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Avisos de segurança:

Este equipamento não pode ser usado por crianças ou pessoas com deficiência de 
faculdades mentais 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 E3500 S / E3500 XL 
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I. PRECAUÇÕES
- Certifique-se de impedi-lo de qualquer fonte de fogo.
- As linhas de energia e as linhas de controle devem estar conectadas corretamente. 
Observe que a seção da linha de terra é de pelo menos 1,5 mm2 e não compartilha o 
soquete.
- Tente fazer a tensão dentro de ± 10V. Para o refrigerador de ar não iniciar ou estar ligado 
e desligado repetidamente, se a tensão for muito baixa, e pode ser facilmente danificada se 
estiver sendo.

II. PRINCÍPIO DE TRABALHO
O refrigerador de ar evaporativo esfria o ar através da evaporação da água. O seu princípio 
de funcionamento é: a bomba de circulação sugam continuamente a água do tanque e 
distribuem a água de forma equilibrada às almofadas de refrigeração por distribuidor de 
água, depois a água sobre os efeitos das almofadas de resfriamento com o ar exterior e 
evapora para soltar a temperatura. Assim, temos ar fresco, fresco e limpo.

III. ÁREAS DE APLICAÇÃO
- Lugares de vida como o dormitório do pessoal, sala de estar, cozinha, sala de jantar.
- Locais públicos como escritório, sala de reuniões, sala de aula, igreja e auditório.
- Locais de negócios como abrir tipo loja, supermercado, restaurante.
- Lugares de atividade ao ar livre ou lugares que possuem equipamentos de aquecimento.
- Lugares de entrada.
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PAINEL DE CONTROLE

VENT

TIMER

CONTROLE REMOTO

SPEED -

ON / OFF

SWING

COOL

SPEED +

IV. SISTEMA DE CONTROLE
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VII.I. ON/OFF.
Quando estiver em modo de espera, pres ON / OFF ou        , o cooler funcionará como modo 
anterior e velocidade antes do desligamento. Quando a primeira vez, o refrigerador é 
padrão para o modo de execução e baixa velocidade. O refrigerador executará 30s em baixa 
velocidade e depois recuperará a velocidade de marcha anterior antes de hsutdown.
Quando o estado está sendo executado, pressione ON / OFF ou         , o refrigerador entrará 
no estado de espera. Quando o refrigerador está desligado no modo frio, ele continuará 
executando 10s no modo de ventilação com baixa velocidade antes do arrefecimento parar.

Evite usar o refrigerador de ar evaporativo em uma área fechada. A unidade deve ser usada 
somente em áreas bem ventiladas.
Antes de ligar a unidade, encha o tanque com água para assegurar o funcionamento 
eficiente do refrigerador de ar evaporativo. Evite operar a função COOL enquanto o tanque 
de água estiver vazio. OBSERVAÇÕES: O nível da água não deve exceder o limite da escala 
do nível da água.
Drene o tanque de água e limpe o tanque com freqüência.
Encha o tanque apenas com água limpa, não coloque nenhum outro líquido no tanque.
Certifique-se de que a tensão de operação não seja inferior à tensão normal (220 V) ou 
exceda 5% da tensão normal. Se a tensão for inferior ao limite, o refrigerador de ar não 
pode funcionar sem problemas ou mesmo ligar. Se a tensão for superior ao limite, pode 
causar danos à máquina.
Remova a ficha da tomada quando a máquina não estiver em uso.

V. GUIA DE OPERAÇÃO

Tenha cuidado com a água derramada enquanto movimenta a unidade.
Não coloque nada sobre este refrigerador de ar ou obstrua a entrada e a saída de ar.
Não insira nenhum objeto na ventilação enquanto a máquina estiver funcionando.
Desconecte a máquina antes de limpar para evitar choque elétrico.
Pare de operar este refrigerador de ar imediatamente se funcionar de forma anormal, por 
exemplo, se o cabo de alimentação estiver danificado, há uma perda de eletricidade e entre 
em contato com nosso centro de serviço para obter mais instruções. Não é recomendado 
que o usuário desmonte e repare a máquina.

VI. CUIDADO

VII. INSTRUÇÕES DE USO
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VII.II. COOL MODE.
Quando o modo de ventilação, pressione COLE ou       , o refrigerador entrará no modo COOL 
com o ícone de ventilação desligado.
Quando estiver no modo COOL,      irá piscar por falta de água com 5 sons de "DiDi" de 
campainha.      desaparecerá com 1 buzzer "DiDi" som quando a água recuperar o nível 
padrão.
VII.III. VENT MODE.
Quando estiver frio, pressione VENT ou     , o refrigerador entrará no modo de ventilação 
com        desligado.
VII.IV. SPEED SWITCH.
Pressione SPEED ou         para troca de velocidade.
VII.V. SWING FUNCTION.
Pressione SWING ou       para iniciar ou parar a função de swing.
VII.VI. TIMER ON/OFF.
Quando o refrigerador estiver funcionando, pressione TIMER ou   para função de 
temporizador; quando em modo de espera, pressione TIMER ou   para função de 
temporizador. TIMER ON / OFF pode ser ajustado entre 0,5 - 7,5 horas com o ícone do 
temporizador.
Etapas de configuração do temporizador:
 1-. Quando o refrigerador estiver funcionando ou no modo de espera, pressione  
 TIMER ou      com o ícone do cronômetro.
 2-. Ajuste o tempo entre 0,5 e 7,5 horas. 0,5 horas serão aumentadas quando   
 pressionar TIMER ou      toda vez. 0 significa que a função do temporizador está   
 fechada.
 3-. A configuração do temporizador será guardada automaticamente após 5s com  
 um ícone do temporizador.
Como cancelar TIMER:
 a-. Defina o temporizador como 0.
 b-. Pressione ON / OFF quando o ícone do temporizador estiver piscando.
 c-. Pressione ON / OFF duas vezes (que é para reiniciar) quando o ícone do   
 temporizador estiver ativado.

 



VII.VII. PRE-COOL CON ENFRIADOR ENCENDIDO.
Quando se configura a função pré-enfriamento, o enfriador começa automaticamente com 
pré-enfriamento (iniciador encendido ou apagado anterior com modo frio). O tempo previo 
ao enfriamento se pode estabelecer entre 0-4 minutos (.5 significa 1 minuto; 1 significa 2 
minutos; 1 + .5 significa 3 minutos, 2 significa 4 minutos)
Como configurar a função de pré-enfriamento:
1-. Quando o refrigerador estiver no modo de espera, presione COOL 3 e depois, suelde 
com um ícono de flash frio.
2-. Presione SPEED o          para ajustar o tempo de enfriamento previo (presione una vez 
para aumentar o diminuir 1 minuto); O botão SPEED se pode usar para ajustar o tempo de 
pré-enfriamento (0-4 minutos).        se pode usar para aumentar o tempo de preenfriamento 
(máximo 4 minutos) e         pode usar para diminuir o tempo de preensão (0 minutos para a 
função de preenfirção)
3-. Presione COOL para guardar a configuração com o ícono genial apagado.
ESTADO STANDBY.
O enfriador está no estado de espera quando estiver a disposição, com o objetivo de ligar / 
desligar e iluminar "Bi" do zumbador.
Nota: quando se enciende, o ícono de ON / OFF mantendrá a luz encendida o apagada.
Nota: o refrigerador começa a funcionar com a função de enfriamento previo quando 
estiver no modo frio e está configurado o enfriamento previo.
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VIII. DIBUJOS DE CIRCUITO
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1-. Adicionando água: 

Abra a tampa como imagem. E depois adicione água. Observando o medidor de água para 
garantir que o tanque esteja cheio de água.
Note: 
 1-. Por favor, não salpique água no motor e outras peças para evitar danos ao componente   
 eletrônico.
 2-. Adicionar água à linha MAX é ok, se a água não puder sair do refrigerador.
 3-. Por favor adicione água limpa ao refrigerador.

2-. Drenagem: puxe o plugue no fundo.  

1-. Descarregue os parafusos no painel 
traseiro.
2-. Pressione os clipes e puxe o painel.
3-. Descarregue os parafusos entre a parte 
de trás e o painel frontal.
4-. Segurando o painel traseiro e puxe-o 
para fora.
5-. Em reverso, a operação avobe para o 
painel traseiro da instalação.

X. GUIA DE INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PAINEL TRASEIRO

IX. GUIA PARA ADICIONAR ÁGUA E DRENAGEM
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 MODELO    MCONFORT E3500S                MCONFORT E3500XL

 VOLUME DE AR         1.400 m3/hr  2.400 m3/hr
 ÁREA DE COBERTURA   50 m2   50 m2
 PODER      100W   100W

 CAPACIDADE DE TANQUE DE ÁGUA 35 L   35 L
 VENTILADOR DE VELOCIDADE  3     3 

 TIPO FAN    CENTRIFUGO  CENTRIFUGO

 DIMENSÃO TOTAL   138 x 60 x 43 cm  168 x 60 x 43
 PESO LÍQUIDO   27,0 Kg   42,0 Kg
 CONTROLE REMOTO   YES   YES

XI. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

XII. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº Problema Possível causa Solução possível

1 Refrigerador de ar não 
funciona. 

Conexão de energia incorreta. Conecte a alimentação corretamente.

Fusível queimado. Reinicie o disjuntor ou substitua-o.

Conexões elétricas soltas. Verifique todas as conexões elétricas.

2 Sem fluxo de ar. O botão está quebrado. Substitua-o.

A capacitância está quebrada. Substitua-o.

O motor está quebrado. Substitua-o.

3 Sem resfriamento. Sem água.

O botão está quebrado.

Adicione água

4 Odor desagradável. Água suja Mude a água e limpe as almofadas de 
refrigeração.

5 Sem drenagem. Bloqueado. Limpe a saída.

Substitua-o.

A bomba está queimada. Substitua-o.
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XIII. MATERIA NECESSITA ATENÇÃO

1-. O refrigerador de ar deve ser instalado no local bem ventilado e seco para garantir que 
este esteja trazendo 100% de ar fresco na sala. Isso ajuda o refrigerador a fazer um melhor 
resfriamento;

2-. Por favor, bloqueie as rodas enquanto a operação do refrigerador, evite a sensação de 
frio;

3-. A bomba de água deixaria de funcionar enquanto o refrigerador era falta de água. Por 
favor, adicione watter no tempo, não exceda a linha de água mais alta e também desligue o 
refrigerador de ar antes de adicionar água;

4-. Por segurança, não retire o painel lateral durante o funcionamento do cooler;

5-. Por favor, não estenda nada no difusor de ar enquanto o refrigerador está funcionando;

6-. Se o refrigerador de ar for usado no exterior, desligue o refrigerador enquanto chove ou 
troveja;

7-. Por favor, desligue o refrigerador de ar enquanto faz a manutenção;

8-. Recomendamos que, por favor, drene a água todos os dias e faça a limpeza do tanque, 
para manter o ar fresco;

9-. Limpe a prova de poeira e as almofadas com regularidade. Você pode escolher água 
limpa e escova de limpeza para limpeza;

10-. Por favor, não faça nada sem os leigos enquanto o refrigerador de ar está quebrado;

11-. Se houvesse um longo tempo sem usar o refrigerador de ar, esvazie toda a água para 
manter limpo e evite o gelo durante o inverno.

MCONFORT E3500 S / E3500 XL 



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 dele de forma 
responsável.



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

46940


