
9.000 Btu/h - 12.000 Btu/h - 18.000 Btu/h - 24.000 Btu/h - 30.000 Btu/h



-

-
-
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MANUAL DO USUÁRIO 

CUIDADOS E PRECAU.CÕES 

• Utilize um disjuntor individual para cada equipamento com capacidade de 25% a 50%
superior a corrente do mesmo, e instale um fio terra, com escapamento para o
disjuntor.

• Antes de realizar uma limpeza do equipamento, desligue o disjuntor elétrico;
• Qualquer manutenção no sistema elétrico de nossos equipamentos, deverá ser

realizado por assistente credenciado, evitando assim riscos desnecessários;
• Nunca manuseie o aparelho com as mãos molhadas, em caso de molhar algum

componente do aparelho, desligue o disjuntor de alimentação elétrica do mesmo e
solicite a presença de um técnico credenciado;

• Caso tenha ocorrido algum vazamento de gás inflamável, antes de ligar o aparelho,
ventile o ambiente;

• Em caso de ausência por um longo período, aconselhamos o desligamento do disjuntor
do aparelho;

• Limpe o aparelho somente com uma flanela seca;
• Nunca coloque obstáculos próximos da unidade interna ou externa, isto irá dificultar a

entrada ou saída de ar, possivelmente o consumo do equipamento irá aumentar e o
rendimento irá diminuir.

• Após o término da instalação ou manutenção do equipamento, solicite ao técnico
credenciado o preenchimento do manual de instalação.

IMPORTANTE: 

A instalação e manutenção dos nossos condicionadores de ar, deverá sempre ser realizada por 
uma assistência técnica credenciada pela FONTAINE , caso a instalação ou manutenção 
for realizada por técnico não credenciado poderá resultar em perda da garantia do 
equipamento. 

ATEN.CÃO 

Para evitar qualquer risco de choque elétrico, retire o plugue do 
equipamento da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar 

qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção. 
Recoloque todas as partes antes de ligar o produto. 
O não seguimento destas instruções, pode ocasionar risco de vida, 
incêndio ou choque elétrico. 
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