PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto SIXXIS. Nossos Climatizadores já fazem parte da vida de milhares de brasileiros
que, assim como nós, são preocupados com a saúde, conforto, bem-estar, modernidade e economia de energia. Com
design moderno, bonito e prático, nossos Climatizadores foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões
de qualidade, atendendo aos requisitos da norma nacional
NBR 5410 e possuem Certificação com SELO DE QUALIDADE
INMETRO.
Este guia do usuário foi elaborado para lhe ajudar a manter
e entender o seu produto. Portanto, é necessário lê-lo antes de utilizar seu Climatizador para fazer um uso correto e
eficaz. Se houver dúvidas, ligue gratuitamente para o SAC
(Serviço de Atendimento ao Consumidor) que teremos satisfação em atendê-lo (a).
LEMBRE-SE de que é importante guardar
sua Nota Fiscal de compra, pois a garantia só é válida mediante apresentação
da mesma no SAS (Serviço Autorizado
Sixxis).

1 ITENS DE SEGURANÇA
1 – Este equipamento foi desenvolvido tanto para uso
doméstico (Linha Residencial) ou comércio (Linha Comercial) e possui versões 127V (60HZ) e 220V (60HZ). Antes
da instalação, favor verificar a versão compatível com a
tensão do local.

2 – Quando for ligar seu aparelho, segure pelo plug e
conecte na tomada. Quando for desligar, nunca puxe
pelo cabo de alimentação.
3 – Nunca ligue outros aparelhos na mesma tomada
usando adaptadores, ‘Ts’, benjamins etc.
4 – Não permita que o cabo de alimentação e o plug
do aparelho fiquem em contato com a água ou outros
líquidos.
5 – Não coloque nenhum tipo de objeto em cima do
produto ou do cabo de alimentação.
6 – Não substitua o plug ou faça reparos no cabo alimentação. Para isso, solicite o serviço de Assistência
Técnica Autorizada SIXXIS.
7 – Não use o produto em ambientes totalmente fechados, pois a CIRCULAÇÃO DE AR É NECESSÁRIA PARA
O CORRETO DESEMPENHO DO APARELHO.
8 – Não insira objetos nas aberturas de entrada ou saída de ar sob risco de danificar o produto, ocasionando
choque elétrico ou fogo. O não cumprimento desta regra levará a perda total da garantia.
9 – Evite qualquer tipo de acidente. Ao desembalar
seu Climatizador, sempre siga as instruções escritas
nas caixas.
10 – Após desembalar seu Climatizador, verifique as
condições dos produtos e acessórios. Caso haja alguma avaria no produto, favor entrar imediatamente em
contato com SAS (Serviço de Atendimento Sixxis).
11 – Quando for abastecer o reservatório de água, não
exceda a linha indicadora de nível máximo. Caso ocorra o transbordamento, retire imediatamente o plug da
tomada energizada, esvazie o reservatório até atingir o
nível indicado, seque o local e ligue o plug na tomada.
12 – Nunca ligue o produto sem as grades laterais e
traseira corretamente fixadas. Isso permitirá acesso às
partes cortantes, podendo ocasionar choques elétricos
ou ferimentos.

13 – Não obstrua a entrada ou saída de ar no Climatizador com panos e afins nem utilize o mesmo para secagem de roupas.
14 – Não é permitido realizar alterações nas funções
ou especificações do produto. O descumprimento desta
regra ocasionará a perda total da Garantia.
15 – Sempre que for necessária a manutenção de seu
aparelho, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada SIXXIS.
16 – Se o produto exalar fumaça ou cheiro incomum,
desligue o plug da tomada energizada imediatamente.
Depois disso, entre em contato com uma Assistência
Técnica Autorizada SIXXIS.
17 – Este aparelho está adequado ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser usado em seu estabelecimento com aterramento conforme NBR5410.
Ao adquirir o seu Climatizador de Ar SIXXIS, retire o produto
pela parte inferior ou superior da caixa (conforme instrução
descrita na caixa). Coloque-o sobre uma superfície plana e
verifique se todos os componentes estão presentes.
2 INSTALAÇÃO
• O produto deve ser instalado em local protegido
da umidade.
• Deve ser respeitada uma distância mínima de 10
cm (laterais e parte traseira) de paredes, equipamentos e outros objetos.
• Use o aparelho em área com constante renovação de ar. Para isso, mantenha sempre uma entrada de ar em sua residência ou comércio.
• Antes de conectar o plug na tomada, verifique
a voltagem do produto e as condições do cabo de
alimentação.

2.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Os Climatizadores de Ar SIXXIS possuem duas linhas de produtos: a Linha Residencial e a Linha Comercial.
Os da linha comercial podem ser instalados com alimentação direta e constante de água, pois possuem uma válvula
de controle do abastecimento do reservatório do tipo boia
de descarga.

LINHA RESIDENCIAL
ABASTECIMENTO MANUAL

Abra a tampa do reservatório no local
indicado, insira a água e verifique o
nível no indicador.
máx

min.

Não abasteça o reservatório de água
acima do nível máximo.
Para a função FRIO/COOL é necessário
que o reservatório esteja abastecido e
mantido acima do nível mínimo.

LINHA COMERCIAL

ABASTECIMENTO CONTÍNUO
Nosso produto permite o abastecimento contínuo e automático direto
da rede de abastecimento de água. Para utilizá-lo, siga as instruções
abaixo;
1 – Conecte uma extremidade da mangueira na rede
de abastecimento de água (torneira) e a outra no conector do Climatizador localizado na lateral do produto. Utilize um engate rápido ou uma mangueira
com bico e abraçadeira de ½ polegada (não incluso).
2 – Verifique se o encaixe entre a mangueira e o conector estão firmes. O abastecimento de água será
automático, controlado por uma válvula flutuante
(boia).
3 – Após abastecer o reservatório, conecte seu aparelho pelo plug na tomada. Pressione o botão Liga/
Desliga no painel de controle do aparelho. Agora
você poderá escolher as opções de velocidade, frio e
oscilação.
3 FUNÇÕES DO PRODUTO
1 Funções Frio/Cool para climatizar, umidificar e ventilar;
2 Reservatório para abastecimento de
água, manual ou contínuo;

IMPORTANTE
Nunca deixe a função FRIO/COOL do aparelho
ligada com o reservatório de água vazio. Isso
pode ocasionar danos ao produto e, consequentemente, a perda da garantia.

Segurança
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a
menos que tenham recebido instruções referentes à utilização
do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. (IEC 60335-1)
Segurança das crianças
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar
que elas não estejam brincando com o aparelho (IEC 60335-1)
Limpeza e Manutenção
- Cuidado a ser tomado quando usar o aparelho por conta da
emissão de vapor
- Desligue o aparelho durante o preenchimento e limpeza.
- Caso o cordão de alimentação esteja danificado, ele deve ser
substituído pelo fabricante ou assistência autorizada, a fim de
evitar riscos.
- Pressão máxima de entrada de água.
- Conjunto de mangueiras destacáveis devem declarar que o
novo conjunto de mangueiras de alimentação com o aparelho
é para se usado e que o velho conjunto de mangueiras não deve
ser reutilizado.
1. Temperatura Ambiente: 25ºC ~45ºC
2.Umidade relativa: <
_ 90%
3. Temperatura da água < 45 ºC
4. Pressão de abastecimento de água: 0,15 - 0,6 MPa
5. Derivação de tensão: +
_ 10% da tensão nominal

3 Opções de velocidade Alta, Média e
Baixa;
4 Painel de controle mecânico e com sensor para acionamento a distância;
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5 Controle Remoto;
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6 Três Colmeias com Filtros;
7 Função Oscilação de direção do vento

@sixxis

0800 591 2064

