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Obrigado por adquirir o Climatizador, modelo CLI601, um produto de 
qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É 
muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. 
Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e 
utilizá-lo de forma segura.
Guarde este manual para consultas futuras. 

•	 Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, 
longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao 
brincar ou manusear tais resíduos. 

Importante:
Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. 
Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

•	 Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede 
elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto. 

•	 Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com ca-
pacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes 
à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável 
pela sua segurança.

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, 
sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções 
para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

1 - Recomendações importantes de segurança

Recomendações importantes de segurança
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•	 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o produto.

•	 Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou 
assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes. 

•	 O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de 
dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. 

•	 Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar 
ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica 
autorizada. 

•	 O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando. 

•	 Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam 
tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes. 

•	 Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode 
danificar os componentes e provocar acidentes.

•	 Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, 
fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares. 

•	 Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns ins-
tantes. 

•	 Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar aci-
dentes.  

•	 Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar 
produtos elétricos.  

•	 Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que 
não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao 
produto. 

•	 Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico. 
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•	 Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue. 

•	 Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas.  Perigo de 
choque elétrico.

•	 Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois 
pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico. 

•	 Durante o uso, mantenha o produto longe (pelo menos, 1 m) de objetos, cortinas, 
roupas, toalhas, móveis, papéis ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar 
circule livremente acima e ao redor do aparelho 

•	 Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, 
pois pode danificá-lo.

•	 Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo, pois pode 
derramar água e causar choque elétrico.

•	 Desligue o aparelho antes de conectar ou desconectar o plugue da tomada. 

•	 Desligue o aparelho imediatamente, se apresentar qualquer defeito no funciona-
mento.

•	 Evite o contato com as partes móveis do produto, quando ele estiver em funciona-
mento.

•	 Não insira os dedos ou quaisquer outros objetos entre as grades, quando o produto 
estiver em funcionamento, pois pode causar acidentes ou danificá-lo.

•	 Utilize apenas água limpa e fria no reservatório do produto. Desligue o produto para 
fazer a troca da água do reservatório.

•	 Não use este produto com um temporizador ou qualquer outro dispositivo que o 
desligue automaticamente. Risco de incêndio, caso o produto estiver coberto ou 
posicionado incorretamente.

•	 O Produto não deve ser utilizado abaixo de tomadas de energia.

•	 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos, principal-
mente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente.



Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo 
de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de 
desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do 
dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos 
(consulte um eletricista).

Atenção!

•	 Este produto e o acabamento ao redor da tomada ficam quentes quando em 
funcionamento. Tome cuidado para não encostar a pele, rosto e mãos, pois 
pode causar queimaduras.

•	 Não seque roupas, tecidos ou similares no aquecedor do produto.

•	 Não bloqueie ou obstrua as entradas e saídas de ar.

•	 Não cubra o aquecedor, pois pode provocar o superaquecimento.

•	 Utilize o aparelho em local ventilado, com, pelo menos, 20 cm de distância 
de paredes e cantos, para garantir que as entradas e saídas de ar não sejam 
obstruídas.

•	 Não posicione o aparelho próximo ou abaixo de cortinas, tomadas ou similares.

•	 Não utilize a função “Resfriar” com o reservatório de água vazio ou com nível 
abaixo do mínimo.

•	 Nunca utilize este produto próximo a fontes de água ou com muita concen-
tração de umidade, tais como banheiras, lavabos, chuveiros, etc. Risco de 
choque elétrico e/ou danificar o aparelho.

•	 O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na 
perda da garantia.

•	 Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não 
comercial.

•	 As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse apare-
lho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se 
aplicam ao seu produto.
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2 - Componentes do produto

Painel de controle

Seletor de função “Aquecer/Climatizar”

Saída de ar

Indicador do nível de água

Rodinhas

Reservatório de água, removível

Recipiente de gelo

Filtro antipoeira

Filtro colmeia

Bomba de água

Corpo do produto

Chave geral e chave 2000 W
(função “Aquecer”)

Chave para fi xar as rodinhas
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•	 Chave geral e chave 2000 W (função “Aquecer”) – Parte traseira do produto

- Quando não estiver em uso, mantenha a chave geral na posição desligada “O”. 
Quando colocada na posição ligada “I”, o seu produto estará pronto para funcionar, 
na função “Resfriar” ou com 1000 W de potência na função “Aquecer”.

- A chave 2000 W adiciona 1000 W de potência à 
função   “Aquecer”,   deixando   o   produto   com 
2000 W de potência. Para ativá-la, coloque a chave 
na posição ligada “I”.

•	 Botão seletor de função “Aquecer/Climatizar”

Seu climatizador pode ser utilizado tanto para 
aquecer, como para resfriar e umidifi car o ambiente. 
Você pode selecionar a função desejada no botão 
localizado na lateral do seu produto.

•	 Painel de controle 

Botão “Desligar”: (   ) Pressione para parar o 
funcionamento do produto (quando na função 
“Climatizar”). Para desligar o produto, quando 
estiver na função “Aquecer”, desligue a chave geral, 
na parte traseira do climatizador.

Botão “Velocidade”: Pressione a tecla relativa 
à velocidade desejada (somente na função 
“Climatizar”). Na função “Aquecer” a velocidade do 
ar é constante e não pode ser alterada.

         Velocidade 1: Operação suave.
         Velocidade 2: Velocidade média do vento.
         Velocidade 3: Velocidade máxima do vento.
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3 - Funções dos componentes do produto



Botão “Oscilar”: Pressione este botão para que as aletas, que direcionam a saída do ar, 
oscilem, distribuindo o ar no ambiente. Pressione novamente para desligar a oscilação.

Nota: Você também pode mudar a direção das aletas horizontais manualmente, esco-
lhendo a direção do vendo para cima ou para baixo.

Botão “Resfriar” (somente na função “Climatizar”): Pressione este botão para acionar a 
bomba de água, que irá umedecer o filtro colmeia e começar a resfriar o sistema. Pres-
sionando este botão novamente a bomba será desligada.

Importante:
- A função “Resfriar” somente pode ser utilizada com água no reservatório (acima de 

nível mínimo).
- O desempenho do produto está totalmente relacionado à umidade relativa do ar. Quanto 

mais seco o ambiente, maior será a sensação de frescor ao utilizar a função “Resfriar”.
- O botão “Resfriar” não irá acionar a bomba de água, quando a chave seletora estiver 

selecionando a função “Aquecer”. A bomba somente irá funcionar na função “Clima-
tizar”.

•	 Recipiente de gelo

Junto com o seu climatizador, você recebe um recipiente com gel que pode ser conge-
lado e auxiliará no resfriamento da água do reservatório, fazendo com que o climatizador 
produza ar frio. 

8 Funções dos componentes do produto

Atenção!

Mantenha o recipiente com gel longe do alcance de crianças e 
animais domésticos, pois ele contém substâncias químicas que 
são prejudiciais à saúde se ingeridas.

•	 Métodos de uso:

1 - Coloque o recipiente com gel no congelador/freezer, até que congele completa-
mente (em torno de 4 horas).

2 - Coloque o recipiente com gel (congelado), dentro do reservatório de água.

Nota: Ao adicionar o recipiente com gel, dentro do reservatório de água, o nível 
irá subir. Certifique-se de nunca ultrapassar o nível máximo indicado no re-
servatório de água (recipiente com gel + água).



•	 Reservatório de água

- Nunca deixe o nível da água do reservatório abaixo do nível mínimo.

- Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo, pois pode 
derramar água e causar choque elétrico.

- Coloque gelo ou o recipiente com gel congelado dentro do reservatório de água, 
para aumentar a efi ciência de resfriamento do produto, porém o nível máximo de 
água do reservatório, nunca pode ser superior ao nível máximo estabelecido.

 Nota: Seu climatizador possui um reservatório de água que pode ser facilmente 
removido. Com cuidado, puxe-o para fora, destrave a bomba e remova-o. Lem-
bre-se, que esta operação somente deve ser feita com o produto desconectado 
da tomada.

9Funções dos componentes do produto / Utilização

4 - Utilização

Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifi que-se de que a 
tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

Antes de utilizar o seu climatizador, leia atentamente as instruções contidas no item 
“Recomendações Importantes de Segurança”.

•	 Selecionando a função “Aquecer/Climatizar”

Para selecionar a função desejada, basta girar o 
botão, localizado na lateral do seu climatizador.
Não é possível utilizar a função “Aquecer” e “Clima-
tizar” ao mesmo tempo.
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•	 Climatização

O seu climatizador vem acompanhado de um recipiente com gel, que pode ser 
congelado e utilizado no modo “Climatizar”, auxiliando no resfriamento da água 
utilizada para resfriar o ambiente. O gel congelado absorve o calor, permitindo que a 
temperatura da água fique abaixo da temperatura ambiente.

1 - Assegure-se que o climatizador esteja em uma superfície firme e plana.

2 - Assegure-se que a bomba esteja travada na posição e que todos os botões de 
funções do aparelho estejam desligados.

3 - Assegure-se que a chave geral esteja na posição desligada (O) e conecte o 
plugue na tomada.

4 - Abra o reservatório de água e coloque os recipientes de gelo na posição horizontal.

5 - Adicione água no reservatório, sem ultrapassar o nível máximo permitido.

6 - Coloque a chave geral na posição “I” e ligue o climatizador escolhendo a veloci-
dade desejada.

7 - Você pode alternar entre as velocidades e as funções do climatizador.

8 - Para desligar o aparelho, pressione o botão “Desligar”.

9 - Desligue a chave geral na parte traseira do produto.

•	 Botão de climatização (apenas função “Climatizar”)

O botão “Climatizar” aciona a bomba de água, fazendo com que a água passe pelo 
filtro colmeia, liberando ar frio no ambiente. Para ativá-la, pressione o botão “Res-
friar”. Para desativá-la pressione novamente o mesmo botão.

•	 Aquecimento

Importante:

Poderá haver odores durante as primeiras utilizações, principalmente se o produto 
ficou guardado por muito tempo. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não 
significa problema no produto.
Procure manter o produto em uma área ventilada durante os primeiros usos.
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1 - Gire o botão de seleção na posição “Aquecer”.

2 - Assegure-se que a chave geral esteja na posição desligada (O) e conecte o 
plugue na tomada.

3 - Coloque chave geral na posição Ligada “I”, para ligar o produto com 1000 W de 
potência.

4 - O ar quente começará a sair na parte frontal do produto

5 - Você pode adicionar 1000 W de potência, deixando seu produto com 2000 W 
de potência, basta acionar a chave “2000 W”, na parte traseira do produto (logo 
abaixo da chave geral).

6 - Para desligar o aparelho coloque a chave geral na posição desligada “O”.

•	 Botão de oscilação (para ambas as funções)

Pressione o botão “Oscilar” para que as aletas verticais oscilem, possibilitando a 
maior distribuição do ar no ambiente. Para desligar a oscilação e manter as aletas 
fixas, pressione o botão novamente.

Nota: Se você quiser movimentar o aparelho, enquanto houver água no reservatório, 
desconecte-o da tomada e empurre-o com cuidado, para evitar derramamento de 
água. É recomendado remover o reservatório e esvaziá-lo antes de movimentar o 
produto.

Atenção!

- Não retire o filtro quando o produto estiver em funcionamento. 
- Nunca adicione água enquanto o aparelho estiver ligado. Sempre desligue o 

produto antes de adicionar água no reservatório.
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5 - Limpeza e conservação

Atenção!

• Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o 
aparelho e retire o plugue da tomada.

• Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, 
esponja de aço ou escovas) na limpeza do produto. Estes 
materiais podem danificar o seu produto.

•	 Para limpeza do aparelho:

- Certifique-se de que o climatizador esteja com os controles desligados.

- Retire o excesso de pó com um pano limpo e seco. 

- Limpe o corpo do produto com um pano macio e umedecido com água.

- Para esvaziar o reservatório de água, puxe-o para fora com cuidado, destrave a 
bomba e remova-o. Descarte a água.

- Para limpar o reservatório, utilize um pano limpo e umedecido com água e 
algumas gotas de detergente. Enxágue bem e esvazie o reservatório 

Nota: É importante que a água do reservatório seja trocada, pelo menos, uma 
vez por semana.

•	 Para limpeza do filtro colmeia: 

- Remova a tela do filtro de ar.

- Remova o filtro colmeia.

- Lave o filtro colmeia com água (utilize somente água. Não utilize produtos 
químicos).

- Deixe secar naturalmente e recoloque o filtro no aparelho.

- Recoloque a tela do filtro de ar. 
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•	 Conservação: 

- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo 
utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar 
seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De 
preferência em sua embalagem original.

- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, 
pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos. 

- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto. 
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6 - Termo de Garantia

A Cadence Indústria e Comércio Ltda. garante o seu Climati-
zador, modelo CLI601, contra defeitos de fabricação, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota 
Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está 
incluída a garantia legal, estando assim dividida:

•	Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
•	Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida 

pela Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da 
Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garan-
tia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se: 

•	O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em de-
sacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, 
como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

•	O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou 
empresas não autorizadas pela Cadence.

•	O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela reco-
mendada ao produto.

•	O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-
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mésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual 
do Usuário.

•	Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração 
do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

•	Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos 
reclamados em garantia.

•	Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistên-
cia técnica autorizada em boas condições de limpeza.

•	Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados 
em material plástico ou vidro.

•	Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, 
portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência 
técnica autorizada.

•	Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, 
contratado pelo reclamante da garantia.

•	Despesas de transporte do produto até a assistência técnica au-
torizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir 
em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia 
de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este 
manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.



www.cadence.com.br

Cadence Indústria e Comércio Ltda.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88375-000 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 05022014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você 
pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar 
no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode 
tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar 
Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu 
comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.
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