Umidificador de Ar
AC-63G

Por favor, leia atentamente o manual
antes de utilizar seu umidificador.

!

Obrigado por escolher AquaClima!

Esteja certo de que fez uma boa escolha, pois você acaba de
adquirir um produto de qualidade, com design moderno e
tecnologia inovadora e eficiente. Este umidificador é ideal para
repor a umidade do ar entre 45% e 65%, oferecendo melhora na
qualidade do ambiente, ajudando você a cuidar de sua empresa
e família em climas secos e regiões poluídas.
Elaboramos este manual para que você possa obter máximo
aproveitamento de seu umidificador com conforto, segurança e
economia de operação. Leia-o atentamente para conhecer o
umidificador AquaClima, seus recursos e como utilizá-lo com
segurança.
Nós queremos cada vez mais conquistar a sua confiança.
Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e
ouvir sua crítica ou sugestão.
Para tirar dúvidas, registrar sugestões ou reclamações, acesse
nosso site: www.aquaclima.com.br

Contra a degradação ambiental

Como contribuição para a preservação do Meio ambiente,
desenvolvemos tecnologias eficientes e não agressivas à
natureza, que não utilizam gás refrigerante ou produtos
químicos e não geram resíduos.
Nossos manuais agora são impressos em papel reciclado e o
produto e sua embalagem foram desenvolvidos com materiais
que podem ser reciclados e/ou reutilizados.
Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às
companhias de reciclagem.
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5 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

AC-63G

Alimentação

127V ou 220V - 60Hz

Consumo

33W

Volume máximo de vapor

Capacidade do reservatório
Autonomia

250ml/h
2,8L
até 10 horas

Área de cobertura
Peso

10 - 20m²
1,3Kg

Nível máximo de ruído
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35dB(A)
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DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Alça para
transporte

Bico
vaporizador

Reservatório de água
(vista inferior)

Reservatório
de Água
Tampa do
reservatório

Luz indicadora
(ligado)

Luz indicadora
(nível baixo de água)
Power

Water

Regulador de volume
de névoa

1.2 Instruções de abastecimento e operação do Umidificador
A - Retire o bico vaporizador. Remova, puxando pela alça de transporte o reservatório de
água da estrutura principal.
B - Retire a tampa do reservatório de água, girando-a levemente no sentido anti-horário,
puxe-a. Em seguida, abasteça o reservatório com água pura filtrada . Impurezas como
cloro e sais dissolvidos na água podem vir a reduzir a vida útil do produto.
NÃO ADICIONAR SUBSTÂNCIA ALGUMA À ÁGUA.
C - Recoloque e feche a tampa do reservatório, girando-a levemente no sentido horário.
Encaixe-o novamente à estrutura principal do umidificador. Recoloque também o bico
vaporizador.
D - Verifique se a voltagem do aparelho é compatível e coloque o plugue de energia na
tomada. (127v ou 220v - 60Hz)
E - Gire brevemente o regulador de névoa no sentido horário, a luz indicadora acenderá e a
névoa dentro de alguns instantes começará a sair pelo bico vaporizador.
A quantidade de névoa pode ser ajustada, girando o regulador de névoa, até encontrar o
nível mais satisfatório para você.
Quando o nível de água estiver baixo, a luz indicadora de nível baixo de água acenderá e o
funcionamento do aparelho será interrompido.
Reabasteça o reservatório com água pura filtrada caso deseje continuar utilizando o
umidificador.
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UTILIZAÇÃO
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2.1 Cuidados na operação e recomendações de segurança

- Evite acidentes. Após desembalar o umidificador, mantenha o material da embalagem fora
do alcance de crianças.
- Não permita que crianças tenham acesso ou manuseiem o umidificador, mesmo estando
desligado.
- Desligue o aparelho antes de reabastecer o tanque com água.
- Utilize apenas água filtrada PURA e fria. Não utilize água quente, nem gelada.
- Não adicione qualquer aditivo, essência, aroma, repelente ou qualquer outra substância à
água do reservatório.
- Não ligue o umidificador quando não houver água no reservatório.
- Mantenha o umidificador limpo e seco até quando não o estiver utilizando.
- Desligue o umidificador retirando o plugue da tomada sempre que fizer limpeza, manutenção
ou quando for mover o aparelho de lugar. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Se o
cabo elétrico estiver danificado ele deve ser substituído a fim de evitar acidentes.
- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre o aparelho e a
tomada, pois pode acarretar em curto-circuito ou incêndio. Utilize uma tomada exclusiva e
em perfeito estado, verificando se sua voltagem é compatível com a do umidificador.
- Não manuseie o aparelho e seu cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca introduza objetos ou dedos nas aberturas do aparelho, risco de ferimentos.
- Não coloque objetos sobre o aparelho pois podem causar obstrução ou serem sugados,
causando danos e acidentes. Não coloque nada no orifício do bico vaporizador.
- Quando for passar longos períodos sem utilizar o umidificador, retire toda a água do
aparelho, seque-o e retire também seu plugue da tomada de energia.
- Não tente realizar ou permita consertos no aparelho por pessoas que não sejam
devidamente autorizadas e habilitadas pela AquaClima.

2.2 Solução de Problemas - Prováveis Causas / Correções
Líquidos Alcalinos misturados à água
(ex perfumes, veneno para inseto);
1- O vaporizador interno funciona, O reservatório de água está trincado ou
mas não sai névoa do bocal.
possui partes quebradas.
Água contaminada ou armazenada por
muito tempo no interior do aparelho.

Realize limpeza do reservatório e partes
que tem contato com a água. Abasteça o
reservatório com ÁGUA PURA FILTRADA.
Providencie o reparo das partes
danificadas.

2- O apareho não liga / As luzes
indicativas não acendem

Ausência de energia elétrica, fusível
queimado ou disjuntor desligado

Verifique se o cordão de energia esta
encaixado corretamente à tomada e se a
mesma possui corrente elétrica.

3- O aparelho liga, mas não há
vaporização.

Reservatório de Água vazio ou com
pouca água; O regulador de saída de
névoa está em sua posição mínima..

Adicione água e/ou aumente o volume
de névoa girando o regulador no sentido
horário.

4- Existe odor na névoa

O odor desaparecerá em pouco tempo;
O reservatório de água pode estar sujo.

Retire o reservatório e deixe-o em um
local ventilado e seco. Troque a água.
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CUIDADO E LIMPEZA
3.1 Recomendações Gerais

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção,
incluindo as descritas neste manual, desligue o aparelho da energia
elétrica retirando o plugue da tomada.
Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis como álcool,
querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes ou outros produtos
químicos abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.
O uso desses produtos acarretará em riscos e manchas
irreversíveis nas superfícies além de causar incêndio.
Nunca raspe ou use espátulas metálicas, escovas, produtos
abrasivos ou alcalinos para limpeza das superfícies de seu
climatizador, especialmente a pastilha ultra-sônica independente
da existência de resíduos.
Não utilize panos ou esponjas encharcadas, nem jatos de água.
Atenção: As peças plásticas não podem ser lavadas com água
quente.

3.2 Limpeza do Reservatório de Água

Limpe o reservatório de água e as pecas que ficam imersas na água
a cada 15 dias utilizando água pura e depois um pano seco e macio.
Não raspe ou esfregue sobre a pastilha ultra-sônica sob pena de
danificá-la, inutilizando seu funcionamento.
Incrustações nas paredes internas e no bico vaporizador, são
causadas por água contendo alta quantidade de cálcio e magnésio.
A utilização de água pura filtrada evita este problema.

3.3 Limpeza da Parte Externa

Para limpar facilmente as partes externas do seu climatizador, utilize
um pano ou esponja macia, umedecidos em solução de água morna
com sabão neutro, desengordurantes ou detergentes (suaves ou
neutros). Seu umidificador não é a prova de água, cuidado para não
respingar líquidos dentro do bocal e partes internas. Seque as
superfícies cuidadosamente antes de voltar a ligar o plugue na
tomada.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
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O seu produto AquaClima possui garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor
correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 03 (três) meses contados a partir da data correspondente na forma do item “1” acima;
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda
ao consumidor que não preencham as condições mencionadas no item “1” acima;
Condições desta Garantia:
1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Técnico Autorizado.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos devidamente constatados pela fabricante, como
sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
3. Peças plásticas (botões, coletores, tampas, frisos, acabamentos, emblemas, etc) são garantidos contra defeitos de
fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto constante na Nota Fiscal.
A Garantia perderá a Validade quando:
1- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso
doméstico (usos comerciais, laboratoriais, industriais, etc.) ou ambientes agressivos.
3- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos, uso inadequado, ou ainda, tiver sofrido alterações e/ou modificações
estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela
AquaClima;
5- O defeito for causado por acidentes, aplicação inadequada, abuso ou má utilização do produto pelo Consumidor.
6 - Na utilização do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto às
condições de uso tais como, nivelamento do produto, tensão elétrica e qualidade da água compatível com o produto, etc.;
7- Danos causados por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis.
A Garantia concedida pelo Fabricante não cobre:
 Despesas com instalação do produto.
 Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, quedas, manuseio ou remoção, riscos, amassamentos ou
atos e efeitos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.
 Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local
onde o produto está instalado.
 Despesas com transporte, peças, adaptações, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o
produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
 Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de
cobrança aos Consumidores.
 Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes
da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
 Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, mesmo que determine que a falha
no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
Outras disposições:
O mau funcionamento ou paralização do equipamento, em hipótese alguma, onerará a AquaClima com eventuais perdas e
danos do proprietário ou usuários, limitando-se a responsabilidade do fabricante apenas os termos aqui expostos.
Não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia, indenização e/ou ressarcimento, materiais ou equipamentos que possam
vir a ser danificados em decorrência de vazamentos, aumento de umidade ou qualquer gotejamento proporcionado pelo
produto.
A AquaClima não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à
garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
As despesas de transporte até o Serviço Autorizado obedecerão aos seguintes critérios: Situações existentes nos primeiros
90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela
fabricante; Para situações existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da
emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade
única e exclusiva do Consumidor.
A AquaClima, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais,
técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
Quaisquer reparos ou componentes substituídos após a extinção da garantia serão cobrados integralmente do usuário.
Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO
PRODUTO em local seguro e de fácil acesso. Quando necessário, consulte nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.
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Fale conosco!
www.aquaclima.com.br

Acesse o site para tirar dúvidas,
registrar sugestões ou reclamações.

AquaClima Climatizadores - Av. Doutor Labieno da Costa Machado, 4054
CEP 17400-000 - Distrito Industrial ll - Garça – SP - Brasil.
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