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Obrigado por adquirir o Climatizador de ar Cadence, CLI506 um produto de qualidade, seguro, 
eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as 
informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do 
produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

           1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA  

Atenção!
Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre 
observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir 
acidentes e ou ferimentos.

• Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance 
de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos. 

Importante.
• Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao 
descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

• Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 
220 V) seja a mesma do produto.  
• Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 
com o produto.
• Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência 
técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes. 
• O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no 
cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. 
• Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o 
produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada. 
• O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando. 
• Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, 
pois pode derrubar o produto e causar acidentes. 
• Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os 
componentes e provocar acidentes.
• Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, 
fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares. 
• Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. 
• Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.   

Instruções importantes de segurança
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• Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.  
• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam 
originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto. 
• Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico. 
• Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue. 
• Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas.  Perigo de choque elétrico.
• Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode 
danifi car os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico. 
• Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, pois pode 
danifi cá-lo.
• Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo, pois pode derramar água 
e causar choque elétrico.
• Desligue o aparelho antes de conectar ou desconectar o plugue da tomada. 
• Desligue o aparelho imediatamente, se apresentar qualquer defeito no funcionamento.
• Evite o contato com as partes móveis do produto, quando ele estiver em funcionamento.
• Não insira os dedos ou quaisquer outros objetos entre as grades, quando o produto estiver em 
funcionamento, pois pode causar acidentes ou danifi cá-lo.
• Utilize apenas água limpa e fria no reservatório do produto. Desligue o produto para fazer a troca 
da água do reservatório.
• O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
• Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
• As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim 
você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

Atenção!
• Não bloqueie ou obstrua as entradas e saídas de ar.
• Utilize o aparelho em local ventilado, com, pelo menos, 20 cm de distância de paredes 
e cantos, para garantir que as entradas e saídas de ar não sejam obstruídas.
• Não posicione o aparelho próximo ou abaixo de cortinas, tomadas ou similares.
• Não utilize a função “Resfriar” com o reservatório de água vazio ou com nível abaixo 
do mínimo.
• Nunca utilize este produto próximo a fontes de água ou com muita concentração de 
umidade, tais como banheiras, lavabos, chuveiros, etc. Risco de choque elétrico e/ou 
danifi car o aparelho.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de 
proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não 
superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é 
proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

Instruções importantes de segurança
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2 - COMPONENTES DO PRODUTO

Componentes do produto

Painel de controle

Saída de ar

Indicador do nível de água

Rodinhas

Reservatório de água, removível

1

2

3

4

5

Recipiente de gelo

Filtro anti poeira

Filtro colmeia

Bomba de água

Corpo do produto

Chave para fi xar as rodinhas

7

6

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11
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3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Painel de controle [ver fi gura 1]

Botão “Desligar”
       Pressione para parar o funcionamento do produto.

Botão “Velocidade” 
Pressione a tecla relativa à velocidade desejada.

        Velocidade 1: Operação suave.

        Velocidade 2: Velocidade média do vento.

 Velocidade 3: Velocidade máxima do vento.

Botão “Oscilar”
Pressione este botão para que as aletas, que direcionam a saída do ar, oscilem, distribuindo o ar 
no ambiente. Pressione novamente para desligar a oscilação.

Nota: Você também pode mudar a direção das aletas horizontais manualmente, escolhendo 
a direção do vendo para cima ou para baixo.

Botão “Resfriar”
Pressione este botão para acionar a bomba de água, que irá umedecer o fi ltro colmeia e começar 
a resfriar o sistema. Pressionando este botão novamente a bomba será desligada.

Importante.
• A função “Resfriar” somente pode ser utilizada com água no reservatório (acima de 
nível mínimo).
• O desempenho do produto está totalmente relacionado à umidade relativa do ar. 
Quanto mais seco o ambiente, maior será a sensação de frescor ao utilizar a função 
“Resfriar”.

Recipiente de gelo
Junto com o seu climatizador, você recebe um recipiente com gel que pode ser congelado e 
auxiliará no resfriamento da água do reservatório, fazendo com que o climatizador produza ar frio.

Atenção!
• Mantenha o recipiente com gel longe do alcance de crianças e animais domésticos, 
pois ele contém substâncias químicas que são prejudiciais à saúde se ingeridas.

Métodos de uso
Coloque o recipiente com gel no congelador/freezer, até que congele completamente (em torno de 
4 horas). Coloque o recipiente com gel (congelado), dentro do reservatório de água.

Funções do produto
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Nota: Ao adicionar o recipiente com gel, dentro do reservatório de água, o nível irá subir. 
Certifi que-se de nunca ultrapassar o nível máximo indicado no reservatório de água 
(recipiente com gel + água).

Reservatório de água
Nunca deixe o nível da água do reservatório abaixo do nível mínimo.
Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo, pois pode derramar água 
e causar choque elétrico.
Coloque gelo ou o recipiente com gel congelado dentro do reservatório de água, para aumentar a 
efi ciência de resfriamento do produto, porém o nível máximo de água do reservatório, nunca pode 
ser superior ao nível máximo estabelecido.

Nota: Seu climatizador possui um reservatório de água que pode ser facilmente removido. 
Com cuidado, puxe-o para fora, destrave a bomba e remova-o. Lembre-se, que esta 
operação somente deve ser feita com o produto desconectado da tomada.

4 - UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o seu climatizador, leia atentamente as instruções contidas no item 
“Recomendações Importantes de Segurança”.

Atenção!
• Antes de conectar o produto na tomada, certifi que-se de que a tensão da rede elétrica 
(127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

Importante.
• Poderá haver odores durante as primeiras utilizações, principalmente se o produto 
fi cou guardado por muito tempo. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não signifi ca 
problema no produto.
• Procure manter o produto em uma área ventilada durante os primeiros usos.

Para utilizar o aparelho, siga os passos:
[01] Assegure-se que o climatizador esteja em uma superfície fi rme e plana.
[02] Assegure-se que a bomba esteja travada na posição e que todos os botões de funções do 
aparelho estejam desligados.
[03] Conecte o plugue na tomada.
[04] Abra o reservatório de água e coloque os recipientes de gelo na posição horizontal.
[05] Adicione água no reservatório, sem ultrapassar o nível máximo permitido.
[06] Ligue o climatizador, escolhendo a velocidade desejada.
[07] Você pode alternar entre as velocidades e as funções do climatizador.
[08] Para desligar o aparelho, pressione o botão “Desligar”
Nota: Se você quiser movimentar o aparelho, enquanto houver água no reservatório, 



8 Utilização | Limpeza e conservação

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Atenção!
• Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o 
plugue da tomada.
• Não utilize ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) na 
limpeza do produto. Estes materiais podem danifi car o seu produto.

Para limpar o aparelho, siga as instruções:
[01] Certifi que-se de que o climatizador esteja com os controles desligados.
[02] Retire o plugue da tomada antes de realizar a limpeza.
[03] Retire o excesso de pó do corpo do produto com um pano seco e em seguida limpe-o com um 
pano macio e umedecido em água.
[04] Para esvaziar o reservatório, puxe a gaveta para trás com cuidado. Destrave a bomba de 
água girando as duas chaves que a mantém presa. Desencaixe a bomba de água e em seguida 
remova a gaveta do reservatório de água. Note que o reservatório de água pode ser removido 
completamente do produto. [ver fi gura 2,3,4 e 5] 
[05] Para limpar o reservatório, utilize um pano umedecido com água e algumas gotas de 
detergente. Enxágue bem e esvazie o reservatório. Seque-o antes de inseri-lo novamente no 
produto. 
Não se esqueça de travar a bomba de água em sua correta posição antes de utilizar o produto. 
[06] Você também pode remover o fi ltro de água para realizar a limpeza. Utilize apenas água 
corrente e suas próprias mãos para lavar e enxaguá-lo. Posicione-o novamente na parte superior 
frontal do reservatório ao fi nalizar a limpeza.[ver fi gura 6]
Nota: É importante que seja trocada a água do reservatório pelo menos uma vez por 
semana.

desconecte-o da tomada e empurre-o com cuidado, para evitar derramamento de água. É 
recomendado remover o reservatório e esvaziá-lo antes de movimentar o produto.

Atenção!
• Não retire o fi ltro do produto quando este estiver em funcionamento. 
• Nunca adicione água enquanto o aparelho estiver ligado. Sempre desligue o produto 
antes de adicionar água no reservatório.
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Para limpeza do fi ltro colmeia siga os passos:
[01] Remova o fi ltro anti poeira pressionando os engates rápidos e puxando-o para trás. 
[ver fi gura 7]
[02] Remova o fi ltro colmeia puxando-o para trás. [ver fi gura 8]
[03] Lave o fi ltro colmeia com água, sem qualquer outro produto.
[04] Deixe secar naturalmente e recoloque o fi ltro no aparelho.
[05] Recoloque o fi ltro anti poeira.

Limpeza do Filtro Anti poeira
[01] Limpe o fi ltro com detergente neutro e uma escova macia, em seguida enxágue com água 
limpa. [02] Por fi m, reinstale o no produto.
Conservação
Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, 
desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro, plano e longe do alcance 
de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original. Enrole o cordão 
elétrico no seu porta-fi os. O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor 
do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fi os internos. Se o cabo elétrico estiver torcido, 
distorça-o antes de utilizar o produto.
Descalcifi cação
Produtos que contenham líquidos em reservatórios podem apresentar, à longo prazo, problemas 
de calcifi cação de seus recipientes. Esse problema é ocasionado ao acúmulo de calcário, 
oriundo do tratamento de água, no recipiente do seu climatizador. Você pode identifi car esse 
tipo de problema em casos de gotejamento, fl uxo reduzido ou em casos onde esteja impedida a 
passagem de água. Para limpar os recipientes, complete o reservatório de água com a solução 
para descalcifi cação e deixe o seu climatizador fazer um fl uxo completo de trabalho, utilizando 
todo o conteúdo do reservatório.
Nota: Soluções prontas para descalcifi cação podem ser encontradas em redes de atacado 
ou varejo de sua região.

Meio Ambiente
Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente.
Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal 
pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. 
Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste 
sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre 
em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.
Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. 
Portanto, algumas das instruções, especifi cações e imagens deste manual podem diferir 
ligeiramente da sua situação particular.

Limpeza e conservação



10 Termo de garantia

6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante  ao seu Climatizador 
de ar, modelo CLI506, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.
No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando 
assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos 
S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste 
produto.
As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de 
garantia, acima mencionado, estendido.
As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se: 

• O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou 
se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
• O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela 
JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
• O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
• O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo 
com o uso recomendado no Manual do Usuário.
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da 
etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:
• Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
• Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em 
boas condições de limpeza.
• Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
• Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá 
levar o produto até à assistência técnica autorizada.
• Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante 
da garantia.
• Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua 
posterior retirada.
Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
• Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica 
(raio), inundação, desabamento e fogo.
• Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
• Sinistro (roubo e ou furto).
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• Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
• Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a fluatações excessivas.
• Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
• Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
• Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou 
rasuras.
• Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas 
no manual de instruções.
• Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):
• Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta 
informações constam das instruções que acompanham o produto.
• Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e 
qualquer acessório externo.
• Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em 
seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui 
especificadas.
Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal 
de compra do produto sempre à mão.
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Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você 
pode ligar para 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) 
ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial, 
ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também 
pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta 
acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu 
comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

www.cadence.com.br


