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Modelo: MB4500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

Partes do climatizador 

 
 

Diagrama de fiação elétrica 

 

Instalação e uso 
1. Coloque a caixa no chão (vertical) para abrir e retirar a máquina; 

2. Escolha uma das maneiras a seguir para adicionar água ao reservatório de água: 

a. Ligação hidráulica (automática): Utilizar uma mangueira de ½ polegada para ligar na entrada 
da bóia do aparelho com sua torneira. 

b. Manual: abrir a tampa traseira da máquina para colocar água lentamente no reservatório. 
Observe o nível d’agua pelo visor para que não ultrapasse o nível máximo. 

3. Antes de ligar, certifique-se que o aparelho está ligado na tomada com a voltagem correta indicada. 
(127v ou 220v). 

4. Pressione o botão ON/OFF para ligar.  

Painel de controle 

 

1. ON/OFF: Ligar e desligar o aparelho 
2. WIND SPEED: Selecionar a velocidade do vento. O aparelho possui 3 velocidades. 
3. COOL: Ligar a função climatizador. Nesta função é necessário possuir água no reservatório. Note que 

o climatizador “desliga” por 60s para umidificar as colmeias e irá religar automaticamente. 
4. SWING: Função para oscilar as palhetas de direção do vento. 

Parâmetros técnicos 
 

Modelo MB 4500 MB 4500 
Voltagem (v) 110V – 60Hz 220V – 60Hz 
Potência motor (w) 210W 210W 
Potência bomba d’água 18W 18W 
Corrente 1.4 A 0.7 A 
Vazão de ar 4500M³/H 4500M³/H 
Área de abrangência 40-50M² 40-50M² 
Capacidade reservatório 45L 45L 
Dimensões 680*420*1050mm 680*420*1050mm 
Consumo de água 4-6 L/H 4-6 L/H 
Peso  15,5 kg 15,5 kg 

 

Segurança 
1. Não desmonte o aparelho sem conhecimento técnico; 
2. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, este reparo deve ser feito por profissionais 
3. Para realizar qualquer lavagem ou limpeza, certifique-se que o aparelho esteja desligado da tomada. 
4. Não cubra a entrada de ar e também não insira água fora do local indicado. 
5. Caso o aparelho faça algum barulho anormal, desligue o aparelho e retire da tomada. Qualquer 

manutenção deve ser realizado por pessoas qualificados. 
6. Para melhor funcionamento, evite deixar o aparelho exposto a luz do sol. 
7. Para melhor efeito, não utilize o aparelho em locais apertados. Sempre mantenha no mínimo 1m de 

distância da parede, tanto nas laterais quanto da parte traseira. 
8. Caso fique muito tempo sem utilização, esgote o reservatório pelo dreno que possui na parte 

traseira. Para melhor vida útil, sempre que possível, ao desligar o aparelho deixe ligado apenas a 
ventilação para que seque totalmente as colmeias.  

9. Para limpeza é aconselhável utilizar pano úmido com pouco agente de limpeza. 
10. Caso ocorra algum acidente e molhe o aparelho, é aconselhável desligar e esperar 24h para total 

secagem.  

Problemas comuns e soluções 
 

Problemas Possíveis causas  Soluções 
Sem vento - Velocidade baixa 

- Objeto obstruindo a passagem  
- Sem energia 
 

- Aperte o botão velocidade 
- Manter o aparelho distante 
50cm de outros objetos 

Odores desagradáveis - Reservatório de água ou filtro 
e colmeia sujos 

- Desligue da tomada e faça 
procedimento de higienização 

Sem ar frio - Entradas de ar bloqueadas 
- Sem água 
- Função COOL desligada 

- Verifique se o aparelho não 
está encostado na parede 
- Verifique o nível de água 
- Verifique se a função COOL 
está ligada 

 

Caso o aparelho não volte a funcionar normalmente, entre em contato com o serviço de manutenção. 


