidade ligará ou desligará repetidamente.

Funções de proteção

As funções de proteção podem prolongar a vida útil do condicionador de ar e resultar em 
melhor aproveitamento do fluxo de ar.

Proteção inicial do retardo para o compressor

O compressor reiniciará 3 minutos (5 minutos no modo aquecimento) após o desligamento 
do compressor ou da força para manter o equilíbrio e a pressão do sistema de resfriamento.

Descongelamento

O trocador de calor externo pode congelar se a temperatura externa for baixa e a umidade 
alta. Neste caso, o alto descongelamento opera de 3~10 minutos. O indicador STANDBY 
(vermelho) continuará aceso e o ventilador interno funcionará numa temperatura muito baixa ou irá 
parar. A unidade retorna ao modo aquecimento após o descongelamento.

Proteção da sobrecarga do aquecimento

Quando a temperatura do trocador de calor interno for muito alta, o condicionador de ar 
entra no modo de proteção de carga do aquecimento. A velocidade do ventilador interno deve se 
ajustar a um giro mais alto automaticamente. O ventilador externo e o compressor podem estar 
parados. Quando a temperatura do trocador de calor cair a uma medida ajustada, o condicionador de 
ar sairá do modo de proteção de sobrecarga do aquecimento. O motor do ventilador interno volta ao 
seu estado normal.

Verificação do fluxo de ar do modo resfriamento

Nos primeiros minutos da operação de aquecimento, o indicador STANDBY acende, o 
ventilador interno não opera e as lâminas do defletor não podem ser reguladas. Cerca de 5 minutos 
mais tarde o condicionador de ar emitirá fluxo de ar quente e o indicador STANDBY desligará, 
acendendo o indicador (RUN) de funcionamento.

Proteção do modo congelamento

Para impedir que o trocador interno congele nos modos operacionais de resfriamento e 
desumidificação, o ventilador externo e o compressor podem parar de funcionar. A velocidade do 
ventilador interno deve ser ajustada a um giro mais alto, automaticamente.

Verificação de gotejamento

Na operação resfriamento e desumidificação, as lâminas do defletor podem mudar de 
posição automaticamente para evitar que a água escorra.
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Evite luz direta do sol

No modo RESFRIAR, use cortinas ou persianas 
para obstruir a luz do sol.

Feche portas e janelas

O ar vindo de fora limitará o potencial de 
resfriamento.

Mantenha a tela de filtro limpa

Manter a tela de filtro limpa assegura a elevada 
capacidade do aparelho.

Boa ventilação

Não coloque objetos na parte frontal da saída e 
entrada de ar da unidade externa.
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Observação

ÿNunca utilizer de produtos químicos ou solventes para limpeza da máquina. Não limpe a grade 
com água muito quente.

ÿMetais pontiagudos podem causar danos se manuseados de forma inadequada; atenção 
especial quando estiver limpando estas partes.



FILTRO DE AR

Manual do Usuário

O filtro de ar atrás da entrada de ar da grade deve ser limpo pelo menos uma vez a cada duas 
semanas no caso de uso continuo. 

Para retirar o filtro de ar, força a grade de entrada e puxe-a horizontalmente conforme 
mostra a figura abaixo. Gire-a de cima para baixo e remova o filtro.

Aviso
Não utilize o condicionador 
de ar sem o filtro de ar pois 
pode danificar a unidade.
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POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Se o condicionador de ar não funcionar de modo adequado, primeiro verifique os seguintes 
pontos antes de consultar uma assistência técnica credenciada Komeco.

1. Desligado.

2. Falha na energia ou tensão 
muito baixa.
3. Disjuntor desarmado.

1. Introduza o plug seguramente 
na tomada.
2. Consulte uma assistência 
técnica credenciada Komeco.
3. Acione o disjuntor.

1. Filtro de ar sujo e 
entupido.
2. Fonte de calor ou muitas 
pessoas no ambiente.
3. Portas e janelas abertas.

SINTOMAS

O condicionador 
de ar não aciona.

O compressor 
opera mas logo 
pára.

Resfriamento / 
aquecimento
deficiente.

Vazamento 
externo de água.

Funcionamento 
com ruídos.

Obstrução na parte frontal 
no trocador de calor

Excesso de água pode 
inundar em climas muito 
quentes e úmidos.

1. Ruído metálico pode ser 
ouvido ao ligar e desligar o 
condicionador de ar.
2. Alguma coisa está batendo 
ou vibrando na parte interna 
do gabinete.

Remova a obstrução.

1. Limpe o filtro de ar.

2. Elimine a fonte de calor se possível.
3. Feche-as para manter o ar resfriado 
no ambiente.

Procedimento normal do aparelho.

1. Procedimento normal do aparelho.

2. Desligue o equipamento e consulte 
uma assistência técnica credenciada 
Komeco.

CAUSAS RAZÃO E SOLUÇÃO
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KO     M     2    S    18    F     C
Modo de Controle
C - Controle Remoto

Marca Komeco

Tipo
F - Somente Frio
Q - Quente/Frio

Modelo
S - Split (high wall)
W - Split Window (high wall)
C - Split Cassete
T - Split Teto Canto 
P - Split Piso Teto 

Número de Unidades
Internas (Evaporadoras) 

M - Multi Split

CÓDIGO DE MODELO 

KO       S        07       F       C
Modo de Controle
C - Controle Remoto

Marca Komeco

Tipo
F - Somente Frio
Q - Quente/Frio

Capacidade 
(BTU/h x 1000)
Ex: 07 - 7000 BTU/h

Modelo
S - Split (high wall)
W - Split Window (high wall)
C - Split Cassete
T - Split Teto Canto 
P - Split Piso Teto 

Capacidade 
(BTU/h x 1000)
Ex: 18 - 18000 BTU/h
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