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ATENCIÓN 

Este aparato no está preparado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 

conocimiento, a menos que se encuentren bajo la supervisión de una persona 

responsable de su seguridad que les guíe en el uso del aparato. Se debe vigilar a los 

niños para asegurarse que no juegan con el aparato. 

 

 

Gracias por comprar el Climatizador Evaporativo RUBY VCI 1200. Por favor lea este 

manual de instrucciones antes de comenzar a utilizarlo para asegurar un uso 

apropiado del mismo. Guarde el manual para futuras consultas.  

 

 



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Frescor rápido 

Hace circular el agua y produce aire fresco. Puede rebajar la temperatura circulante y 

proporcionarle un ambiente confortable durante un caluroso verano. 

Ionizador 

Libera iones negativos para refrescar el aire y cuidar la salud. 

Depósito de agua de estilo cajón, Filtro desmontable. 

Es fácil de limpiar. El filtro elimina sustancias dañinas, como polvo y polen. 

Ahorro de la energía y alto rendimiento. 

La potencia es de 130 W 

Amplio ángulo de salida de aire. 

100º de ángulo de salida de aire. Ventilador con 3 velocidades: (Alto-Medio-Bajo). 

Mando a Distancia. 

6 metros de alcance, 120º de ángulo del receptor 

Aviso sonoro. 

Tiene una función de recordatorio sonoro a través de un pitido. 

 

Sistema de control computerizado de alto grado. 

Temporizador de 24 horas de ajuste para el apagado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
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LISTA DE ACCESORIOS 
Secuencia Nombre del accesorio Cantidad 

1 Mando a distancia 1 

2 Manual de instrucciones 1 

3 Ruedas con freno 2 

4 Ruedas sin freno 2 

5 Llave inglesa 1 

 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS 

MODELO VCI-1200B 

Voltaje / frecuencia / Potencia 220~240V / 50 Hz / 130 W 

Salida de aire máxima 1200 m3/h 

Volumen de agua máximo 10 L 

Peso Neto 6.5 KGS 

Medidas (Alto x Ancho x Fondo) 320 x 285 x 720 mm 

 

Nota: Debido al desarrollo constante de nuestros productos en lo que respecta a la 

especificación y el diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo 

aviso. 

 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
1. Saque el aparato fuera de la caja y colóquelo en el suelo. 

2. Compruebe si los accesorios están completos, comprobando con la lista de 

accesorios. 

3. Prepare las ruedas para montarlas en el aparato. 

Nota: Dos ruedas con freno son para la parte frontal y dos ruedas sin freno 

son para colocar en la parte trasera del aparato. 

4. Tire hacia atrás del depósito de agua y añada agua. 

Nota: El nivel de agua debe estar entre la línea Min a Max. Después de un 

tiempo de funcionamiento, puede haber polvo y suciedad en el tanque de 

agua. Se recomienda cambiar el agua y limpiar el depósito con frecuencia. 

5. Utilice únicamente la unidad con la toma de corriente correcta. 



6. Inserte el enchufe en la toma de corriente y asegúrese de que está bien 

conectado; se escuchará un pitido y el indicador de alimentación se 

encenderá. 

Nota: Para protegerlo contra descargas eléctricas, no retire el enchufe de la 

toma de corriente con la mano húmeda. Desenchufe la unidad de la toma de 

corriente cuando mueva el aparato. 

7. Presione el botón "COOL” (Humidificador) para mejorar el aire húmedo y 

evitar sequedad en la piel. 

 
 

PANEL DE CONTROL 

 

 
 

(El mando a distancia tiene las mismas funciones que el panel de control del 

aparato) 

 

 
 

Inserte la clavija de enchufe en una toma de corriente y encienda el interruptor 

de alimentación que se encuentra en el lateral de la unidad. Se puede escuchar 

un pequeño pitido y el indicador de encendido se iluminará.  



ON / OFF: Pulse una vez este botón para encender el aparato. Se encenderá en 

velocidad MEDIA durante 3 segundos y luego pasará a funcionar según el estado 

memorizado por el funcionamiento anterior. Si se utiliza por primera vez, se 

iniciará con velocidad MEDIA durante 3 segundos y después funcionará en 

velocidad BAJA. 

Presione nuevamente este botón para apagar el aparato. 

SPEED (Velocidad): Presione este botón para seleccionar la velocidad deseada 

del ventilador. Pulsando el botón, las velocidades se sucederán en el siguiente 

orden: BAJO→MEDIO→ALTO→BAJO, al mismo tiempo mostrará en la pantalla 

digital el indicador 1.2.3. 

 

MODE (Modos): Pulse este botón para seleccionar el modo de viento deseado. 

Se sucederán en el siguiente orden: NATURAL→NOCHE→NORMAL. El indicador 

de modo de viento correspondiente aparecerá en la pantalla. 

(1) NORMAL: Funciona según la velocidad del ventilador seleccionada (ALTO, 

MEDIO, BAJO) 

 

(2) NATURE (Natural): Funciona según un programa interno preestablecido, 

imitando al viento irregular natural. 

 

(3) SLEEP (Noche): Funciona según el programa preestablecido, alternando entre 

diferentes velocidades de ventilador. 

 

- Si está seleccionado HIGH (ALTO), la unidad trabajará bajo el modo de 

viento HIGH NATURE (ALTO NATURAL) durante media hora, luego 

volverá a trabajar en el modo MID NATURE (MEDIO NATURAL) durante 

media hora y luego volverá al modo de viento LOW NATURE (BAJO 

NATURAL). 

 

- Si está seleccionado MID (MEDIO), la unidad trabajará bajo el modo de 

viento MID NATURE (MEDIO NATURAL durante media hora, luego 

volverá al modo de viento LOW NATURE (BAJO NATURAL). 

- Si está seleccionado LOW (Bajo), la unidad trabajará bajo el modo de 

viento LOW NATURE (BAJO NATURAL). 

 

SWING (Oscilante): Presione una vez este botón para hacer el balanceo 

horizontal de las rejillas verticales, se mostrará el indicador SWING. Presione de 



nuevo para fijar la dirección del aire. Para dirigir el flujo de aire vertical, ajuste 

las rejillas horizontales manualmente. 

 

COOL (Frío): Mientras el aparato está encendido y funcionando, presione este 

botón para iniciar el funcionamiento en evaporativo. El indicador de viento frío 

se enciende y la bomba se conecta para enfriar el aire. Pulse de nuevo este 

botón para cancelar. 

IONIZER (Ionizador): Presione una vez este botón para que el aparato libere 

iones negativos en el aire, para refrescar el aire y el cuidado de su salud. Pulse de 

nuevo este botón para cancelar. 

Cada vez que presione un botón (incluso utilizando el mando a distancia) el 

aparato emitirá un sonido. 

 

TIMER: Se puede ajustar entre 1 y 24 horas, aumentado en intervalos de 1 hora. 

 

HUMIDIFIER (Humidificador): Durante el funcionamiento, pulse este botón para 

humedecer el aire, mejorar el aire. Pulse de nuevo este botón para cancelar. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
1. Lea el manual de instrucciones completo antes de utilizar el aparato. 

2. No abra ni repare el aparato usted mismo. Las reparaciones deben ser 

realizadas por profesionales autorizados. 

3. Mantenga el aparato seco para protegerlo contra descargas eléctricas; no lo 

sumerja en agua o en cualquier otro líquido. 

4. Desenchufe mientras llena el depósito, antes de limpiar o cuando vaya a 

mover la unidad. 

5. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso. 

6. No inserte objetos por la rejilla de ventilación (entrada o salida) durante el 

funcionamiento. 

7. No cubra el aparato con papel, cartón, plástico, papel metálico o cualquier 

otro material inflamable. De lo contrario, puede producirse un incendio. 

Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor. 

8. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal sólida y resistente al 

calor. 

9. No lo use al aire libre. 

10. El nivel del agua debe estar entre la línea MIN y MAX. 



11. Después de llenar con agua, no incline la unidad y evite moverla; puede 

provocar que el agua rebose de los lados del depósito y se produzcan fugas. 

Si el aparato necesita ser movido un poco, realice el movimiento 

suavemente. 

12. No realice movimientos giratorios con el aparato. 

13. No coloque ningún objeto en la parte superior del aparato. La rejilla de 

entrada de aire no debe estar obstruida durante el funcionamiento. 

14. No utilice gasolina, disolventes, etc. para limpiar el cuerpo del aparato. Con 

el aparato apagado limpie la suciedad ligera con un paño suave y húmedo. 

Para otra suciedad como grasa, coloque un poco de detergente suave en un 

paño húmedo suave, y limpie la suciedad. 

15. Mantenga la rejilla frontal de entra de aire libre de obstáculos. 

16. No golpee o sacuda el aparato durante el funcionamiento. 

17. Después de un tiempo de funcionamiento, puede haber polvo y suciedad en 

el depósito de agua. Se recomienda cambiar el agua y limpiar el depósito de 

agua con frecuencia. 

18. No ponga el aparato debajo de una toma de corriente. 

19. Cuando no use el aparato por un periodo largo de tiempo, vacíe el depósito 

de agua para evitar que se produzca mal olor. 

20. No utilice el aparato después de un mal funcionamiento. Envíe el aparato a 

un Servicio Técnico Autorizado para su revisión. 

21. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto. 

22. No utilice el aparato cuando el cable de alimentación esté dañado. Envíelo al 

Servicio Técnico Autorizado para la reparación. Si el cable de alimentación 

está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o un conjunto 

disponible por el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica. 

23. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Se debe ejercer una 

estrecha supervisión cuando los niños están cerca.  

ADVERTENCIA: No utilice el aparato donde los niños puedan tocarlo, ni permita 

que los niños usen el aparato por sí mismos. 

 

24. Mantenga el cable alejado de objetos punzantes o calientes. 

25. Limpie bien el aparato antes de usarlo por primera vez. 

26. No limpie el aparato con estropajo o con almohadillas de metal. Puede rayar 

la superficie o provocar una descarga eléctrica. 

27. No limpie el aparato con líquido inflamable. 

28. Evite compartir una toma de corriente con otros aparatos. 



29. Siempre conecte primero el enchufe a la toma de corriente y después pulse 

el botón para encender el aparato. Para desconectar, gire cualquier control 

a OFF y después retire el enchufe de la toma de corriente. 

30. No utilice pilas nuevas y viejas al mismo tiempo en el mando a distancia. 

31. Retire las pilas del mando a distancia cuando no vaya a utilizarlo por un 

tiempo. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
NOTA: Después de mucho tiempo de funcionamiento, la rejilla de filtro se 

obstruye con polvo y suciedad, lo que afecta en gran medida al rendimiento del 

aparato. Se recomienda limpiar la rejilla de filtro con frecuencia. 

Limpieza de la rejilla de filtro 

1. Retire el enchufe de la toma de corriente. 

2. Coja el asidero de la rejilla de filtro y tire hacia arriba. 

3. Limpie la rejilla de filtro con un detergente suave y un cepillo suave. 

4. Asegúrese de que la rejilla de filtro esté completamente seca antes de 

instalarla. 

Limpieza del depósito de agua 

1. Retire el cable de la toma de corriente. 

2. Saque el depósito de agua 

3. Limpie el depósito de agua con un poco de detergente suave en un paño y 

luego enjuague con agua. 

4. Coloque el depósito de agua en su lugar después de la limpieza.  

 
Limpieza de la carcasa 

Limpie el cuerpo del aparato con un poco de detergente ligero sobre un paño 

suave. 

NOTA: Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo. 

 No vierta agua sobre el panel de control. 

 



ESQUEMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Si se produce un mal funcionamiento, puede que no sea problema del aparato. 

Compruebe lo indicado en la siguiente lista antes de enviar el aparato para su 

reparación. 

 

 

Problemas Posibles razones Soluciones 

No funciona 1. El enchufe no está bien 
conectado a la toma de 
corriente.  

2. No se ha pulsado el 
botón "ON / OFF". 

1. Inserte la clavija de enchufe en 
la toma de corriente y 
asegúrese de que está bien 
conectada. 

2. Presione el botón "ON / OFF" 
después de conectarlo. 

Mal funcionamiento 1. La rejilla de filtro está 
obstruida con polvo y 
suciedad, lo que afecta el 
funcionamiento de la 
unidad.  

2. El respiradero está 
obstruido. 

1. Limpie la rejilla de filtro.  

 

 

 

2. Retire los objetos extraños del 
respiradero. 

 

 

ATENCIÓN: 

1. Si el problema no se encuentra en la lista o persiste, póngase en contacto 

con nuestro Servicio de Asistencia Técnica Autorizado para una inspección 

más detallada. 

2. No abra ni repare el aparato usted mismo. 



 

ELIMINACION: No tire este aparato junto con la basura normal. Si es 

necesario consulte a su Administración local y deposítelo en un lugar 

preparado para el correcto reciclado de sus componentes. 

 
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

- Antes de poner el aparato en marcha, LÉASE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
DE USO. 

- NO abrir y reparar la unidad por una persona no cualificada 
- Para la protección contra descargas eléctricas, mantenga la unidad seca. No 

sumergirla en agua o cualquier otro líquido 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  



GARANTÍA PARA APARATOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES 
 

Nota muy importante para la validez de esta garantía: en el momento de la intervención 
técnica es absolutamente imprescindible presentar al personal autorizado la factura o 

ticket de compra del aparato, así como esta hoja con los datos que figuran en la parte 
inferior debidamente cumplimentados. 

 

Línea Plus Essege, s.l.u. garantiza el aparato portátil cuyos datos de identificación figuran en el 
presente documento durante 24 meses contra defectos de material y por un periodo de 6 meses 

contra cualquier defecto de fabricación y los componentes empleados en su proceso (materiales 
y mano de obra), que serán reparados o sustituidos gratuitamente en cualquier servicio técnico 
oficial, de acuerdo a la legislación vigente. 

 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

 

- Para seguimiento y control, el usuario rellenará los campos de la parte inferior de esta 
hoja según las propiedades del aparato adquirido. 

- Los plazos para el cómputo de los periodos de garantía comienzan a contar desde la 

fecha de adquisición del producto que figure en el ticket de compra o en la factura 
correspondiente. 

- Debe utilizar el aparato siguiendo fielmente las instrucciones de uso. 

- Las manipulaciones o reparaciones realizadas por terceros no pertenecientes a 
servicios técnicos oficiales de LINEA PLUS ESSEGE, S.L.U., así como la utilización de 
repuestos no originales y la manipulación de la placa de características del aparato, 

dará lugar a la pérdida de garantía. 
- La garantía no cubre explícitamente lo siguiente: 

 Daños o roturas ocasionadas en el transporte. 

 Daños ocasionados al aparato o a terceros por negligencias, uso incorrecto 
no conforme con el manual de instrucciones, utilización para usos no 

indicados, o en espacios inadecuados. 

 Los servicios de mantenimiento, limpieza o sustitución de filtros, etc. 

 Las piezas sujetas a desgaste por uso normal del aparato 

 Daños ocasionados por instalación incorrecta o no reglamentaria (voltaje, 
conexiones eléctricas, etc.) 

 Causas de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, ecológicos, etc.) 

 Los gastos de envío del aparato o piezas de repuesto. 

 

SUGERENCIAS MUY IMPORTANTES 

 

- Antes de poner el aparato en marcha, LÉASE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

DE USO. 
- NO abrir y reparar la unidad por una persona no cualificada 
- Para la protección contra descargas eléctricas, mantenga la unidad seca. No 

sumergirla en agua o cualquier otro líquido. 

 

RELLENAR OBLIGATORIAMENTE PARA DISFRUTAR DE LAS CONDICIONES DE GARANTÍA 

 

Tipo de Aparato  Modelo  Nº Serie 

                                                  

 



Fecha de compra 
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ATENÇÃO 

Este dispositivo não está preparado para uso por pessoas (incluindo crianças) com 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e 

conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável 

por sua segurança para orientá-los o uso do dispositivo. As crianças devem ser 

supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. 

 

 

Obrigado por adquirir o Condicionador de Ar Evaporativo RUBY VCI 1200. Por favor, 

leia este manual de instruções antes de começar a usá-lo para garantir o uso 

adequado do mesmo. Guarde o manual para referência futura. 

  



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
Frescura rápida 

Circula a água e produz ar fresco. Pode baixar a temperatura de circulação e 

proporcionar um ambiente confortável durante um verão quente. 

Ionizador 

Libera íons negativos para resfriar o ar e cuidar da saúde. 

Tanque de água estilo gaveta, filtro removível. 

É fácil de limpar. O filtro remove substâncias nocivas, como poeira e pólen. 

Economia de energia e alto desempenho. 

O poder é de 130 W 

Grande angular de saída de ar. 

Ângulo de 100º da saída de ar. Ventilador com 3 velocidades: (alta-média-baixa). 

Controle remoto. 

Alcance de 6 metros, ângulo de recepção de 120º 

Aviso sonoro. 

Tem uma função de lembrete de som através de um sinal sonoro. 

Sistema de controle computadorizado de alta qualidade. 

Configuração do temporizador de 24 horas para o encerramento. 

 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de Control 

Salida de Aire 

Panel frontal 

Visor de nivel de água 

Rodas 

Depósito 

de água 

Base  

do aparelho 

Grade de filtro 

Painel traseiro 

Evaporador de água 

Tapa do 

depósito 



LISTA DE ACESSÓRIOS 
Sequência Nome do acessório Cantidade 

1 Controle remoto 1 

2 Manual de instruções 1 

3 Rodas com freio 2 

4 Rodas sem freio 2 

5 Chave inglesa 1 

 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS 
MODELO VCI-1200B 

Tensão / freqüência / potência 220~240V / 50 Hz / 130 W 

Saída de ar máxima 1200 m3/h 

Volume máximo de água 10 L 

Peso líquido 6.5 KGS 

Medidas (altura x largura x profundidade) 320 x 285 x 720 mm 

 

Nota: Devido ao constante desenvolvimento de nossos produtos com relação a 

especificação e design, nos reservamos o direito de fazer alterações sem aviso 

prévio. 

 

 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
1. Retire o dispositivo da caixa e coloque-o no chão. 

2. Verifique se os acessórios estão completos, verificando a lista de acessórios. 

3. Prepare as rodas para montagem no aparelho. 

4. Nota: Duas rodas com freio são para a frente e duas rodas sem freio devem ser 

colocadas na parte traseira do dispositivo. 

5. Puxe o reservatório de água e adicione água. 

6. Nota: O nível da água deve estar entre a linha Mín até Máx. Depois de um tempo de 

operação, pode haver poeira e sujeira no tanque de água. Recomenda-se trocar a 

água e limpar o tanque com freqüência. 

7. 5. Use somente a unidade com a tomada elétrica correta. 

8. 6. Insira o plugue na tomada e verifique se ele está conectado corretamente; um 

bipe soará e o indicador de energia acenderá. 



9. Nota: Para proteger contra choque elétrico, não remova o plugue da tomada com a 

mão molhada. Desconecte a unidade da tomada ao mover o aparelho. 

10. 7. Pressione o botão "COOL" para melhorar o ar úmido e evitar a pele seca.

 
  

PAINEL DE CONTROLE 

 

 
 

(O controle remoto tem as mesmas funções que o painel de controle do dispositivo) 

 

 
 

Insira o plugue em uma tomada elétrica e ligue o interruptor de energia na lateral da 

unidade. Um pequeno bipe pode ser ouvido e o indicador de energia acenderá. 

ON / OFF: Pressione este botão uma vez para ligar o dispositivo. Acenderá em 

velocidade MÉDIA por 3 segundos e então começará a funcionar de acordo com o 

estado memorizado pela operação anterior. Se for utilizado pela primeira vez, 

começará com velocidade MÉDIA durante 3 segundos e depois funcionará em 

velocidade BAIXA. 

Pressione este botão novamente para desligar o dispositivo. 

SPEED: Pressione este botão para selecionar a velocidade desejada do ventilador. 

Pressionando o botão, as velocidades serão realizadas na seguinte ordem: BAIXO → 



MÉDIO → ALTO → BAIXO, ao mesmo tempo mostrará o indicador 1.2.3 na tela 

digital. 

 

MODO (Modos): Pressione este botão para selecionar o modo de vento desejado. 

Eles acontecerão na seguinte ordem: NATURAL → NIGHT → NORMAL. O indicador do 

modo de vento correspondente será exibido na tela. 

(1) NORMAL: Funciona de acordo com a velocidade do ventilador selecionada (ALTA, 

MÉDIA, BAIXA) 

 

(2) Nature (NATURAL): Funciona de acordo com um programa interno 

preestabelecido, imitando o vento natural irregular. 

(3) SLEEP (Night): Funciona de acordo com o programa predefinido, alternando entre 

diferentes velocidades do ventilador. 

 

- Se HIGH for selecionado, a unidade funcionará no modo de vento HIGH NATURE por 

meia hora, depois retornará ao modo MID NATURE por meia hora e retornará ao 

modo de vento. BAIXA NATUREZA (BAIXO NATURAL). 

 

- Se MID (MIDDLE) for selecionado, a unidade funcionará sob o modo de vento MID 

NATURE por meia hora e retornará ao modo de vento LOW NATURE. 

- Se LOW for selecionado, a unidade funcionará sob o modo de vento LOW NATURE. 

SWING (Oscilação): Pressione este botão uma vez para fazer a rolagem horizontal 

das grades verticais, o indicador SWING será exibido. Pressione novamente para 

definir a direção do ar. Para direcionar o fluxo de ar vertical, ajuste as grades 

horizontais manualmente. 

 

COOL (Frio): Enquanto o aparelho estiver ligado e funcionando, pressione este botão 

para iniciar a operação de evaporação. O indicador de vento frio acende e a bomba é 

ligada para resfriar o ar. Pressione este botão novamente para cancelar. 

IONIZER (Ionizador): Pressione este botão uma vez para que o dispositivo libere íons 

negativos no ar, para resfriar o ar e cuidar da sua saúde. Pressione este botão 

novamente para cancelar. 

Cada vez que você pressionar um botão (mesmo usando o controle remoto), o 

dispositivo emitirá um som. 

 

TIMER: Pode ser ajustado entre 1 e 24 horas, aumentado em intervalos de 1 hora. 

 



HUMIDIFIER (Umidificador): Durante a operação, pressione este botão para 

umedecer o ar, melhorar o ar. Pressione este botão novamente para cancelar. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
1. Leia todo o manual de instruções antes de usar o aparelho. 

2. Não abra ou conserte o dispositivo sozinho. Reparos devem ser realizados por 

profissionais autorizados. 

3. Mantenha o dispositivo seco para protegê-lo contra choques elétricos; Não 

mergulhe na água ou em qualquer outro líquido. 

4. Desconecte enquanto enche o tanque, antes de limpar ou quando mover a 

unidade. 

5. Desligue o aparelho quando não estiver em uso. 

6. Não insira objetos através da grade de ventilação (entrada ou saída) durante a 

operação. 

7. Não cubra o aparelho com papel, cartão, plástico, folha de metal ou qualquer 

outro material inflamável. Caso contrário, um incêndio pode ocorrer. Mantenha o 

aparelho longe de fontes de calor. 

8. Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal sólida e resistente ao calor. 

9. Não use ao ar livre. 

10. O nível da água deve estar entre as linhas MIN e MAX. 

11. Depois de encher com água, não incline a unidade e evite movê-la; Isso pode 

fazer com que a água transborde pelas laterais do tanque e ocorra vazamento. Se 

o dispositivo precisar ser movido um pouco, execute o movimento suavemente. 

12. Não gire com o aparelho. 

13. Não coloque nenhum objeto em cima do aparelho. A grelha de entrada de ar não 

deve estar obstruída durante o funcionamento. 

14. Não use gasolina, solventes, etc. para limpar o corpo do aparelho. Com o 

aparelho desligado, limpe a sujeira leve com um pano macio e úmido. Para outras 

sujeiras, como graxa, coloque um pouco de detergente neutro sobre um pano 

macio e úmido e limpe a sujeira. 

15. Mantenha a grade dianteira de entrada de ar livre de obstáculos. 

16. Não bata ou agite o dispositivo durante a operação. 

17. Após um período de operação, poeira e sujeira podem estar presentes no tanque 

de água. Recomenda-se trocar a água e limpar o tanque de água com freqüência. 

18. Não coloque o aparelho debaixo de uma tomada elétrica. 

19. Quando não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, esvazie o 

depósito de água para evitar odores. 



20. Não utilize o aparelho após uma avaria. Envie o aparelho para um serviço técnico 

autorizado para revisão. 

21. Não use o aparelho para outro que não seja o uso pretendido. 

22. Não utilize o aparelho quando o cabo de alimentação estiver danificado. Envie 

para o Serviço Técnico Autorizado para reparo. Se o cabo de alimentação estiver 

danificado, ele deve ser substituído por um cabo especial ou conjunto disponível 

pelo fabricante ou pelo seu Serviço de Assistência Técnica. 

23. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças. A supervisão próxima deve 

ser exercitada quando as crianças estão próximas. 

 

AVISO: Não utilize o aparelho onde as crianças possam tocá-lo ou permita que as 

crianças usem o aparelho sozinhos. 

 

24. Mantenha o fio afastado de objetos afiados ou quentes. 

25. Limpe o dispositivo completamente antes de usá-lo pela primeira vez. 

26. Não limpe o aparelho com esfregões ou almofadas de metal. Pode riscar a 

superfície ou causar um choque elétrico. 

27. Não limpe o aparelho com líquido inflamável. 

28. Evite compartilhar uma tomada com outros aparelhos. 

29. Sempre conecte o plugue à tomada da parede primeiro e depois pressione o 

botão para ligá-lo. Para desconectar, desative qualquer controle e, em seguida, 

remova o plugue da tomada. 

30. Não use pilhas novas e velhas ao mesmo tempo no controle remoto. 

31. Retire as pilhas do controle remoto quando não for usá-lo por um tempo. 

 

LIMPEZA E MANTENIMENTO 
NOTA: Após um longo período de operação, a grade do filtro fica entupida com 

poeira e sujeira, o que afeta muito o desempenho do aparelho. Recomenda-se limpar 

a tela do filtro com freqüência. 

Limpar o filtro 

1. Remova o plugue do soquete. 

2. Pegue na alça da tela do filtro e puxe-a para cima. 

3. Limpe a tela do filtro com um detergente neutro e uma escova macia. 

4. Certifique-se de que a tela do filtro esteja completamente seca antes de instalá-lo. 

Limpar o tanque de água 

1. Remova o cabo da tomada elétrica. 



2. Remova o tanque de água 

3. Limpe o depósito de água com um pouco de detergente suave num pano e depois 

enxagúe com água. 

4. Coloque o reservatório de água em seu lugar após a limpeza.

 
Limpar o alojamento 

Limpe o corpo do aparelho com um pouco de detergente suave num pano macio. 

NOTA: Desconecte o plugue da tomada antes de limpá-lo. 

 Não derrame água no painel de controle. 

 

 

 

ESQUEMA ELÉTRICO 

 

 
 

 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Se ocorrer uma avaria, pode não ser um problema com o dispositivo. Verifique a lista 

a seguir antes de enviar o dispositivo para reparo. 

 

Problemas Razões possíveis Soluções 

Não funciona 1. O plugue não está 
conectado corretamente 
à tomada elétrica. 

2. O botão "ON / OFF" 
não foi pressionado. 

1. Insira o plugue na tomada e 
verifique se ele está 
conectado corretamente 

2. Pressione o botão "ON / 
OFF" depois de conectá-lo.. 

Mau funcionamento 1.A tela do filtro está 
entupida com poeira e 
sujeira, o que afeta a 
operação da unidade. 

 

2. A ventilação está 
entupida. 

1. Limpe a tela do filtro. 

 

 

 

2. Remova objetos estranhos 
da abertura. 

 

 

 

 

ATENÇÃO:: 

1. Se o problema não estiver na lista ou persistir, entre em contato com nosso Serviço de 

Assistência Técnica Autorizado para uma inspeção mais detalhada. 

2. Não abra ou conserte o dispositivo sozinho. 

ELIMINAÇÃO: Não jogue este dispositivo com lixo normal. Se necessário, 

consulte a Administração local e coloque-a em um local preparado para a reciclagem 

correta de seus componentes. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO. 
- NÃO abra e repare a unidade por uma pessoa não qualificada 

- Para proteção contra choque elétrico, mantenha a unidade seca. Não mergulhe na água ou em 
qualquer outro líquido 
 



GARANTIA PARA APARELHOS ELÉTRICOS PORTÁTEIS 
 

Nota muito importante para a validade desta garantia: no momento da intervenção 

técnica é absolutamente essencial para apresentar autorizou o aparelho de factura ou 

recibo de venda e a folha com os dados na parte inferior do pessoal devidamente 

preenchido. 

 

Plus Line Essege, s.l.u. garante o dispositivo portátil cujos dados de identificação 

aparecem neste documento por 24 meses contra defeitos de material e por um 

período de 6 meses contra qualquer defeito de fabricação e os componentes utilizados 

em seu processo (materiais e mão-de-obra), que serão reparados ou substituído 

gratuitamente em qualquer serviço técnico oficial, de acordo com a legislação vigente. 

 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 

- Para acompanhamento e controle, o usuário preencherá os campos na parte inferior 

desta folha de acordo com as propriedades do dispositivo adquirido. 

- Os termos para o cálculo dos períodos de garantia começam a contar a partir da data 

de aquisição do produto que aparece no ticket de compra ou na fatura 

correspondente. 

- Você deve usar o aparelho seguindo fielmente as instruções de uso. 

- Manipulações ou reparos por terceiros serviços técnicos não-oficiais da LINEA PLUS 

ESSEGE, S.L.U., e o uso de não-originais peças de reposição ea manipulação da 

placa de identificação do dispositivo, vai levar a perda da garantia. 

- A garantia não cobre explicitamente o seguinte: 

• Danos ou rupturas causadas pelo transporte. 

• Danos causados ao dispositivo ou a terceiros devido a negligência, uso incorreto não 

de acordo com o manual de instruções, uso para usos não indicados ou em espaços 

inadequados. 

• Serviços de manutenção, limpeza ou substituição de filtros, etc. 

• Peças sujeitas a desgaste devido ao uso normal do dispositivo 

• Danos causados por instalação inadequada ou não regulação (tensão, conexões 

elétricas, etc.) 

• Causas de força maior (fenômenos atmosféricos, ecológicos, etc.) 

• O custo de envio do aparelho ou peças de reposição. 

 

SUGESTÕES MUITO IMPORTANTES 

 

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, LEIA CUIDADOSAMENTE AS 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. 

- NÃO abra e repare a unidade por uma pessoa não qualificada 



- Para proteção contra choque elétrico, mantenha a unidade seca. Não submergir em 

água ou qualquer outro líquido. 

 

COMPLETAMENTE COMPLETA PARA APROVEITAR AS CONDIÇÕES DE 

GARANTIA 

Tipo de Aparato  Modelo  Nº Serie 

                                                  

 

Fecha de compra 
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Attenzione 
Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di 

persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali 

o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e 

conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione o 

istruiti sull’uso dell’apparecchio da parte di una persona 

responsabile per la loro sicurezza. I bambini dovrebbero 

essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 

l’apparecchio. 

Grazie per aver acquistato il nostro condizionatore. Si prega 

di leggere tutte le istruzioni in dettaglio prima del primo 

utilizzo, per garantire un corretto utilizzo dell’unità. Inoltre, si 

prega di conservare il manuale per il futuro. 

 

Se durante il funzionamento della macchina si presentano delle problematiche, consultare la 
lista sottostante per risolvere il guasto prima di portarla al centro assistenza 

 

Avviso:  

1. Se il problema non è presente nell'elenco o è un problema persiste, si prega 
di contattare il nostro centro assistenza o un tecnico qualificato per ulteriori 
controlli. 

2. Non aprire e riparare l'unità da soli 



 

Freddo 
Il sistema di raffreddamento, offre un ambiente fresco nelle giornate 
estive calde e afose. 
Ionizzatore 
Rilascia ioni negativi per purificare l'aria e sanificarla. 
Serbatoio dell'acqua 
Sul retro del prodotto sopra il serbatoio è collocato un filtro rimovibile. 
Facile da pulire. Cattura polvere e polline. 
Risparmio energetico 
La potenza d’ ingresso è 130W, alte prestazioni e modalità Eco. 
Angolo di uscita aria 100 gradi 
per l’uscita dell’aria, 3 velocità di ventilazione: alto-medio-basso 
Telecomando.  
Telecomando copertura fino 6 metri di raggio di ricezione a 120 gradi 
Segnale acustico. 
Ha una funzione di avviso sonoro di facile utilizzo 
Sistema di controllo del computer di alta efficenza. 
Timer di impostazione 24 H 
 
 
 
 

Nota: dopo un lungo periodo di funzionamento, il filtro si intasa di polvere e sporcizia, il che influisce 
           notevolmente sulle prestazioni dell'unità. Si consiglia di pulire frequentemente il filtro  

Pulizia del filtro  
1.Rimuovere la spina dalla presa  
2.Prendere la maniglia del filtro e tirare verso l'alto. (mostrato in figura 4) 
3.Pulire il filtro con un detergente delicato e una spazzola morbida  
4.Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di installarlo 
 
 Pulizia del serbatoio d’acqua  
1.Rimuovere la spina dalla presa 
2.Estrarre il serbatoio dell’acqua. (mostrato in figura 5) 
3.Pulire il serbatoio dell’acqua con un po' di detergente delicato su un asciugamano e  
    poi risciacquare con acqua 
4.Posizionare nuovamente il serbatoio dopo la pulizia 
 
 
Pulizia del corpo 
Pulire il macchinario con un po' di detergente delicato e un panno morbido. 
 
Nota: 

Staccare la spina dalla presa prima di pulirlo. 
Non bagnare il pannello di controllo. 

 
Scheda di controllo – micro computer 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Scollegare la presa durante il riempimento del serbatoio, prima di pulire, mantenere o spostare 
l'unità. 
5. Scollegare dalla presa quando non viene utilizzato. 
6. Non inserire oggetti estranei nella griglia della presa d'aria (ingresso o uscita) durante il 
funzionamento. 
7. Non coprire l'apparecchio con carta, cartone, plastica, fogli di metallo o altri materiali 
infiammabili. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio. Tenere l'apparecchio lontano da 
fonti di calore. 
8. Posizionare l'unità su una superficie orizzontale lontano da fonti di calore. 
9. Non usare all'aperto. 
10. Il livello dell'acqua deve essere compreso tra la linea MIN e MAX. 
11. Dopo aver riempito il serbatoio di acqua, non inclinare l'unità ed evitare di spostarla in quanto 
può fuoriuscire acqua dai lati del serbatoio e perdite. Se l'unità deve essere spostata un po', 
spingere delicatamente il lato. 
12. Non ruotare mai l'unità sui suoi lati. 
13. Non posizionare oggetti sulla parte superiore dell'unità. La presa d'aria non deve essere 
ostruita durante il funzionamento. 
14. Non usare benzina, ecc. per pulire il corpo dell'unità. Quando leggermente sporco va pulito 
con un panno morbido inumidito. Per lo sporco grasso, applicare un po'di detergente delicato su 
un panno morbido inumidito e rimuovere lo sporco. 
15. Tenere la presa d'aria (ingresso o uscita) lontano da ostacoli. 
16. Non agitare o scuotere il corpo dell'unità durante il funzionamento, altrimenti si fermerà  
automaticamente. In questo caso, riavviare l'unità. 
17. Dopo un certo periodo di tempo, la polvere e la sporcizia possono formarsi nel serbatoio 
dell'acqua. Si raccomanda di cambiare frequentemente l'acqua e mantener il serbatoio con acqua 
pulita. Se si seleziona la funzione dell'umidificatore mentre la temperatura ambiente è inferiore a 
0 ° C. assicurarsi di aggiungere acqua calda nel serbatoio dell'acqua. 
18. Non mettere l'unità davanti alla presa di corrente del muro. 
19. Svuotare il serbatoio dell'acqua quando non viene utilizzato per evitare la formazione del 
cattivo odore. 
20. Non utilizzare dopo i malfunzionamenti dell'unità. Rivolgersi al centro assistenza per la 
riparazione. 
21. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli previsti. 
22. Non utilizzare l'unità quando il cavo di alimentazione è danneggiato. Rivolgersi al centro 
assistenza per la riparazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da 
un cavo nuovo disponibile presso il produttore o il centro assistenza. 
23. Tenere l'unità fuori dalla portata dei bambini. Tenere sotto stretta sorveglianza i bambini 
quando si trovano nelle vicinanze dell’unità. 
 

ATTENZIONE: Si prega di tenere lontano dalla portata dei bambini tantomeno che utilizzino 
da soli l’apparecchio. 

: 24. Tenere il cavo lontano da oggetti appuntiti o fonti di calore.  
25. Pulire accuratamente l'unità prima del primo utilizzo.  
26. Non pulire con prodotti metallici. Potrebbe graffiare la superficie o causare scosse elettriche.  
27. Non pulire l'unità con liquidi infiammabili.  
28. Evitare di condividere una presa di corrente con altri apparecchi.  
29. Collegare sempre la spina all'apparecchio prima successivamente attaccare il cavo della spina 
nella presa a muro. Per disconnettersi, portare qualsiasi controllo su OFF, quindi rimuovere la 
spina dalla presa a muro.  
30. Non utilizzare batterie nuove e vecchie contemporaneamente nel telecomando.  
31. Togliere le batterie dal telecomando quando non in uso. 

1. Estrarre l'unità dal cartone e posizionarla su una superficie orizzontale senza 
fonti di calore.  
2. Controllare se gli accessori sono completi, come da elenco degli accessori.  
3. Collocare l'unità su una superficie orizzontale senza fonti di calore. Estrarre le 
ruote e la chiave girevole per assemblare. 
 
 

Nota: le ruote con il fermo sono per i due fori anteriori e le ruote senza fermo 
sono per i due fori posteriori. (mostrato in figura 1) 

4. Tirare verso l'alto il serbatoio dell'acqua e sposarlo verso l'esterno per circa 10 
cm fino al perno di bloccaggio, quindi aggiungere acqua. (mostrato come figura 2) 

Nota:  Il livello dell'acqua deve essere compreso tra la linea MIN e     
 MAX. (mostrato come figura 3) 

 Dopo un certo periodo di tempo, polvere e sporcizia possono  
 depositarsi nel serbatoio dell'acqua. Si raccomanda di cambiare  
 frequentemente l'acqua e tenere serbatoio con acqua pulita. 

5. Utilizzare l'unità solo con una presa di alimentazione corretta. 

Nota: in quanto questi prodotti sono in costante evoluzione, per quanto riguarda 
le specifiche e il design, verranno modificate le varie voci senza alcun preavviso 



 

 

 

 

 

 

 

MODE: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

6. Inserire la spina in una presa a muro e accendere l'interruttore di 
alimentazione che si trova sul lato dell'unità. Si sente un piccolo segnale 
acustico e l'indicatore di alimentazione si accende. 

Nota:     Per proteggere dalle scosse elettriche, non rimuovere la spina  
  dalla presa a muro con le mani bagnate. 

     Scollegare il cavo di alimentazione mentre si sposta l'unità. 

          Inserisci la presa a muro e assicurati che sia collegata 
 bene. 
 

(Il telecomando ha le stesse 
funzioni del pannello di controllo) 

Inserire la spina in una presa a muro e accendere l'interruttore di alimentazione che si trova sul 
lato dell'unità. Si sente un segnale acustico e si accende l'indicatore di alimentazione. 
ON/OFF: Premere una volta questo pulsante per attivare l’apparecchio. Si avvierà mediamente 
in 3 secondi e poi inizia a lavorare sotto lo stato memorizzato precedentemente. Per spegnerlo 
premere nuovamente il pulsante. 
SPEED: Premere questo tasto per selezionare la velocità della ventola desiderata, BASSA-
MEGLIA-ALTA-BASSA, a turno, digitalmente si visualizzano i numeri 1.2.3. 
MODE: Premere questo tasto per selezionare la modalità vento desiderata, NATURALE-NOTTE-
NORMALE-NATURALE, a turno. Verrà visualizzato l'indicatore della modalità vento 
corrispondente 
(1) NORMALE: Funziona in base alla velocità della ventola selezionata (ALTA, MEDIA, BASSA) 
(2) NATURALE: Funziona secondo il programma per computer preimpostato, imitando il 
naturale vento irregolare. 
(3) NOTTE: Funziona secondo il programma computer predefinito, alternando una diversa 
velocità della ventola:  

Se è selezionato ALTA, l'unità funzionerà in modalità vento ALTA NATURALE per mezz'ora, quindi 
tornerà a lavorare sotto la modalità vento MEDIA NATURALE per un'ora e poi tornerà alla modalità vento 
BASSA NATURALE. 

Se è selezionato MEDIA, l'unità funzionerà in modalità vento MEDIA NATURALE per mezz'ora, quindi 
tornerà alla modalità vento BASSA NATURALE. 

Se è selezionato BASSA, l'unità funzionerà in modalità vento BASSA NATURALE. 
 

MODE: Premere una volta questo pulsante per eseguire l'oscillazione orizzontale dei deflettori 
verticali, verrà visualizzato l'indicatore SWING. Premere di nuovo per la direzione dell'aria fissa. 
Per dirigere il flusso d'aria verticale, regolare manualmente i deflettori orizzontali. 
 

COOL: Premere una volta questo pulsante per avviare la funzione di raffreddamento 
evaporativo. Premere nuovamente questo pulsante per annullare. 
 

IONIZZATORE: Premere una volta questo pulsante per rilasciare gli ioni negativi nell'aria, per 
rinfrescare l'aria e migliorare la salute. Premere nuovamente questo pulsante per annullare. 
 

TIMER: Può essere impostato tra 1 e 24 ore, aumentato di 1 ora. 
 

UMIDIFICATORE: Durante il funzionamento, premere questo tasto per umidificare l'aria, 

migliorare l'umidità dell'aria. Premere nuovamente questo pulsante per annullare. 
 
 
 
 

1. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE. 
2. NON aprire e riparare l'unità se non da persone qualificate. 
3. Per proteggersi dalle scosse elettriche, mantenere l'unità asciutta. Non immergere in 
acqua o altri liquidi. 
 

  ROTELLA SENZA FERMO                      R OTELLA C ON FERMO 
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