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Problemas e soluções

Produto

Informações técnicas

Instalação

Segurança

1. ON/OFF: Liga e desliga o aparelho
2. Cool: Ativar e desativar a função 
resfriar ( Só funciona se houver água no 
reservatório)
4. Anion: Evita dengue
5. Speed: Alterar a velocidade do vento
6. Swing: Ativar e desativar a oscilação

1-Sempre que necessário ligar ou desligar seu aparelho da tomada, segure pelo plugue de conexão.
2-Não ligue outros aparelhos na mesma tomada do climatizador, não utilize extensões, “Ts”, benja-
mins ou adaptadores.
3-Mantenha o produto distante de itens inflamáveis ou corrosivos, protegido da chuva ou alta umi-
dade.
4-Não permitir que o aparelho, incluindo o cabo de alimentação e o plugue, fique em contato com a 
água ou outros líquidos.
5-Não coloque objetos em cima do produto ou do cabo de alimentação.
6-Não prenda ou torça o cabo de alimentação sob risco de danifica-lo.
7-Não substitua o plugue ou faça reparos no cabo de alimentação, procure uma assistência autori-
zada.
8-Não inserir objetos nas aberturas de entrada ou saída de ar sob risco de danificar o produto, oca-
sionar choque elétrico ou fogo.
9-Ao abastecer o reservatório de água manualmente, não exceder a linha indicadora de nível máximo.
10-Caso ocorra transbordamento, retire imediatamente o plugue da tomada energizada. O produto 
somente poderá ser ligado novamente após a secagem, caso contrário poderá ocasionar falhas no 
funcionamento e danos ao produto.

1-Abra a caixa e coloque o climatizador no chão. 
2-Abastecimento: Maneiras de abastecer o tanque.
A- Automática: conecte uma mangueira de ½ polegada na rede de 
abastecimento de água e outra no conector do climatizador, em 
seguida abra o interruptor de água.
 B – Manual: Abra a tampa do reservatório, insira a água 
e verifique o nível de água no indicador. Nunca abasteça acima do 
nível máximo permitido.
3-Após abastecer o reservatório, conecte seu climatizador pelo 
plugue na tomada.
4-Pressione o botão Liga/Desliga na parte superior do aparelho. 
Agora você poderá escolher as opções de velocidade, frio, oscila-
ção, etc.

PROBLEMAS CAUSA SOLUÇÕES

Sem vento
-Velocidade baixa 
-Objeto obstruindo a 
passagem sem energia.

-Aperte o botão velocidade
-Manter o aparelho 50 cm de distância de outros 
itens

Odores 
desagradáveis

-Reservatório de água ou filtro e 
colmeia suja

-Desligue o aparelho da tomada energizada e faça 
o procedimento de higienização

Não refresca

-Baixo nível de água no reservatório
-Muita humidade 
-Função cool desligada

-Verifique se existe água no reservatório, acima 
no mínimo
-Verifique se a função COOL está ligada.

Modelo M7500

Tensão*/ Frequência 220V-240/50 ~60 HZ

Corrente nominal 1.27 A

Consumo de água 6 ~15/h

Nível de ruído 55 ~62 dB

Volume de ar 7500m³/h

Área de abrangência 20  ~ 40m²

Potência 280W

Tanque de água 120L

Dimensões do produto 910 x 480 x 1350 

Peso 35KG
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