
SAP911

Thank you for selecting this super quality air conditioner. Please be sure to read this 
manual carefully before using it.

EN

Obrigado por ter preferido este ar condicionado de alta qualidade. Ler este manual com toda a
atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

PT

Gracias por elegir este acondicionador de aire de alta calidad. Asegúrese de leer atentamente este 
manual antes de utilizarlo.

ES

User ManualENManual do utilizadorPTManual del usuarioES

Ar condicionado portátil

ES Acondicionador de aire portátil
PT

Portable Air Conditioner EN























de lo normal. A continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado.

Los datos antes mencionados podrán modificarse sin previo aviso para introducir mejoras en
el producto.
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Limpar o filtro do ar e, depois de o secar por completo, voltar a colocá-lo.
Extrair as condutas de escape e guardá-las com cuidado.
Introduzir o aparelho num saco de plástico e guardá-lo num local seco.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de se pôr em contacto com um serviço de assistência técnica profissional, verificar os
possíveis erros segundo a tabela que se apresenta em seguida:

Problema Causa Solução

O ar
condicionado
não funciona.

Não há alimentação eléctrica. Ligar o aparelho à tomada de alimentação
e acendê-lo.

“FL” fica a piscar no visor de
informação. Drenar a água.

O temporizador desactivou-se. Poder-se-á acender o aparelho três
minutos mais tarde.

O ar
condicionado
reinicia-se com
frequência

Está exposto a luz solar directa. Fechar as cortinas.
Janelas ou portas abertas; muitas
pessoas ou uma fonte de calor na
divisão.

Fechar as portas e as janelas; eliminar a
fonte de calor.

Filtro sujo. Limpar ou substituir os filtros.
Tomada ou saída do ar bloqueada. Eliminar a obstrução.

O aparelho faz
demasiado ruído

O aparelho está colocado sobre
uma superfície irregular.

Colocá-lo sobre uma superfície nivelada e
estável (menor vibração).

O compressor
não funciona Autoprotecção do compressor.

Esperar 3 minutos e reiniciar o aparelho
depois de que a temperatura tenha
baixado.

Precauções: Apagar o aparelho e desligá-lo imediatamente se suceder alguma coisa
fora do normal. Em seguida, pôr-se em contacto com um electricista qualificado.

Os dados e características antes mencionados poderão ser modificados sem aviso prévio
para introduzir melhorias no aparelho.
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End of season
·Please drain the water.
·Keep the unit running in Fan mode for two hours until the inside of the unit is dry.
·Turn off the unit and unplug it.
·Clean the air filter and after dry it thoroughly, reinstall it.
·Remove the exhaust pipes and keep them carefully.
·Wrap the unit with the plastic bag and keep it in a dry place.

TROUBLE SHOOTING

Before contacting professional service, check it first yourself referring to the followings:
Problem Cause Solution

The air
conditioner
does not
function.

No power supply. Connect to power supply outlet and
switch on.

“FL” flashes on the display
screen Drain water.

Timer-off is running. You can turn on the unit three minutes
later.

The air
conditioner
restart

frequently

In direct sunlight. Close curtains.
Windows or doors open, many
people or a heat source in the
room.

Close doors and windows, remove the
heat source.

Dirty filter. Clean or replace the filter(s).
Air inlet or air outlet blocked. Remove the blockage.

The unit is too
noisy Unit stands uneven. Place on an even, solid surface (less

vibration).

No work of
compressor Self protect of compressor Wait for 3 minute and restart again

after the descend of temperature

Cautions: Switch off the unit and unplug it immediately if anything
abnormal happens. Then contact a qualified electrician.

Above data without advance notice for product improvement.
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