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Avisos de segurança:

Este equipamento não pode ser usado por crianças ou pessoas com faculdades mentais 
danificadas se não estiverem sob supervisão ou se tiverem sido instruídos a usar o 
equipamento de forma segura e entender os perigos em que o mau uso do equipamento 
pode resultar. 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.
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I. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia este manual cuidadosamente antes de instalar ou usar este ventilador. Para sua 
segurança, siga todas as instruções de segurança e avisos neste manual do usuário para 
evitar lesões corporais ou danos à propriedade.
Informações de segurança importantes:
 1-. Use esta ventoinha de nebulização apenas como indicado neste manual.   
 Outros usos podem causar choque elétrico ou incêndio.
 2-. É necessária uma supervisão próxima se este ventilador for usado perto de   
 crianças ou animais de estimação.
 3- Para proteger contra choque elétrico, não mergulhe este ventilador ou sua   
 fonte de energia na água.
 4-. Se o ventilador estiver sendo transportado ou não estiver em uso,    
 desconecte-o da fonte de alimentação apertando firmemente a ficha do   
 ventilador e puxando-o para fora da tomada.
 5- Evite o contato com partes móveis da ventoinha.
 6- Coloque o ventilador de neblina sobre uma superfície plana.
 7- Em nenhuma circunstância, a aterramento deve ser alterado de qualquer  
 forma. Conexão incorreta pode causar choque elétrico.
 8-. Se possível, evite usar cabos de extensão com este ventilador. Se um cabo de  
 extensão for absolutamente necessário, não use um cabo de extensão para   
 operar mais de um ventilador.
 9-. Não insira objetos ou permita que os dedos entre na cabeça do ventilador,   
 pois isso pode causar choque elétrico ou ferimentos. Não bloqueie ou modifique  
 o nebulizador durante a operação.
 10-. Não coloque a ventoinha perto de cortinas ou qualquer outro material que   
 possa ser preso nas grades do ventilador.
 11-. Não coloque o cabo de alimentação sob o tapete ou cubra o cabo de   
 alimentação com trilhos. Mantenha o cabo de alimentação longe do trânsito na   
 sala e onde existe o risco de tropeçar.
 12-. Não utilize este ventilador na presença de substâncias inflamáveis   ou   
 explosivas. 
 13-. Não coloque a ventoinha perto de uma chaminé aberta ou utensílios de   
 cozinha / aquecimento.
 14-. Se o ventilador não for utilizado, esvazie o tanque de água restante e limpe o  
 tanque.
 15-. Se a ficha do ventilador ou o cabo de alimentação estiver danificado, não   
 tente reparar os componentes.
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 16-. Use o ventilador na tensão e freqüência indicadas na etiqueta, não use em   
 um ambiente corrosivo.
 17-. Não utilize o ventilador acima de 1000 metros e acima de 60˚ C.
 18-. Se o ventilador usar o plugue para energia, ele deve obedecer a IEC335-1.
 19-. Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo   
 crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de   
 experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionados ou instruídos   
 por uma pessoa responsável pelo seu uso. As crianças devem ser supervisionadas  
 para se certificar de que não jogam com o dispositivo.
 20-. Fixação de tipo Y: os cabos de alimentação devem ser substituídos pelo   
 fabricante, pelo agente de serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar   
 riscos.
 21-.  Este desenho significa que o dispositivo deve ser reciclado no final de sua  
 vida útil.

 1-. O sistema de nebulização centrífuga, o que significa que não há possibilidade  
 de bocados entupidos e não é necessário usar água destilada.
 2-. A superfície do ventilador é coberta com resina epóxi, resistente à corrosão e  
 durável. Os componentes elétricos do ventilador são projetados para serem   
 impermeáveis e seguros de usar.
 3- As funções de ventilação, nebulização e oscilação são controladas por diferentes  
 motores. Os motores adotam rolamentos de esferas de alta qualidade, com as   
 seguintes vantagens: estabilidade, aumento de baixa temperatura e longa vida útil.
 4-. Volume de nevoeiro ajustável.
 5- Projetado para esfriar grandes superfícies ao ar livre, como pátios, fábricas,   
 instalações de fabricação, campos de atletismo, estufas ...

II. VANTAGENS DO PRODUTO
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III. DIAGRAMA ELÉTRICO

IV. CONTROLE REMOTO
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V. MODO DE EMPREGO
 1-. O ângulo de oscilação do ventilador é de 90˚ da esquerda para a direita.
 2-. O ângulo alto e baixo do ventilador é de 10˚. É ajustável. Solte a porca de   
 bloqueio, ajuste o motor ao ângulo desejado e aperte a porca.
 3- Ajuste a velocidade: pressione a parte inferior do controle remoto ou a caixa   
 elétrica do pilar para controlar as engrenagens.
 4-. Controle remoto:
  a-. O ventilador do nebulizador está no modo de suspensão quando está  
 ligado, o buzzer soa uma vez.
  b-. Pressione ON / SPEED para iniciar. O ventilador começa a velocidade  
 média por 3 segundos e depois passa a baixa velocidade. Pressione o botão ON /  
 SPEED novamente para alternar entre as duas velocidades.
  c-. Pressione o botão desligar para desligar o ventilador.
  d-. Ajuste o temporizador: Pressione TIMER para iniciar a função do   
 temporizador, 30 min, 1h, 2h, 3h, 4h. O led no controle remoto mostra a   
 configuração selecionada.
  e- Pressione a tecla OSCILLATION SWITCH para iniciar a função de   
 oscilação, pressione novamente para desativar a função de oscilação, o led   
 indicará a configuração.
  f-. Pressione o botão MIST ON / OFF para iniciar a nebulização, pressione  
 novamente para desligá-lo, o LED indicará a configuração.
  g-. A distância de operação do controle remoto é inferior a 8 metros. A   
 campainha soa duas vezes para começar, soa um segundo para desligar e emitir  
 sinais sonoros para executar uma função.
 5- Levante a tampa do tanque e encha o tanque com água limpa. Certifique-se de  
 que a mangueira da bomba esteja completamente submersa em água. Um tempo  
 máximo de operação de 6 horas é possível com um tanque cheio e com uma taxa  
 de nebulização média. Encha o tanque quando o fluxo de nebulização não for mais  
 suficiente.
 6- Ao mover o nebulizador, NÃO força quando empurra o tanque antes de abrir o  
 freio da roda. Feche o freio quando o pára-brisas pára.
 7- Limpe o tanque antes de cada uso. Remova a bomba de água antes de limpar,  
 descarte a água após a limpeza.
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VI. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
NÃO conecte o ventilador antes da montagem. Remova com cuidado todas as embalagens. 
Certifique-se de que não haja espuma residual em nenhum dos componentes. Verifique 
todos os componentes com cuidado, certifique-se de que nenhum deles esteja danificado.

Etapa 1: montar o suporte.
a-. Remova o tanque de água.
b-. Consulte o Diagrama 1. Coloque o pilar no carro-tanque e alinhe os orifícios no pilar com 
os quatro orifícios no carrinho. Usando os quatro parafusos M8X25, arruelas e porcas, 
aperte o pilar no tanque. Certifique-se de que o pilar de suporte está ferrado no tanque 
antes de prosseguir para o próximo passo. 

Etapa 2: conectar a energia.
a-. O conector macho já está colocado no tubo de conexão. Insira a parada "a" no orifício 
redondo na parte superior da tampa do tanque de água.
b-. Consulte o Diagrama 2 para conectar os conectores macho e fêmea de 3 pinos e os 
conectores macho e fêmea de 5 pinos.

DIAGRAMA 1

DIAGRAMA 2

a
b

a

Conjunto de parafusos e porcas
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Etapa 3: Armar o tubo de conexão.
a-. Consulte o Diagrama 3. Insira o tubo de conexão na parte superior do encosto e fixe-o 
com dois parafusos M6X10.

DIAGRAMA 3

Estágio 4: Instalação do tanque de água.
a-. Coloque o tanque de água na sua posição original no carrinho.
b-. Insira o tubo de água azul no acoplamento rápido da bomba e coloque a bomba de água 
na ranhura inferior do tanque de água.
c-. Consulte o Diagrama 4. Guarde os cabos dentro do tanque de água e do tubo de água e 
fixe o cabo de alimentação ao pólo.

a b

a

b

DIAGRAMA 4
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Etapa 5: Armar a cabeça do ventilador.
a-. Coloque a cabeça da ventoinha na parte superior do tubo de conexão e aperte o botão 
M6.
b-. Solte o parafuso auto-roscante na tampa frontal do receptáculo de recolha de água. 
Instale o tubo de extensão.
c-. Insira a tubulação de extensão e os conectores e a tubulação de água na parte redonda 
do receptáculo de recolha de água e faça conexões como mostrado no Diagrama 5.
d-. Consulte o Diagrama 5. Guarde os itens e feche a tampa do receptáculo de recolha de 
água.
   

Etapa 6: teste de névoa.
a-. Encha o tanque de água com água limpa e feche a tampa do tanque.
b-. Gire o botão da válvula de ON para OFF e ative o ventilador com o controle remoto ou 
da caixa da tampa do tanque. Verifique se tudo está funcionando normalmente.
c-. Pressione o botão MIST para iniciar a função de nebulização, verifique se o motor da 
cabeça de nevoeiro está funcionando corretamente e se a bomba de água está funcionando 
normalmente.
d-. Gire o botão da válvula de OFF para ON e observe se a nebulização começa.
e- Pressione o botão OSCILLATION SWITCH para iniciar a função de oscilação e verifique se 
a cabeça do ventilador balança da esquerda para a direita.   

a b
b

a

a

DIAGRAMA 5
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DIAGRAMA 6

VII. DIMENSÕES

MCONFORT      MF60



VIII. COMPONENTES

1. Tampa de segurança 2. Disco de névoa 3. Saída de água
4. Cartucho da cabeça do nebulizador 5. Motor de névoa 6. Coleta de água
7. Tampa do receptáculo de recolha de água
8. Voltar do recipiente de recolha de água
9. Ventilador dianteiro 10. Ventilador de plástico 11. Tapetes de jardim
12. Indicador do ventilador traseiro 13. Tampa do motor dianteiro 14. Motor do ventilador
15. Ventilador do motor
16. Suporte do motor 17. Tampa do suporte do motor 18. Botão de ajuste M6
19. Tubo de extensão da água 20. Conector entre o tubo de extensão da água e o pilar principal
21. Tubo de conexão 22. Pega 23. Interruptor de bloqueio
24. Misturar o botão de controle 25. Pistão curvado 26. Suporte de desmontagem
27. Caminhão-tanque 28. Deslizantes traseiras 29. Cintas dianteiras
30. Tampa do tanque 31. Tanque de água 32. Caixa de controle 33. Bomba de água
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