Leia atentamente antes de usar

CS1000A – 110V
CS1000B – 220V

CLIMATIZADOR
UMIDIFICADOR - AR FRIO - IONIZADOR
Obrigado por adquirir produtos POLAR.

Com design sóbrio e elegante, estrutura resistente, versatilidade e praticidade de
uso, o CLIMATIZADOR E UMIDIFICADOR DE AR FRIO POLAR garante temperatura e umidade confortáveis no ambiente que você escolher.
Para uma satisfação mais completa, este produto oferece controle remoto, regulagem com três opções de velocidade do ar, aletas direcionadoras de ar e um prático
temporizador, além de alças e rodízios para uma fácil movimentação.
Disponível em 110V ou 220V.
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LEGENDA
1. Painel de controle
2. Aletas Direcionadoras
3. Painel frontal
4. Indicador de nível de água
5. Entrada de água
6. Rodízios
7. Alça carregadora
8. Reservatório de Gelo
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OPERAÇÃO
A. Retire a bolsa de gelo que está no depósito lateral de água e coloque-a no congelador até que congele. Recoloque-a no compartimento lateral e complete-o com
água fria até o nível indicado.
B. Com o botão Liga/Desliga na posição “OFF”, insira o plug do cabo de força na
tomada. Certifique-se de que a corrente local seja compatível com a voltagem do
aparelho.
C. Você ouvirá um duplo sinal intermitente toda vez que fizer qualquer acionamento
incorreto no painel de controle.
D. Pressione “ON” ou “SPEED” para que comece a funcionar o vento frio. O funcionamento começará na velocidade média eapós 02 segundos de funcionamento, voltará
para a velocidade baixa. A partir daí você pode selecionar a velocidade desejada,
usando os controles correspondentes
E. Acionando “SWING”, a qualquer momento, o direcionamento se tornará intermitente.
F. Acione “TIMER” no painel para selecionar e programar tempo de funcionamento,
que pode ser escolhido entre 0,5 e 7,5 hs. Uma vez cumprido o tempo selecionado e
programado, o aparelho se desligará automaticamente.
G. Posicionando o botão em “COOL”, será obtido vento frio.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:
1. Antes de iniciar a limpeza, coloque o botão “ON/OFF” na posição “OFF” e
desconecte o plug da tomada.
2. Remova o reservatório de água e esvazie-o completamente.
3. Despeje a solução de limpeza no reservatório de água.
4. Use uma escova macia para limpar cuidadosa e delicadamente o reservatório
de água.
5. Esvazie o reservatório, descartando a solução de limpeza
6. Enxágüe cuidadosamente o reservatório com água limpa. Preste atenção para não
derramar água na Saída de Ar.
7. Se a voltagem da corrente local for mais baixa que a voltagem de funcionamento
do aparelho, não haverá produção de névoa.

CUIDADOS
Desconecte o plug da tomada quando for reabastecer o reservatório de água.
Para prolongar a vida útil do aparelho, use água limpa e em temperatura ambiente
(até o máximo de 40ºC).
O uso de água destilada é recomendável.
Quando o aparelho não for usado por um longo período, esvazie e mantenha seco
o reservatório de água.
Não use o aparelho se o cabo de força estiver danificado. Procure o SAC.
Não utilize outros produtos químicos para limpá-lo, exceto a solução de limpeza.
Quando usar spray rotativo, remova todas as barreiras.
Não modifique o ângulo do spray rotativo com o aparelho funcionando.

ATENÇÃO!
- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada sempre que for reabastecer de água ou gelo.
- Fique atento para que a água não entre em contato com partes elétricas, pois isso
traz riscos.
- Antes de fazer a limpeza, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada
- Desligue o plugue da tomada e esvazie completamente o aparelho se ele for ficar
um longo tempo sem uso.
- Movimente o aparelho cuidadosamente. Nunca deixe a água transbordar.
- Não bloqueie a nenhuma abertura do aparelho quando ele estiver funcionando
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GARANTIA

CLIMATIZADOR
1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) Ano à partir da
data de compra. A validade da garantia estará condicionada
à apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde
deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome
do estabelecimento que vendeu o produto. O DOCUMENTO
FISCAL deverá ser apresentado sempre que for solicitado
serviço de garantia.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para
conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do
produto e outras despesas aqui não especificadas.
3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30
(trinta) dias contados à partir da data de recebimento do
aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro novo se
dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos
casos em que esse julgue necessário.
6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso
indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja
dentro do prazo de garantia.
7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam
ao território nacional.
8. Haverá perda de garantia se o produto:
a) for usado indevidamente;
b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc.;
d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso
inadequado;
e) sendo projetado para USO DOMÉSTICO, for usado em
regime de uso profissional.
9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma
adequada, favor contatar o Serviço de Atendimento ao
Cliente.
SAC: atendimento1@btcmail.com.br
Tel.: 11 - 5660-2600
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