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Parabéns! Você acaba de adquirir um ótimo equipamento. Os produtos Agratto são criados para
proporcionar mais conforto e deixar a vida moderna muito mais prática, para você ter mais tempo para
viver e aproveitar os bons momentos.

Este manual contém instruções de operação e manutenção. Recomendamos que você leia este manual
atentamente antes de começar a utilizar o seu aparelho e busque um instalador credenciado
Agratto/Ventisol para fazer sua instalação.

As imagens deste manual são todas meramente ilustrativas.

IMPORTANTE:
1. O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções. Guarde estas
instruções para futura consulta.
2. Este produto é destinado para uso interno.
3. Se o seu aparelho possui um plugue, não desconecte da tomada puxando pelo cabo de força (puxe pelo
plugue).
4. Desconecte o produto da tomada ou desligue o disjuntor imediatamente assim que ele apresentar
alguma falha inesperada.
5. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam
supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua
segurança.
6. Crianças devem ser orientadas e supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
7. Se o cordão de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante, agente
autorizado ou pessoal qualificado a fim de evitar riscos.
8. Agratto é uma marca Ventisol.
9. Para obter o contato de uma assistência técnica autorizada entre em contato através do email
sac@agratto.com.br, site: www.agratto.com.br ou telefone: 48 2107 9500.
10. A Ventisol se resguarda no direito de alterar o manual sem aviso prévio.
11. Não nos responsabilizamos por danos causados ao produto devido a instalação incorreta. Por favor
siga as instruções deste manual.
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Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar seu condicionador de ar.

1. Certifique-se de que a instalação de seu condicionador de ar seja realizada por um profissional
qualificado e autorizado VENTISOL / AGRATTO.
2. Não coloque o condicionador de ar próximo a equipamentos ou substâncias perigosas que liberem
chamas, de modo a evitar incêndios, explosões ou ferimentos.
3. Não instale a unidade externa em local ou superfície instável, que apresentem risco de queda.
4. Se ocorrerem falhas ou danos, decorrentes de mudanças ou modificações realizadas pelo cliente, que
não estejam indicadas neste manual, o usuário será responsável pelas despesas de reparo.
5. Evite instalar o Condicionador de ar em locais onde tenham incidência direta do sol.
6. Instale um disjuntor exclusivo para o condicionador de ar, nunca altere ou danifique o cabo de
alimentação.
7. Não utilize extensões ou conectores intermediários, pois há risco de curto circuito.
8. Não introduza nada, objetos pontiagudos ou os dedos nas aberturas do condicionador de ar, durante o
seu funcionamento.
9. Antes de realizar a limpeza do condicionador de ar, desligue o produto através do controle remoto e
remova o plugue da tomada.
10. Ao realizar a limpeza do condicionador de ar, use panos levemente umedecidos, a umidade em excesso
pode causar choque.
11. Para desligar o condicionador de ar, sempre utilize o controle remoto, nunca desligue o aparelho
retirando o plugue da tomada ou desligando diretamente no disjuntor, essa operação pode causar danos
ao aparelho.
12. Oriente crianças a não terem contato com o condicionador de ar, suas partes móveis podem causar
ferimentos.
13. Não bloqueie ou coloque objetos na frente do ar condicionado. Não ponha os pés, não se pendure ou
coloque itens pesados sobre o aparelho.
14. Não obstrua a descarga de ar em nenhuma das unidades, interna ou externa. Esta ação bloqueará o
fluxo de ar diminuindo a capacidade de resfriamento e mau funcionamento da unidade.
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INSTRUÇÕES PARA REPARO

CONTROLE REMOTO

Quando for necessário remover ou reparar o aparelho por qualquer motivo, chame um assistente técnico.
Não tente reparar o aparelho sozinho. Em caso de anormalidades (cheiro de queimado), desligue o
aparelho, remova o plugue da tomada e entre em contato com um assistente técnico autorizado.
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1. ON/OFF - Pressione-o para ligar ou desligar o aparelho.
2. TEMP UP - Pressione-o para aumentar o ajuste de
temperatura / tempo.
3. TEMP DOWN - Pressione-o para diminuir o ajuste de
temperatura / tempo.
4. MODE - Pressione-o para selecionar o modo de
operação.
5. ECO - Pressione-o para ativar a função Eco.
6. TIMER - Pressione-o para definir o tempo de ligar ou
desligar automático.
7. FAN - Pressione-o para selecionar a velocidade do
ventilador entre auto / baixa / média / alta.
8. SLEEP - Pressione-o para ativar a função Dormir.
9. DISPLAY - Pressione-o para ligar / desligar a
iluminação do display do equipamento.
10. SWING - Pressione-o para ativar ou desativar o
movimento das aletas.
11. HEALTHY* - Pressione-o para ligar / desligar a função
saudável. Que controla o ionizador ou gerador de plasma.
*Disponível somente para equipamentos inverter.
12. TURBO - Pressione-o para ativar / desativar a função
turbo que permite a unidade alcançar o pré-ajuste de
temperatura no menor tempo possível.
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