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DESUMIDIFICADOR 
 

DRY PURY 11 – 13 – 17 – 21 – 25 
 

 
 
 

                    INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 
Leia atentamente as instruções antes de utilizar ou manutenção do desumidificador. Respeite todas 
as instruções de segurança; O não cumprimento das instruções pode provocar acidentes e/ou danos. 
Guarde estas instruções num local seguro para futuras referências. 
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      O Refrigerante R290 
 Para perceber a função da unidade de ar condicionado, circula um refrigerante 

especial no sistema. O refrigerante é o fluoreto R290 = 3 GWP (Potencial de 
aquecimento global). Este refrigerante é inflamável e inodoro. Pode levar a 
explosões sob determinadas condições; no entanto, a inflamabilidade deste 
refrigerante é muito baixa e só pode ser inflamada pelo fogo. 

 Em comparação com outros refrigerantes comuns, o R290 é um refrigerante não 
poluente, sem danos para a camada de ozono e sem efeito sobre o efeito de 
estufa. O R290 tem características termodinâmicas muito boas que conduzem a 
uma eficiência energética muito elevada. As unidades precisam, portanto, de 
menos enchimento. 

Aviso: 
Não tente acelerar o processo de descongelação nem limpar o aparelho de formas 
diferentes das recomendadas pelo fabricante. Caso seja necessário reparar, contacte o 
Centro de Assistência Argoclima autorizado mais próximo. Quaisquer reparações 
efetuadas por pessoal não qualificado podem ser perigosas. O aparelho tem de ser 
guardado num espaço que não tenha fontes de ignição em funcionamento contínuo. (por 
exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás de funcionamento ou um aquecedor elétrico 
em funcionamento.) Não fure nem queime. 
O aparelho tem de ser instalado, operado e armazenado numa sala com uma área de 
chão superior a 4 m2. 
Para reparações, siga rigorosamente as instruções do fabricante apenas para aparelhos 
cheios de gás inflamável R290. Tenha em atenção que os refrigerantes não têm cheiro. 

 

 

 
Dispositivo cheio de gás inflamável R290.  
 
 
 
 
Antes de instalar e utilizar o aparelho, leia o 
manual do proprietário.  
 
 
 
Antes de instalar o aparelho, leia o manual de 
instalação. 
 
 
 
Antes de reparar o aparelho, leia o manual de 
assistência. 
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Cláusulas de Exceção 
  

 

 

O fabricante não assumirá responsabilidades quando os danos pessoais ou a perda 

de propriedade for causados pelas seguintes razões. 

1. Danificar o produto devido a uma utilização indevida ou a uma utilização indevida do 
produto; 

2. Alterar, alterar, manter ou utilizar o produto com outros equipamentos sem 

respeitar o manual de instruções do fabricante; 

3. Após verificação, o defeito do produto é diretamente causado por gás corrosivo; 

4. Após verificação, os defeitos devem-se a um funcionamento impróprio durante o 
transporte do produto; 

5. Operar, reparar, manter o aparelho sem respeitar o manual de instruções ou 
regulamentos conexos; 

6. Após verificação, o problema ou litígio é causado pela especificação de qualidade 

ou desempenho de peças e componentes produzidos por outros fabricantes; 

7. Os danos causados por calamidades naturais, mau ambiente de utilização ou força 
maior. 
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INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA 
 Este aparelho é um desumidificador altamente eficiente, 

concebido apenas para uso doméstico! 

 Utilize este desumidificador apenas conforme descrito neste manual. 
Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante pode 
causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento. 

 A unidade contém refrigerante; mantê-lo vertical em todos os momentos. 

 Depois de ter aberto o aparelho, mantenha-o vertical para permitir 
que o refrigerante estabilize e aguarde duas horas antes de o operar. 

 Certifique-se de que a tensão e frequência necessárias (220-
240V/50Hz) correspondem à fonte de alimentação disponível. 

 Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou 
superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se 
lhes for dada supervisão ou instrução relativas à utilização do 
aparelho de forma segura e compreender os perigos envolvidos. 

 As crianças não devem brincar com o aparelho. 

 A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por 
crianças sem supervisão. 

 Certifique-se de que a ficha está completamente inserida. Não utilize 
vários adaptadores. Não toque na ficha com as mãos molhadas. 
Certifique-se de que a ficha está limpa. 

 As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos só 
devem poder ligar/desligar o aparelho, desde que o aparelho 
tenha sido colocado na sua posição normal de funcionamento, que 
tenham sido dadas instruções sobre a forma de utilizar o 
equipamento com segurança e que os seus riscos tenham sido 
compreendidos. 
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 As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não 
devem poder ligar, ajustar, limpar ou efetuar qualquer manutenção 
no aparelho. 

 Desligue a alimentação elétrica quando o aparelho não estiver 
a ser utilizado ou durante as operações de limpeza. Manter o 
aparelho ligado pode provocar choques elétricos ou acidentes. 

 Para desligar o aparelho, desligue o interruptor e retire a ficha da 
tomada. Só puxe a ficha. Não puxe o cabo. 

 Não dobre, arraste ou torça o cabo, nem aplique força para removê-
lo. Não opere o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem 
danificados; ao fazê-lo pode provocar incêndios ou choques 
elétricos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve 
ser substituído por um centro de assistência. 

 Não coloque objetos pesados em cima do aparelho. 

 Não coloque o aparelho sobre os tapetes, qualquer fuga de água 
pode danificá-los. 

 Para evitar derrames de água, esvazie o depósito de água antes 
de mover o aparelho. 

 Não incline o desumidificador para um dos lados nem vire-o de 
cabeça para baixo, pois a água que se esgota pode danificar o 
aparelho. 

 Não opere o aparelho em superfícies instáveis ou inclinadas: 
as fugas de água podem causar-lhe um mau funcionamento ou 
provocar vibrações excessivas e ruído sonoro. 

 O desumidificador deve ser posicionado pelo menos para fora da 
parede ou 50 cm de outros obstáculos, de modo a que o calor possa 
dissipar-se corretamente. 

 Feche todas as janelas abertas para maximizar a eficiência da 
desumidificação. 

 Não introduza objetos ou instrumentos afiados na grelha de 
saída de ar. 

 Não cubra de forma alguma as grelhas de entrada de ar e de saída 
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ATENÇÃO! 
Em caso de anomalia, desligue o aparelho e desligue-o 
imediatamente. Não desmonte, repare ou modifique este 
produto livremente. Em caso de avaria, contacte diretamente o 
centro de assistência pós-venda. 

 Não mergulhe o cabo de alimentação, a ficha ou qualquer outra 
parte do aparelho em água ou outros líquidos. 

 Não exponha o desumidificador à luz solar direta. 

 Não utilize o aparelho na casa de banho ou na lavandaria. 

 Mantenha o aparelho bem afastado de fontes de calor que 
possam provocar uma deformações de peças de plástico. 

 Não pulverize inseticidas, óleos ou tintas perto do aparelho; Ao 
fazê-lo, podem danificar as suas partes de plástico ou provocar um 
incêndio. 

 Mantenha os gases e óleos inflamáveis afastados do aparelho! 

 Não mova o aparelho enquanto estiver a funcionar; fazê-lo 
pode causar fugas e mau funcionamento. 

 Em caso de interferência com outros aparelhos elétricos, 
coloque os dois produtos a uma distância mínima de 70 cm. 
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  DESCRIÇÃO DAS PEÇAS  
 

VISTA FRONTAL   VISTA TRASEIRA  
 

Painel de controlo 

 
 
 
 

 
Grelha de saída de ar 

filtro 
 
 
 
 
 

Tanque de 
água 

Painel 
Frontal 

Tampa 
dedrenagem 

 
Painel traseiro 

 
 
 
 

 
 
 

Rodas 
de transporte 

Cabo de 
alimentação 

 

Deve manter-se o espaço a seguir para garantir a eficiência de funcionamento do desumidificador. 
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                OPERAÇÕES E VERIFICAÇÕES ANTES DA OPERAÇÃO  
 

Antes de utilizar o aparelho, verifique o posicionamento correto da boia no interior do depósito de recolha de 
condensados. 

 
1. Retire o depósito seguindo a direção da seta. 
2. Retire do tanque o saco plástico bolha que contém as 4 rodas e o bobine do cabo 
3. Reposicionar o tanque, fechando-o perfeitamente, como mostrado abaixo 

 

 
4. Verifique se a boia no interior do reservatório para recolher o condensado está corretamente 

posicionada. Durante o transporte pode sofrer pequenas deslocações. 
 
 
 
 
 
 

Flutuar 
 
 
 
 
 
 

5. Reposicionar o tanque de água, fechando-o perfeitamente 
6. Incline o desumidificador não mais do que 45° e retire as 4 fichas de borracha, que serão substituídas por 4 

rodas que se encontrem no interior do depósito. 
7. Posicione as rodas nos 4 furos e empurre até que as rodas estejam firmemente colocadas. 

 
 

  INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO  

  ARRANQUE DO APARELHO  

Posição Posição 

Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável, resistente ao calor, pelo menos longe de materiais 
inflamáveis ou sensíveis ao calor e longe de paredes ou outras obstruções.1,50 m 
Certifique-se de que o depósito de água está na posição correta. 
Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica adequada (220-240V/50Hz). Ligue o aparelho com ON/OFF no painel 
de comandos. 
O aparelho emite um sinal de "bip" e o LED correspondente acende-se. 

O desumidificador foi concebido para funcionar a temperaturas ambientes de + a 5°C+ 32°C. 
Se for operado a baixas temperaturas, o gelo pode formar-se no evaporador, degradando a sua operação. 
Quando isto acontece, o desumidificador entra no modo de descongelação. O compressor para, mas a 
ventoinha continua a funcionar. A operação de descongelação pode arrancar e funcionar durante alguns minutos; 
Durante a operação de descongelação, a função de desumidificação pode intermutar: por favor, não desligue o 
interruptor ou retire a ficha de alimentação do desumidificador. 
Recomendamos que não utilize o desumidificador em temperaturas ambiente inferiores a 5°C 
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Não retire o depósito quando o aparelho estiver em funcionamento. 
Se desejar escoar continuamente o condensado, siga as instruções constantes do parágrafo dedicado. 
Este desumidificador está equipado com um filtro composto para purificação de ar composto por 3 filtros: 
Filtro verde - Filtra substância natural extraída do chá, elimina odores e poluentes 
Filtro cinza - Filtro de iões prateado, elimina bactérias 
Filtro azul - Filtro adicional com ação antibacteriana 

 
O desumidificador está equipado com um sistema de sinalização para a necessidade de limpar o filtro do pó após 250 
horas de funcionamento (AIR CLEAN SYSTEM). 

 

 

  PRECAUÇÕES DE FUNCIONAMENTO  
 

O aparelho só começará a funcionar se o nível de humidade da sala estiver acima do valor definido. 
O desumidificador continuará a funcionar até que o nível de humidade definido tenha sido atingido, com exceção das 
interrupções causadas por um tanque cheio. Neste caso, esvazie e volte a instalar o depósito: o desumidificador 
voltará a funcionar. 

 
ADVERTÊNCIA: 
Após cada interrupção do seu funcionamento, devem passar pelo menos 3 minutos antes que o 
desumidificador recomeça: este atraso evita que o compressor seja danificado. 
Se, por outro lado, a percentagem de humidade definida for superior ao nível atualmente encontrado na sala, o 
desumidificador não arrancará. 
Se, depois de seguir as instruções de arranque do aparelho, o desumidificador não arrancar e o LED de stand-by 

(POWER) não se ligar, ou se o desumidificador parar sem motivo, certifique-se de que a ficha e o cabo de 
alimentação estão em bom estado de funcionamento. Depois de o fazer, aguarde 10 minutos e, em seguida, reinicie o 
aparelho. 
Se o desumidificador ainda não arrancar após 10 minutos, ou se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem 
danificados, desligue o aparelho e contacte um centro de assistência pós-venda. 

 
ADVERTÊNCIA: 

 
Quando o desumidificador está em funcionamento, o compressor produz calor e o aparelho emite ar quente 
para dentro da sala. A temperatura ambiente tenderá, portanto, a aumentar. Isto é completamente normal. 

 

  DESLIGANDO O DESUMIDIFICADOR  
 

Para desligar o desumidificador, prima o botão POWER . 
A alimentação para e o compressor para, mesmo que a função de ventilação continue durante cerca de 3 minutos, 
antes de parar, então o desumidificador deixa de funcionar. Desligue o aparelho da ficha se não pretender usá-lo 
durante algum tempo. 
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 COMO ELIMINAR A CONDENSAÇÃO  
 

A água extraída do ar pode ser recolhida no depósito de água fornecido. 

Quando o depósito estiver cheio, não inserido ou não inserido corretamente, o led FULL TANK liga-se e o aparelho 
emite sinais sonoros durante cerca de 10 segundos,no final do qual o aparelho se desliga. 

 
Não utilize o depósito de água enquanto a unidade estiver em funcionamento ou se acabou de 
ser desligada. Para tirar o aparelho, prima o botão POWER e aguarde alguns segundos. 

 
1. Retire cuidadosamente o depósito e siga a direção da seta, prestando atenção para não derramar a água do 

depósito e, em seguida, respingar para o chão. 
 

 
2. Esvazia o tanque. 

 

 
 

3. Reposicione o depósito seguindo a direção da seta. 
 

 
Não utilize a mangueira de drenagem quando estiver a recolher condensação no depósito, caso contrário a água pode 
sair da mangueira. 
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  DRENAGEM CONTÍNUA DE CONDENSAÇÃO  
 

A água pode ser continuamente drenada quando se utiliza uma mangueira de PVC com um diâmetro interno de 14 mm 
(não fornecido). 
Desligue o aparelho e retire a ficha antes de ligar a mangueira. 

 
Desaparafusar a tampa de drenagem e retirar a ficha de borracha da unidade. Aparafusar o adaptador à unidade e ligar 
firmemente a mangueira de PVC, certificando-se de que está posicionada para baixo para permitir a drenagem da 
água. Coloque uma bacia debaixo da mangueira para recolher água de condensação. Tenha cuidado para não dobrar 
a mangueira,   caso contrário a água não pode ser drenada. 

 
 
 
 

Plug de borracha 
 

Adaptador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A altura da mangueira de drenagem não deve exceder a do furo: não bloqueie a saída da mangueira de drenagem. 
 

 
 

Ao desligar o tubo, prepare um recipiente para recolher a água restante do tubo. 
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                    PAINEL DO CONTROLE  
 

 

 
5. Filter Button Display 2. Humidity Button 

 

 

Cada vez que o botão é premido, o aparelho emite um sinal auditivo. 
 

BOTÕES E LEDS 

1. BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO: pressione este botão para ligar e desligar o desumidificador. 
 

2. BOTÃO DE HUMIDADE: pressione este botão para ajustar a % da humidade ao valor desejado (30-80%)  
cada passo 5% 

 
3. BOTÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR: pressione este botão para ajustar a velocidade de ventilação 

(Baixa ou Alta). Quando necessitar de uma desumidificação rápida, selecione alta velocidade do ventilador, 
quando precisar que a unidade funcione em silêncio, selecione a baixa velocidade do ventilador. 

 
4. BOTÃO TEMPORIZADOR: Para programar a ligação ou desligação do aparelho. O temporizador pode ser 

definido na sequência de 1-24 horas 
 

5. BOTÃO DO FILTRO: Após 250 horas de funcionamento, o led FILTER liga-se para indicar que está na hora de 
limpar o filtro. Tire o filtro e limpe-o. Em seguida, prima o botão FILTER. 

  
High fan speed 

Low fan speed 

6. BOTÃO  4. Timer Button 3. Fan Button 1. Power Button 

Bacia 

Indicador de 
limpeza do filtro 

Temporizador 

Tanque de água FULL 

Alta velocidade de 
ventilação 

Baixa velocidade de 
ventilação 

6. BOTÃO AUTO 

5. BOTÃO DO FILTRO 

4. BOTÃO 
TEMPORIZADOR 

VISUALIZAÇÃO 
 

3. BOTÃO DE 
VELOCIDADE DO 

VENTILADOR 

2. BOTÃO DE HUMIDADE 

1. BOTÃO POWER 
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6. BOTÃO AUTO: Prima este botão para definir o modo de desumidificação automática, quando o aparelho entra 
neste modo, define automaticamente a humidade mais confortável. Para sair da desumidificação automática, 
basta selecionar a humidade com o botão apropriado. 

 
VISUALIZAÇÃO 
O visor mostra a humidade presente no ambiente. Prima o botão De humidade para selecionar a 
humidade desejada. 5  segundos depois voltará a mostrar a humidade detetada no ambiente. 
 
LED on: a unidade está funcionando 
 
LED Humidity: Indica que o modo de desumidificação está em operação 
 
Filtro LED: o filtro tem de ser limpo. 
 
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO ALTA E BAIXA: ele shows a velocidade do ventilador definido: Alto e Baixo. 
 
TEMPORIZADOR LED: mostra que o temporizador está definido (sequência 1-24 horas) 
 
LED Full: Quando o depósito está cheio ou não estiver corretamente posicionado, o LED Full acende-se e 
pisca, o aparelho deixa de funcionar. Um sinal sonoro de 10 segundos. Retire o depósito e esvazie-o (como 
indicado em "COMO ELIMINAR A CONDENSAÇÃO"), restabelece-o; o desumidificador vai começar a funcionar 
novamente. 

DESCONGELAÇÃO: o desumidificador foi concebido para funcionar a temperaturas ambientes de + a 5°C+ 
32°C. Se for operado a baixas temperaturas, o gelo pode formar-se no evaporador, degradando a sua 
operação. 
Quando isto acontece, o desumidificador entra em modo de descongelação. O compressor para, mas a 
ventoinha continua a funcionar. 
Recomendamos que não utilize o desumidificador em temperaturas ambiente inferiores 5°Ca . 

 
FUNÇÃO MEMÓRIA: o desumidificador recomeça após uma falha de energia mantendo as últimas definições. 

 
FUNÇÃO AUTOSTOP : se a humidade for inferior a5% do respeito pelo humidificador, para automaticamente. 

  LIMPEZA E MANUTENÇÃO  
 

  MANUTENÇÃO DA SUPERFÍCIE EXTERIOR DO HUMIDIFICADOR  
 

    Aviso 
Retire sempre a ficha do desumidificador da tomada de corrente antes de a limpar, para evitar 
choques elétricos e mau funcionamento. 

    Aviso 
Não molhe o aparelho nem o mergulhe em água, caso contrário poderão ocorrer choques elétricos. 
Utilize um pano húmido e macio para limpar a superfície exterior do desumidificador. 
Não utilize solventes, gasolina, xileno, pó de talco ou escovas para limpar o aparelho: estes podem 
danificar a superfície ou a cor do invólucro. 

 

  LIMPEZA DE GRELHA E SUPERFÍCIE EXTERIOR  
 

Para limpar a superfície externa, utilize um pano macio. Se estiver particularmente sujo, utilize um pano húmido, tendo 
o cuidado de secar a superfície. 
Para limpar a grelha de alimentação de ar, utilize um aspirador ou uma escova macia. 
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  LIMPEZA DO TANQUE DE ÁGUA  
 

Aconselhamos a remoção do depósito de vez em quando para evitar a formação de bolor e bactérias. Encha o 
depósito com água limpa uma pequena quantidade de detergente; enxague com a água ao redor nele, em seguida, 
para fora e enxaguar completamente. 

 

  LIMPEZA DO FILTRO DE AR  
 

A função do filtro é filtrar o pó ou a sujidade presentes no ar. Se o filtro estiver bloqueado pelo pó, o consumo elétrico 
será superior ao normal. 
Não opere o desumidificador sem ter posicionado o filtro, podendo danificar o aparelho. 
O filtro deve ser verificado e limpo pelo menos após 250 horas de funcionamento, ou mais frequentemente, se necessário. 

 
Instruções de limpeza: 
Retire o filtro pressionando simultaneamente em "push" na parte superior esquerda e direita do filtro com 2 mãos. Limpe 
o filtro com água (a temperatura da água não deve ser superior a 45 °C) e deixe secar naturalmente. Volte a colocar o 
filtro na sua caixa. 

 

 
 
 

Não seque o filtro com uma fonte de calor ou com um secador de cabelo, pode incendiar-se. Utilize um aspirador 
com a menor potência possível para evitar danificar as fibras. É aconselhável limpar o filtro a cada 3 meses ou mais 
frequentemente, dependendo da frequência de utilização, para um máximo de 4 ciclos de limpeza, devendo então 
ser substituído. 

 
ARMAZENAMENTO 

 
Se o desumidificador não for utilizado durante um longo período de tempo, efetua as seguintes verificações antes de o 
armazenar: 
1. Retire a ficha da tomada 
2. Certifique-se de que o depósito de água está vazio e de que a mangueira de drenagem contínua de condensados está 

desligada. 
3. Limpe o aparelho com um pano macio de quaisquer depósitos de pó 
4. Limpe o filtro 
Guarde o aparelho num local fresco e seco, longe de fontes de calor. 

 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
 

PROBLEMA 
 

POSSIBA CAUSA 
 

SOLUÇÃO 

 

O desumidificador não 

funciona. O controlo não pode 

ser feito. 

A temperatura é superior a 32 °C ou inferior a 5 

°C. O tanque interno está cheio. 

O depósito não está posicionado 

corretamente. A ficha não está ligada 

corretamente. 

Esvazie o tanque 

Posicione o tanque 

corretamente. Ligue a ficha. 
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O ruído aumenta subitamente 

durante a operação 

O compressor acabou de começar. 

Problema de abastecimento de 

poer. 

A unidade está posicionada sobre uma superfície 

irregular. 

Coloque o aparelho sobre uma 

superfície regular e estável. 

 
 
 
 
 

Efeito de desumidificação reduzido 

A temperatura ambiente é muito 

baixa. O filtro está cheio de pó. 

Portas e janelas estão abertas. 

A entrada e saída do ar estão bloqueadas. 

Se o aparelho funcionar com uma temperatura 

entre 5 e 15 °C, o aparelho para para 

descongelar automaticamente. O compressor 

para por curtos períodos de tempo. Após o 

descongelamento, o aparelho retomará o 

funcionamento normal. 

Pode haver algum aparelho no quarto que 

emite vapor. 

A temperatura ambiente é muito baixa. 

 
Limpe o filtro. 

Feche portas e janelas. 

Remova objetos que bloqueiem a 

entrada e saída do ar. 

 
 
 

Este aparelho deve funcionar com uma 

temperatura ambiente mínima superior a 

5 

°C 

 
Na partida, o ar pode cheirar mofo 

Devido à diferença de temperatura do 

permutador de calor, o ar pode ter um cheiro 

estranho na partida. 

 

 
O aparelho emite ruído 

O desumidificador pode emitir ruído se colocado 

num chão de madeira Se o barulho parecer um 

assobio, é normal, é o refrigerante que circula no 

aparelho 

 

Há água no tanque mesmo 

quando a mangueira para 

drenagem contínua de 

condensação é usada 

 
Verifique as ligações de drenagem. 

A mangueira de drenagem não está bem ligada. 

 
Ligue a mangueira corretamente. 

Retire a mangueira de drenagem e 

substitua- a. 

 
O LED na Alimentação não está 

aceso, embora o aparelho tenha 

sido ligado à alimentação 

elétrica 

 
Não há energia ou a ficha não está inserida 

corretamente. 

Verifique se há energia. 

Verifique se o circuito elétrico e a ficha 

não estão danificados. 

Verifique se o cabo não está danificado. 

O desumidificador deixa de 

funcionar durante o processo de 

desumidificação. 

 
A temperatura ambiente é muito alta ou muito 
baixa. 

 
O desumidificador volta a ligar-se 

automaticamente quando a temperatura 

ambiente volta a ser adequada para o 

funcionamento. 

 
 

A humidade no quarto não diminui. 

O ambiente é demasiado grande para a 

capacidade do aparelho. 

As portas e janelas da sala não estão fechadas. 

 

O LED indicando que o depósito 

de água completo (FULL) está 

ligado 

. 

O LED completo acende-se para lembrá-lo 

que o depósito de água está cheio. 

O tanque foi removido ou não foi posicionado 

corretamente 

Esvazie o tanque 
 

Reposicionar o tanque corretamente 
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REGULAMENTO (UE) N. 517/2014 - F-GAS 

A unidade contém R290, um gás de efeito estufa natural com potencial de aquecimento global (GWP) = 3  

DRY PURY 11 : Kg. 0,045 = 0,000135 Tonn CO2 equiv 
DRY PURY 13 : Kg. 0,045 = 0,000135 Tonn CO2 equiv  

DRY PURY 17 : Kg. 0,050 = 0,000015 Tonn CO2 equiv 
DRY PURY 21 : Kg. 0,080 = 0,000240 Tonn CO2 equiv 
DRY PURY 25 : Kg. 0,075 = 0,000225 Tonn CO2 equiv 

 
Não liberte o R290 na atmosfera. 

 
 
 
 

 
 

 

 

INFORMAÇÕES PARA a correta eliminação do produto em conformidade com a Diretiva Europeia 
2012/19/UE Este aparelho não pode ser desmantelado com resíduos domésticos no final do seu ciclo de vida. 
Chamamos a vossa atenção para o papel crucial desempenhado pelo consumidor na reutilização, reciclagem e 
outras formas de valorização desses resíduos. 
O aparelho deve ser desmantelado por um centro de eliminação de resíduos classificado ou devolvendo-o ao 
retalhista (não cobra qualquer custo para este serviço), quando comprar um novo aparelho equivalente. 
A eliminação ordenada de equipamentos elétricos e eletrónicos previne os efeitos negativos sobre o ambiente e 
a saúde humana resultantes de desmantelamento impróprio, e permite também que os materiais a partir dos 
quais são feitos sejam recuperados e reciclados, com poupanças significativas em termos de energia e 
recursos. 
O requisito de eliminação ordenado é indicado pela etiqueta do caixote do lixo cruzado afixada no aparelho. 
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