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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 ELITE 14 / ELITE 24 
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I. DIAGRAMA DE ESTRUTURA

PAINEL DE
CONTROL

OBTURADOR 
LATERAL

OBTURADOR
TRASEIRO

FILTRO 
TRASEIRO

FILTRO 
LATERAL

FILTRO DE REFRIGERAÇÃO 
LATERAL

TANQUE DE ÁGUA
INDICADOR DE NÍVEL DE 
ÁGUA

LEVANTAMENTO DE 
MOVIMENTO
GRAMA VERTICAL

FILTRO DE REFRIGERAÇÃO 
TRASEIRA

BANDEJA DE 
AGUA
SUPERIORFILTRO DE REFRIGERAÇÃO 

LATERAL

FILTRO    
LATERAL

GRID
FRENTE

OBTURADOR 
LATERAL



32

PAINEL DE CONTROLE

A luz de status acende-se 30 segundos cada vez que um botão é pressionado na máquina 
ou no controle remoto, então a luz de status é esmaecida

BOTÃO DE CONTROLELUZ DE ESTADO

ON / OFF

VELOCIDADE

CONTROLE REMOTO

TIMER

COOL

SWING

ANION

I.I. FUNÇÕES

MCONFORT ELITE 14 / ELITE 24 
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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.

II. 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.

III. CUIDADO

IV.II.I. POWER.
Pressione o ícone       no painel de controle ou no controle remoto para ligar o refrigerador 
de ar e a luz acende-se. Pressione este ícone novamente para desligá-lo e sua luz desliga-se. 
IV.II.II. OSCILAÇÃO
Pressione o ícone        no painel de controle ou no controle remoto para permitir que a grade 
dianteira vertical gire automaticamente e sua luz se ilumine. Pressione    este ícone 
novamente para parar o modo de oscilação, depois desligue.
IV.II.II. VELOCIDADE DE VENTILADOR
Pressione o ícone      no painel de controle ou no controle remoto para ajustar as 
velocidades do vento para baixo (1), médio (2), alto (3), turbo (4). Luzes de 4 velocidades 
(1,2,3,4) indicam a velocidade atual do vento selecionada. As velocidades do vento mudam 
de acordo com a rotação.                       

IV. INSTRUÇÕES DE USO
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IV.II.IV. ANION.
Pressione o ícone      no painel de controle ou o controle remoto para ligar o modo ANION, 
pressione o ícone novamente     , o sistema irá parar a função ANION. (O ANION é usado 
para purificador de ar) 
IV.II.V. TIMER
Pressione o ícone     no painel de controle ou no controle remoto para configurar o 
temporizador. Cada vez que o ícone é pressionado, ele mudará 1H, 2H, 4H, 8H. (A unidade 
desligará automaticamente após 1H, 2H, 4H, 8H)
IV.II.VI. COOL
Ligue o modo COOL pressionando o ícone      no painel de controle ou no controle remoto. 
Para desligar o modo COOL, pressione o ícone    novamente, o sistema irá sair 
automaticamente do modo COOL.
OBSERVAÇÕES: Quando o modo COOL é ativado, a bomba dentro do tanque de água irá 
bombear água para saturar as almofadas de refrigeração. O calor que flui através das 
almofadas de refrigeração será trocado com a água e arrefecerá o ar que flui através das 
almofadas de refrigeração para baixar a temperatura. Portanto, uma diminuição da 
temperatura depende da umidade relativa e da temperatura do ar quando a unidade 
estiver no modo FRIO. No caso em que a velocidade do ventilador é alta, quando o ícone 
é pressionado, o ventilador cairá à velocidade mais baixa por 30 segundos antes de 
retomar a velocidade previamente definida.

Limpeza do filtro de poeira e do filtro de refrigeração

Remova o plugue lateral ao qual o filtro 
de poeira está conectado e, em seguida, 
remova a almofada de resfriamento 
conforme indicado acima.

V. LIMPEZA, ENCHIMENTO E DRAINAMENTO

MCONFORT ELITE 14 / ELITE 24 
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1 2

Remova o obturador traseiro que possui 
o filtro de poeira e, em seguida, remova a 
almofada de resfriamento como indicado 
acima.

Limpe as pastilhas de refrigeração com 
água normal e limpe a sujeira com uma 
escova macia.

Limpando o tanque de água.

Retire o tanque de água, desbloqueie a bomba de água (Fig. 1), retire a bomba de água (Fig. 
2) e remova o tanque de água e limpe com uma escova macia. Após a limpeza terminar, 
coloque o tanque de água de volta no arrefecedor de ar, coloque o tanque de água (Fig. 3), 
bloqueie a bomba de água (Fig. 4) e, em seguida, empurre o tanque de água de volta para 
o arrefecedor de ar completamente.
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MCONFORT 

ELITE 14 / ELITE 24

Nº Problema Possível causa Possível solução Observações

1 O refrigerador de ar 
evaporativo não está 
funcionando e não responde 
quando os botões são 
pressionados.

Falha de energia ou conexão de 
energia defeituosa.

O fusível de CA está danificado ou 
o circuito pára de funcionar para 
evitar uma sobrecarga de energia.

As pilhas do controle remoto 
foram esgotadas.

O controle remoto ou o painel de 
controle estão danificados.

Meça a tensão de entrada e conecte-a a 
uma fonte de energia designada

Substitua o fusível ou reinicie a 
unidade.

Mude as baterias.

Reparar ou substituir o painel de 
controle por outro do mesmo modelo
.

Recomendado para usar o 
medidor de voltagem para 
obter a tensão correta.

Se o problema ainda não for 
resolvido, entre em contato 
com o serviço técnico.

VI. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Enchendo a água

Pode ser da abertura superior da cobertura superior, 
enchendo a água, então a água irá para o tanque de água. Ou 
pode ser diretamente para o tanque de água, retire o tanque 
de água, encha a água até o nível máximo, em seguida, 
empurre o tanque de água de volta ao refrigerador de ar 
completamente

Enchendo a água

Pode ser da abertura superior da cobertura superior, 
enchendo a água, então a água irá para o tanque de água. Ou 
pode ser diretamente para o tanque de água, retire o tanque 
de água, encha a água até o nível máximo, em seguida, 
empurre o tanque de água de volta ao refrigerador de ar 

completamente

ELITE 14 / ELITE 24 
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Nº Problema Possível causa Possível solução Observações

2

3

Nenhum ar sai da unidade 
enquanto a máquina está 
funcionando.

Motor danificado

Conexão incorreta do motor ou 
conexão do motor solto.

A proteção térmica dentro do 
motor está funcionando.

Reparar ou substituir o motor por outro 
do mesmo modelo.

Determine se o motor com conexões 
está ou não em ordem.

Deixe a unidade desligada até o motor do 
ventilador estar frio o suficiente para usar como de 
costume. 

Entre em contato com o 
serviço técnico.

A bomba funciona, mas não é 
suficientemente fria.

Os filtros de poeira estão sujos ou 
entupidos.

As almofadas de refrigeração 
estão entupidas.

As almofadas de refrigeração 
estão secas ou não contém água 
suficiente enquanto o 
refrigerador de ar evaporativo 
está funcionando

Limpe ou repare os filtros de poeira.

Limpe ou repare as pastilhas de 
refrigeração.

Deixe a unidade desligada até o motor 
do ventilador estar frio o suficiente para 
usar como de costume.

Conexão solta do motor da 
bomba.

Aperte a conexão

Umidade relativa relativamente 
alta.

Quando o refrigerador de ar 
evaporativo é usado por um período 
prolongado de tempo, a umidade na 
sala será muito alta, então o 
refrigerador evaporativo não pode 
baixar a temperatura tanto quanto 
quando a umidade na sala estiver mais 
baixa. Ligue o modo Cool e será menor

4 A bomba não funciona e 
fornece resfriamento.

Bomba danificada Reparar ou substituir a bomba por uma 
bomba do mesmo modelo. 

Mangueira de abastecimento de 
água entupida ou filtro de 
bomba.

Limpe a mangueira de água ou remova 
as partículas entupidas no filtro da 
bomba.

5 A bomba funciona, mas não 
circula a água, ou as 
almofadas de refrigeração 
contêm pouca água.

Bandeja de distribuição de água 
superior coberta.

Limpe a bandeja de distribuição de 
água superior.

Bandeja de distribuição de água 
superior coberta.

Limpe a bandeja de distribuição de 
água superior.

6 Água cuspindo da unidade. A almofada de resfriamento 
permanece fora de posição.

Coloque a almofada de resfriamento na 
posição correta.

7

8

Cheiro indesejável A unidade é colocada em uma 
área onde os odores indesejáveis 
estão presentes, ou algas estão 
presentes no tanque de água.

Limpe o tanque de água e as almofadas 
de refrigeração.

Sedimentos brancos no tanque 
de água

A unidade está em uma área 
onde estão presentes odores 
indesejáveis, ou algas estão 
presentes no tanque de água.

Drene o tanque e limpe a plataforma de 
refrigeração com mais freqüência.
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VII. INFORMAÇÃO TÉCNICA

VIII. APARÊNCIA DO PRODUTO

 MODELO    ELITE 14    ELITE 24

 VOLUME AÉREO          1.400 m/hr  2.400 m/hr
 ÁREA DE COBERTURA   25m   35m
 PODER    62W   120W

 CAPACIDADE DE TANQUE DE ÁGUA 13 L   26 L
 VELOCIDADE DE VENTILADOR  4 VELOCIDADES   4 VELOCIDADES

 TIPO FAN    AXIAL   AXIAL

 DIMENSÕES GERAIS   32 x 27 x 86 cm  43 x 37 x 106
 PESO LÍQUIDO   8,0 Kg   12 Kg
 CONTROLE REMOTO   SI   SI
 CONEXÃO DE ÁGUA DIRECTA  SI   CE

MCONFORT MCONFORT ELITE 14 / ELITE 24 



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


