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15. SUGESTÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO
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As condições de operação estão indicadas abaixo:

1. Indicador do modo dormir (SLEEP);
2. Indicador do temporizador (TIMER);
3. Indicador de temperatura selecionada no controle remoto;
4. Indicador de funcionamento.

 2  3  4 Receptor 
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Modelo: ZH/KZ-02
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7. DISPLAY: Pressione este botão para ligar/
desligar as informações (iluminação) do display 
da unidade interna.
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Pressione o botão MODO para selecionar 
a operação AUTO. No modo automático é 
possivel selecionar temperaturas entre 16 
a 32oC.
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no visor do controle remoto. O controle 
remoto deve estar direcionado para o 
DISPLAY, o indicador TIMER irá ficar aceso.   
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8. AJUSTANDO A DIREÇÃO DO FLUXO DE AR

Ajuste a direção do fluxo de ar 
apropriadamente, para evitar sensação de 
desconforto. O ajuste deve ser realizado 
através do controle remoto.

Função SWING – aleta com movimento

1. Direcione o controle remoto na direção 
do display da unidade interna (onde 
é mostrada a temperatura), aperte o 
botão SWING até que o controle remoto 
mostre a figura      (piscando para cima 
e para baixo). A aleta horizontal irá 
movimentar-se para cima e para baixo.

Aleta sem movimento

1. Direcione o controle remoto para o 
display da unidade interna (local onde 
é mostrada a temperatura), aperte o 
botão SWING para parar a aleta numa 
determinada posição e o controle 
mostrará a  figura       (sem piscar).

2. Caso deseje alterar a posição da aleta, 
aperte o botão SWING duas vezes, na 
primeira vez a aleta vai se movimentar 
(função swing), na segunda vez a 
aleta vai parar o movimento.

1. Direcione o controle remoto para o 
display da unidade interna, aperte o 
botão DIREÇÃO/AR até que o controle 
remoto mostre a figura       (sem piscar) 
para controlar a posição das aletas 
verticais.

2. Direcione o controle remoto para o 
display da unidade interna, aperte o 
botão DIREÇÃO/AR até que o controle 
remoto mostre a figura   (piscando), 
dessa forma as aletas irão ficar em 
movimento.

8.1 COMO CONTROLAR 
A POSIÇÃO DA ALETA 
HORIZONTAL E FUNÇÃO SWING

8.2 COMO CONTROLAR 
A POSIÇÃO DAS ALETAS 
VERTICAIS – UTILIZAR BOTÃO 
DIREÇÃO/AR
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9.1 FILTROS DE AR

Filtros de ar obstruídos (sujos) prejudicam o 
funcionamento do aparelho. Limpe o filtro de 
ar a cada duas semanas. Os filtros de Vitamina 
C (amarelo)  e Carvão Ativado (preto) devem 
ser substituídos a cada 6 meses em média. 
Para limpar siga os seguintes procedimentos:

1. Puxe as laterais do painel frontal e levante-o 
a um ângulo em que ele fique fixo, não tente 
levantar mais o painel quando ouvir um “clic”.

2. Segure os apoios dos filtros de ar e levante-
os ligeiramente para retirá-los. 

3. Após a remoção dos filtros de ar, retire 
os filtros de Vitamina C (amarelo) e Carvão 
Ativado (preto), limpe os filtros de ar com 
aspirador de pó.

4. Reencaixe o filtros de Vitamina C (amarelo) 
e Carvão Ativado (preto) ao filtro de ar, 
encaixando-o no filtro de poeira, insira a 
parte superior do filtro dentro da unidade 
tomando cuidado para que os lados esquerdo 
e direito estejam alinhados com os encaixes 
da unidade interna corretamente.

Se não utilizar o condicionador de ar durante 
longo período de tempo, realize os seguintes 
procedimento:
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Mantenha o filtro limpo

Manter o filtro limpo assegura a elevada 
capacidade do aparelho.
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15. SUGESTÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO

Segue abaixo plano de manutenção sugestivo para uma melhor conservação do seu condicionador 
de ar. Esta manutenção não está coberta pela garantia do produto. Em casos de utilização em 
outras finalidades a periodicidade das ações deve ser revista.
 
É recomendado que a manutenção sugestiva seja efetuada por um técnico credenciado Komeco.

Unidade Tipo de manutenção.
Aplicação 
RESIDENCIAL

Aplicação 
COMERCIAL

Intervalo Intervalo

Interna

Limpar filtro de poeira. Duas semanas. Semanalmente.

Filtros de vitamina C e Carvão ativado. Substituir a cada 6 
meses.

Substituir a cada 6 
meses.

Limpar gabinete da unidade interna com pano 
macio e seco. Regularmente. Regularmente.

Limpar mangueira de drenagem.

Uma vez ao ano.

Mensalmente.Limpar bandeja de drenagem.
Verificar encaixe das aletas.
Limpar trocador de calor (serpentina). A cada 6 mesesReapertar contatos cabos elétricos no borne.
Substituir pilhas do controle remoto. Uma vez ao ano.

Entre as 
unidades

Verificar isolamento da tubulação entre as 
unidades. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano.Verificar travamento da tubulação entre as 
unidades.

Externa

Limpar trocador de calor (serpentina).

Uma vez ao ano. A cada 6 meses.

Limpar sistema de drenagem se houver.
Reapertar contatos cabos elétricos no borne.
Revisar contatos cabos elétricos no compressor.
Revisar sensor de temperatura (se houver).
Reapertar parafusos do gabinete.
Verifcar capacitores.
Verificar suporte e/ou calços.
Reapertar conjunto ventilador (hélice e motor).
Verificar se há necessidade de substituição 
(R-410A) do fluído (vazamento, baixo rendimento).
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