
1

Manual do UsuárioManual do Usuário

Condicionador
de Ar de Parede
Condicionador
de Ar de Parede

GJ 10 - 22L
GJ 10 - 22R
GJ 12 - 22L
GJ 12 - 22R



2



3

Índice

Por Favor, leia este manual cuidadosamente, antes de iniciar o uso do aparelho

Estrutura e mecanismo

Considerações iniciais ........................................................................................................................................... 4

Funções e limites de temperatura de trabalho ....................................................................................................... 5

Especificações Técnicas ........................................................................................................................................ 6

Condições de Operação ........................................................................................................................................ 6

Princípio de funcionamento ................................................................................................................................... 7

Diagrama esquemático - Modelo frio ..................................................................................................................... 7

Diagrama elétrico ................................................................................................................................................... 8

Energia elétrica requerida e instalação .................................................................................................................. 9

Cuidados na instalação ........................................................................................................................................ 11

Procedimento de operação

Identificação dos componentes do produto ......................................................................................................... 12

Descrição do controle remoto .............................................................................................................................. 13

Refrigeração - (COOL) ......................................................................................................................................... 15

Desumidificação - (DRY)...................................................................................................................................... 16

Aquecimento - (HEAT) ......................................................................................................................................... 17

Soneca - (SLEEP) ................................................................................................................................................ 18

Modo automático - (AUTO) .................................................................................................................................. 19

Timer - (TIMER) ................................................................................................................................................... 20

Procedimentos operacionais - controles mecânicos ............................................................................................ 21

Procedimento de emergência .............................................................................................................................. 22

Cuidados e manutenção

Dicas de operação ............................................................................................................................................... 23

Precauções .......................................................................................................................................................... 24

Cuidados e manutenção ...................................................................................................................................... 25

Possíveis problemas e rápidas soluções ............................................................................................................. 26

Termo de garantia ................................................................................................................................................ 27



4

É recomendável que se leia este manual para que seu aparelho desempenhe sua máxima eficiência.

Considerações iniciais

Selecionar o local da instalação do produto.

Solicite um instalador credenciado para efetuar a instalação deste aparelho.

Checar a voltagem e a potencia elétrica necessária, para a instalação do aparelho.

Cuidados:

• Não instale o equipamento onde houver emissão de gás e umidade no local.

• Não instale em local onde haja radiação de calor e incidência direta da luz solar.

• Não instale o equipamento onde houver alta concentração de ácidos que possam danificar o funcionamento do
aparelho.

Demanda de energia elétrica

1. Todos os componentes da instalação elétrica deverão obedecer as normas NBR 5410 (instalações elétricas de
baixa potência).

2. O aparelho deverá ser aterrado.

3. Toda a instalação deverá ser executada por um técnico credenciado pela GREE.
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Funções e limites de temperatura de trabalho

Refrigeração no verão

No verão, o aparelho de ar condicionado pode res-
friar o ambiente transferindo o calor para o lado ex-
terno.

Desumidificação em estações chuvosas ou dias
úmidos

Sem diminuir a temperatura interna, o aparelho de
ar condicionado pode desumidificar o ambiente e
torná-lo mais comfortável.

Operação Automática

De acordo com as mudanças na temperatura do am-
biente, um microprocessador faz os ajustes auto-
máticos para que a temperatura fique sempre como
programada.

Introdução

Parabéns pela sua escolha! O aparelho de ar condicionado da GREE do tipo window está preparado para regular
a temperatura do ambiente e ainda desumidificá-lo. É um aparelho conveniente para o seu escritório, studio, residên-
cia, hospitais, laboratórios e muitos outros.
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Condições de Operação

Por favor, para que você obtenha a máxima eficiência dos nossos produtos, siga as seguintes indicações:

· Operação no Modo de Refrigeração:

A temperatura do ambiente externo deve estar entre 18ºC e 43ºC.

A temperatura do ambiente interno deve estar entre 18ºC e 32ºC.

A umidade do ambiente deve ser menor que 80%.

· Operação no Modo de Desumidificação:

A temperatura do ambiente externo deve estar entre 18ºC e 43ºC.

A temperatura do ambiente interno deve estar entre 18ºC e 32ºC.

Especificações Técnicas

Modelo GJ12-22L GJ12-22R GJ10-22L GJ10-22R

Funções Frio Frio/Quente Frio Frio/Quente

Acessórios                     Controle Remoto e Filtro de ar

Capacidade de Refrigeração (Btu/h) 12.000 12.000 10.000 11.000

Capacidade de Aquecimento (Btu/h) - 13.500 - 11.000

Alimentação                         Monofásico - 220V~ 60Hz

Força - Refrigeração (W) 1.320 1.320 1.030 1.030

Força - Aquecimento (W) - 1.200 - 1.320

Gás Refrigerante                                R22

Ruído Interno (db) < 50 < 50 < 48 < 54

Ruído Externo (db) < 57 < 57 < 50 < 56

Dimensões (mm) (AxLxP) 350 x 450 x 580 350 x 450 x 580 380 x 570 x 590 380 x 570 x 590

Peso (Kg) 48 49 35 36

* Faixa de temperatura de trabalho: 18ºC a 43ºC.

Todos os testes foram feitos de acordo com a norma CNS GB7725-87
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Diagrama Esquemático - Modelo Frio:

Luzes Indicadoras de Operação

1 - Compressor

2 - Trocador de calor externo

3 - Filtro de ar

4 - Serpentina

5 - Trocador de calor interno

6 - Acumulador de Sucção

Luz indicadora de
atividade do compressor

(verde).

Tecla de acionamento
em modo emergência

Luz amarela acenderá
quando estiver em uso o

TIMER ou função soneca –
SLEP.

Esta luz se acenderá quando
for acionado o controle

remoto e quando o sistema
de descongelamento for

acionado.

Sensor do controle remoto

Princípio de funcionamento:

O condicionador de ar é um equipamento que absorve o calor do ar interno e o transfere ao ar externo. Esta
transferência, é realizada por meio de um fluido refrigerante chamado de gás refrigerante (R22) e que é movido por
um compressor em circuito fechado. O condicionador de ar absorve o calor interno, resfria-o e diminui a temperatura
do ambiente.
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Diagrama elétrico para modelos GJ 10-22L e GJ 12-22L
(V=220, 60Hz)
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Diagrama elétrico para modelos GJ 10-22R e GJ 12-22R
(V=220, 60Hz)
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• Voltagem de trabalho: 220 V +/- 10% ~ 60 Hz (fig. 1)

• Circuito Elétrico: Não use cabos muito longos e não divida a ligação com outros disposi-
tivos. (fig. 2)

Aterramento: não faça o aterramento conforme abaixo

Energia elétrica requerida e Instalação

Á
gu

a

G
ás

Precauções na Instalação:

1. Chame um técnico para efetuar a ligação e a instalação do seu produto.

2. Para garantir a eficiência do produto e evitar panes elétricas, a unidade deve ser aterrada.

3. A instalação elétrica deve ser feita de acordo com seu diagrama apresentado. Ligações impróprias poderão
causar mau funcionamento e danos no aparelho.

- Para evitar interferência elétrica, instale o seu aparelho longe de rádios ou TVs.

- Evite áreas próximas a vazamentos de gás.

- Evite áreas próximas a fontes de calor e luz solar direta.

- Evite lugares onde crianças poderão ter fácil acesso ao seu aparelho.

- Prepare o alojamento da instalação ligeiramente maior que o tamanho do seu aparelho.

- Evite obstáculos.

Vista frontal Vista lateral Vista de cima

a

b

Aletas para
saída de ar

> 300 mm > 300 mm

> 2000 mm

> 250 mm
Interior

Parede

> 300
mm

> 300
mm

> 300 mmExterior

Parede

220V

Fig. 1

Fig. 2

Tipo A (mm) B (mm)

Modelo GJ 10-22L 450 350

Modelo GJ 12-22L 570 380
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Observe as seguintes características para eficiência na instalação:

1. Remova o filtro de ar.

2. Remova o painel frontal.

- retire os parafusos das laterais do painel frontal..

- Empurre para cima a grade frontal, liberando as duas travas da
parte superior frontal do gabinete (fig 1).

3. Prepare o chassi do aparelho:

- Remova o chassi do aparelho, retirando os parafusos que o pren-
dem.

- Escorregue seu interior para fora.

4. Coloque o gabinete no alojamento (figs. 2 e 3):

- Deixe uma diferença de altura na parte do fundo do aparelho (en-
tre 6 e 10mm).

- Certifique-se de que o local onde o aparelho ficará instalado está
devidamente preparado para suportar o seu peso e que não irá
causar barulho ou vibração.

5. Introduza o chassi no gabinete:

- Evite contatos físicos entre o chassi e o gabinete para que não
aconteçam avarias.

- Prenda firmemente o chassi no gabinete através de seus suportes
de fixação.

6. Posicionando o painel frontal no gabinete (fig. 4).

- Para posicionar a grade, prenda sua parte superior do gabinete,
empurrando o fundo da grade até que encaixe no seu lugar. Pren-
da-o utilizando parafusos próprios e chave de fenda.

Drenagem de água: para atingir máxima eficiência este aparelho está
preparado para jogar a água condensada na serpentina de condensação.

Alça

Gabinete

Linha Horizontal
6~10 mm

Alojamento

Gabinete
Painel Frontal

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Cuidados na Instalação:

- Use um suporte em forma de mão francesa para sustentar o aparelho (veja
figura 5).

- Use uma cobertura sobre a parte externa do aparelho que servirá como
proteção a incidência direta de luz solar.

- Evite a entrada de qualquer objeto estranho dentro de seu aparelho.

Drenagem de água:

Buscando máxima eficiência, este aparelho está preparado para borrifar a
água condensada no condensador. Se o som desta operação lhe perturbar, você
pode acoplar um dreno externo, entretanto este procedimento causará uma pe-
quena perda de performance (fig. 6).

- Instale saída de água na parte traseira de seu aparelho.

- Remova a tampa de saída e encaixe a mangueira de drenagem. O diâme-
tro interno deste dreno deve ser de Ø 1,6 cm..

Parede

Moldura

Vedação

Teto

Suporte

Linha Horizontal

Desnível de
6 a 10mm

Furo

Junta

Conector
do dreno

Tampa do
dreno

Fig. 5

Fig. 6
(modelo GJ12-22L)

• Mudança: Contate um especialista para efetuar a mudança do local de instalação.

• Ruídos: Instale o aparelho em um local firme para que seja evitada a produção de vibração ou
ruídos.

• Para evitar o aumento do nível de ruídos, evite colocar objetos na frente da unidade externa.

• Certifique-se de não causar problemas para seus vizinhos com ruídos ou saída de ar quente.

• Por favor, contate nosso representante caso algum ruído estranho fique evidenciado durante a
operação do aparelho.

Rede elétrica:

1. O aparelho precisa estar conectado ao fio terra.

2. A voltagem precisa ser aquela específica do aparelho.

3. Evite o uso de extensões para fazer a ligação dos aparelhos. Faça ligações elétricas exclusivas.

4. Para evitar choques e panes elétricas, consulte um eletricista qualificado.

5. Os fusíveis de proteção e os cabos de força devem ser dimensionados conforme
norma NBR 5410-ABNT.
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Identificação dos Componentes do Produto

Aletas de Entrada de ar

Aletas de saída
de ar: regula a

direção da saída
do fluxo de ar

vertical.

Cabo de alimentação
de força.

Filtro de ar Painel de
controle

Aletas da Entrada de ar

Aletas da saída de ar:
regula a direção da saída

do fluxo de ar vertical.

Cabo de alimentação
de força

Filtro de ar

Painel de
controle

Painel de controle

Swing:
Direcionamento

automático do fluxo
de ar.

Termostato:
Controla a temperatura do

ambiente automaticamente.

Controle Principal:
Seleciona os diferentes

modos de função.
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Descrição do Funcionamento do Controle Remoto

• Para melhor eficiência do controle re-
moto, ao usá-lo, aponte-o sempre na di-
reção da janela de recepção da unidade
interna.

• As disposições vistas no display serão
reconhecidas pelos modos AUTO/ ON –
OFF/ SLEEP/ SWING/ TRANSMIT – as
outras teclas só mudarão as mensagens
se TRANSMIT for apertado em menos
de 15 segundos, senão os comandos
serão cancelados.

Visor de cristal líquido -  mostra o con-
teúdo de programação

Tecla SWING - Comanda os movimen-
tos das aletas de direcionamento de ar.
Apertando-a uma vez ele é acionado,
uma outra vez e ele é desligado.

Tecla TRANSMIT – Aperte uma vez para
transmitir a programação selecionada ao
aparelho.

Tecla ON/ OFF - Liga e desliga o apare-
lho, iniciando sua operação.

Tecla AUTO – Tecle uma vez para que
o aparelho funcione no modo automáti-
co, e mais uma vez para desligá-lo e
voltar ao modo anterior de operação.

Tecla SLEEP - Aperte-a uma vez para
acioná-lo e outra vez para desligá-lo.
Esta função pode ser acionada de
1 a 7 hrs.



14

Tecla MODE - Seleciona o tipo de ope-
ração AUTO (Automático)/ COOL (Re-
frigeração)/ DRY (Desumidificação).

Tecla TEMP - Ao apertar  uma vez a
temperatura irá aumentar 1ºC, ao aper-
tar  a temperatura irá diminuir 1ºC. A
temperatura do ambiente pode ser de-
terminada entre 18º e 30ºC. No modo
AUTO, a temperatura ajustada pode
variar entre 1 e 2ºC que a temperatura
informada no display.

Tecla FAN - Indica a velocidade da
ventilação: AUTOMÁTICA (AUTO)/ ALTA
(HIGH)/ BAIXA (LOW).

Tecla TIMER – TIMER e TIME (hora) po-
dem ser escolhidos. O TIMER serve para
a programação de acionamento/ desli-
gamento automático. TIME é utilizado
para a demonstração do horário
presente.

Tecla Hr./ Min. –  Quando em TIME, aper-
te Hr. uma vez e a hora irá acrescer em
1, aperte Min. uma vez e o minuto irá
acrescer em 1. Quando em TIMER aper-
te Hr. uma vez e a hora aumentará em
1, aperte Min. uma vez e os minutos se-
rão acrescidos em 10. No modo SLEEP
– soneca – aperte Hr. uma vez e o inter-
valo irá aumentar 1 hora, e pode variar
em um ciclo de 1 a 7 horas.

Descrição do Funcionamento do Controle Remoto
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Procedimento de Operação - Acionamento da Refrigeração

• Se a temperatura estiver 1ºC maior que
a temperatura ajustada, o compressor
começa a trabalhar automaticamente.

• Se a temperatura estiver 2ºC menor que
a temperatura ajustada, o compressor e
a unidade externa deixarão de trabalhar
automaticamente.

• A faixa da temperatura é de 18ºC a
30ºC.

1 - Conectado o aparelho a energia elé-
trica, aperte a tecla ON/ OFF.

2 - Aperte MODE ajustando para a fun-
ção COOL (refrigeração).

3 - Aperte TEMP para ajustar à tempe-
ratura desejada

4 - Para ajustar a intensidade do fluxo
de ar aperte FAN.

5 - Para ajustar a movimentação auto-
mática das aletas, aperte SWING.

6 - Aperte TRANSMIT para enviar a pro-
gramação desejada ao aparelho.
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Procedimento de Operação - DRY MODE - Desumidificação

• Se a temperatura do ambiente for menor que a temperatura
estipulada em SET TEMP, o compressor e o ventilador da uni-
dade externa irão parar. O ventilador da unidade interna irá
trabalhar na intensidade LOW (baixa). Se temperatura do
ambiente estiver entre ± 2ºC, da temperatura programada,
(SET TEMP), o compressor e o ventilador da unidade externa
irão trabalhar somente 6 minutos e de 4 em 4 minutos, en-
quanto o ventilador da unidade interna ficará trabalhando em
intensidade baixa (LOW). Se a temperatura do ambiente for
maior que 2ºC da temperatura programada (SET TEMP), o
compressor e o ventilador da unidade externa continuarão tra-
balhando, enquanto o ventilador da unidade interna permane-
cerá trabalhando em sua intensidade baixa (LOW).

• A faixa da temperatura é de 18ºC a 30ºC.

1 - Conectado o aparelho a energia elé-
trica, aperte a tecla ON/ OFF.

2 - Aperte MODE ajustando para a fun-
ção DRY (desumidificação).

3 - Aperte TEMP para ajustar à tempe-
ratura desejada.

4 - Para ajustar a intensidade do fluxo
de ar aperte FAN.

5 - Para ajustar a movimentação auto-
mática dos defletores, aperte SWING.

6 - Aperte TRANSMIT para enviar a pro-
gramação desejada ao aparelho.
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Descrição de Operação - HEAT MODE - Aquecimento

(mod. GJ10-22R e GJ12-22R)

DEFROST - No modo HEAT o sistema
irá descongelar automaticamente, en-
quanto que a luz de operação irá piscar
e o microprocessador controlará o
acionamento da válvula eletromagnéti-
ca e do motor.

1 - Verifique se o aparelho está plugado
na energia elétrica, aperte ON/ OFF e o
sistema começará a operar.

2 - Aperte MODE e escolha o modo
aquecimento - HEAT.

3 - Aperte TEMP para ajustar a tempe-
ratura desejada para o ambiente.

4 - Aperte FAN para controlar a intensi-
dade do fluxo de ar.

5 - Aperte SWING para que os defletores
funcionem automaticamente

6 - Aperte TRANSMIT para enviar as or-
dens de comando para o aparelho.
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Procedimento de Operação - SLEEP MODE - Soneca

• Quando o aparelho estiver operando no modo SLEEP,
a tecla da Hr. poderá ser utilizada para ajuste do TIMER
– de 1 a 7 horas.

• No modo soneca (SLEEP), o seu aparelho fará os ajus-
tes necessários para que a temperatura mantenha-se
uniforme de acordo com a programação ajustada e para
que você economize energia elétrica e ainda durma con-
fortavelmente.

1 - Conectado o aparelho a energia elé-
trica, aperte a tecla ON/ OFF.

2 - Aperte MODE ajustando para a fun-
ção SLEEP (soneca).

3 - Aperte TEMP para ajustar à tempe-
ratura desejada.

4 - Para ajustar a intensidade do fluxo
de ar aperte FAN.

5 - Para ajustar a movimentação auto-
mática das aletas, aperte SWING.

6 - Aperte TRANSMIT para enviar a pro-
gramação desejada ao aparelho.

7 - Aperte SLEEP e entre no modo
SLEEP. Para cancelá-lo aperte mais uma
vez.
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Descrição de Operação - AUTO MODE - Automático

• No modo automático os botões  ou
 podem ser usados para elevar ou di-

minuir a temperatura programada.
(1°C~2°C).

1 - Verifique se o aparelho está plugado
na energia elétrica, aperte ON/ OFF e o
sistema começará a operar.

2 - Aperte MODE e escolha o modo de
operação (COOL / HEAT / DRY / FAN).

3 - Aperte a tecla AUTO para que o apa-
relho entre no modo Automatico.

• O microprocessador controla o com-
pressor e o ventilador do motor, ligando-
os ou desligando-os, conforme o neces-
sário, tornando o ambiente mais confor-
tável.
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Procedimento de Operação - Timer

• Quando o TIMER está programado, ele automaticamente irá desligar e só
irá ligar novamente no horário programado.

• Aperte TIMER para escolher TIME e o visor apresentará a hora presente e
o número de horas e minutos ajustados pela tecla Hr./ Min.

• Aperte a tecla SLEEP para ajustar o modo de soneca (SLEEP), isto irá
cancelar o modo TIMER e teclando TIMER irá cancelar o modo de soneca.

1 - Quando o aparelho estiver ligado,
aperte TIMER para selecionar esta
operação.

2 - Aperte Hr./Min. para ajustar o horário
de programação.

3 - Aperte a tecla TRANSMIT para trans-
mitir a programação ao aparelho.

4 - Tecle SLEEP e Hr./Min. para ajustar
o horário de desligar o aparelho (de 1 a
7 horas).
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• Modo de refrigeração – Baixa intensidade/ Media Int./ Alta Intensidade

Refrigeração com baixa ventilação

Refrigeração com média ventilação

Refrigeração com alta ventilação

• Termostato de refrigeração.

Se quiser mais refrigeração, mova o botão no
sentido horário.

• Controla a intensidade de operação (sentido horário). Esta posição pára as
operações.

Procedimentos operacionais – Controles Mecânicos

• Este comando aciona a ventilação.
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Procedimento de Emergência

Se ocorrer a perda do controle remoto, opere da seguinte maneira:

Direcionamento do fluxo de ar

Para ajustar movimento vertical:

• Mova manualmente as aletas verticais para cima e para baixo.

Levante a tampa plástica que envolve a parte interna do aparelho.

• Início:  Quando desligado, aperte AUTO e o aparelho começará a
funcionar no modo automático.

De acordo com a mudança da temperatura do ambiente, o
microprocessador irá automaticamente ajustar a refrigeração ou
então a desumidificação do ambiente. A luz de operação estará pis-
cando, indicando o seu funcionamento.

• Parada:  Aperte AUTO novamente e o aparelho irá se desligar.

Aperte AUTO para procedimento
de emergência

Aletas horizontais
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Dicas de operação

Opere o seu aparelho com conforto e economia:

6. Abra janelas e portas ocasional-
mente para permitir renovação
do ar a ser refrigerado.

2. Para máxima eficiência de seu
produto, feche cortinas, evitando
a entrada direta de luz solar.

1. Não exagere na escolha da tem-
peratura. Exageros não trazem
benefício a sua saúde e ainda
desperdiçam energia.

4. Certifique-se que portas e jane-
las estejam fechados para que o
ar refrigerado permaneça no
ambiente.

3. Ajuste as regulagens de SWING
horizontal e vertical para que o
ambiente fique uniformemente
refrigerado.

5. Limpe o filtro de ar regularmente
(pelo menos uma vez a cada
duas semanas).
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Sempre aguarde por, pelo menos, 3 minutos antes de religar o
aparelho quando este estiver no modo de refrigeração.

Precauções

6. Evite expor o seu corpo por um
período prolongado ao fluxo de
ar refrigerado.

2. Nunca use o seu aparelho para
outros propósitos que não seja a
refrigeração de ambientes, tais
como preservar alimentos, secar
roupas, etc.

1. Não puxe o cabo de força. Isto
pode resultar danos ao mesmo
e ainda causar choques elétricos.

4. Selecione sempre a temperatu-
ra do ambiente de acordo com
quem o utiliza. Seja cauteloso
quanto a crianças e pessoas
mais velhas, com o propósito de
mantê-las saudáveis.

3. Não bloqueie as entradas e saí-
das de ar. Não insira objetos es-
tranhos ao seu aparelho.

5. Não utilize fontes externas de
calor que possam deformar o seu
aparelho.
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Cuidados e Manutenção

Desligue sempre o seu aparelho e desplugue-o da tomada antes de iniciar
qualquer atividade de limpeza e manutenção, para garantir sua segurança.

1. Limpeza da Unidade:

• Desplugue da tomada antes de iniciar a limpeza -  somente faça isto após a
parada total do aparelho.

• Limpe a superfície do aparelho com um pano seco e macio. O pano pode
estar úmido de água morna.

• Não use solventes químicos para limpeza.

• Não espirre água diretamente sobre a unidade, pois este contém micro
processador e placas de circuitos, que não podem entrar em contato com
água.

• Cheque sempre a ligação do fio terra.

2. Limpeza do filtro:

• O filtro de ar deve ser limpo pelo menos uma vez a cada duas semanas.

• Abra a superfície do painel somente depois que o aparelho estiver totalmen-
te parado. Puxe para baixo a superfície do filtro.

• Aspire com um aspirador de pó, a superfície do filtro.

• Lave-o com sabão neutro.

• Espere secar e recoloque-o no aparelho

• Insira-o no aparelho em sua posição original, trave para baixo e feche o
aparelho.
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Possíveis problemas e rápidas soluções.
Por favor, antes de chamar um técnico, verifique os seguintes itens:

Problema Solução

Aparelho não funciona • A força está ligada?

• O aparelho está plugado à força elétrica?

• A chave  de entrada de força está ligada?

• A voltagem é maior que 242V ou menor que 198V?

• O TIMER está programado?

A eficiência de refrigeração não é boa • Verifique as entradas e saídas de ar. Podem estar
interrompidas.

• Existe, dentro do ambiente, alguma fonte geradora
de calor?

• O filtro de ar está muito sujo?

• A intensidade do fluxo de ar é a mais baixa(LOW)?

• O TIMER está programado?

Controle remoto não funciona • Em função de freqüentes alterações de programa-
ção, o controle remoto pode deixar de funcionar
corretamente. Para reativar suas funções normais
desplugue o aparelho da tomada e plugue-o em
seguida.

• Verifique suas pilhas.

• Se o display apresenta todos os símbolos ou não
se altera ao receber comandos, troque suas
baterias.

Sai fumaça das saídas de ar • No modo COOL ou DRY, por vezes é normal a
presença de fumaça de condensação em virtude
da umidade do ambiente.

A operação é barulhenta • Se o barulho for como de uma goteira é sinal de
freon fluindo dentro do aparelho. Não se preocupe,
é momentâneo.

Quando religado o aparelho não refrigera • É um mecanismo de proteção, em três minutos o
aparelho voltará a refrigerar.

Controle remoto não indica nada em seu Display • Verifique se as baterias estão com carga.

• Verifique as polaridades das baterias.

Chame um técnico imediatamente, nas seguintes situações:

• O aparelho liga e desliga de maneira anormal.

• Fusível queima com frequência

• Se água cai sem necessidade dentro do aparelho.

• Se os cabos elétricos estiverem muito quentes ou se os fios derreterem

• Outras situações estranhas.
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Termo de Garantia

O Condicionador de Ar “GREE”  é garantido pela GREE do Brasil contra defeitos de fabricação, a partir da data de
emissão da Nota Fiscal de Venda, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei nº
8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor.

Por liberabilidade da GREE, a garantia total* contra defeitos de fabricação será de 03 (três) anos para o compres-
sor e 01 (um) ano para o produto, contado da data de emissão da nota fiscal de venda do produto.

O Condicionador de Ar “GREE” deve ser usado em conformidade com o Manual de Instruções. O presente
TERMO DE GARANTIA  não tem validade caso a REDE AUTORIZADA  da GREE constate o uso do produto ou de
seus acessórios, em desacordo com o Manual de Instruções, ou nos seguintes casos:

• uso de peças não originais;

• alterações feitas no produto ou seus acessórios;

• modificações, adaptações ou consertos feitos por agentes não autorizados pela GREE;

• acidentes no transporte do produto;

• panes causadas por fenômenos da natureza;

• uso do produto em rede elétrica inadequada;

• Instalação feita por empresa não autorizada GREE.

O presente TERMO DE GARANTIA  não cobre os custos de remoção ou transporte do produto para o agente da
REDE AUTORIZADA  da GREE, bem como, os produtos adquiridos fora do território brasileiro, por não estarem
adaptados as condições de uso local.

(*) Garantia Total = Legal + adicional.

À critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes
poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.
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