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Freqüência nominal
Potência nominal
Número do refrigerante
Quantidade de refrigerante
Temperatura operacional ambiente

Pressão máxima permitida

classe de proteção
Número IP

modelo

220-240V
50Hz
280W
R290
0,045 kg
5-35 ℃
Descarga 2.6MPa
Aspiração 1.0MPa
I
IP21(proteção contra a penetração de água, 
autorizado na lavanderia e área no banheiro 
de acordo com IEC60364-7-701)

T2AL 250V
D002A-10L

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
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D C B A

4 3 2 1

INDICADORES LUMINOSOS LED
1. INDICADOR LUMINOSO RESERVATÓRIO CHEIO    
2. INDICADOR LUMINOSO COMPRESSOR           

3. DESCONGELAÇÃO          
4. INDICADOR DE TEMPORIZAÇÃO     

 

1

23

4

5

6

7

8
9

1. Tampa frontal 
2. Evacuação 
3. Pega
4. Painel de Controle 
5. Caixa de Filtro 
6. Tampa Traseira
7. Reservatório 
8. Pés de borracha 
9. Cabo de alimentação
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Ecrã de 2 dígitos do nível de humidade do temporizador  

 

O ecrã pode indicar as seguintes informações:
1. Se ajustar a humidade, o ecrã indicará o nível de humidade que selecionou.
2. Se programar a hora para ligar e desligar o aparelho, o ecrã indicará o número de horas.
3. Quando a humidade ambiente estiver abaixo de 35 %, o ecrã indicará "LO".
4. Quando a humidade ambiente estiver acima de 95 %, o ecrã indicará "HI

Função dos botões

A. Ligar/Desligar 

B. Baixo 

C. Cima 
  
D. Temporizador

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. O indicador de alimentação acende-se em verde quando o aparelho está ligado, esteja a 
funcionar ou não.
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2. Pressione o botão             para ligar o aparelho. Pressione o botão novamente 

para desligá-lo

3. Pressione             ou             para de�nir o o nível de humidade desejado na sala, 

que pode ser ajustado de 30 % a 90 % por intervalos de 5 %. Após um período de 

funcionamento, quando a humidade ambiente for inferior a 2 % do nível de 

humidade selecionado, o compressor pára e o ventilador cessa de funcionar 3 

minutos depois. Quando a humidade ambiente for igual ou superior 

a 3 % do nível de humidade selecionado, o compressor retoma o funcionamento

após decorrido o tempo de proteção de 3 minutos.

4. Pressione o botão             para ajustar o temporizador:

Pressione o botão para programar a hora de ligar e desligar do aparelho. Se quiser 

anular a programação do temporizador, pressione o botão para de�nir a hora em 

00 e, em seguida, pressione o botão para fazer des�lar a visualização de 00, 01, 02 ... 

até 24. Essa é a hora de ligação do aparelho. A hora programada será anulada cada 

vez que o compressor for ativado manualmente. A hora programada permanece 

inalterada se o aparelho parar porque o reservatório está cheio ou durante a 

descongelação.

Ecrã de 2 dígitos do nível de humidade do temporizador  

 

O ecrã pode indicar as seguintes informações:
1. Se ajustar a humidade, o ecrã indicará o nível de humidade que selecionou.
2. Se programar a hora para ligar e desligar o aparelho, o ecrã indicará o número de horas.
3. Quando a humidade ambiente estiver abaixo de 35 %, o ecrã indicará "LO".
4. Quando a humidade ambiente estiver acima de 95 %, o ecrã indicará "HI

Função dos botões

A. Ligar/Desligar 

B. Baixo 

C. Cima 
  
D. Temporizador

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. O indicador de alimentação acende-se em verde quando o aparelho está ligado, esteja a 
funcionar ou não.
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Este aparelho está equipado com um orifício de drenagem contínua. Pegue num 
tubo de plástico (10 mm de diâmetro interior), insira-o no orifício de drenagem (na 
placa intermediária), puxe-o para fora na parte do lado do reservatório de água, 
coloque-o no lugar e ordene-o corretamente.

A água contida no reservatório pode ser esvaziada continuamente através 
do orifício de drenagem do aparelho.

DRENAGEM CONTÍNUA DE ÁGUA
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