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Obrigado por escolher o climatizador de ar  GREE. Para um melhor aproveitamento de todas
as funções do produto, por favor  leia atentamente este manual, antes de colocar o mesmo em
funcionamento.
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Descrição do Produto

10 – Rodízio giratório.

02 – Tampa superior

03 – Painel de controle

04 – Alça para transporte

05 – Bocal para água

06 – Direcionador de ar manual

07 – Painel lateral direito

08 – Painel frontal

09 – Indicador de nível de água

01 – Sensor do controle remoto

Manual de Usuário GCL 55 5/2/00, 4:06 PM4



Manual de Usuário

5GCL 55

16 – Tampa do reservatório de água

11 – Painel lateral esquerdo

12 – Tampa traseira

13 – Filtro Antipó

14 – Cabo de alimentação

15 – Reservatório de água
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Descrição do painel de painel de comando
e do controle remoto
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01 - Tecla  ON/OFF
Esta tecla é utilizada para ligar ou desligar o produto.

02 - Tecla SPEED
Esta tecla é utilizada para selecionar o nível de ventilação desejado; L (Baixo), M
(Médio) ou H (Alto).

03 - Tecla MODE
Esta tecla é utilizada para selecionar o tipo de ventilação; Normal, Natural ou Sleep.

Normal : Neste modo é possível selecionar manualmente o nível de ventilação, através
da tecla SPEED.

Natural : Neste modo o microprocessador assume o controle da ventilação e alterna
os níveis de ventilação continuamente. Esta função confere ao ambiente uma
sensação de uma brisa natural que constantemente altera sua intensidade.

Sleep : Neste modo o microprocessador também assume o controle, alternando o
níveis de ventilação por aproximadamente 1 hora, passando a seguir a
operar no nível baixo, propiciando maior conforto e silencio durante a noite.

04 - Tecla TIMER
Esta tecla é utilizada para programar o tempo para o desligamento automático do
produto. Pressionado esta tecla repetidamente, é possível programar o timer em até
7,5 horas com incrementos de 0,5 hora (30 min.).

05 - Tecla SWING
Esta tecla liga ou desliga as aletas internas de direcionamento automático de ar.

06 - Tecla COOLING/HUMIDIFYING
Esta tecla liga ou desliga o modo climatizador/umidificador, e aciona a cortina/filtro
umidificadora,  no painel traseiro do produto.

07 - Tecla HEATING
Pressione esta tecla para acionar o modo aquecimento. É possível selecionar dois
níveis, conforme à necessidade; Baixo, e Alto.
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Descrição das Funções

• O climatizador de ar GREE emprega novos conceitos que possibilitam a integração de
múltiplas funções em um único produto, oferecendo  praticidade, tamanho compacto e
economia de energia.

• Com ele você pode desfrutar de um silencioso circulador de ar/climatizador, um
umidificador, e um aquecedor, tudo controlado por um microprocessador que permite o
funcionamento independente ou conjugado das funções.

• O produto conta ainda com Timer e Controle Remoto para sua maior comodidade.

CIRCULADOR - Neste modo  é acionada a ventilação, que dispõe de três velocidades
e conta ainda com três modos de ventilação; Normal, Natural, e
Sleep.

CLIMATIZADOR - Neste modo o  produto promove a circulação do ar, umidificando o
mesmo o que proporciona uma agradável sensação de frescor no
ambiente. Com a utilização de água “gelada”,  é possível ainda
reduzir a temperatura ambiente em alguns graus Célcius. Este efeito
é mais intenso em regiões quentes com baixa umidade relativa do ar.

UMIDIFICADOR - Neste modo o produto incrementa a  umidade do ar ambiente,
melhorando as condições em regiões secas.

AQUECEDOR - Neste modo é possível aquecer o ambiente rapidamente, e
selecionar este aquecimento em dois níveis; Alto e Baixo.

TIMER - Neste modo pode-se programar o tempo para que o produto
desligue automaticamente.
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 Reservatório de Água

Para abastecer o reservatório de água, é
necessário abrir o bocal, localizada na
lateral direita do produto, e com o auxilio
de uma jarra ou vasilha , coloque água até
que o indicador de nível atinja a marca de
“MAX”.  O volume máximo de água e de
6,5 litros de água.

Atenção:

• Para um correto funcionamento do produto, mantenha o reservatório com água,
abastecendo sempre que o indicador estiver próximo da indicação “MIN”.

• Quando não for utilizar o produto por um longo período, remova á água do
reservatório.

• Tenha cuidado ao movimentar o produto com o reservatório cheio de água, para
prevenir o trasbordamento.
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Direcionador de ar

Para acionar o direcionamento automático do ar, no sentido horizontal, aperte a tecla
SWING, no painel do produto, ou no controle remoto, e as aletas internas iniciarão o
movimento.

Limpeza da cortina umidificadora

CUIDADO: Antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza no produto, certifique-se que
o mesmo esteja desconectado da rede elétrica.
Risco de choque

Para retirar o painel traseiro do parelho é necessario remover os parafusos de fixação do
mesmo.  Remova o conector do micro motor (1) de acionamento e as barras guia (4) da
cortina. Retire os eixos superior (2) e inferior (5), e remova a cortina (3).

A cortina pode ser lavada com água morna e sabão neutro. Enxague com agua limpa
abumdante. Não é necessário secar para ser recolocada no produto.

Para remontagem basta seguir o procedimento inverso à desmontagem.

Para ajustar o fluxo de ar no
sentido vertical, utilize as aletas
externas, que permitem um
ajuste manual, direcionando o ar
para cima ou para baixo,
conforme  desejado.

05 – Eixo inferior

01 – Micro motor.

02 – Eixo Superior.

03 – Cortina

04 – Barra guia
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Precauções

• Não puxe o produto pelo cabo de alimentação e não desconecte o plugue puxando pelo
cabo pois estes procedimentos poderão causar danos que não estão cobertos por
garantia.

• Não ligue ou desligue o produto através do plugue de alimentação. Sempre utilize a tecla
ON/OFF.

• Não utilize ou armazene o produto próximo a fontes de calor. Isto pode provocar
deformações ao mesmo.

• Não coloque nenhum objeto ou ferramenta na entrada ou na saída de ar do produto em
funcionamento. Risco de choque elétrico ou danos ao mesmo.

• Não obstrua a entrada ou a saída do ar.

• Não utilize nenhum tipo de Spray inflamável no produto, tipo inseticida, óleo, tinta ou
aromatizantes.

• Desconecte o produto da tomada quando o mesmo não for utilizado por longo período.

• Proteja o controle remoto da luz solar, de altas temperaturas e da umidade. Evite também
quedas do mesmo.

• Em regiões muito quentes, a água do reservatório pode se deteriorar com maior
facilidade. É necessário que a mesma seja trocada com freqüência, caso isto ocorra.

• É necessário remover a água do reservatório, antes de transportar o climatizador, no
automóvel, por exemplo.
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Manutenção

1. Certifique-se que o produto esta desligado da rede elétrica, antes de efetuar qualquer
manutenção ou limpeza no produto.

2. Para limpeza utilize apenas um pano úmido em água, secando em seguida com um pano
seco.

3. Não utilize produtos químicos para limpeza, como álcool, removedor, varsol, etc.

4. Para limpeza do filtro de ar, utilize, se necessário, água com detergente neutro, deixando
secar naturalmente ao ar.

5. A cortina de ar devera ser limpa no mínimo a cada 6 meses, conforme descrito na pag. 6
deste manual.

6. Sempre que o produto não for utilizado por um longo período, remova a água do
reservatório, e deixe o aparelho funcionado por 1 ou 2 horas, antes de guarda-lo em lugar
seco.

Antes de chamar a Assistência Técnica

A - O aparelho não funciona:

1. Verifique se o plugue esta corretamente inserido na tomada.

2. Verifique se o interruptor ON/OFF esta acionado.

3. Verifique se não há queda de energia ou disjuntor desligado

4. Verifique se o cabo de alimentação não esta danificado ou interrompido.

B - O Ar não é frio, no modo climatizador, ou não é quente, no modo aquecimento:

1. No modo Climatizador, quando o aparelho é utilizado em ambientes com  fontes de
calor.

2. No modo Aquecimento, quando o aparelho é utilizado em ambientes comportas ou
vidros abertos.

3. Quando o filtro de ar esta obstruido.
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Situações que “não” caracterizam defeitos:

• Para um correto funcionamento  do controle remoto, é necessário que o mesmo esteja à
no máximo 6 metros de distancia e em um angulo de 120º em relação ao receptor frontal
do produto.

• O controle remoto envia o sinal de comado, 1 segundo após a liberação do botão da
função selecionada, e não durante o seu pressionar.

• No inicio do modo de aquecimento, é normal sair ar frio  por alguns instantes.  Isto é uma
proteção do aparelho.

• Durante o funcionamento no modo quente, ao desligar o produto, a ventilação
permanecera funcionando por aproximadamente 5 segundos, desligando-se
automaticamente.
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  Produto                                   CLIMATIZADOR

  Modelo GCL 55 12 R GCR 55 22 R

  Voltagem 127 V 220 V

  Corrente 10 A 8 A

  Nível de Ruído 40 bB(A) 40 bB(A)

  Capac. Do Reservat. 6,5 l 6,5 l

Climatiz. 50 W 50 W

  Potência Aquec. I 650 W 800 W

Aquec. II 1250 W 1550 W

Altura 650 mm 650 mm

  Dimensões Largura 330 mm 330 mm

Profund. 320 mm 320 mm

  Peso 8,5 Kg 8,5 Kg

A Gree do Brasil se reserva o direito de alterar as especificações aqui contidos, sem prévio aviso.

Especificações
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Termo de Garantia

O Climatizador de Ar “GREE”  é garantido pela GREE do Brasil contra defeitos de fabrica-
ção, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do
Consumidor.

Por liberabilidade da GREE, a garantia contra defeitos de fabricação será de 01 (um) ano,
contado da data de emissão da nota fiscal de venda do produto.

O Climatizador de Ar “GREE” deve ser usado em conformidade com o Manual de Instru-
ções. O presente TERMO DE GARANTIA  não tem validade caso a REDE AUTORIZADA  da
GREE constate o uso inadequado do produto ou de seus acessórios, em desacordo com o
Manual de Instruções, ou nos seguintes casos:

• uso de peças não originais;

• alterações feitas no produto ou seus acessórios;

• modificações, adaptações ou consertos feitos por agentes não autorizados pela GREE;

• acidentes no transporte do produto;

• panes causadas por fenômenos da natureza;

• uso do produto em rede elétrica inadequada;

• Instalação feita por empresa não autorizada GREE.

O presente TERMO DE GARANTIA  não cobre os custos de remoção ou transporte do
produto para o agente da REDE AUTORIZADA  da GREE, bem como, os produtos adquiridos
fora do território brasileiro, por não estarem adaptados as condições de uso local.

À critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as característi-
cas aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.
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GREE Condicionadores de Ar
Av. Pedroso de Moraes, 2293 - Alto de Pinheiros - CEP 05419-001 - São Paulo - SP - Brasil

Tel.: (11) 814-0266 - Fax: (11) 815 0308 - E-mail: gree@gree.com.br
SAC: 0800-556188
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