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RecursosRecursos

Desodorização A grande capacidade de decomposição de descarga do escoador assegura a eliminação de 
componentes que causam maus odores, como a fumaça de cigarro, formaldeído, etc.

Colecta de pó Uma alta taxa de escoamento permite a rápida colecta de pólen, pó, etc.

Umedecimento A sala é rapidamente humedecida por humedecimento com o “Sistema de vaporização de alta 
taxa de fl uxo de ar”.

Da descarga do 
escoador....................

A descarga do escoador prontamente decompõe os odores e gases nocivos através da geração de eléctrons 
que se movem rapidamente e proporcionam uma alta força de oxidação dentro do purifi cador de ar. (Visto que 
os eléctrons que se movem rapidamente são gerados e consumidos dentro da unidade, a segurança é máxima.)
O sibilo da descarga do escoador pode ser ouvido durante a operação, mas isto não representa problema algum 
da unidade. Além disso, conforme as condições de utilização, o som pode ser mais baixo ou mudar de tom, mas 
isto também não representa problema algum da unidade.

Da purifi cação de ar

Pólen

Pó
Odor

A grande força de sucção com uma alta 
taxa de fluxo de ar colecta pólen, pó, etc.
A descarga do escoador decompõe 
formaldeído e odores.

• A capacidade de purificação 
varia com a taxa de fluxo de ar.

Forte contra pólen
Graças a uma alta taxa de fluxo de ar, mesmo o pólen 
que já está depositado, devido às grandes dimensões 
de suas partículas, é colectado rapidamente.

O ar é sugado 
por ambos os 

lados.

O ar é levado a 
todas as partes do 
recinto a uma alta 

taxa de fluxo.

Do humedecimento do ar
Adopção do sistema de vaporização
Este é o sistema para vaporizar água por sopro de ar.

• Os vapores e a névoa podem ser vistos a olho nu.
• A capacidade de humedecimento varia com a 

taxa de fluxo de ar.

• Visto que água é abastecida do tanque de água à 
bandeja de humedecimento, o som pode ser ouvido, 
mas isto não representa defeito algum da unidade.

Sistema de abastecimento de água por de roda de água
A roda de água pega água somente quando 
necessária e o filtro de humedecimento não é 
molhado com água. Este sistema específico mantém 
o filtro de humedecimento limpo e evita mofo.

Tanque de 
água

Ar húmido

Ar seco

A girar

(1) Roda de água

(2) Filtro de 
humedecimento

A água é vertida da 
bandeja de humedecimento.

A humidade adere ao 
filtro de humedecimento.

Bandeja de 
humedecimento
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LEIA PRIMEIRO

Antes de usar, leia estas Precauções de Segurança para certifi car-se do uso correcto. 
As precauções descritas neste manual são classifi cadas nos dois seguintes tipos. Ambos contêm  
importantes informações de segurança e, portanto, devem ser sempre observadas.

ADVERTÊNCIA

O manejo inadequado pode causar ferimentos 
graves ou até a morte.

CUIDADO

O manejo inadequado pode causar ferimentos ou 
prejuízos materiais.
Em alguns casos, as consequências podem ser 
graves.

Os símbolos usados neste manual têm os seguintes signifi cados. 

Nunca faça. Assegure-se de 
seguir as instruções.

Desconecte o cabo 
de alimentação.

Mantenha afastado 
de chamas.

Não desmonte. Não maneje com as 
mãos molhadas. Não humedeça.

Depois de ler este manual, guarde-o em um lugar prático para ser usado como referência pelos usuários. 

ADVERTÊNCIA

Cabo de 
alimentação 

e fi cha

Use somente alimentação de 220 - 240V.• 
Outras fontes de alimentação podem causar incêndio ou choque eléctrico.

Não danifi que, remodele, dobre em demasia, puxe, torça ou use o • 
cabo de alimentação amarrado.
Além disso, não coloque objectos pesados em cima do cabo de 
alimentação nem o esmague.
Danos ao cabo de alimentação podem causar incêndio ou choque eléctrico.

Não use a unidade quando o cabo ou a fi cha de alimentação estiver • 
danifi cado ou inserido frouxamente numa tomada eléctrica.
Um cabo ou fi cha danifi cado ou frouxo pode causar incêndio por causa de choque eléctrico 
ou curto-circuito.

Não utilize a unidade além da capacidade da tomada eléctrica ou do • 
dispositivo de ramifi cação.
No caso da capacidade de múltiplas tomadas eléctricas ser excedida, isto pode causar 
incêndio devido a superaquecimento.

Não insira nem retire a fi cha do cabo de alimentação para LIGAR/• 
DESLIGAR a unidade.
O manejo descuidado pode causar choque eléctrico ou incêndio devido a superaquecimento.

Insira ao máximo a fi cha de alimentação na tomada eléctrica.• 
Conexões incompletas podem causar choque eléctrico ou incêndio devido a superaquecimento.

Remover o pó e outras matérias estranhas da fi cha de alimentação • 
por meio de um pano seco.
A falha do isolamento devido à humidade ou outros factores pode causar incêndio.

Pare a operação e desconecte o cabo de alimentação ao detectar • 
qualquer indício de anormalidade, tal como cheiro de queimado.
O uso contínuo em qualquer coisa estranha pode causar choque eléctrico ou incêndio devido 
a superaquecimento.
Contacte a ofi cina de serviço.

Caso o cabo de alimentação esteja danifi cado, deve ser substituído • 
pelo fabricante, pela sua ofi cina de serviço ou pessoas qualifi cadas 
para evitar perigo.
Um cabo danifi cado pode causar choque eléctrico ou incêndio devido a superaquecimento.

Antes de limpar ou levar a unidade de outro lugar, pare a operação e • 
desconecte o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
Manjar a unidade conectada à fonte de alimentação pode causar choque eléctrico ou ferimentos.

Precauções de Segurança
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ADVERTÊNCIA

Unidade 
principal

Não use a unidade em ambiente algum onde haja óleo de máquina • 
suspenso no ar.
O óleo suspenso pode causar rachaduras, choque eléctrico ou fogo.

Não use a unidade em ambiente algum onde haja vapores de • 
óleo abundantes, tal como em cozinhas, gases combustíveis ou 
corrosivos, ou pó metálico.
A utilização neste tipo de ambiente pode causar incêndio ou danifi cações.

Mantenha os dedos e objectos longe das entradas e saídas de ar e • 
outras aberturas.
O manejo inadequado pode causar choque eléctrico, ferimentos ou danifi cações.

Não deixe que a saída de ar ou a armação da unidade fi que molhada.• 
O contacto com água pode causar incêndio ou choque eléctrico.

Não use produtos infl amáveis tais como insecticidas, atomizadores • 
de cabelo, etc. próximo à unidade.
Não limpe a unidade com benzina ou solvente.
Tais substâncias podem causar rachaduras, choque eléctrico ou fogo.

Use um detergente líquido neutro para limpar a unidade.• 
A utilização de detergentes com cloro ou ácidos na limpeza da unidade pode gerar gases 
nocivos e prejudicar a saúde.

Mantenha cigarros, incensos e todas as chamas abertas afastadas da • 
unidade.
Chamas abertas podem causar incêndio.

Não desmonte, remodele ou trabalhe na unidade por si mesmo.• 
O manejo inadequado pode causar incêndio, choque eléctrico ou ferimentos.
Contacte a ofi cina de serviço.

Não opere a unidade com as mãos molhadas.• 
O contacto com água pode causar choque eléctrico.

Não use a unidade em qualquer ambiente que esteja húmido, • 
tal como em banheiros, ou onde a temperatura possa variar 
subitamente, tal como em caixas de armazenagem a frio.
Ambientes inadequados podem causar choque eléctrico ou danifi cações.

CUIDADO

Cabo de 
alimentação 

e fi cha

Agarre a fi cha de alimentação, e nunca o cabo, e puxe-a para • 
desconectar a unidade.
Caso puxe pelo cabo de alimentação, isto pode incêndio ou choque eléctrico devido a curto-
circuito.

Antes de entrar em longos períodos de inactividade, desconecte o • 
cabo de alimentação da tomada eléctrica.
A deterioração do isolamento causar choque eléctrico, fugas de corrente ou incêndio.
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CUIDADO

Unidade 
principal

Não use a unidade em lugares expostos à luz solar directa, chuva ou • 
vento.
O superaquecimento ou contacto com água pode causar incêndio ou choque eléctrico.

Não use a unidade em lugar algum que esteja quente, tal como • 
próximo a um aquecedor.
Altas temperaturas podem descolorir ou deformar a unidade.

Não obstrua as entradas ou saídas de ar com roupas, tecidos, • 
cortinas, etc.
A adesão de fi apos pode obstruir a passagem de ar, e possivelmente causar incêndio devido a 
superaquecimento.

Não use a unidade em lugar algum cujo chão seja instável.• 
Se a unidade cair, a água será derramada, e isto poderá molhar os móveis ou causar choque 
eléctrico ou incêndio.
Caso a unidade caia, levante-a imediatamente.

Não use a unidade em lugar algum que seja usado para manipular • 
produtos químicos.
Remédios voláteis ou solventes (encontrados em hospitais, fábricas, laboratórios de teste, 
salões de beleza, laboratórios de revelação de fotografi as, etc.) podem deteriorar as partes 
mecânicas, e isto causar vazamentos de água que podem deixar os móveis, etc. molhados.

Não utilize pós tais como de cosméticos próximo à unidade.• 
O contacto com pós pode causar choque eléctrico ou danifi cações.

Não use a unidade em lugares apertados tais como quartos de vestir.• 
A má ventilação pode causar superaquecimento ou incêndio.

Não deixe plantas ou animais expostos às correntes directas de ar da unidade.• 
O excesso de exposição a correntes de ar pode ter efeitos adversos.

Mantenha aquários, vasos e outros recipientes com água afastados da unidade.• 
A infi ltração de água na unidade pode choque eléctrico, incêndio ou danifi cações.

Não monte, sente ou se apoie na unidade.• 
A queda ou o derrubar da unidade pode causar ferimentos.

Não remova o fi ltro com a unidade deitada de lado.• 
O manejo em tais condições facilita a infi ltração de pó, e isto pode causar choque eléctrico ou incêndio.
Além disso, a água pode vazar da unidade, e isto pode causar danifi cações.

Não remova a bóia nem a espuma da bóia.• 
Isto incapacitará o humedecimento.

Não remova o cartucho de íon de prata.• 
Isto anulará os efeitos antibactericidas, antimofo e de prevenção contra a formação de limo.

Ventile o ambiente periodicamente ao utilizar a unidade junto com • 
aparelhos a combustão.
A má ventilação pode causar envenenamento por gás carbónico.
Este produto não remove gás carbónico.

Troque a água do tanque por água fresca da torneira diariamente ao • 
humedecer e limpe o interior da unidade periodicamente para mantê-
la sempre limpa.
A falta de limpeza da unidade pode causar a proliferação de bactérias e mofo, devido a sujeira 
e escamas, e isto provocar maus odores. Dependendo das suas condições físicas, algumas 
pessoas podem ser hipersensíveis e a sua saúde posta em perigo.
• Em tais casos, entre em contacto com um médico.

Antes de deslocar a unidade, pare a operação e descarte a água do • 
tanque de água e da bandeja de humedecimento.
Vazamento e derramamento do tanque de água ou da bandeja de humedecimento podem 
deixar a mobília molhada ou resultar em choque eléctrico ou fuga de corrente.

Este aparelho não foi projectado para uso por pessoas com capacidade • 
física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de conhecimento 
operacional, a não ser que seja provida supervisão ou instrução com 
relação ao uso do aparelho por pessoa responsável por sua segurança.
Mantenha fora do alcance de crianças para assegurar que não 
brinquem com o aparelho.

Desconecte a unidade durante o abastecimento e a limpeza.• 
Manejar com a unidade conectada à fonte de alimentação pode causar choque eléctrico ou danos.

Precauções de Segurança
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CUIDADO

Outros

Quando da utilização onde há animais de estimação, tomar cuidado • 
para que não urinem na unidade ou mordam o cabo de alimentação.
Isto pode causar incêndio ou choque eléctrico. Caso seja abusada por animais, pare a 
operação, desconecte o cabo de alimentação e entre em contacto com a ofi cina de serviço.

Não use aparelhos a combustão quando directamente expostos à • 
corrente da saída de ar.
A combustão incompleta de aparelhos a combustão podem causar envenenamento por gás 
carbónico, etc.

Antes de utilizar insecticidas para fumigar ambientes, pare a operação • 
para evitar que substâncias químicas sejam sugadas adentro da unidade.
Visto que substâncias químicas são acumuladas no interior da unidade, dependendo das suas 
condições físicas, algumas pessoas hipersensíveis podem ter a sua saúde posta em perigo.

 

Precauções durante o uso
Mantenha televisores, rádios, aparelhos de som, relógios de rádio e fi os de antena pelo menos 2m afastados da • 
unidade.
A interferência pode afectar as imagens e o som. O mesmo se aplica a telefones e microfones sem fi o, e outros dispositivos que emitem ondas eléctricas fracas.
(Contudo, a interferência sonora pode ocorrer a mais de 2m de distância, conforme a potência das ondas eléctricas. A recepção é particularmente prejudicada 
ao utilizar antenas internas. Portanto, afaste as antenas sufi cientemente para evitar que o ruído seja captado.)

Não utilize a unidade no lugar de ventiladores de cozinha ou coifas.• 
Este tipo de utilização reduzirá a vida útil do pré-fi ltro e do fi ltro com pregas, e isto pode causar danifi cações.

Não use a unidade para preservar obras de arte, materiais académicos, etc., nem para aplicações comerciais ou outras • 
especiais.
Este tipo de uso pode prejudicar a qualidade dos objectos preservados.

Monte as peças correctamente depois de limpar a unidade.• 
A utilização da unidade sem as suas partes instaladas, tais como fi ltros, pode causar danifi cações.

Use sempre água de torneira.• 
Normalmente, a água de torneira tem cloro, e isto evita a proliferação de bactérias.

Não adicione os seguintes líquidos ao tanque de água.• 
Água quente a 40°C ou mais, óleos aromáticos, substâncias químicas, água suja, água com fragrâncias ou solventes, etc.
Tais líquidos podem deformar ou danifi car a unidade.
Água purifi cada, água com íons alcalinos, água mineral, água de poço, etc.
Estes tipos de água podem causar a proliferação de bactérias.

Não humedecer o ambiente excessivamente.• 
O excesso de humedecimento pode causar condensação e mofo no ambiente.

Limpe a unidade periodicamente.• 
Limpe a unidade conforme “CUIDADOS e LIMPEZA”. Página 27-38.
O excesso de sujeira pode causar mofo, maus odores ou redução da capacidade de humedecimento.

Tome cuidado com o congelamento.• 
Descartar a água do tanque de água e da bandeja de humedecimento caso haja suspeitas de congelamento.
A utilização da unidade com água congelada pode causar danifi cações.

Descarte a água da unidade quando esta não for ser usada.• 
Quando não for usar a unidade, descarte a água do tanque de água e da bandeja de humedecimento.
Sujeira e escamas podem produzir mofo e bactérias, o que pode causar maus odores.

Este produto não remove substâncias nocivas (gás carbónico, etc.) da fumaça de cigarros.
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Denominação e Funcionamento das Partes

Unidade catalítica 
desodorante
Absorve odores do ar e gases 
nocivos por meio de um catalisador 
desodorante (preto), e os decompõe 
pela acção do escoador.

Pré-filtro (verde)
Remove partículas de pó grandes.

Filtro com pregas
(frente: branco, atrás: azul)
Absorve partículas de pó através do princípio 
da electricidade estática.

Pequenas partículas de pó não colectadas pelo pré-filtro são positivamente carregadas, 
para que possam ser facilmente absorvidas pelo filtro com pregas carregado negativamente.

Armação ionizante

Fio ionizado (Trás)Tanque de água

Painel frontal

Recipiente de filtragem
Contém 6 filtros com pregas de reserva.

Protecção de 
segurança

Sensor de odor

Sensor de pó

Sensor de humidade · Sensor de temperatura

(Primeiro filtro instalado)(Primeiro filtro instalado)

(Filtros sobressalentes)(Filtros sobressalentes)

 Filtro com pregas  7peças
• 1peça (Caixa interior)
• 6peças (Recipiente de filtragem)

 Controlo remoto

Amortecedor interior

Recipiente de filtragem / Caixa interior
 Manual de operação

 Cartucho desodorante 
 reciclável
 1peça

Amortecedor interior

Caixa interior

Verificação dos acessórios

Placas de pólos opostos

Unidade principal

(Ionizador de plasma)

(Unidade do escoador)
UNIDADE2

UNIDADE1

Página 30, 31.
Página 23, 24.

Página 16.
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Trás

Painel lateral

Gancho do cabo 
de alimentação
Enrola o cabo para a 
armazenagem da unidade.

Cartucho desodorante reciclável

Use para regenerar o cartucho desodorante 
reciclável.
A inserção no bolso do escoador decompõe os 
odores absorvidos e permite a sua reutilização.

Bolso do escoador

Bolso do escoador

Destravar Travar

Método de utilização 
da trava de bolso

Evita que o bolso do escoador seja aberto inadvertidamente.
Use uma moeda para abrir.

Trava de bolso

Saída de ar

Cabo de alimentação

Filtro de 
humedecimento

Painel de operação

Lâmpadas 
indicadoras 
frontais

Punho

Admissão de ar

Bandeja de
 humedecimento

Roda de
 água

Trava de bolso

Moeda

Destravar

Travar

Página 23, 24.

Para travar, gire onde     se encontra.
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Denominação e Funcionamento das Partes
Painel de operação

Lâmpada de abastecimento de água
Se o tanque de água fi car vazio durante a operação de • 
humedecimento, um sinal longo soa repetidamente 3 vezes e 
esta lâmpada acende.  Operação de humedecimento  pára.
(A operação de purifi cação de ar continua enquanto a 
lâmpada de humedecimento fi car acesa.)
Para reiniciar a operação de humedecimento, adicione água ao • 
tanque de água, restaure o tanque de água, e accione  .

Lâmpada do fi ltro de humedecimento (  )
Esta lâmpada acende ao chegar a hora de trocar o fi ltro de humedecimento. • 
Pisca se passar mais tempo sem que o fi ltro seja trocado. Página 37.

Depois de trocar o fi ltro, mantenha  accionado  por cerca de 2 segundos.
(Um sinal de alerta curto soa e as lâmpadas apagam.) 

Lâmpada do fi ltro de purifi cação de ar (  )
Esta lâmpada acende ao chegar a hora de trocar o fi ltro com pregas. Pisca • 
se passar mais tempo sem que o fi ltro seja trocado. Página 30.

Depois de trocar o fi ltro, mantenha  accionado  por cerca de 2 segundos. 
(Um sinal de alerta curto soa e as lâmpadas apagam.)

Lâmpada da UNIDADE
UNIT1→ • Esta lâmpada acende ao chegar a hora de limpar o ionizador de plasma.
UNIT2→ • Esta lâmpada acende ao chegar a hora de limpar a unidade do escoador.
  Página 33, 34.

Ajuste de brilho
Serve para ajustar o brilho das lâmpadas como desejado 
antes de dormir.
Cada vez que este botão é accionado, o brilho das lâmpadas do 
painel de operação e das lâmpadas indicadoras frontais muda 
conforme o seguinte. Página 13.

<Lâmpadas do painel de operação>

Claro Escuro Escuro

<Lâmpadas indicadoras frontais> Página 11, 12.

Claro Escuro DES

Somente as lâmpadas indicadoras frontais são completamente • 
apagadas.

Trava contra crianças
Mantenha  accionado por cerca de 
2 segundos para activar a trava contra crianças. 
(Faça o mesmo para cancelar o ajuste.)
Quando activada, a trava contra crianças restringe a 
operação da unidade para que não seja 
inadvertidamente operada por crianças.

ATENÇÃO

O cartucho desodorante reciclável pode ser  ●
regenerado mesmo com a trava contra crianças 
activada.
Caso o painel frontal seja removido quando a trava  ●
contra crianças estiver activada, a unidade parará 
por razões de segurança e a trava contra crianças 
será cancelada.
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Botão de PROGRAMAÇÃO 
PARA DESLIGAR

Cada vez que este botão é accionado, o 
 tempo de DESLIGAR muda conforme o 
 seguinte. 

<Lâmpadas indicadoras frontais>

OFF

O indicador de ajuste do programador horário • 
acende conforme o tempo restante.
O tempo de ajuste pode ser alterado enquanto • 
o programador horário estiver funcionando.

Botão de ajuste de humedecimento
Cada vez que este botão é accionado, o 
ajuste de humedecimento muda conforme 
o seguinte. Página 20.

O ajuste de humedecimento não pode ser • 
alterado quando a operação de humedecimento 
está DESACTIVADA.

Botão de ajuste do ventilador
Cada vez que este botão é accionado, o ajuste da taxa de fl uxo  de 
ar muda conforme o seguinte. Página 19.

<Lâmpadas indicadoras frontais>

(Automático) (Silencioso) (Baixo) (Padrão)

(Alto)(Turbo)(Pólen)

“ •  ” e “  ”, “  ”, “  ” ou “  ” acendem simultaneamente no modo 
automático.
O ventilador será ajustado ao modo automático caso o ajuste de humidade • 
HIGH, STD ou LOW seja seleccionado durante a operação de humedecimento.

ATENÇÃO

O painel de operação é coberto com uma folha de protecção que o protege contra  ●
arranhões.
Remover a película antes do uso.
Se o painel frontal for abertura durante a operação, a unidade parará por razões de  ●
segurança.

Caso a unidade apresente defeitos durante a operação 
Durante a operação, se as lâmpadas indicadoras acenderem erroneamente ou a 
unidade não puder ser operada devido a relâmpagos ou outras causas, desconecte 
o cabo de alimentação, espere pelo menos 3 segundos, reconecte o cabo de 
alimentação, e ligue a unidade novamente.

Botão LIG/DES de 
humedecimento

Cada vez que este botão é • 
accionado, a operação de 
humedecimento é ligada e 
desligada.
A lâmpada fi ca acesa quando a • 
operação de humedecimento é 
LIGADA.
A operação de purifi cação é • 
realizada durante a operação de 
humedecimento.
(A operação de humedecimento 
não pode ser realizada sozinha.)

Botão LIG/DES
A unidade arranca quando este 
 botão é accionado. Quando 
 accionado novamente, pára. 
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Denominação e Funcionamento das Partes
Lâmpadas indicadoras frontais

Lâmpada de trava contra crianças
Esta lâmpada acende quando a trava contra crianças é • 
activada.
Se outros botões forem accionados quando a lâmpada estiver 
acesa, 3 tons curtos serão emitidos e as operações dos botões 
ignoradas.

Lâmpada do sensor de pó
O sensor de pó detecta as condições de sujeira no ar. O nível de sujeira 
é indicado pela lâmpada do sensor de pó em 3 cores: verde, laranja e 
vermelho.

Quando a lâmpada acende em verde, o ar está limpo.• 

Verde Laranja Vermelho

Baixo AltoPó

Nos seguintes casos, a lâmpada acende em verde pelos primeiros  
2 segundos, não importa o quão limpo o ar esteja. 

Operação imediatamente após o ajuste do painel frontal.(1) 
Operação imediatamente após o ajuste da fi cha de alimentação.(2) 

Caso a reacção do sensor de pó seja má, ajuste o ajuste de  
sensibilidade. Página 13.

Tipos e desempenho dos sensores

Sensor de pó
Detectável

Fumaça de cigarro, pólen, ácaro, 
pó doméstico, pelos de animais de 
estimação, fuligem

Detectável às 
vezes Vapor, vapor de óleo

Lâmpada de verifi cação
Esta lâmpada acende para avisar que é 
hora de trocar ou cuidar. Verifi que o 
painel de operação da área que requer 
atenção.
(Qualquer lâmpada de fi ltro de 
humedecimento, fi ltro de purifi cação de 
ar, UNIDADE1/2 ou de abastecimento 
de água acende ou pisca junto com a 
lâmpada de verifi cação.) Página 25.

As leituras dos higrómetros do ambiente e da lâmpada indicadora de humedecimento da unidade podem diferir.
Isto é porque correntes de ar fazem com que a temperatura e a humidade variem mesmo no mesmo recinto.• 
Considere a llâmpada indicadora de humedecimento somente como leitura para referência.

Lâmpada de regeneração
Esta lâmpada acende quando o cartucho desodorante • 
reciclável está em regeneração no bolso do escoador.
A regeneração leva 8 horas.• 
A regeneração do cartucho desodorante reciclável é iniciada e • 
interrompida com a abertura e o fechamento do bolso do 
escoador. Página 24.
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Lâmpada do sensor de odor
O sensor de odor detecta mudanças nos odores em suspensão. O nível de odores é indicado pela lâmpada do 
sensor de odor em 3 cores: verde, laranja e vermelho.

Quando a lâmpada acende em verde, o ar está limpo.• 

Verde Laranja Vermelho

Fraco ForteOdor

Nos seguintes casos, a lâmpada acende em verde pelo primeiro 1 segundo. Esta condição é tida como valor de  
referência de sensibilidade do sensor de odor.

Operação imediatamente após o ajuste do painel frontal.(1) 
Operação imediatamente após o ajuste da fi cha de alimentação.(2) 
Caso a operação seja iniciada novamente.(3) 

Se o nível de odor permanecer constante sem aumentar nem diminuir, o sensor pode não ser capaz de detectar nem  
mesmo odores fortes.
O sensor de odor pode não detectar tipos de odores outros que não de amoníaco, tais como odores de animais de  
estimação, alho, etc.
As pessoas possuem uma sensibilidade diferente a odores; portanto, é possível notar-se um odor muito embora a  
lâmpada esteja verde. Caso os odores incomodem, ajuste o controlo manual do fl uxo de ar e opere a unidade a uma taxa 
mais alta de fl uxo de ar.
Tipos e desempenho dos sensores 

Sensor de odor
Detectável Odores de cigarros, cozinha, animais de estimação, sanitários, lixo orgânico, 

mofo, atomizadores, álcool

Detectável às vezes Mudanças bruscas de temperatura e humidade, gases sem odor tais como 
gás carbónico, vapor, vapores de óleo, gases de aparelhos a combustão

Lâmpada indicadora de humedecimento
(Somente para referência)

Esta lâmpada indica a humidade ambiente detectada pelo 
sensor de humidade.

 :Humidade: 40% ou menos
 :Humidade: Aprox. 50%
 :Humidade: 60% ou mais

No caso da unidade funcionar somente para a purifi cação 
do ar, a lâmpada indica também o nível de humidade.
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Caso a sensibilidade do sensor não for satisfatória, mude o ajuste.

Painel de operação

1,21,3

 1 Mantenha  accionado por 10 segundos.

Mantenha  accionado, e accione  .

Após um sinal curto soar, e as lâmpadas de fl uxo de ar (“• ” L (Baixo), “ ” M (Padrão) e “ ” H (Alto)) pisquem por cerca de 
5 segundos, a lâmpada correspondente ao ajuste de sensibilidade corrente acenderá.

 2 Mude o ajuste de sensibilidade de  .
Cada vez que este botão é accionado, as lâmpadas de fl uxo de ar e a sensibilidade mudam conforme o seguinte.• 
O ajuste de sensibilidade é indicado pelas lâmpadas de fl uxo de ar.• 
Se as lâmpadas de fl uxo de ar não mudarem, desconecte o cabo de alimentação, espere pelo menos 3 segundos, conecte o cabo de 
alimentação novamente, e reinicie a operação desde o início.

Para aumentar a sensibilidade 
  Seleccione a lâmpada de fl uxo de ar  
“HIGH”.

Para diminuir a sensibilidade
  Seleccione a lâmpada de fl uxo de ar 
“LOW”.

Sensibilidade

AltoH (Alto)

M (Padrão)

L (Baixo)

Normal

Baixo

O sensor reage ao pó mais 
prontamente.

Ajuste original

O sensor reage menos ao pó.

 3 Depois de mudar o ajuste, accione  .
Um sinal de alerta curto soa e a lâmpada da sensibilidade ajustada pisca.• 

 4 Desconecte o cabo de alimentação, espere pelo menos 3 segundos, e volte a conectar o cabo de alimentação. 

Isto completa o ajuste.

ATENÇÃO

A sensibilidade do sensor de pó pode ser ajustada com a unidade em funcionamento ou parada. ●

Se o passo  ● 4 não for executado, a unidade não voltará ao modo de operação normal.

Ajustes de Sensibilidade do Sensor de Pó
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PREPARATIVOS PARA O USO

Método de instalação

Coloque a unidade no local preferido.
Observe as seguintes folgas de instalação para assegurar o bom funcionamento da unidade.

Mínimo de 10cm 
das paredes

Mínimo de 50cm 
das paredes

Mínimo de 
100cm do teto

Mínimo de 50cm 
das paredes

Fluxo de ar

NOTA

Conforme o tipo de parede, ela pode fi car suja mesmo com as folgas de instalação acima. ●
Em tal caso, desloque a unidade a uma distância segura da parede.

ATENÇÃO

Instalação inteligente
Seleccione um ponto que permita que o ar chegue a todas as partes do recinto. ●
O ar é soprado levemente para a direita, mas não há nada de errado com a unidade. ●
Instale a unidade sobre um piso estável. Se o piso for instável, a unidade poderá vibrar excessivamente. ●

Instalação

Não use a unidade nos seguintes lugares.
Em contacto com paredes, mobília, cortinas, etc. 
Os objectos em contacto podem fi car manchados ou deformados.

Sobre tapetes grossos ou roupas de cama 
A unidade pode inclinar-se, e isto pode fazer com que a água seja derramada ou impossibilite a operação apropriada do 
sensor de nível de água.
Exposta à luz solar directa ou próxima a aquecedores 
A unidade pode deformar ou descolorir e os sensores de temperatura e humidade, bem como os dispositivos de 
segurança, podem apresentar defeitos no funcionamento.

Exposta ao ar exterior (através de janelas, etc.) ou correntes de aparelhos de ar condicionado, etc. 
A humidade ambiente pode não ser indicada correctamente.

Próxima a cortinas, roupas de cama, etc. 
As entradas de ar podem fi car bloqueadas, e isto pode causar danifi cações.

Sobre pisos inclinados ou instáveis 
A unidade pode cair ou ser derrubada quando de terramotos ou quando alguém bate nela.
Quando instalada sobre uma superfície inclinada, um dispositivo de segurança pode ser accionado e isto parar a unidade.

Exposta a ondas electromagnéticas, tais como de fornos electrónicos, altifalantes, etc. 
A unidade pode não funcionar correctamente.
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Preparação do Controlo Remoto
Confi guração do controlo remoto

 1 Preparação do controlo remoto
A bateria já está instalada no controlo remoto.• 
Usar o controlo remoto após remover a película transparente da tampa da pilha.

 2 Utilização do controlo remoto
Aponte o transmissor do controlo remoto ao receptor da unidade principal.• 
Caso o sinal seja obstruído por uma cortina, por exemplo, o controlo remoto não 
funcionará.
A distância da qual o controlo remoto pode transmitir é aproximadamente 6m.• 

Receptor

30° 30°

6m

5m5m

 3 Troca de pilha
1) Puxe a lingueta da tampa no sentido da fl echa.
2) Remova a tampa.
3) Troque a pilha por outra CR2025 (lítio).

(Assegure-se de instalar a pilha com o lado positivo + da tampa 
conforme ilustrado.)

4) Fecha a tampa em sua posição original.

(2) (4)

Pilha

Ajuste o lado positivo 
    da pilha ao lado 
    da tampa e instale.

(3)

(1)

Lingueta

NOTA

Guarde as pilhas onde recém-nascidos e crianças não possam alcançar. ●
Se, por engano, uma pilha for engolida, entre imediatamente em contacto com um médico.
Ao descartar pilhas, cobrir os terminais com uma fi ta. ●
Caso entrem em contacto com metal ou outras pilhas, isto pode causar calor, explosão ou combustão.

ATENÇÃO

Pilha
A pilha tipo célula fornecida está preparada para o uso inicial. ●
Elas fi carão descarregadas dentro de 1 ano a partir da data de fabricação do purifi cador de ar.
A hora objectivada para a troca é em cerca de 1 ano. Contudo, se a recepção tornar-se difícil, troque a pilha por uma nova pilha tipo célula  ●
CR2025 (lítio).
Pilhas tipo célula próximas à expiração do “período de uso recomendado” podem precisar ser substituídas antes. ●
Para evitar mau funcionamento ou ferimentos devidos a vazamentos ou explosões, assegure-se de remover a pilha tipo célula quando a  ●
unidade não for ser usada por um longo período de tempo.

Controlo remoto
Não deixe o controlo remoto cair ou fi car molhado. ●
(Danifi cações podem ocorrer.)
Não accione os botões do controlo remoto com objectos pontiagudos. ●
(Danifi cações podem ocorrer.)
Os sinais podem não ser bem recebidos quando houver lâmpadas fl uorescentes de iluminação electrónica (tais como lâmpadas  ●
fl uorescentes inversoras) no mesmo recinto. Para tais casos, consulte o revendedor.
Se houver outros dispositivos eléctricos operados por controlo remoto, afaste-os do controlo remoto ou consulte o revendedor. ●
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Instale o Filtro
 CUIDADO

Faça o seguinte antes de conectar o cabo de alimentação à tomada.• 

Instale o fi ltro com pregas

Assegure-se de fi xar o fi ltro com 
pregas antes de ligar a unidade.

 1 Remova o painel frontal.
Empurre as 2 projecções (esquerda e direita) para dentro, • 
e puxe o painel frontal para cima para destacá-lo.

Painel frontal Projecção
(1 à esquerda e 1 à direita)

Empurrar

 2 Remova o tanque de água.
Segurando o tanque de água pelo punho, puxe o tanque • 
para cima e retire-o da unidade.

(1)
Puxar

Tanque de água
(2)
Para cima

 3 Remova a UNIDADE1.
Segurando a UNIDADE1 pelo punho, puxe a UNIDADE1 • 
para cima e retire-a da unidade.

UNIDADE1

Punho

(1)
Puxar

(2)
Para cima

 4 Remova a unidade catalítica desodorante.
Segurando a unidade catalisadora desodorante pelo • 
punho, puxe a unidade catalisadora desodorante para 
cima e retire-a da unidade.

Unidade catalítica 
desodorante

(1)
Puxar

(2)
Para cima

Punho

 5 Instale o fi ltro com pregas.

Instale o fi ltro com pregas com o lado branco virado 
para a frente.

Encaixe as projecções (5 pontos) nas superfícies esquerda • 
e direita da unidade catalisadora desodorante nos orifícios 
(5 pontos) da direita e da esquerda do fi ltro com pregas.

Unidade catalítica 
desodorante

Orifícios
(5 à esquerda e 5 à direita)

Filtro com pregas

Projecção
(5 à esquerda e 5 à direita)

Vire o lado branco 
para a frente

Insira o fi ltro com pregas por baixo das linguetas (4 pontos) • 
em cima e em baixo da unidade catalisadora desodorante.

Linguetas superiores e inferiores 
(4 pontos)

NOTA

Sempre opera a unidade com ambos o pré-fi ltro (verde) e o  ●
fi ltro com pregas (frente: branco, atrás: azul).
A utilização da unidade sem ambos os fi ltros pode causar danifi cações.
O desempenho da unidade cai quando o fi ltro com pregas é  ●
instalado virado para trás.
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Preparativos do tanque de água

A operação de purifi cação de ar pode ser 
executada sem água no tanque.

 1 Abra a tampa do tanque de água.
Tampa

 2 Adicione água ao tanque e fecha a tampa.

Use sempre água de torneira.

Escolha um lugar que pode fi car molhado por • 
derramamento para adicionar água.
Antes de adicionar água para uso no humedecimento, • 
adicione uma pequena quantidade de água ao tanque, 
agite para lavar o interior, e descarte a água.

Feche a tampa do tanque de água fi rmemente.
Se não estiver bem fi rme, a água poderá vazar.

Segure um tanque cheio de água pelo punho para transportá-lo.• 
Não toque na válvula no centro da tampa.• 
A água pode derramar do tanque.

Não toque na 
válvula no centro 
da tampa.

NOTA

Não adicione o seguinte ao tanque de água.
Água quente a 40°C ou mais, óleos aromáticos, substâncias  ●
químicas, água suja, água com fragrâncias ou solventes, etc.
Tais líquidos podem deformar ou danifi car a unidade.
Água purifi cada, água com íons alcalinos, água mineral, água  ●
de poço, etc.
Estes tipos de água podem causar mofo ou a proliferação de bactérias.       

Preparativos do Tanque de Água
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Após a instalação do fi ltro

 1 Restaure a unidade catalítica desodorante.
Segurando a unidade catalisadora desodorante pelo punho, • 
encaixe as projecções da unidade nas ranhuras (4 pontos) 
do fundo da unidade principal, e instale por pressão a 
unidade catalisadora desodorante na unidade principal.

(1)
Encaixe aqui.

(2)Pressione para dentro 
até ouvir um estalido.Unidade catalítica 

desodorante

 2 Restaure a UNIDADE1.
Segurando a UNIDADE1 pelo punho, encaixe as projecções da • 
unidade nas ranhuras (2 pontos) do fundo da unidade principal, 
e instale por pressão a UNIDADE1 na unidade principal.

UNIDADE1
Pré-filtro

(1)
Encaixe aqui.

(2)Pressione para dentro 
até ouvir um estalido.

 3 Restaure o tanque de água.
Segurando o tanque de água pelo punho, encaixe o • 
tanque no orifício do fundo da unidade principal, e instale 
por pressão o tanque na unidade principal.

Tanque de água

(1)
Encaixe aqui.

(2)Pressione para dentro 
até ouvir um estalido.

 4 Restaure o painel frontal.
Encaixe as linguetas (2 pontos) no fundo do painel nas • 
ranhuras do fundo da unidade principal e feche o painel.

Ranhuras no 
fundo
(2 pontos)

[Vista de cima]

Painel frontal

(2)Pressione para dentro 
até ouvir um estalido.

(1)Encaixe 
aqui.

Para restaurar o painel frontal correctamente, 
pressione o painel frontal até ouvir um estalido 
nos lados esquerdo e direito.
Se a instalação não for apropriada, um interruptor 
de segurança pode ser activado e não permitir o 
arranque da unidade. Página 27.

NOTA

Sempre opera a unidade com ambos o pré-fi ltro (verde) e o  ●
fi ltro com pregas (frente: branco, atrás: azul).
A utilização da unidade sem ambos os fi ltros pode causar 
danifi cações.
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MODO DE OPERAÇÃO

 1 Accione  .
Se o humedecimento tiver sido realizado da última vez que a unidade foi usada, o humedecimento inicia automaticamente; portanto, • 
deve-se accionar  para DESLIGAR a lâmpada de humedecimento.

 2 Accione  para mudar a taxa de fl uxo de ar.
Cada vez que este botão é accionado, a taxa de fl uxo de ar muda conforme o seguinte.• 

O ar flúi a uma taxa superlenta.
Este é o modo recomendado para dormir.

A taxa de fluxo de ar ((Silencioso) (Baixo) (Padrão) 
(Alto)) é ajustada automaticamente conforme as 
condições de sujeira em suspensão.

Este é o modo com alta taxa de fluxo de ar que 
remove rapidamente o pó em suspensão.

A taxa de fluxo de ar muda a cada 5 minutos para 
criar correntes de ar de forma a colectar o pólen antes 
que caia no chão.

Modo silencioso Modo antipólen

Modo turboModo automático

(Automático) (Silencioso) (Baixo) (Padrão) (Alto) (Turbo) (Pólen)

ATENÇÃO

O ajuste original vem para operação de purifi cação de ar e controlo da taxa de fl uxo de ar em “automático”. ●
Caso o cabo de alimentação seja desconectado ou o painel frontal aberto e a unidade religada, da próxima vez a unidade operará 
conforme os últimos ajustes feitos.

Operação de Purifi cação de Ar

1

Lâmpada de humedecimento

2

Conecte o cabo de  
alimentação a uma 
tomada eléctrica.

NOTA

Não insira nem retire a fi cha do cabo de alimentação para ligar/desligar a unidade. ●
O manejo descuidado pode causar choque eléctrico ou incêndio devido a superaquecimento.

Tomada

Ficha de 
alimentação
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Operações de humedecimento e Purifi cação de Ar 

ATENÇÃO

Visto que água é abastecida do tanque de água à bandeja de humedecimento, o som pode ser ouvido, mas isto não representa defeito  ●
algum da unidade.
Caso a humidade ajustada seja atingida, ou a lâmpada de abastecimento de água acenda durante o humedecimentos, o humedecimento  ●
pára mas a operação de purifi cação do ar continua.
A taxa de humedecimento varia conforme o ajuste da taxa de fl uxo de ar. ●

2

143

Lâmpada de humedecimento

 1 Accione  .

 2 Accione  para acender a lâmpada de humedecimento.
Se o humedecimento tiver sido realizado da última vez que a unidade foi usada, a lâmpada de humedecimento acenderá • 
automaticamente.

 3 Accione  para mudar o ajuste de humedecimento. 
Cada vez que este botão é accionado, o ajuste de humedecimento muda conforme o seguinte.• 

   

STD LOW HIGH CONT

 4 Accione  para mudar a taxa de fl uxo de ar.
Cada vez que este botão é accionado, a taxa de fl uxo de ar muda conforme o seguinte.• 
O ventilador será ajustado ao modo automático caso o ajuste de humidade HIGH, STD ou LOW seja seleccionado durante a • 
operação de humedecimento. O ajuste da taxa de fl uxo de ar não pode ser seleccionado.
Para ajustar a taxa de fl uxo de ar, seleccione o ajuste de humedecimento “CONT”. A capacidade de humedecimento varia com a taxa • 
de fl uxo de ar.
Quando ajustado a “automático”, a taxa de fl uxo de ar é ajustada automaticamente conforme o estado de sujidade do ar e humidade • 
no ar.

NOTA
Assegure-se de instalar o fi ltro  ●
de humedecimento para operar a 
unidade.

A operação de purifi cação é realizada 
durante a operação de humedecimento.
(O humedecimento não pode ser 
realizado sozinho.)

Não mova a unidade durante o seu funcionamento. O seu deslocamento  ●
pode causar vazamento de água, danifi cações ou defeitos operacionais.
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Método de operação por controlo remoto

1
3
5
7
9

10
2
4
6
8

  1. Botão LIG/DES
  2. Botão de ventilador automático
  3. Botão de ajuste do ventilador
  4. Botão turbo
  5. Botão antipólen
  6. Botão LIG/DES de humedecimento
  7. Botão de ajuste de humedecimento
  8. Botão de PROGRAMAÇÃO PARA DESLIGAR
  9. Botão de ajuste de brilho
10. Botão de trava contra crianças

 1 Para iniciar a operação
Accione “ ”.

Quando accionado novamente, pára.• 

 2 Para mudar automaticamente a taxa de fl uxo de ar.
Accione “ ”.

Ajusta automaticamente a taxa de fl uxo de ar a “• ” LL (Silencioso), “ ” L (Baixo), “ ” M (Padrão) ou “ ” H (Alto), conforme as 
condições de sujeira em suspensão.

 3 Para mudar manualmente a taxa de fl uxo de ar
Accione “ ”.

A cada accionar, a taxa de fl uxo de ar muda conforme o seguinte, o que permite que se escolha o fl uxo desejado.• 

   

L (Baixo)LL (Silencioso) M (Padrão) H (Alto)
“       ” “   ” “   ” “    ”

O ajuste “• ” LL (Silencioso) corresponde a uma baixa taxa de fl uxo de ar, muito conveniente para dormir.
Após ajustar a “• ” LL (Silencioso) a força de limpeza de ar diminui por causa da baixa taxa de fl uxo de ar.

 4 Para limpar o ar rapidamente
Accione “ ”.

Uma alta taxa de fl uxo de ar removerá toda a sujeira do ar rapidamente.• 
Isto é conveniente para utilização na limpeza.• 

 5 Para remover pólen
Accione “ ”.

A comutação da velocidade do fl uxo de ar a cada 5 minutos entre “• ” M (Padrão) e“ ”L (Baixo) colectará o pólen antes que caia no chão. 

Método de Operação por Controlo Remoto
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 6 Para LIGAR/DESLIGAR a operação de humedecimento
Accione “ ”.

Cada vez que este botão é accionado, a operação de humedecimento é LIGADA/DESLIGADA.• 
Quando a operação de LIGAR/DESLIGAR o humedecimento é comutada, a lâmpada de indicação de humedecimento acende • 
temporariamente conforme o seguinte.

Caso a operação de humedecimento seja LIGADA: a lâmpada de indicação de humidade será mudada e indicará a confi guração.• 
Caso a operação de humedecimento seja DESLIGADA: a lâmpada de indicação de humedecimento DESLIGARÁ por 2 segundos.• 

 7 Para mudar o ajuste de humedecimento

Accione “ ”.

Cada vez que este botão é accionado, a lâmpada indicadora de humedecimento fi cará temporariamente conforme o seguinte.• 

   

“STD”(Padrão)“LOW”(Baixo) “HIGH”(Alto) “CONT”(Contínuo)

 8 Para decidir a hora de parar a operação
Accione “ ”.

Cada vez que pressionado, o ajuste do programador horário comuta conforme o seguinte. O tempo restante será iluminado na • 
lâmpada do programador horário de DESLIGAR.

   

“4”(4 horas)“1”(1 hora) “8”(8 horas) (Cancelamento)

Ao chegar a hora programada, a operação parará automaticamente.• 
O tempo de ajuste pode ser alterado quando o botão é accionado enquanto o programador horário estiver funcionando.• 

 9 Para mudar o brilho das lâmpadas de operação do panel e das lâmpadas de indicação 
anteriores
Accione “ ”.

Cada vez que pressionado, a indicação comuta conforme o seguinte.• 

<Lâmpadas do painel de operação> <Lâmpadas indicadoras frontais> Página 11, 12.

Claro Escuro Escuro Claro Escuro DES

Somente as lâmpadas indicadoras frontais são completamente • 
apagadas.

  10 Para prevenir operações incorrectas
Mantenha  accionado por 2 segundos.

Pára a função dos botões outros que “ •  ” da unidade principal e os botões do controlo remoto.
Isto possibilita evitar que crianças operem a unidade incorrectamente.• 

Para soltar a confi guração da trava contra crianças, accione “ •  ” novamente por 2 segundos.
Para soltar a trava contra crianças quando o controlo remoto não está à mão, mantenha “ •  ” da unidade accionado por 2 segundos.

NOTA

A unidade não funcionará por 3 segundos depois do painel frontal ser instalado ou a fi cha de alimentação conectada à tomada, muito  ●
embora o botão “ ” do controlo remoto seja accionado.

A operação parará por questões de segurança quando o painel frontal for aberto durante a operação. ●
Quando uma operação incorrecta for realizada durante a operação. ●
   Caso a indicação da unidade principal seja anormal, ou o controlo remoto incapacitado devido a relâmpagos ou transmissões de rádio 
durante a operação, desconecte a fi cha de alimentação e conecte-a novamente depois de 3 segundos.
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O cartucho desodorante reciclável pode ser removido do purifi cador de ar e utilizado  
para desodorizar locais remotos.
A capacidade de desodorização pode ser regenerada com o bolso do escoador para 
que o cartucho possa ser utilizado repetidamente.
Usos O cartucho desodorante pode ser utilizado nos seguintes locais.

Dentro de armários de sapatos Dentro de automóveisSalões

Somente para uso em refrigerador
(O cartucho desodorante reciclável não 
pode ser usado dentro de congeladores.)Dentro de quartos de vestir Dentro de refrigeradoresSanitários

• Não use nem guarde o cartucho desodorante reciclável próximo a chamas, exposto à luz solar directa, ou em ambientes extremamente 
quentes ou húmidos.

Para uso dentro de refrigerador
Utilize 1 cartucho desodorante reciclável para cada 450L de refrigerador.• 
Por questões sanitárias, utilize o cartucho somente no refrigerador.• 
Posicionar o cartucho de modo que não entre em contacto com alimentos.• 
Não use o cartucho dentro de congeladores.• 
Pode haver condensação na caixa quando o cartucho for levado • 
de um local frio para outro quente.
Se a condensação aderir ao cartucho, remova a humidade por • 
meio de um pano macio e deixe o cartucho secar naturalmente.

Para uso dentro de automóvel
Posicione o cartucho desodorante reciclável de modo a não • 
obstruir a visão do motorista.
Não colocar o cartucho em baixo do assento do motorista, para • 
evitar que obstrua a operação dos pedais.
Não deixar o cartucho em lugares que podem fi car quentes, tais • 
como sobre o painel de instrumentos, para evitar que deforme.

Método de utilização

Retire o cartucho desodorante reciclável (1) 
da embalagem.

Embora possa ser usado como está, um efeito melhor de desodorização • 
pode ser obtido se for regenerado primeiramente antes de ser utilizado.

.Conteúdo da embalagem: Filtro catalítico desodorante (1peça)

.Componentes: Fotocatalítico (apatite titânio), carvão activado

Ajuste o mês inicial atrás do cartucho (2) 
desodorante reciclável.

Exemplo  Desodorização por 2 meses, de Abril a Junho

Deslize à esquerda e à direita.

Quando a fenda esquerda estiver sobre o mês inicial, o mês que o 
cartucho desodorante deve ser regenerado fi ca indicado na fenda direita.

Ajuste em um lugar fedorento.(3) 
Exemplo  Dentro de armários de sapatos

Cartucho 
desodorante 
reciclável O efeito desodorante continua por cerca de 2 meses.

(O efeito real varia conforme o ambiente.)

Odor

OdorOdor

Duração esperada do efeito Cerca de 2 meses

Área de cobertura recomendada Cerca de 1,7m2

O cartucho desodorante reciclável remove odores pela absorção do elemento de odor 
e, portanto, não é sufi cientemente efi caz quando utilizado em recintos espaçosos.

O cartucho desodorante 
reciclável pode ser deitado ou ficar 
em pé sobre uma extremidade, 
conforme o local de utilização.

NOTA

 

O cartucho desodorante reciclável não é edível. Se for acidentalmente • 
engolido, isto pode causar sérias enfermidades; portanto, tome muito 
cuidado para não deixar o cartucho ao alcance de crianças.
Se engolido acidentalmente, consulte um médico.
Não use o cartucho juntamente com outros refrescadores de ar, • 
desodorantes, insecticidas, etc.
Mantenha afastado de animais de estimação.• 
Roupas podem fi car manchadas se entrarem em contacto com o cartucho.• 

Use o cartucho exclusivamente para o seu propósito.• 
Não desmonte o cartucho.• 
O cartucho de desodorização reciclável não foi feito para uso em • 
lugares espaçosos e lugares com cheiro forte e, portanto, utilize a 
unidade principal em tais casos.
O purifi cador de ar pode ser utilizado com o cartucho desodorante • 
reciclável inserido dentro do bolso do escoador sem problema 
algum.

Método de Uso do Cartucho 
Desodorante Reciclável
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Método de regeneração do 
cartucho desodorante reciclável

Após cerca de 2 meses (somente para referência), regenere o cartucho desodorante 
reciclável dentro do bolso do escoador.
Se o cartucho não for regenerado periodicamente, não será possível obter um efeito 
desodorante sufi ciente.
A regeneração do cartucho desodorante reciclável é iniciada e interrompida com a abertura 
e o fechamento do bolso do escoador.

Procedimento Nota

 1 Abra o bolso do escoador e coloque o cartucho 
desodorante reciclável dentro dele.

Não coloque nada além do cartucho desodorante • 
reciclável dentro do bolso do escoador. Isto pode 
causar danifi cações.

O cartucho desodorante reciclável não pode ser • 
regenerado se estiver húmido devido à condensação, 
etc. A inserção de um cartucho molhado no bolso do 
escoador pode causar danifi cações. 

Pressione a tampa 
uma vez para abrir o 
bolso do escoador.

Insira o cartucho no 
sentido aqui indicado.

Bolso do 
escoador

EmpurrarEmpurrar

Cartucho 
desodorante reciclável

 2 Feche o bolso do escoador. Não use o purifi cador de ar com o bolso do escoador • 
aberto. Isto pode causar danifi cações.

O bolso do escoador pode ser travado. • Página 8.

Ao iniciar a regeneração, assegure-se de que a lâmpada • 
de regeneração acenda.

O cartucho desodorante reciclável pode ser regenerado, • 
sem que o purifi cador de ar seja operado, simplesmente 
através da conexão do cabo de alimentação.

A regeneração pára automaticamente por questões de • 
segurança quando o painel frontal é aberto ou o cabo de 
alimentação é desconectado durante a regeneração. Em 
tal caso, o tempo de regeneração é rearmado. Para 
reiniciar a regeneração, abra e feche o bolso do escoador.

Conforme as condições de uso e o quão velho é o • 
cartucho desodorante reciclável, a regeneração pode 
não restaurar o seu efeito desodorante completamente.

O cartucho desodorante reciclável pode ser regenerado • 
cerca de 200 vezes. (O número real de vezes depende 
do ambiente.)

Condição de operação principal 

Regeneração

Operação do purifi cador de ar Possível

Purifi cador de ar parado
Possível

(O ventilador gira e o ar é soprado 
através da saída de ar.)

Trava contra crianças activada Possível

Unidade desconectada
Painel frontal aberto Impossível

Feche o bolso 
do escoador.

Um sinal de alerta curto soa quando a 
regeneração é ligada adequadamente.

8 horas depois

A regeneração inicia 
automaticamente.

A regeneração termina 
automaticamente.

Início da 
regeneração

Término da 
regeneração

A lâmpada de 
regeneração 
acende.

A lâmpada de 
regeneração 
apaga.

Depois de terminada a regeneração, remova o 
cartucho desodorante reciclável e retorne-o a 
seu local de uso.
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CUIDADOS E LIMPEZA

Se a lâmpada de verificação acender, verifique o ponto que requer atenção no painel de operação.
• Qualquer lâmpada de filtro de humedecimento (           ), filtro de purificação de ar (    ), UNIDADE1/2, ou de abastecimento de água

(                  ) acende ou pisca junto com a lâmpada de verificação (       .)

Entradas de ar para sensores 
de pó/odor e sensores de 
temperatura/humidade

Quando obstruído

Cartucho desodorante 
reciclável

Quando sujeira fica acumulada
Quando incomodado pela sujeira

Aspirador a vácuo

Aspirador a vácuo

Embeba, drene e seque

Página 27.(1) Painel frontal Quando incomodado pela sujeira Limpar

(3) Pré-filtro Uma vez a cada 2 semanas

(4) Quando a lâmpada 
“UNIT1” acende Embeba, drene e seque

(5) Quando a lâmpada 
“UNIT2” acende Embeba, drene e seque

Embeba, drene e seque

(6) Filtro com pregas
Quando a lâmpada do filtro 
de purificação de ar acende 
ou pisca

Substitua

Enxagúe com água

(7) Unidade catalítica desodorante Quando incomodado pela sujeira Aspirador a vácuo

Aspirador a vácuo

Não pode ser lavado 
com detergente

Substitua

Página 33, 34.

Página 33, 34.

Página 30, 31.

Página 29.

Página 28.

*Bandeja de humedecimento Uma vez a cada 3 dias Página 36.

*Filtro de humedecimento
 (Roda de água)

*Filtro de humedecimento

Uma vez a cada 1 semana

Quando a lâmpada do filtro de 
humedecimento acende ou pisca

Página 35.

Página 37.

Página 27.

Página 28.

(Unidade do escoador)
UNIDADE2

(Ionizador de plasma)
UNIDADE1

Enxagúe com água

(2) Tanque de água Adicionar água toda vez Página 28.Enxagúe com água

*Para limpar a bandeja de humedecimento ou o filtro de humedecimento, remova primeiramente o (1) painel frontal e então o (2) tanque de água.

Remova as partes para manutenção em ordem numérica.
Remonte-as na ordem contrária da que foram removidas.

<Lâmpadas indicadoras frontais> <Painel de operação>

Não pode ser 
enxaguado com água

Não pode ser 
enxaguado com água

Sequência Parte Hora de fazer manutenção Método de realização de manutenção Página para referência

Tabela de Manutenção 
para Pronta Referência Antes de executar a manutenção, pare a unidade • 

e desconecte o cabo de alimentação.

 ADVERTÊNCIA
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(3) Pré-filtro (verde)

(2) Tanque de água

(6) Filtro com pregas
 (frente: branco, atrás: azul)

(5)
 (Unidade do escoado)

UNIDADE2

(4)
 (Ionizador de plasma)

UNIDADE1

(1) Painel frontal

(7) Unidade catalítica desodorante

Entradas de ar para sensores 
de pó/odor e sensores de 
temperatura/humidade

Bandeja de 
humedecimento

• Cartucho desodorante reciclável

Filtro de humedecimento

Página 33, 34.

Página 33, 34.

Página 30, 31.

Página 27.

Página 27.

Página 28.

Página 28.

Página 28.

Página 35.

Página 36.

Página 29.

Para limpar a bandeja de humedecimento ou o filtro de humedecimento, remova primeiramente o (1) painel frontal e então o (2) tanque de água.
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Cuidados e Limpeza
Limpeza do painel frontal  Limpar

Remover a sujeira com um pano ou lenço humedecido em água.• 
Para sujeira encardida, use um pano humedecido em detergente líquido neutro.• 

 CUIDADO
Não use escovas de cerdas duras, etc.• 
Ferramentas podem causar arranhões no painel frontal.

 ADVERTÊNCIA
Não use gasolina, benzina, solvente, pó para desengraxar, • 
querosene, álcool, etc.
Tais substâncias podem causar rachaduras, choque eléctrico ou fogo.
Não lave a armação da unidade com água.• 
O contacto com água pode causar danifi cações, incêndio ou choque eléctrico.

Limpeza da entrada de ar do sensor
(Sensores de pó, odor, temperatura e humidade)

 
Aspirador a vácuo

Por meio de um bico estreito de aspirador a vácuo, aspire o pó aderido • 
às entradas de ar e aos orifícios dos sensores.

Entradas de ar

Entradas de ar

 

Limpeza da armação da unidade  Aspirador a vácuo

Caso haja pó acumulado, aspire-o com um • 
aspirador a vácuo.

NOTA

Tome cuidado para não arranhar a frente do painel frontal nem danifi car as projecções atrás dele ao removê-lo. ●
As projecções de trás servem como interruptor de segurança que DESLIGA a alimentação quando o painel é aberto.
Caso seja danifi cado, não será possível ligar a unidade.

Orifício superior

Tome cuidado para não danificar estas projecções.

Trás do painel frontal
Projecção

 ADVERTÊNCIA

Atrás do orifício, na parte de cima da unidade, há um • 
interruptor de segurança, que não deve ser tocado.
Se o interruptor for tocado, isto pode causar 
choque eléctrico.
Se os interruptores fi carem acidentalmente • 
danifi cados e a unidade não puder ser ligada por 
causa disto, entre em contacto com a ofi cina de 
serviço.
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Cartucho 
desodorante 
reciclável

Bolso do escoador

Unidade
 catalítica

 desodorante

Limpeza do cartucho desodorante reciclável  Aspirador a vácuo  Embeba, drene e seque  Não pode ser lavado com detergente

Caso haja pó acumulado, aspire-o com um aspirador a vácuo.• 
Se incomodado pela sujeira no cartucho, deixe-o em água morna ou à temperatura ambiente por cerca de 10 minutos, drene-o bem, e • 
deixe-o secar então à sombra e com boa ventilação por cerca de 1 dia.

Cartucho desodorante 
reciclável

 

 CUIDADO
Não desmonte o cartucho desodorante • 
reciclável.
Não use detergentes, produtos químicos, etc.• 
Este tipo de substâncias reduz a efi ciência de 
desodorização.

Limpeza do tanque de água  Enxagúe com água  

Sempre ao adicionar água ao tanque, adicione uma pequena quantidade de água primeiro, feche a tampa, e agite-o para enxaguá-lo • 
internamente.
Limpe o interior do tanque uma vez por semana, com detergente líquido neutro adicionado à água, e agite o tanque.• 
Para sujeira encardida, lave com uma escova de cerdas macias ou detergente líquido neutro.• 
Enxagúe bem o detergente para removê-lo completamente.

Limpeza da unidade catalítica desodorante   Aspirador a vácuo  Não pode ser enxaguado com água  Substituição desnecessária

Remova a unidade catalítica desodorante e aspire o pó por meio de um aspirador a vácuo.• 
Não esfregue a superfície frontal.• 
A respeito dos procedimentos para remover e reinstalar a unidade catalítica desodorante, refi ra-se a “Substituição do fi ltro com pregas”.• 
  Página 30, 31.

Não enxagúe 
com água.

Não esfregue a 
superfície frontal.

Unidade catalítica 
desodorante

Catalítica desodorante
(preto)

 

 CUIDADO

Não enxagúe a unidade • 
catalítica desodorante com água.
O contacto com água 
impossibilita o uso.
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Cuidados e Limpeza

 1 Remova o painel frontal.
Empurre as 2 projecções (esquerda e direita) para dentro, • 
e puxe o painel frontal para cima para destacá-lo.

Painel frontal

Projecção
(1 à esquerda e 1 à direita)

Empurrar

 2 Remova o tanque de água.
Segurando o tanque de água pelo punho, puxe o tanque • 
para cima e retire-o da unidade.

(1)
Puxar

Tanque de água
(2)
Para cima

 3 Limpe o pré-fi ltro.
Aspire o pó com um aspirador a vácuo.• 

 4 Para sujeira encardida
Enxagúe o pré-fi ltro com água.

Encaixe os dedos nos recessos da parte superior do pré-fi ltro, puxe o fi ltro • 
para a frente e solte as linguetas (4 pontos) da esquerda e da direita do 
pré-fi ltro dos orifícios (4 pontos) da esquerda e da direita da UNIDADE1.

Puxe para
 a frente para

 remover

Pré-filtro

Linguetas
(4 à esquerda 

e à direita)

Para sujeira encardida, remova a sujeira por meio de uma • 
escova com cerdas duras ou um detergente líquido neutro, e 
deixe secar bem em um local escuro e bem ventilado.

Se gotas de água permanecerem no pré-fi ltro, a lâmpada da “UNIT1” pode 
acender. Portanto, deixe o pré-fi ltro secar adequadamente antes de reutilizá-lo.

 5 Restaure o pré-fi ltro.
Alinhe as linguetas (4 pontos) da esquerda e da direita do • 
pré-fi ltro com os orifícios (4 pontos) da direita e da 
esquerda da UNIDADE1, e insira-as nos orifícios.

Orifícios
(4 à esquerda e à direita)

Lingueta superior esquerda (1 ponto)
(A lingueta superior esquerda tem 
uma forma diferente 
das outras.)

Outras linguetas
(3 pontos) UNIDADE1

 6 Restaure o tanque de água.
Segurando o tanque de água pelo punho, encaixe o • 
tanque no orifício do fundo da unidade principal, e instale 
por pressão o tanque na unidade principal.

Tanque de água

(1)
Encaixe aqui.

(2) Pressione para dentro 
até ouvir um estalido.

 7 Restaure o painel frontal.
Encaixe as linguetas (2 pontos) no fundo do painel nas • 
ranhuras do fundo da unidade principal e feche o painel.

Ranhuras 
no fundo
(2 pontos)

Painel frontal

(2) Pressione para dentro 
até ouvir um estalido.

(1) Encaixe 
aqui.

[Vista de cima]

Para restaurar o painel frontal correctamente, pressione o painel 
frontal até ouvir um estalido nos lados esquerdo e direito.
Se a instalação não for apropriaada, um interruptor de segurança pode 
ser activado e não permitir o arranque da unidade. Página 27.

Limpeza do pré-fi ltro  (Cerca de uma vez a cada 2 semanas) Aspirador a vácuo  Enxagúe com água
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 1 Remova o painel frontal. Página 29.

 2 Remova o tanque de água. Página 29.

 3 Remova a UNIDADE1.
Segurando a UNIDADE1 pelo punho, puxe a UNIDADE1 • 
para cima e retire-a da unidade.

UNIDADE1

Punho

(1)
Puxar

(2)
Para cima

 4 Remova a unidade catalítica desodorante.
Segurando a unidade catalisadora desodorante pelo • 
punho, puxe a unidade catalisadora desodorante para 
cima e retire-a da unidade.

Unidade catalítica 
desodorante

(1)
Puxar

(2)
Para cima

Punho

 5 Substitua o fi ltro com pregas por um 
fi ltro novo.

Remova o fi ltro com pregas usado.(1) 
Solte o fi ltro com pregas das projecções (5 pontos) da • 
esquerda e da direita da unidade catalisadora 
desodorante (frente).

Pegue um fi ltro com pregas novo da área de (2) 
armazenagem de fi ltros, remova-o de sua 
embalagem, e instale-o na unidade catalítica 
desodorante.

Instale o fi ltro com pregas com o lado 
branco virado para a frente.

Encaixe as projecções (5 pontos) nas superfícies • 
esquerda e direita da unidade catalisadora 
desodorante nos orifícios (5 pontos) da direita e da 
esquerda do fi ltro com pregas.

Unidade catalítica 
desodorante

Orifícios
(5 à esquerda e 5 à direita)

Filtro com pregas

Projecção
(5 à esquerda e 5 à direita)

Vire o lado 
branco para a 

frente

Insira o fi ltro com pregas por baixo das linguetas • 
(4 pontos) em cima e em baixo da unidade 
catalisadora desodorante.

Linguetas superiores e 
inferiores (4 pontos)

NOTA

Caso a unidade catalítica desodorante esteja suja, aspire o pó por meio de um aspirador a vácuo. Se a placa estiver suja, remova a  ●
sujeira com um pano ou lenço humedecido em água. Página 28.
Para sujeira encardida, use um pano humedecido em detergente líquido neutro. (Não enxagúe com água.)

 ADVERTÊNCIA
Antes de executar a manutenção, pare a • 
unidade e desconecte o cabo de alimentação.

O fi ltro com pregas não precisa de 
substituição até que a lâmpada do fi ltro 
de purifi cação de ar acenda ou pisque.

Substituição do fi ltro com pregas  Não pode ser enxaguado com água
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Substituição do fi ltro com pregas
Para a substituição de fi ltros com pregas, entre em contacto com a ofi cina de serviço. (Refi ra-se à ATENÇÃO, à página 38.) ●
O fi ltro com pregas não precisa de substituição até que a lâmpada do fi ltro de purifi cação de ar acenda ou pisque. ●
Substitua o fi ltro com pregas caso a lâmpada do fi ltro de purifi cação de ar acenda ou pisque, mesmo que o fi ltro não esteja sujo. O limo 
visível e o desempenho do fi ltro não são proporcionais.
O intervalo de troca do fi ltro com pregas varia conforme a utilização da unidade e do local onde se encontra. ●
A lâmpada do fi ltro de purifi cação de ar acende cerca de 1 ano em residências onde todos os dias 10 cigarros são fumados durante a 
operação da unidade.
(O intervalo de troca diminui quando a unidade é utilizada em locais com ar muito sujo.)
Descarte os fi ltros com pregas usados como lixo não combustível. (Material: tecido não trançado de poliéster-polipropileno) ●
Caso se troque o fi ltro com pregas antes que a lâmpada do fi ltro de purifi cação de ar acenda por estar incomodado com a sujeira,  ●
mantenha o botão de rearme do fi ltro com pregas accionado por 2 segundos

 6 Restaure a unidade catalítica desodorante.
Segurando a unidade catalisadora desodorante pelo punho, • 
encaixe as projecções da unidade nas ranhuras (4 pontos) 
do fundo da unidade principal, e instale por pressão a 
unidade catalisadora desodorante na unidade principal.

(1)
Encaixe aqui.

(2) Pressione para dentro 
até ouvir um estalido.Unidade catalítica 

desodorante

 7 Restaure a UNIDADE1.
Segurando a UNIDADE1 pelo punho, encaixe as projecções da • 
unidade nas ranhuras (2 pontos) do fundo da unidade principal, 
e instale por pressão a UNIDADE1 na unidade principal.

(1)
Encaixe aqui.

UNIDADE1 (2) Pressione para dentro 
até ouvir um estalido.

 8 Restaure a UNIDADE1. Página 29.

 9 Restaure o painel frontal. Página 29.

  10 Conecte o cabo de alimentação.

  11 Mantenha accionado o botão de rearme 
do fi ltro de purifi cação de ar, que se 
encontra na parte de cima da unidade, por 
2 segundos.
(Um sinal de alerta duplo soa e a lâmpada do fi ltro de 
purifi cação de ar apaga.)

Depois de substituído o fi ltro com pregas, a lâmpada do • 
fi ltro de purifi cação de ar não apaga a não ser que o botão 
de rearme do fi ltro seja mantido accionado por 2 segundos.
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Remova

 1 Remova o painel frontal. Página 29.

 2 Remova o tanque de água. Página 29.

 3 Remova a UNIDADE1.
Segurando a UNIDADE1 pelo punho, puxe a UNIDADE1 • 
para cima e retire-a da unidade.

UNIDADE1

Punho

(1)
Puxar

(2)
Para cima

 4 Remova as placas de pólos opostos da 
parte de trás da UNIDADE1.

Juntando os botões brancos e verdes (2 jogos à direita e à • 
esquerda), levante as placas de pólos opostos e retire-as.

Botão
(branco)

Botão
(verde)

Use luvas de 
borracha.

Visto que há 
fios ionizados no 

interior, tome cuidado 
para que não fiquem 

presos em nada.

Placas de pólos 
opostos

Armação ionizante

Fio ionizado

Juntando os jogos de 
botões da esquerda e da 

direita ao mesmo tempo facilita 
a remoção das placas de 

pólos opostos.

Instale

 1 Instale as placas de pólos opostos.
(1)  Encaixe as placas de pólos opostos nos botões (2 jogos 

à direita e à esquerda) na armação ionizante.

As placas de pólos opostos não têm direcção direita e 
esquerda requerida e podem ser fi xadas em qualquer 
lado da armação ionizante. Instale-as de modo que a 
seta fi que visível.

Botão (branco)

Seta

Armação 
ionizante

Use luvas de 
borracha.

(2) Insira fi rmemente até que encaixe.

(3) Fixe o outro lado da placa de pólos opostos.

 2 Restaure a UNIDADE1 Página 31. , pré-fi ltro, 
tanque de água e painel frontal.  Página 29.

Remoção e instalação da UNIDADE1 (ionizador de plasma)

Use • luvas de borracha para remover e instalar as placas de pólos opostos. 

 CUIDADO
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Limpeza da UNIDADE1 (ionizador de plasma) e da UNIDADE2 (unidade escoadora)

 CUIDADO
Antes de executar a manutenção, pare a unidade e desconecte o cabo de alimentação.• 
Use • luvas de borracha ao limpar ou esfregar as unidades.
As mãos podem sofrer cortes nas placas de pólos opostos e fi os ionizados.Caso as lâmpadas da UNIDADE acendam Embeba, drene e seque

 Armação ionizante (Remova a sujeira depois de deixar de molho mas antes de secar.)(1) 
Remova a sujeira das partes plásticas com um pano macio.• 
Retire a sujeira de onde for muito pequeno para os dedos por meio de um palito com algodão na ponta, etc.• 
Não deixe nenhum fi apo dos panos de limpeza para trás.• 
Fiapos podem causar mau funcionamento.

*Remova a sujeira dos recessos 
por meio de um palito com 
algodão, etc.

Palito com 
algodão

Use luvas de 
borracha.

Procedimento
UNIDADE1

(1) Armação ionizante (2) Fio ionizado (3) Placas de pólos opostos

Remova as partes. Página 32. Página 32.

Aspire o pó da superfície frontal por 
meio de um aspirador a vácuo.

Coloque em água morna ou à temperatura 
ambiente. (Cerca de 1 hora)

Remova a sujeira com um pano, escova 
de cerdas macias, etc.

Use luvas de borracha 
para fazer a limpeza.

Limpar

Use luvas de
 borracha.

(Para detalhes, 
refira-se a (1) e (2) 
na ilustração 
a seguir.)

Esfregar

Use luvas de 
borracha.

Enxagúe em água corrente e drene.

Deixe secar à sombra com boa 
ventilação. (Cerca de 1 dia)

Reinstale as partes. Página 31. Página 32.

Aspirador a vácuo

Coloque em água morna ou à 
temperatura ambiente.

Remova 
a sujeira.

08_PT_3P234570-1.indd   3308_PT_3P234570-1.indd   33 11/5/2008   11:14:19 AM11/5/2008   11:14:19 AM



34

Po
rt

ug
ue

s

(1) Armação ionizante

(2) Fio ionizado (Trás) (4) Unidade do escoador
(3) Placas de 
 pólos opostos

(Unidade do escoador)
UNIDADE2UNIDADE1

(Ionizador de plasma)
Fios ionizados estão presentes na parte de trás das placas de  
pólos opostos. Tome cuidado para não interferir com os fi os ao 
remover e instalar as unidades.

Caso a unidade seja operada com fi os ionizados rompidos, a • 
lâmpada da “UNIT1” acenderá. Enquanto a lâmpada estiver 
acesa, a capacidade de colecta de pó será baixa.
Caso se interfi ra acidentalmente nos fi os ionizados, estes • 
devem ser substituídos. Para tal, entre em contacto com a 
ofi cina de serviço. (Não substitua os fi os por si mesmo.)

 CUIDADO

UNIDADE2
Notas

(4) Unidade do escoador

Abra o painel frontal e remova a 
unidade escoadora.

Não remova os parafusos da armação ionizante ou da unidade escoadora.• 
Isto pode causar danifi cações.

Limpe a UNIDADE1 e a UNIDADE2 em um lugar que possa fi car molhado, tal como dentro do • 
banheiro ou na pia da cozinha.
Para sujeira encardida, coloque a UNIDADE1 e a UNIDADE2 em água morna ou à temperatura • 
ambiente, depois de nela dissolver um detergente líquido neutro (produto de limpeza de cozinha, etc.).
Use a quantidade de detergente líquido neutro indicado nas instruções do produto.• 
Não utilize produtos em pó, alcalinos ou ácidos, e não esfregue com escovas de cerdas duras, • 
etc.
O manejo inadequado pode causar deformações e danifi cações.
Não encoste nas agulhas dentro da •  UNIDADE2  (unidade escoadora).
A capacidade de desodorização diminui quando as agulhas fi cam deformadas.

Limpar

(Para detalhes, 
refira-se a (4) na 
ilustração a seguir.)

Use luvas de
 borracha.

Se o produto de limpeza fi car aderido à UNIDADE1 ou 2, as lâmpadas “UNIT1” e “UNIT2” não • 
apagarão depois da limpeza; portanto, deve-se remover todo o produto primeiramente.
Não deixe nenhum fi apo dos panos de limpeza para trás. Fiapos podem causar mau funcionamento.• 

Partes plásticas podem deformar ou descolorir quando expostas à luz solar directa.• 
Se água fi car aderida à UNIDADE1 ou 2, mesmo em pequenas quantidades, as lâmpadas “UNIT1” • 
e “UNIT2” não apagarão depois da limpeza; portanto, deve-se deixar secar bem à sombra.

Reinstale a unidade escoadora 
como antes.

Fio ionizado (8 pontos)(2) 
Remova a sujeira dos fi os ionizados e partes plásticas • 
adjacentes por meio de um pano macio.

Use luvas de 
borracha.

Limpe os fios ionizados sem 
deslocá-los da ranhura 

trapezoidal.

*Limpe os fios ionizados 
gentilmente.
Puxá-los com força pode fazer 
com que se desprendam.

Unidade do escoador(4) 
Remova a sujeira das partes plásticas (• ) nas áreas internas por 
meio de um palito com algodão ou um pano macio.
Não retire os parafusos.• 

: Partes 
  plásticas

*Não toque nas agulhas (2 pontos).
A capacidade de desodorização diminui 
quando as agulhas ficam deformadas.

Não toque 
nas agulhas.Palito com 

algodão

Use luvas de 
borracha.
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Limpeza do fi ltro de humedecimento  (Cerca de uma vez a cada 1 semana) Embeba, drene e seque

O tempo que o fi ltro de humedecimento leva para fi car sujo depende do ambiente de 
utilização.
Se odores forem expelidos da saída de ar, ou se a capacidade de humedecimento 
estiver baixa (ou a água drene lentamente), limpe o fi ltro de humedecimento dentro de 
1 semana conforme o seguinte.
Limpe o fi ltro de humedecimento da mesma maneira que faria caso a unidade não 
fosse ser utilizada por muito tempo.

 1 Remova o painel frontal e o tanque de 
água. Página 29.

 2 Remova a bandeja de humedecimento, e retire 
a roda de água e o fi ltro de humedecimento.

O tanque de água deve ser removido primeiramente para • 
que se possa extrair a bandeja de humedecimento.
Segure a bandeja de humedecimento pelo seu recesso • 
inferior para removê-la. (Refi ra-se à ilustração à direita.)
A bandeja de humedecimento contém água; portanto, • 
retire-a lentamente.

Não remova o fi ltro de humedecimento da roda de água.
O fi ltro pode perder a sua forma.

3 Dissolva o detergente líquido neutro em 
água morna ou à temperatura ambiente.
Quantidade:  Use a quantidade de detergente líquido 

neutro indicado nas instruções do produto.

  4 Deixe o fi ltro de humedecimento na água 
por cerca de 30 - 60 minutos.

Filtro de humedecimento

Roda de 
água

Neutral 
liquid 

detergent

 5 Enxagúe em água corrente.
Use água limpa.• 
Repita 2 - 3 vezes sempre com água limpa.• 
Não aplique força ao fi ltro de humedecimento durante a • 
limpeza.
O fi ltro pode perder a sua forma.

O enxágue inadequado pode causar odores ou a 
deformação ou descoloração da unidade.

Enxagúe bem.

Puxe para fora.

Bandeja de 
humedecimento

Recesso

Roda de água

Filtro de 
humedecimento

Para escamas encardidas (branca ou marrom) 
(A operação da unidade com escamas reduz a capacidade de humedecimento.)

• Ácido cítrico pode ser 
adquirido em farmácias 
ou drogarias.

ATENÇÃO

Filtro de humedecimento

Roda de 
água

Citric acid

3 Dissolva ácido cítrico em água morna (a cerca 
de 40°C ou menos) ou à temperatura ambiente.
Quantidade:  Aprox. 20g de ácido cítrico (2 colheres de 

sopa) para cada 3L de água.

4 Deixe o fi ltro de humedecimento na água por 
cerca de 2 horas.

 ADVERTÊNCIA
Antes de executar a manutenção, • 
pare a unidade e desconecte o 
cabo de alimentação.
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Limpeza da bandeja de humedecimento  (Cerca de uma vez a cada 3 dias) Enxagúe com água

 1 Remova o painel frontal e o tanque de água. Página 29.

 2 Remova a bandeja de humedecimento, e retire a roda de água e o fi ltro de humedecimento.
  Página 35.

3 Enxagúe a bandeja de humedecimento 
com água.

 4 Restaure a bandeja de humedecimento. Refi ra-se ao acima.

 5 Restaure o tanque de água e o painel frontal. Página 29.

Para escamas encardidas

Dissolva o ácido cítrico em água morna ou à temperatura • 
ambiente e humedeça com um pano macio ou uma escova 
de cerdas macias com água.
Remova as escamas com um pano macio ou uma escova 
de cerdas macias.
Enxagúe bem com água limpa.
* Com relação à quantidade de ácido cítrico, refi ra-se à 
“Para escamas encardidas (branca ou marrom)”.
  Página 35.

ATENÇÃO

Não remova a bóia ou o cartucho de íon de prata. ●
Sem a bóia, a operação de humedecimento não pode ser realizada. Sem  ●
o cartucho de íon de prata, os efeitos antibactericidas, antimofo e de 
prevenção contra a formação de limo são perdidos.
Dependendo da qualidade de água e do ambiente de uso, a água  ●
acumulada na bandeja de humedecimento pode fi car descolorida por 
escamas, etc. Caso isto ocorra, observe as instruções acima e limpe a 
bandeja.

Eficaz contra bactérias, 
mofo e limo.

Bóia

Cartucho de íon de prata

 6 Restaure a bandeja de humedecimento.
Reinstale o fi ltro de humedecimento e a roda de água • 
na bandeja de humedecimento, e empurre a bandeja 
de humedecimento de volta adentro da unidade até 
ouvir um som de encaixe.
O humedecimento não pode ser realizado a não ser 
que o fi ltro de humedecimento esteja bem instalado. 

 7 Restaure o tanque de água e o 
painel frontal. Página 29.

Roda de água

Filtro de 
humedecimento

Instale o filtro de humedecimento 
e a roda de água.

Instale o filtro de humedecimento e a roda de água no sentido indicado na ilustração.

Pressione para 
dentro até ouvir 
um estalido.
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 1 Remova o painel frontal e o tanque de 
água. Página 29.

 2 Remova a bandeja de humedecimento, 
e retire a roda de água e o fi ltro de 
humedecimento. Página 35.

 3 Remova o eixo que trava o fi ltro de 
humedecimento e a roda de água.

Gire o eixo à 
esquerda.

Puxe o eixo para fora.

 4 Remova o fi ltro de humedecimento da 
roda de água, e instale um fi ltro novo.

Filtro de humedecimento

Roda de
 água

Não descarte a roda de água.

Coloque o fi ltro de humedecimento por baixo das linguetas • 
(6 pontos) na roda de água, de forma que não fi que 
projectado para fora da roda de água.

Coloque o filtro 
sob as linguetas para 

fixá-lo em seu 
lugar.

Lingueta

 5 Restaure o eixo como antes.

Gire o eixo à 
direita.

Restaure o eixo.

 6 Restaure a bandeja de humedecimento. 
 Página 36.

 7 Restaure o tanque de água e o painel 
frontal. Página 29.

 8 Conecte o cabo de alimentação.

 9 Mantenha accionado o botão de rearme do 
fi ltro de humedecimento, que se encontra na 
parte de cima da unidade, por 2 segundos.
(Um sinal de alerta curto soa e a lâmpada do fi ltro de 
humedecimento apaga.)

Depois de substituído o fi ltro de humedecimento, a • 
lâmpada do fi ltro de humedecimento não apaga a não ser 
que o botão de rearme do fi ltro seja mantido accionado 
por 2 segundos.

Substituição do fi ltro de humedecimento
Para a substituição de fi ltros de humedecimento, entre em contacto com a ofi cina de serviço. (Refi ra-se à ATENÇÃO, à página 38.) ●
Descarte os fi ltros de humedecimento usados como lixo não combustível. (Material: Poliéster, seda artifi cial) ●

 ADVERTÊNCIA
Antes de executar a manutenção, pare a • 
unidade e desconecte o cabo de alimentação.

SubstituaQuando a lâmpada do filtro de humedecimento acende ou pisca

O uso da unidade sem que o fi ltro de 
humedecimento seja trocado pode 
causar mofo, mau cheiro e perda de 
humedecimento.

Substituição do fi ltro de humedecimento   (Aprox. a cada 2 anos [2 estações])
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Opções

ATENÇÃO

Para a substituição de fi ltros com pregas, fi ltros de humedecimento ou  ●
cartuchos desodorantes recicláveis, entre em contacto com a ofi cina de 
serviço.

Caso a unidade seja usada com partes sujas ●

O ar não é limpo.• 
Odores não são eliminados.• 
Odores desnecessários podem ser gerados. • 

Descarte fi ltros com pregas, fi ltros de humedecimento ou cartuchos desodorantes  ●
recicláveis como lixo não combustível.

  Requisitos para a eliminação
O produto e as pilhas fornecidas com o controlo encontram-se assinalados com este símbolo. O símbolo indica que produtos 
eléctricos e electrónicos, incluindo pilhas, não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado.
No caso das pilhas, é possível que um símbolo de produto químico esteja presente sob este. O símbolo de produto químico 
indica que a pilha contém um metal pesado numa concentração superior a um determinado limite. Possíveis símbolos de 
produtos químicos:

Pb: chumbo (>0,004%) 
Hg: mercúrio (>0,0005%) 

Não tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do produto e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes 
têm de ser efectuados por um instalador qualifi cado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais aplicáveis.
As unidades e as pilhas gastas têm de ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou 
recuperação.
Ao efectuar uma eliminação correcta, ajuda a evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e para as condições de saúde.
Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, para obter mais informações.

Parte Modelo

Filtro com pregas (7) KAC998A4E

Filtro de humedecimento (Sem armação) (1) KNME998A4E
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DETECÇÃO DE DEFEITOS

Questões Frequentes

Questão:
O sensor de pó não muda de cor laranja ou 
vermelha.

Resposta:
Isto é devido ao acúmulo de pó no sensor de pó.
Aspire o pó acumulado no orifício do sensor de pó por meio 
de um aspirador a vácuo. Página 27.
A operação normal é restaurada depois do pó ser aspirado e 
a purifi cação de ar realizada. Página 19.

Questão:
A sensibilidade do sensor de pó parece 
defi ciente.

Resposta:
Isto é porque o tempo de reacção do sensor de pó depende 
das dimensões do recinto.
Ajuste a confi guração do sensor de pó. Página 13.

Questão:
A unidade catalítica desodorante pode ser 
lavada?
A substituição é necessária?

Resposta:
A unidade catalítica desodorante não pode ser lavada.
(A unidade será arruinada.)
Remova a unidade catalítica desodorante da unidade principal 
e aspire o pó por meio de um aspirador a vácuo. Página 28.
Não é necessário substituir a unidade catalítica desodorante.

Questão:
O que fazer se os fi os ionizados romperem?

Resposta:
Os fi os devem ser substituídos. Contacte a ofi cina de serviço. 
Não substitua os fi os por si mesmo.

Questão:
O purifi cador de ar pode ser usado quando a 
lâmpada “UNIT1” ou “UNIT2” está acesa?

Resposta:
Por razões de segurança, a alimentação aos fi os ionizados 
e à unidade escoadora é DESLIGADA; neste caso, a colecta 
de pó e o efeito desodorante caem notavelmente. Limpe o 
interior da UNIDADE1 e 2 até que as lâmpadas “UNIT1” e 
“UNIT2” apaguem. (Não há questões de segurança enquanto 
as lâmpadas estão ligadas.)

Questão:
O efeito desodorante do cartucho desodorante 
reciclável desaparece por completo em 2 meses?

Resposta:
O efeito não deve desaparecer completamente em 2 meses 
 Página 23, 24.
O efeito pode cair a cerca da metade conforme as condições 
de utilização.

Questão:
A unidade pode funcionar sem o fi ltro de 
humedecimento?

Resposta:
A unidade entrará na confi guração de humedecimento, mas 
não humedecerá o recinto.
Tenha sempre um fi ltro de humedecimento instalado. 
(O ar pode ser limpo.)

Questão:
Descartei a roda de água (armação do fi ltro 
de humedecimento).

Resposta:
O fi ltro de humedecimento não gira sem a roda de água; 
neste caso o ambiente não é humedecido na confi guração de 
humedecimento. Para comprar outra roda de água, entre em 
contacto com a ofi cina de serviço. (Filtros de humedecimento 
adquiridos separadamente não vêm com roda de água.) 
 Página 38.

Questão:
É necessário substituir o cartucho de íon de 
prata na bandeja de humedecimento?

Resposta:
O cartucho de íon de prata não precisa ser substituído por 
10 anos.

Questões & Respostas
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Caso estas Lâmpadas Acendam ou Pisquem

Painel de operação

Lâmpadas indicadoras frontais

Contacte a oficina de serviço.

Se um sinal sonoro longo repetido 
3 vezes for emitido e as 4 lâmpadas 
piscarem ao mesmo tempo
O sensor de temperatura ou de humidade 
apresenta defeito.

Se um sinal sonoro longo repetido 3 vezes for emitido e as 
lâmpadas de pó e odor piscarem (vermelho) ao mesmo tempo
As lâmpadas piscarão se a unidade for inclinada demasiadamente ou derrubada.
Coloque a unidade sobre um piso plano e accione o botão de LIGAR/DESLIGAR.

Se um sinal sonoro longo repetido 
3 vezes for emitido e a lâmpada de 
abastecimento de água piscar
A bandeja de humedecimento está fora de lugar. 
Instalá-la correctamente. Página 35, 36.

Contacte a oficina de serviço.

Se todas as 3 lâmpadas piscam ao 
mesmo tempo
Há problema nas partes eléctricas.

Se todas as 4 lâmpadas piscam ao mesmo 
tempo
(As lâmpadas de verificação também piscam.)
Algo está a obstruir a saída de ar. Desconecte o 
cabo de alimentação, remova a obstrução, volte a 
conectar o cabo de alimentação e ligue a unidade.

Lâmpada de verificação
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Detecção de Defeitos As seguintes situações têm explicações lógicas.
Antes de chamar a manutenção, verifi que o seguinte.

Se isto acontecer Verifi que Solução

Não opere. Tanto a lâmpada do sensor de pó como a do de odor 
estão a piscar?

Coloque a unidade sobre um piso plano e accione o 
botão de LIGAR/DESLIGAR.

A bandeja de humedecimento está fora de lugar?
(As lâmpadas de abastecimento de água está a piscar.)

Coloque a bandeja de humedecimento 
adequadamente.

O painel frontal ou a UNIDADE1 está mal ajustado? Firme-a seguramente. Página 18.

As projecções atrás do painel frontal estão danifi cadas? Verifi que as projecções. Página 27.

As lâmpadas de taxa  
de fl uxo de ar “alto”, 
“padrão”, “baixo” e 
“silencioso” piscam 
todas ao mesmo tempo.
A unidade não sopra ar. 

Há quaisquer matérias estranhas na saída de ar?

Desconecte o cabo de alimentação, remova a 
obstrução, volte a conectar o cabo de alimentação e 
ligue a unidade. Se a situação à esquerda persistir, 
ou se a obstrução não puder ser removida, entre em 
contacto com a ofi cina de serviço.

Tanto a lâmpada do sensor 
de pó como a do de odor 
piscam em vermelho.

A unidade está inclinada excessivamente ou 
derrubada?

Coloque a unidade sobre um piso plano e accione o 
botão de LIGAR/DESLIGAR.

O ar não é limpo. A unidade encontra-se onde o ar não alcança todas as 
partes do recinto, ou algo está a obstruir o fl uxo de ar?

Seleccione um local não obstruído desde o qual o ar 
possa alcançar todas as partes do recinto.

Há muito pó acumulado no pré-fi ltro e/ou no fi ltro com 
pregas?

Limpe o pré-fi ltro e/ou o fi ltro com pregas. 
 Página 29-31.

O recinto está muito fedorento ou enfumaçado? Odores devem ser eliminados com o tempo de 
operação da unidade.

A imagem de televisão 
está distorcida.

Há uma televisão ou rádio a menos de 2m da • 
unidade, ou uma antena interna é usada próximo a 
esta unidade?
O cabo de alimentação ou a antena de televisão ou • 
rádio está perto desta unidade?

Afaste a unidade o máximo possível de televisores, 
rádios e antenas. Página 6.

Se isto acontecer Verifi que

A humidade corrente continua alta. A humidade em recintos virados para o norte ou recintos próximos a encanamentos tais como 
em banheiros é normalmente alta por causa da humidade que acumula rapidamente.

As leituras dos higrómetros do ambiente e 
da lâmpada indicadora de humedecimento 
da unidade podem diferir.

Isto é porque correntes de ar fazem com que a temperatura e a humidade variem mesmo no 
mesmo recinto.
Considere a lâmpada de indicação de humidade somente como leitura para referência.

Um estalido é produzido durante a operação. Um estalido é ouvido quando a operação de humedecimento inicia e pára.

Som de água é ouvido durante a operação. Som de água pode ser ouvido quando a água é abastecida do tanque de água à bandeja de 
humedecimento.

Um som de respingo é ouvido durante a 
operação. Este é o som de água da roda de água a respingar sobre o fi ltro de humedecimento.
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Se isto acontecer Verifi que Solução

Sons de batida, tilintar 
e sibilos são ouvidos 
durante a operação.

A UNIDADE1 está fi rmemente instalada? Firme-a seguramente. Página 18.

Há pó acumulado nos fi os ionizados ou na armação 
ionizante? Limpe. Página 33, 34.

Ouve-se um sibilo da UNIDADE2 durante a operação.
Não há nada errado com a unidade. -

Há odor que sai da saída 
de ar.

Uma grande quantia de odor é gerada temporariamente? 
(Muita gente a fumar ou a assar carne.)

Quando da operação, o odor desaparecerá 
paulatinamente.

A unidade principal foi levada a outro recinto? Odor do recinto original pode causar cheiro.
Deixe a unidade a funcionar por um tempo.

O pré-fi ltro, o fi ltro com pregas, a UNIDADE1 e/ou o 
fi ltro de humedecimento estão sujos? Limpe. Página 29-36.

Há odores constantemente gerados no recinto 
(tais como de tinta, mobília nova, papel de parede, 
atomizadores, cosméticos, substâncias químicas, 
etc.)?

Ventile o recinto ou deixe a unidade a funcionar com 
o fl uxo de ar girando no recinto.

A lâmpada “UNIT1” não 
apaga ou acende novamente 
em seguida, apesar da 
UNIDADE1 (ionizador de 
plasma) ter sido limpa.

A UNIDADE1 está fi rmemente instalada? Firme-a seguramente. Página 18.

Não há pingos deixados nas placas de pólos opostos 
ou outros locais? Seque a UNIDADE1 completamente depois de limpá-la.

Não há pedaços de pano deixados na UNIDADE1? Remova todos os fi apos.

A UNIDADE1 foi enxaguada inadequadamente depois 
de limpa com um produto de limpeza?

Remova todo o produto de limpeza restante. 
 Página 33, 34.

Os fi os ionizados não estão rompidos?
Verifi que os fi os ionizados. Página 34.
Em caso de ruptura, a sua substituição faz-se 
necessária; entre em contacto com a ofi cina de 
serviço.

A humidade não aumenta. O recinto é muito grande? Use a unidade em um recinto de tamanho apropriado.

A temperatura interna está baixa com as paredes e o 
chão secos?

A humidade não sobe quando a temperatura interior 
está baixa e as paredes e o piso secos. Observar a 
situação por 1 - 2 semanas para ver se a humidade 
aumenta.

O fl uxo de ar está ajustado a uma taxa baixa? Ajuste “CONT” na confi guração de humidade, e 
aumente o ajuste da taxa de fl uxo de ar.

Se não for possível corrigir o problema apesar de tomar as medidas acima, entre em contacto com a ofi cina de serviço.
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Detecção de Defeitos As seguintes situações têm explicações lógicas.
Antes de chamar a manutenção, verifi que o seguinte.

Se isto acontecer Verifi que Solução

A unidade não humedece 
apesar da adição de água 
ao tanque de água.
O nível de água do tanque 
de água não diminui.

A lâmpada de LIGAR/DESLIGAR do humedecedor 
está acesa?

Accione  se a lâmpada estiver apagada.

A unidade tem um fi ltro de humedecimento? Instale um fi ltro de humedecimento. Página 37.

Há escamas acumuladas no fi ltro de humedecimento?

Coloque o fi ltro de humedecimento por cerca de 
30 - 60 minutos em água morna ou à temperatura 
ambiente, depois de nela dissolver um detergente 
líquido neutro, e enxagúe-o então com água.
  Página 35, 36.

A lâmpada do fi ltro de humedecimento está acesa ou 
pisca? Substitua o fi ltro de humedecimento. Página 37.

A lâmpada de abastecimento de água está a piscar?
Se a lâmpada estiver a piscar, isto signifi ca que a 
bandeja de humedecimento não está bem instalada.
Instale a bandeja adequadamente. Página 35, 36.

O painel frontal está aberto?

Se nenhuma das lâmpadas indicadoras anteriores 
do painel de operação acende, o painel frontal deve 
estar aberto.
Verifi que se o painel frontal está fechado fi rmemente.
  Página 18.

O ambiente não humedece 
apesar do ajuste de 
humedecimento “CONT”.

A lâmpada de abastecimento de água está acesa? Adicione água. Página 10, 17.

A unidade tem um fi ltro de humedecimento? Instale um fi ltro de humedecimento. Página 37.

A capacidade de humedecimento é baixa quando a 
temperatura interior é baixa e a humidade alta? -

A unidade não pára muito 
embora a humidade seja alta.

O ajuste de humedecimento é “CONT”? Mude o ajuste de humidade. Página 20.

A operação de purifi cação é realizada durante 
a operação de humedecimento. A operação de 
humedecimento pára quando o nível de humidade é 
alcançado, mas a purifi cação de ar continua.

-

A unidade está exposta à luz solar direita, ou ao ar 
quente produzido por aquecedores?

Desloque a unidade a um local não exposto à 
luz solar direita, ou ao ar quente produzido por 
aquecedores.

A lâmpada de abastecimento 
de água acende mesmo 
depois da adição de água.

A bóia dentro da bandeja de humedecimento caiu? Reinstale a bóia como antes. Página 36.

Se não for possível corrigir o problema apesar de tomar as medidas acima, entre em contacto com a ofi cina de serviço.
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ANOTAÇÕES
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