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Avisos de segurança:

Este equipamento não pode ser usado por crianças ou pessoas com faculdades mentais 
reduzidas, se não estiver sob supervisão ou que tenha sido instruído no uso do 
equipamento de forma segura e entender os perigos em que pode resultar em um mau uso. 
As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do 
equipamento não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele só pode ser substituído pelo serviço 
técnico.
Para limpeza ou manutenção, o equipamento deve ser desconectado da rede elétrica.
Desconecte-o também para encher o tanque de água.

MCONFORT  E2000
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I. CARACTERISTICAS
 1. Resfriamento natural: o refrigerador usa o princípio natural da evaporação da  
 água para gerar ar fresco e proporcionar um ambiente confortável e natural.

 2. Limpo e ar fresco: o filtro de celulose com estrutura em favo de mel e o   
 pré-filtro limpam o ar de impurezas para conseguir um ambiente mais saudável.

 3. Ionizador: o ionizador gera íons negativos que melhoram nossa qualidade de   
 vida.

 4. Tanque de água removível e filtro: Tanto o tanque de água como o filtro de   
 refrigeração podem ser removidos para facilitar a limpeza.

 5. Motor elétrico de 60W de alta eficiência: Máxima eficiência: a economia em   
 relação ao ar condicionado convencional é superior a 90% mantendo as portas e  
 as janelas abertas. Ele pode ser usado em combinação com um aparelho de ar   
 condicionado para melhorar seu desempenho.

 6. Painel de controle: o equipamento possui um painel de controle a partir do   
 qual todas as funções podem ser ajustadas: 3 velocidades do ventilador, difusão  
 esquerda-direita automática, modo de suspensão, etc.

 7. Controle remoto: para controlar o equipamento confortavelmente sentado em  
 nossa cadeira, até uma distância de 6,5 m.

 8. Função de memória: uma vez que o equipamento está desligado, ele se lembra  
 das últimas especificações de uso, mesmo quando desconectado da fonte de   
 alimentação.

 9. Temperatura: o visor mostra a temperatura ambiente.

 10. Temporizador: podemos ajustar o desligamento automático do equipamento  
 de 1 a 24 horas.

 11. Sem alarme de água: quando o equipamento fica sem água, avisa por meio de  
 um alarme sonoro e visual no painel e a bomba de água pára após 3 segundos se  
 não for adicionada água.
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II. COMPONENTES

 1-.Grades horizontais.
 2-. Grades verticais.
 3- Capa frontal.
 4-. Painel de controle.
 5- Capa superior.
 6- Tampa de enchimento   
 do tanque.
 7- Tampa lateral.

 8-. Tampa do ventilador.
 9-. Fã
 10-. Filtro traseiro.
 11-. Suporte do motor
 12-. Tampa do ventilador.
 13-. Filtro lateral.
 14-. Seguro de    
 encerramento.

 15-. Bandeja de   
 água.
 16-. Suporte de   
 suporte.
 17-. Deposito de   
 água.
 18-. Rodas
 

MCONFORT  E2000
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 Nº PIEZA  PARTE            CANTIDAD

III. PEÇAS INCLUÍDAS NA CAIXA

IV. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Observações: Como resultado do constante desenvolvimento de nossos produtos, essas 
especificações podem ser modificadas sem aviso prévio.

 MODELO     M CONFORT E2000

 TENSÃO      220V

 FREQUÊNCIA     50Hz

 PODER       90W

 FLUXO MÁXIMO     2000m3/h

 CAPACIDADE DE DEPÓSITO DE ÁGUA  30L

 PESO LÍQUIDO     12,3 Kg

 PESO BRUTO     14,8 Kg

 DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO   35x38x97 cm

 DIMENSÕES DA EMBALAGEM   39x41x97 cm

 1  Refrigerador    1

 2  Controle remoto    1

 3  Manual de instruções   1

 4  Rodas     4

 5  Cabo de conexão     1
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 1-. Remova o equipamento da embalagem e coloque-o no chão.

 2-. Verifique se todas as peças estão presentes de acordo com a seção III.

 3- Coloque as rodas nos bancos. As rodas com freio são colocadas nos lados   
 da frente e as que não possuem freios são colocadas nas costas e na frente central.

 4-. Remova o tanque e adicione água de acordo com as seguintes indicações:
  a. Observe o nível da água na frente para evitar o excesso de enchimento.
  b. O nível da água no tanque deve ser mantido entre as marcas MAX e   
  MIN.
  c. É possível que, após algumas horas de uso, a água no tanque adquira  
  um certo odor. Em caso afirmativo, recomenda-se que altere a água e   
  limpe o reservatório com mais frequência.
  d. Alarme de falta de água: quando o nível da água estiver abaixo do MIN,  
  um alarme soará e aparecerá o indicador correspondente, que será   
  desligado quando o tanque for recarregado e a função de resfriamento  
  operacional novamente.

 5 - Conecte o equipamento a uma tomada com a tensão apropriada. Quando   
 conectado, ele emitirá um sinal sonoro e o equipamento estará no modo de   
 espera.

Notas:
 - Para evitar um curto-circuito, não desligue o equipamento com as mãos   
 molhadas.
 - Certifique-se de que o plugue está corretamente conectado em sua caixa.
 

V. INSTRUÇÕES DE USO

MCONFORT E2000
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VI. FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE

        1. ON / OFF: no modo de espera, pressione este botão. então a temperatura será  
 exibida na tela e o ventilador começará. Quando o equipamento é desligado, se  
 estiver funcionando em modo frio, o ventilador permanecerá em operação por   
 alguns minutos para secar os filtros. Então, ele desligará automaticamente.   
 Pressione novamente se desejar que ele seja desligado imediatamente.

        2. VELOCIDADE: Pressione este botão para selecionar a velocidade do ventilador,  
 na seqüência LOW-HALF-HIGH-LOW. A luz correspondente à velocidade   
 selecionada acenderá. O motor leva cerca de 5 segundos para começar na   
 primeira ignição.

        3. SLEEP MODE: Pressione este botão para ativar a velocidade SUPER BAIXA do   
 ventilador. Pressione novamente para retornar à velocidade selecionada   
 anteriormente.

        4. SWING: Este equipamento tem movimento automático das redes verticais.   
 Pressione o botão para ativar o movimento. Pressione novamente para parar o   
 movimento. As grelhas horizontais podem ser ajustadas manualmente.

        5. COOL: Pressione para ativar a função de resfriamento. Pressione novamente   
 para desligar.

        6. IONIZER: Pressione este botão para ativar a geração de íons negativos.   
 Pressione novamente para terminar.

        7. TEMPERATURA: A temperatura ambiente é exibida na tela enquanto o   
 equipamento está em operação.

        8. TIMER: Ativa a função de desativação automática do dispositivo. Pode ser   
 selecionado entre 1 e 24 horas. Cada pressão adiciona 1 hora e é exibida na tela.

        9. CONTROLE REMOTO: todas as funções do equipamento podem ser controladas  
 de forma igual do controle remoto.
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 1. Não desmonte nem tente reparar o equipamento sem o conhecimento   
 adequado.

 2. Para evitar um curto-circuito, mantenha o equipamento seco.

 3. Desconecte da alimentação para encher a água ou limpe o equipamento.

 4. Desconecte da alimentação quando o equipamento não estiver em uso.

 5. Não insira nenhum objeto através da grade quando o equipamento estiver em  
 operação.

 6. Não use em ambientes inflamáveis.

 7. Coloque o equipamento em um local plano.

 8. Proteja o equipamento da luz solar direta.

 9. Mantenha o nível da água entre as marcas MIN e MAX.

 10. Depois de preencher o tanque, tente não mover o equipamento para evitar   
 derramar a água. Se você precisa movê-lo, faça isso com cuidado.

 11. Nunca coloque o equipamento, especialmente se tiver água dentro dele. Se o  
 equipamento virar acidentalmente, desconecte-se imediatamente da fonte de   
 alimentação e seque o equipamento completamente antes de usá-lo novamente.

 12. Não coloque nenhum objeto no equipamento nem cubra a saída de ar.

 13. Desconecte o equipamento para limpá-lo. Não use produtos corrosivos para  
 limpeza. Um pano umedecido com água é suficiente para manter o equipamento  
 limpo.

 14. Mantenha as entradas de ar e saídas longe de cortinas ou paredes.

 15. Não toque nem agite o equipamento. Se isso acontecer, ele irá parar   
 automaticamente.

 16. Depois de algum tempo de uso, é possível que a água no tanque esteja suja e  
 é recomendável drenar esta água suja e limpar o tanque.

 17. Depois de usar o equipamento em modo frio, recomenda-se que ele funcione  
 no modo de ventilação por alguns minutos para secar os filtros de água. Com esta  
 ação, uma vida útil mais longa dos filtros é garantida e os odores não serão   
 gerados.

 

VII. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
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VIII. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

 18. Não use o equipamento em caso de mau funcionamento. Entre em contato   
 com o serviço técnico o mais rápido possível.

 19. Não use o equipamento em ambientes húmidos, como piscinas ou banheiros.

 20. Se o cabo de conexão for quebrado acidentalmente, não repare. Compre um  
 novo no seu ponto de venda ou serviço técnico.

 Limpando o tanque de água:

 - Desconecte-se da fonte de alimentação.

 - Remova o tanque de água.

 - Limpe o tanque com água limpa.

 - Volte a inserir o tanque no dispositivo.

 - Recomenda-se limpar o tanque a cada duas semanas.

 Limpeza dos distribuidores de água:

 - Desconecte-se da fonte de alimentação.

 - Remova o parafuso das costas e remova o pré-filtro.

 - Remova o filtro de refrigeração e o distribuidor traseiro de água.

 - Limpe os orifícios do distribuidor de água.

 - Limpe o filtro com uma escova macia.

 - Coloque o filtro novamente em sua posição.
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IX. DIAGRAMA ELÉTRICO

X. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Às vezes, alguns problemas que podem surgir não indicam que o equipamento foi 
danificado. Verifique estas instruções antes de entrar em contato com o serviço técnico.

           PROBLEMA  CAUSA POSSÍVEL          SOLUÇÃO
O equipamento não 
funciona

O cabo de conexão não está conectado 
corretamente.

Confirme se o cabo está conectado 
corretamente, tanto no equipamento 
quanto na parede.

O equipamento não 
esfria.

Não há água no tanque. Preencha o depósito.

O botão ON / OFF não foi pressionado. Pressione ON / OFF depois de 
conectar o equipamento.

A bomba de água está bloqueada. Limpe o tanque de água.
O pré-filtro é bloqueado por sujeira. Limpe o pré-filtro.
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Este selo indica que este produto não deve ser descartado juntamente com outros resíduos 
domésticos na UE. Para evitar danos ambientais ou problemas de saúde devido a uma 
disposição ruim, recicle-o de forma responsável. Para retornar o seu equipamento usado, 
entre em contato com quem vendeu o equipamento. Eles podem cuidar de forma 
responsável.

XI. GARANTIA
Este equipamento é garantido contra qualquer defeito de fabricação por dois anos após a 
compra. mantenha a fatura de compra.

Em caso de mau funcionamento, entre em contato com o serviço técnico através do 
endereço de e-mail sat@mconfort.com.

Os problemas decorrentes da falta de manutenção ou uso indevido do equipamento não 
são cobertos pela garantia.



C/ Alcalaten nº 16, Polígono  Industrial La Cova.
Manises, Valencia.

46940


