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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.
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I. CARACTERÍSTICAS
 1. Função de umidificação / resfriamento.

 2. Temporizador 0,5 - 7,5 h.

 3. Controle remoto.

 4. Recheio automático de água. Proteção contra baixo nível no tanque.

 5. Quatro velocidades de ventilação: Forte, alto, médio e baixo.

 6. Três modos de ventilação: normal, natural e modo de suspensão.

 7. Controle eletrônico com display LED.

 8. Oscilação horizontal automática. Oscilação vertical manual.

 9. Rodas de transporte.

 10. Tom de pressão.

II. COMPONENTES
 - Acessórios.

 - Pacote de gelo.

 - Display.

 - Controle remoto

IGNIÇÃO
VELOCIDADE

TIMER

COOLER
HUMIDIFICADOR

OFF

OSCILAÇÃO

MODO
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 1-. Difusor rotativo.
 2-. Exibir
 3- Indicador de nível de água.
 4-. Rodas giratórias.
 5- Painel de controle.
 6- Prateleira de controle remoto.
 7- Pega de transporte.

 8-. Filtro de refrigeração seguro.
 9-. Moldura de filtro de resfriamento.
 10-. Filtro de poeira.
 11-. Deposito de água.
 12-. Bobina do cabo de alimentação.
 13-. Cabo de alimentação.
 14-. Seguro do tanque de água.

 

 - Estrutura.

 - Painel de controle.

ON
SPEED

COOLER
HUMIDIFIER

MODE TIMER SWING OFF
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III. INSTALAÇÃO E USO
- Instalação.

 Remova o equipamento da embalagem. Isso vem pronto para operação.

- Botões do painel de controle.

 Pressione os botões para ativar a função correspondente.

 1-. Conecte o equipamento à rede elétrica, você ouvirá um sinal sonoro. Agora, o  
 dispositivo está no modo de espera. É apenas funcional no botão ON / SPEED.

 2-. BOTÃO ON / SPEED. Quando o dispositivo estiver no modo de espera,   
 pressione este botão e acenderá. Ele irá fazê-lo na velocidade média do ventilador,  
 para passar a baixa velocidade em 3 segundos. O equipamento será executado no  
 modo de velocidade normal e o LED correspondente será iluminado. Pressione   
 OFF para desligar o dispositivo.

 3-. BOTÃO MODE. Pressione este botão uma vez para mudar do modo normal para  
 o modo natural. Pressione-o novamente para ir ao modo de suspensão. Pressione  
 uma terceira vez para sair do menu de seleção do modo de ventilação. As luzes LED  
 irão variar de acordo.

 Operação dos diferentes modos de ventilação:

 - Modo normal:

  Alto: -----------------

  Mídia: -----------------

  Baixa: -----------------

 - Modo natural:

  

A
A

6 6 6 6 6 6 6 6 (s)3 311 11 11

M
B

M
A

6 6 6 66 6 6 (s)3 3 311 11 11

M
B

B
A

6 6 6 6 66 6 (s)3 3 31111 11

M
B
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 - Modo de suspensão:
 Alto:  30 minutos de ventilação natural em alta velocidade --- 30 minutos   
  de ventilação natural em velocidade média - Ventilação natural em baixa  
  velocidade contínua.
 Média:  30 minutos de ventilação natural em velocidade média -    
  Ventilação natural em baixa velocidade contínua.
 Baixa:  ventilação natural em baixa velocidade contínua.

 4-. OSCILAÇÃO: Pressione este botão para ativar a rotação do difusor. Pressione  
 novamente para desativá-lo. O LED correspondente aparecerá quando ativado. 

 5-. BOTÃO DE REFRIGERADOR / HUMIDIFICADOR: Pressione o botão para ativar a  
 função. O LED correspondente acenderá. A ventilação passará automaticamente a  
 baixa velocidade. Também mudará o modo de ventilação mesmo se o LED   
 continuar a brilhar. 5 minutos após o arranque desta função, a velocidade e o   
 modo previamente ajustados serão automaticamente recuperados, e agora é   
 possível ajustá-los novamente.

 6-. BOTÃO TIMER: Pressione este botão para definir ou desbloquear o dispositivo  
 entre 0,5 e 7,5 horas.

 7-. Proteção contra o baixo nível de água no tanque: Ao operar o modo   
 refrigerador / umidificador, quando o nível cair abaixo do nível mínimo, o   
 equipamento irá avisá-lo por 10 segundos e desligar automaticamente a função  
 refrigerador / umidificador.

 8-. O equipamento desligará automaticamente quando o tanque de água for   
 removido.
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Enchendo água: 

 Encha o tanque de água antes de usar a função refrigerador / umidificador. Gire a  
 proteção do tanque 90º e remova o tanque de água conforme indicado nas   
 ilustrações. Uma vez que o tanque está cheio, inverta as etapas para a montagem.

Preste atenção ao nível da água durante o enchimento do tanque.

 1-. Mantenha a água sempre abaixo da marca máxima.

 2-. Coloque o depósito em seu lugar uma vez que foi preenchido.

 3- Use água limpa.

Após o enchimento, coloque o tanque em seu lugar e gire o bloqueio de segurança.

LEMBRE-SE: durante os primeiros usos, pode ocorrer algum odor ou descoloração na água. 
Isso é normal e não representa nenhum risco para sua saúde.

MAX

MIN

Indicador nivel de agua
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Pacote de gelo

O pacote de gelo possui características especiais de armazenamento a frio. É capaz de 
absorver o calor da água, que consegue manter a temperatura da água abaixo da 
temperatura ambiente (cerca de 8 graus), diminuindo a temperatura do ar disparado pelo 
aparelho.

1-. Insira o pacote de gelo no congelador até ficar completamente congelado.

2-. Coloque o pacote de gelo congelado no tanque de água. Após 10 lições, a temperatura 
do tanque de água será menor que a temperatura ambiente, uma situação que durará cerca 
de 4 horas.

3- Tem dois pacotes de gelo, para ser usado alternadamente e desta forma para garantir o 
uso contínuo.

4-. Não abra o pacote de gelo ou ingerir o conteúdo. 

Controle remoto.

 1-. Abra o compartimento da bateria na parte traseira do controle remoto. Insira a  
 bateria 3V CR2032 e está pronta para ser usada.

 2-. Existem 6 botões no controle remoto. As funções são as mesmas do painel de  
 controle do equipamento.

 3- Aponte o transmissor do controle remoto no receptor do equipamento. A   
 distância efetiva do controle é de 6 metros.

 - Para inserir a bateria, deslize o suporte da bateria como mostrado na ilustração. 



43

 Para evitar perigos devido ao mau funcionamento do equipamento, devem ser 
tomadas certas medidas de segurança, detalhadas abaixo:

IV. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Perigo   Indica que um perigo ou dano pode ocorrer.

- Se você tiver algum problema com o equipamento, 
entre em contato com o serviço técnico. Não tente 
corrigi-lo sozinho.
- A desmontagem por alguém não qualificado pode 
afetar a segurança do equipamento.

- Não toque o cabo de alimentação com as mãos 
molhadas.
- Existe um risco potencial de eletrocussão.

Proibido   Estes fatos são totalmente proibidos.

Obrigatório  Estas ações são obrigatórias.

!

!

NÃO desmonte Risco elétrico Não toque

- No introduzca cuerpos extraños en el equipo. 
- Puede causar daños o un cortocircuito.

- No pulverice pesticidas o líquidos inflamables 
alrededor del equipo. 
- Puede causar daños o un cortocircuito.

Risco elétricoProibido Proibido
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- Evite dirigir o fluxo de ar diretamente para crianças 
por períodos prolongados.
- Pode afetar a saúde da criança.

- Não puxe bruscamente o cabo para desconectar o 
equipamento da rede elétrica.
- Caso contrário, o equipamento ou você pode ser 
danificado.

- Certifique-se de inserir completamente a ficha no 
soquete.
- Não fazer isso, existe o risco de eletrocussão.

- No caso de detectar odores ou sons anômalos, 
desligue imediatamente o equipamento da rede 
elétrica e entre em contato com o serviço técnico.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não use 
o equipamento. Pode causar curto-circuitos ou 
disparar.
- Não tente substituir o cabo danificado por você 
mesmo. Entre em contato com o serviço técnico.

- Não coloque objectos pesados sobre o cabo de 
alimentação.
- Fazer isso pode causar quebras e, 
consequentemente, curto-circuito ou incêndio.

! !

! !

Proibido

ObrigatórioObrigatório

Obrigatório Obrigatório

Proibido

Risco elétrico

Risco elétrico

Risco elétrico

Risco elétrico
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V. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Limpeza do filtro de poeira e do filtro de refrigerante.

Para evitar sujeira excessiva no filtro de poeira, limpe-o pelo menos uma vez por mês.

1-. Remova o filtro de poeira girando o bloqueio como na ilustração:

2-. Limpe o filtro de poeira com uma escova macia.

3- Mergulhe o filtro de refrigeração em água com detergente, enxágüe e deixe secar. 

- Limpando o tanque de água.

 1-. Remova o trinco do tanque de água e remova-o.

 2-. Limpe com produto específico para pratos e elimine os restos depositados.

- Limpeza de equipamentos.

 1-. Limpe o equipamento com um pano úmido. Não pulverize diretamente no   
 equipamento.

 2-. Não use detergentes ou produtos de limpeza corrosivos.

 3- Desconecte o equipamento da rede elétrica para evitar possíveis problemas   
 elétricos.

- Reinstalação.

 1-. Reinstale os filtros invando a sequência de desmontagem mostrada acima.
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 2-. Conecte o equipamento à rede elétrica para verificar o funcionamento correto  
 deste.

 3- Verifique a instalação correta do tanque de água.

- Manutenção.

 1-. Desconecte e armazene o equipamento corretamente se for por um longo   
 período de inatividade.

 2-. Certifique-se de que o filtro do refrigerador e o tanque de água estejam   
 completamente secos antes do armazenamento.

 3- Armazene o seu equipamento num local seco e ventilado.

VI. CARACTERÍSTICAS TECNICAS

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

 MODELO     M CONFORT E800

 TENSÃO      220 - 240V

 FREQUÊNCIA     50Hz

 PODER       110W

 FLUXO MÁXIMO     550m3/h

 CAPACIDADE DE DEPÓSITO DE ÁGUA  5,5 L

 PESO LÍQUIDO     7,0 Kg

 PESO BRUTO     8,8 Kg

 DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO   90x39x21 cm
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VII. 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..

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.



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

46940


