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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 EOLUS 70 PRO
EOLUS 120 PRO 
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I. CARACTERÍSTICAS

II. COMPONENTES

 O refrigerador evaporativo Mconfort EOLUS 70 PRO / EOLUS 120 PRO é um 
dispositivo que usa o princípio natural da evaporação da água para produzir ar fresco.

 O modo de operação do equipamento é o seguinte: passamos o ar do lado de fora 
através de um filtro de celulose que previamente molhamos em água. Quando o ar passa 
através do filtro úmido, captura a umidade e esfria, gerando um ar de qualidade: novo, 
fresco e filtrado, com um consumo de energia muito baixo.

 - Estructura.

 1. Tela de controle   2. Controle remoto        3. Tampa superior

 4. Filtro do refrigerador lateral  5. Filtro do refrigerador traseiro       6. Entrada manual de água

 7. Bujão de drenagem  8. Rodas         9. Tanque de água

 10. Nível de água      11. Grelha direcional          12. Tampa frontal
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 - Accesorios y panel de control. 

III. INSTALAÇÃO E USO
 - Instalação: este equipamento vem pronto para uso. Não requer instalação.   
 Conecte o equipamento à rede elétrica. Você ouvirá um sinal sonoro. Agora, o   
 dispositivo está no modo de espera. Somente o botão ON / OFF é funcional.

- Uso de testadores de controle do painel de controle e controle remoto:

 1-. Tecla ON / OFF: Pressione este botão para ligar o computador do modo de   
 espera. Pressione novamente para desligá-lo.

 2-. Tecla COOL: Quando o dispositivo estiver em execução, pressione  este botão  
 para ligar a função de arrefecimento / humidificação. O ícone correspondente   
 acenderá. Pressione-o novamente para desligar a função. Para que esta função   
 seja operacional, o equipamento deve ter água no tanque. Mais tarde, o   
 procedimento de preenchimento é detalhado.

 3- Tecla SPEED: Pressione este botão para alterar a velocidade do ventilador em  
 uma seqüência BAIXA-HALF-HIGH-LOW. A velocidade de operação no painel será  
 indicada.

 4-. Tecla SWING: Pressione este botão para conectar a função de oscilação lateral  
 automática do fluxo de ar. O ícone correspondente acenderá. Pressione este botão  
 novamente para desligar a função. O ajuste vertical das grades pode ser feito   
 manualmente.   

 

MCONFORT EOLUS 70 PRO
EOLUS 120 PRO 
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 5- Tecla TIMER: Com a máquina em execução, pressione o botão para ajustar um  
 tempo de desligamento entre 1 e 9 horas. A tela mostrará a hora selecionada.   
 Pressione o botão mais uma vez após o display indicar 9h para desconectar a   
 função.

 6- Tecla ION: Pressione o botão para ativar esta função. Pressione novamente para  
 desativá-lo. É indicado no painel se a função ION estiver ativada.

 7- Tecla MODE: Pressione este botão para alternar entre os diferentes modos de  
 operação do equipamento:

 - Modo Padrão: A velocidade do ventilador permanece fixa no nível selecionado  
 (ALTA, MÉDIA ou BAIXA)

 - Modo Natural: a velocidade do ventilador varia de nível automaticamente.

 - Modo noturno: a velocidade do ventilador será automaticamente inferior a um  
 nível inferior ao selecionado a cada meia hora até atingir o nível baixo.

- Enchimento de água:

 ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA: Desconecte o equipamento da tomada elétrica  
  para proceder ao preenchimento do tanque.

 Encha o tanque de água antes de usar a função refrigerador / umidificador. Você  
 pode preenchê-lo manualmente ou usar o preenchimento automático.

 - Recarga automática: Conecte uma saída de água ao bico de enchimento   
 automático do aparelho localizado na parte traseira. A pressão máxima suportada  
 por este  sistema é 5Bar. O equipamento irá alimentar a água quando necessário,  
 sempre mantendo o nível máximo.

 - Recheio manual: Abra a torneira de água manual na frente e encha o tanque   
 lentamente até atingir o nível desejado.

 Para o enchimento manual, preste atenção ao indicador de nível de água na frente  
 da unidade.

 1-. Não exceda o nível máximo do indicador.

 2-. Use água limpa.

 3- Durante os primeiros usos, pode ocorrer algum odor ou descoloração na água.  
 Isso não é ruim e não representa nenhum risco para sua saúde
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- Este equipamento possui proteção contra o baixo nível de água no tanque. Se o nível da 
água cair abaixo do mínimo, a função de arrefecimento / humidificação será 
automaticamente desligada. O dispositivo emitirá um sinal sonoro por 5 segundos.

 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 suporte técnico. Não tente 
consertar sozinho. 
- A desmontagem por alguém não qualificado pode 
afetar a segurança do equipamento.

- Não toque no 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

MCONFORT EOLUS 70 PRO
EOLUS 120 PRO 
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! !

! !

- Não insira corpos estranhos no equipamento.
- Pode causar danos ou um curto-circuito.

- Não pulverize pesticidas ou líquidos inflamáveis ao 
redor do equipamento.
- Pode causar danos ou um curto-circuito.

- 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 de 
alimentação na tomada.
- Não fazer isso, existe o risco de eletrocussão.

- Em caso de detectar odores ou sons anómalos, 
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 sua quebra e, 
conseqüentemente, curto-circuitos ou incêndio.

Risco elétricoProibido Proibido

Proibido

ObrigatórioObrigatório

Obrigatório Obrigatório

Proibido

Risco elétrico

Risco elétrico

Risco elétrico

Risco elétrico
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V. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o equipamento e desconecte-o da rede elétrica.

- Use um pano para remover a sujeira macia. Se a sujeira for mais intensa, dilua o 
detergente neutro em água e use um pano úmido.

-   Não utilize gasolina ou substâncias que possam danificar a superfície do aparelho.

- Limpeza do tanque de água:

É conveniente efetuar a limpeza regular do tanque de água. Para fazer isso, esvazie a água 
do tanque removendo o bujão de drenagem da parte traseira da unidade. Pode ser 
pulverizado com a pressão da água através da aba frontal do enchimento, mantendo o 
bujão de drenagem aberto, e poderemos remover qualquer sujeira do tanque. Substitua o 
bujão de drenagem.

- Não exceda o nível máximo de água e mantenha-o 
abaixo do mínimo, se desejar usar a função 
refrigerador / umidificador.
- Com o equipamento cheio de água, mova-se 
suavemente para evitar derrames e salpicos.

- Se o aparelho cair no chão com água dentro, 
desligue-o da rede e aguarde 24 horas para o 
reutilizar.

NÃO use agentes químicos para limpeza.

Faça isso sempre ou pode causar um curto-circuito.

- Durante a função de arrefecimento / humidificação, 
não remova o filtro de refrigeração.
- Pode causar salpicos de água da saída de ar.

- A pressão máxima suportada pelo sistema 
automático de enchimento de água é de 5 bar.

!

!

!

Prohibido

Obligatorio

Prohibido

Riesgo eléctricoRiesgo eléctricoObligatorio

MCONFORT EOLUS 70 PRO
EOLUS 120 PRO 
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- Limpeza de pré-filtros:

Os pré-filtros (4) estão localizados nos lados e na parte traseira do equipamento e podem 
ser removidos puxando-os para cima. Eles são limpos escovando-os com uma escova macia 
ou colocando-os sob uma torneira de água até que a sujeira seja removida.

- Limpeza de filtros de refrigeração:

São necessárias ferramentas para remover os filtros de resfriamento, por isso 
recomendamos que esse procedimento seja feito por um técnico.

- Armazenamento do equipamento:

  Se você não usar o equipamento há muito tempo, esvazie o reservatório através da saída 
de drenagem inferior. Uma vez vazio, substitua a tampa. Use a máquina na função de 
ventilação para secar o filtro do refrigerador.

Uma vez que esteja completamente seco, guarde o equipamento em local seco e ventilado.  
  



38

VI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 MODELO   EOLUS 70 PRO   EOLUS 120 PRO

 TENSÃO         220-240V  220-240V

 FREQUÊNCIA   50Hz   50Hz

 PODER       230W   450W

 SOUND ( FORTE VENT)  ≤ 60 dB   ≤ 60 dB

 VOLUMEN AÉREO  7000 m3 / h  12000 m3 / h

 DIMENSÕES   135x83x57 cm  135x83x57 cm

 PESO LÍQUIDO   40 Kg   50 Kg

 PESO EMBALADO   48  Kg   58  Kg 

 CONDIÇÕNES DE USO  5  45º, HR<95% (A 25º)  5  45º, HR<95% (A 25º)

 REGULAMENTOS   CE   CE

MCONFORT EOLUS 70 PRO
EOLUS 120 PRO MCONFORT EOLUS 70 PRO
EOLUS 120 PRO 



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.
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