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PRINCÍPIOS DO CLIMATIZADOR EVAPORATIVO:

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO DO PAINEL E DO CONTROLE REMOTO:

Guarde essas instruções para consultas futuras.

 O climatizador evaporativo é um equipamento centenário, utilizado 
para absorver o calor do ar durante o processo de evaporação, para 
reduzir a temperatura do ar. Tecnologias avançadas em refrigeração por 
evaporação utilizam almofadas de refrigeração feitas de material de alta 
celulose, com um desenho intrincado, que aumenta dramaticamente a 
eciência do equipamento.
 Como o ar quente exterior é puxado para as almofadas do 
permutado, parte da água é utilizada para evaporar, levando junto o calor 
do próprio ar. O ar arrefecido e ltrado é fornecido através de um rotor 
dentro do permutador de calor, para o ambiente através de um sistema de 
duto de ar.
 O principal campo de aplicação do novo modelo de refrigerador 
evaporativo é em ambientes de alta temperatura, secos, com poeira, com 
algum cheiro peculiar de mofo ou umidade. 

Botão Liga/Desliga: Primeiramente conecte o cabo de alimentação do 
equipamento, pressione o botão de power, irá soar o barulho “beep”, e 
então o refrigerador de ar se abrirá

Botão de Velocidade do vento: Possui três velocidades, alta, média e baixa.

Botão de Refrigerar: Refrigeração de água (signica que a bomba de água 
e o motor estão em funcionamento simultâneo). A operação se dá quando 
o equipamento é ligado a eletricidade para poder controlar o interruptor 
de água-frio. Quando atingir o nível de água requerido, então a bomba 
de água está funcionando e por último a água está fresca.

Botão movimentar: Ao acionar o botão de movimentação, a estrutura 
interna é movimentada para a esquerda e para a direita. 

Botão de tempo: Pressione o botão de tempo para desligar o refrigerador 
dentro de 1-12 horas de acordo com a programação desejada.
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AVISOS:

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Água: água limpa da torneira, temperatura neutra. A pressão da entrada 
de água é de 0,6-3 kg / cm² - Fonte elétrica: 220V/50Hz 

Lavando a almofada de resfriamento: Retire o cabo de alimentação, retire 
o parafuso na almofada de resfriamento e depois lave a almofada de 
refrigeração utilizando água.

Lavar o tanque de água: Retire o cabo de alimentação e retire a tampa do 
dreno, depois faça a drenagem da água poluída e adicione água limpa.

Indicamos que seja feita a utilização do equipamento somente após ter lido 
e compreendido os itens abaixo. A utilização incorreta do mesmo poderá 
causar danos que não serão cobertos pela garantia:

1. Se a umidade do ar estiver muito alta utilize somente o vento normal. 

2. Ao mover o refrigerador com o tanque de água cheio evite pancadas e 
colisões para que a água não transborde.

3. Não coloque nenhum objeto em cima do refrigerador evaporativo.

4. Ao lavar o refrigerador  primeiramente retire o cabo de alimentação.

5. Ao fazer a limpeza exterior do refrigerador de ar, será necessário utilizar 
um pano umedecido (pode ser utilizado com detergente).

6. Quando o tubo de água é conectado a entrada de água  não é 
necessário fazer muito esforço para girar a entrada de água.

7. Quando não for possível adicionar água de forma automática, adicione 
a água manualmente.

8. Faça a drenagem da água frequentemente, para que possa manter a 
água e o ar limpos.

9. Quando o refrigerador de ar não for utilizado, retire o cabo de força e o 
mantenha em um local seco e sem incidência direta do sol.

10. Quando o refrigerador de ar não for utilizado coloque o mesmo na 
posição vertical.

11. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (incluindo crianças),que não 
tenham conhecimento ou experiência do equipamento, a menos que 
tenham sido instruídas ou estejam sob supervisão de uma pessoa 
responsável para a segurança dos mesmos.

12. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não 
brinquem com o aparelho.

13. Se o cabo de alimentação estiver danicado deve ser substituído pelo 
fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualicadas, am de evitar 
outros danos.

MANUTENÇÃO:

 

Falha Causa Solução

O ventilador não gira
Falha no cabo

Motor elétrico queimado Repare o motor ou substitua-o

Adicione água

Bloqueio da válvula de entrada

Quebra da bomba de água Troque a bomba de água

Vazamento da válvula de entrada A válvula de entrada se deslocou

Verifique o circuito e o painel de 
controle principal

Não há água na almofada de 
refrigeração

Depleção da água, queda dos 
tubos 

Repare os tubos e limpe a válvula 
de entrada

Posicione a válvula de entrada 
corretamente ou faça a 
substituição da mesma
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MÉTODO DE INSTALAÇÃO:

Retire as duas bases da embalagem. Cada base possui oito furos para 
parafusos bem como o fundo o tanque de água. Aperte os parafusos um a 
um com a chave de fenda. Remova o saco plástico do produto e retire o 
controle remoto. Plugue o adptador e o equipamento iniciará a operação.

Remova a gura de plástico de espuma inferior
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